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Ontploffing op zee
ZANDVOORT - Op vrijdag 27 de-

?mber kwam bij de politie het bericht
innen dat op zee rode lichtkogels wa-
en gezien, op zo'n drie kilometer uit
ie kust ter hoogte van de Rotonde.

De politie zocht contact met Radio
cheveningen. Daar vertelde men dat
nen bezig was met het zogenoemde
affakkelen" (het verbranden van het
as dat vrijkomt bij het boren van olie)
m de vuurgloed was naar alle waar-
taijnlijkheid daar het gevolg van.

Diezelfde nacht meldde een me-
Jrouw uit de Vuurboetstraat dat zij
en ontploffing op zee had waargeno-
nen, ter hoogte van Noordwijk. Door

fcadio Scheveningen werd meegedeeld
BI .t ook deze explosie een gevolg was
[an de gasverbranding en niets bij-

rnders te betekenen had.

De politie heeft de Zandvoortse van
l i . feit op de hoogte gebracht.

\erst was rustig
5ANDVOORT - Volgens een woord-

:^rder van de politie zijn de kerstda-
cn in Zandvoort rustig verlopen. Men
ermoedt dat een van de redenen hier-
cor het bijzonder slechte weer is ge-
/eest, dat niet bepaald uitnodigde om
Ie deur uit te gaan.

In totaal waren er +,wee meldingen
J i.n kleine brandjes, een om half vier 's
liachts in de Patrijzenstraat, waar een
Tiuincontainer in brand bleek te staan
In een op de vuilstortplaats in de Tjerk
Kiddestraat, waar een rolcontainer
llam had gevat. Men was in beide ge-
lallen het vuur gauw meester en al-
leen in de Tjerk Hiddestraat was spra-
le van enige schade, omdat het pla-
jond zwart geblakerd was tengevolgde
l an de brand.

iVrouw beroofd
ZANDVOORT - Een 20-jarige Duit-

e vrouw is op vrijdag 27 december
nstreeks half één 's nachts beroofd
p het strand. Ze werd door drie man-
len bedreigd en op vertoon van een
almes werd de vrouw bang en over-
landigde haar belagers haar porte-
lonnee.

De vrouw raakte in totaal 450 Duitse
narken kwijt bij de beroving.
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'n voorspoedig negentienzesentachtig'
Het jaar 1985 begon met sneeuw en
eindigt met sneemc. hetgeen in
Zandvoort prachtige winterse fo-
to's oplevert. Bovendien blijkt een
wandeling over een 'sneeuw-
strand'veel publiek te trekken. Het
is in ieder geval weer iets anders,
en van wandelingen in de storm en
regen hebben velen dit jaar meer
genoten dan deZandvoorterliefis.
Wn wensen al onse lesers een bii-
sonder voorspoedig nieuw jaar en
een stralende somer

Voorstel door college teruggenomen

Onafhankelijk deskundige moet
uitspraak doen over woningen

ZANDVOORT- Een onafhan-
<elijk deskundige zal een uit-
.praak moeten doen over het type
voningen dat gebouwd zal wor-
ten op het project Karel Door-

man. Tot deze conclusie is de ge-
meenteraad gekomen pp de laatst-
gehouden vergadering, reden
waarom het voorstel door het col-
lege werd teruggetrokken.

Door het college werd voorgesteld
een door de Slokker Maatschappij in-
gediend bouwplan van achtentwintig
woningen voor het zuidelijk deel van
het 'Karel Doorman'-project goed te
keuren. Het betreft hier een bouwplan
van eengezinswoningen in de premie-
sfeer, dus koopwoningen. Door de wo-
ningbouwvereniging EMM- was even-
eens een bouwplan ingediend, om in
plaats van de zogenaamde 'spaarhui-
zen' van Slokker, 'Megaronwoningen"
te bouwen die goedkoper zijn.

In diverse commissievergaderingen
.vas dit voorstel van het college reeds

behandeld, waarbij het advies van de
raad was geweest, nog eens een duide-
lijke vergelijking te maken tussen bei-
de type woningen. De door het college
verschafte cijfers, waarbij een keuze
werd gemaakt ten voordele van de
Slokkerwoningen, ontmoette weer-
stand bij de raad, omdat wellicht door
het college niet alle factoren in ogen-
schouw waren genomen. Bovendien
wil de raad duidelijk de plaatselijke
woningbouwvereniging inschakelen
bij de bouw van premiekoopwoningen.

Door het college werd voorgesteld de
woningbouwvereniging EMM in te
schakelen voor de verdere ontwikke-
ling van het project. Dit betekent: cir-
ca vijfentwintig eengezinswoningen te
bouwen in 1987 op het noordelijk ge-
deelte van dit project. Op het zuidelij-
ke deel zouden dan Slokkerwoningen
gebouwd kunnen worden, een keuze
die door het college was gemaakt op
grond van een kwantitatieve en kwali-
tatieve vergelijking. Ook zouden de
woonlasten voor de bewoners van de

"Wat «iet lichtst is zal in 1986 het lichtst moeten wegen"

Slokkerwoningen lager zijn, omdat de
besparing op de stookkosten meer zou
bedragen. Een ander argument van
het college is dat een woningbouwver-
eniging zich nu niet direct hoeft bezig
te houden met premiekoopwoningen.

Door Peter Ingwersen werd een plei-
dooi gehouden het voorstel van EMM
nog eens nader in ogenschouw te ne-
men, omdat zijns inziens de vergelij-
king tussen de beide aanbiedingen
niet juist was gebeurd. "Er zijn appels
met peren vergeleken, en dit is allesbe-
halve correct", aldus de CDA'er. Even-
eens was door de woningbouwvereni-
ging een uitgebreid schrijven aan de
raadsleden verzonden waaruit bleek
dat het type woningen dat EMM voor-
staat beslist niet kleiner uitvalt dan
het voorgestelde type van het college.

Uitgebreid werd door EMM ook in-
gegaan op de stookkosten per woning,
die sterk afhankelijk zijn van de sar
menstelling van het gezin, en niet al-
leen te maken heeft met de isolatie van
de woning. Bij dit schrijven van EMM
was tevens gevoegd de conclusie van
een onafhankelijk adviesbureau,
waaruit bleek dat de voorgestelde 'me-
garonwoningen' van EMM beslist niet
minder zijn dan de Slokkerwoningen.

Toewijzingen
Een ander zwak punt in het college-

voorstel is, volgens de raad, het feit dat
de inschrijving op deze koopwoningen
vrij dient te zijn. "Aan de hand van de
inschrijvingen en de woonomstandig-
heden van de adspirant kopers kun-
nen eventuele nadere kriteria worden
vastgesteld. De sociale aspecten zullen
hierbij zwaar wegen. Overleg met de
commissie Maatschappelijk Welzijn
over de mogelijkheid en het karakter
van de te stellen normen zeggen wij
toe. De toewijzing van deze premie-
koopwoningen dient bij te dragen tot
een doelmatig volkshuisvestingsbe-
leid", aldus het college in zijn voorstel.

Volgens de meerderheid van de raad,
moet vanaf het begin duidelijk zijn wie
er OD de woningen kan inschrijven.

"Wanneer nu reeds bekend is aan wel-
ke kriteria je moet voldoen, dan zullen
veel inwoners in een later stadium
niet teleurgesteld worden. Wij moeten
voorkomen dat wij, evenals bij de in-
schrijving van de Slokkerwoningen
die aan de Van Lennepweg zijn ge-
bouwd, niet bedolven worden onder
een lawine van kooplustigen, waarvan
later velen zullen afvallen" was de me-
ning. Bovendien bleek op deze verga-
dering dat er bij de raad ook voorstan-
ders zijn voor het alsnog houden van
een open inschrijving voor aanne-
mers. Dit zeer tot ongenoegen van de
voorzitter.

Uiteindelijk besloot een toch wel ge-

ïmteerde burgemeester Machielsen
het voorstel terug te nemen en de hulp
van een onafhankelijk deskundige m
te roepen. Deze zal moeten uitmaken
welke huizen uiteindelijk de voorkeur
verdienen, de 'megaronwoningen' of
de 'spaarhuizen' die door de Slokker
Bouwmaatschappij worden gebouwd.

HAARLEM/ZANDVOORT -
Wanneer de Provincie de bezwa-
ren van de omwonenden uit de
Fahrenheitstraat niet ontvanke-
lijk verklaart, zullen zij verder
procederen bij de afdeling recht-
spraakvan de Raad van State te-
gen het bestemmingplan 'rond de
remise' zoals dit door de Zand-
voortse gemeenteraad in mei 1985
is vastgesteld.

Dit bleek op de donderdag 19 decem-
ber gehouden hoorzitting in het Pro-
vinciehuis in Haarlem, waar de inwo-
ners van Zandvoort die tegen dit be-
stemmingsplan hebben geprotesteerd,
werden gehoord. Door de gemeente
Zandvoort is in mei, ondanks protes-
ten van de bewoners, een bestem-
mingsplan goedgekeurd. Dit terrein is
bestemd voor uitbreiding van het in-
dustneterrem en zal worden bestemd
voor ambachtelijke bedrijven of be-
dnjfjes. Bij de behandeling in de com-
missies en de raad werd gezegd dat
"Zorgvuldig zal worden bestudeerd
welke bedrijven hiervoor in aanmer-
king komen".

Juist dit 'zorgvuldig bestuderen"
vervult de bewoners met zorg, omdat
zij vrezen dat zeker één of twee vishan-
delaren de gelegenheid zullen krijgen
hun bakkerijen m dit gebied te vesti-
gen. "Wanneer het al een mooie zo-
merdag is. moeten wij onze deuren en
ramen gesloten houden omdat je dan
omkomt van de vislucht. Juist op die
mooie dagen willen de vishandelaren
goed verdienen en beginnen nog eer-
der met hun activiteiten dan anders"
werd destijds al door de bewoners naar

Bezwaarmakenden op hoorzitting

Geen visbakkerij
in de achtertuin
voren gebracht.

Bovendien wordt het laatste stukje
groen in de directe woonomgeving op-
geofferd aan de industrie, en ook dat is
in de ogen van de bewoners onaan-
vaardbaar.

Veel hinder
Momenteel ondervinden de tweeèn-

twintig omwonenden al veel hinder
van de activiteiten rond dit terrein. In
de directe omgeving van het gebied
tussen waterzuiveringsinstallatie en
de remise (dit bestemmingsplan 'rond
de remise') bevinden zich al een aantal
loodsen waarin vis wordt gebakken, en
wordt door stoepsleutelaars veel ge-
knutseld, zodat de vislucht en het la-
waai van startende motoren het woon-
genot al bederft. De bewoners vrezen
dat dit in de toekomst, na nieuwe ves-
tigingen, alleen maar zal toenemen.

Door hen was reeds eerder aange-
drongen om de bestemming van het
plan 'ambachtelijke verzorgende be-
drijven' te wijzigen in de bestemming
'groenvoorziening'. Alleen dan zou
voorkomen worden dat de reeds be-
staande onevenredig zware belasting

van de wijk op woon-en leefgebied (ri-
oolwaterzuiveringsinstallatie, circuit,
industrie, opslagloodsen en garagebe-
drijven plus de nodige illegale stallin-
gen van voer-en vaartuigen in de stra-
ten) de vorm van onredelijkheid gaat
krijgen.

Hoewel op de raadsvergadering
waarbij het voorstel door een meerder-
heid van de raad werd aangenomen,
beloofd werd dat in de naaste toekomst
streng zou worden opgetreden tegen
stoepsleutelaars en langparkeerders,
blijkt daar tot nu toe niet veel van
terecht te zijn gekomen. Door de bewo-
ners werd tenminste op de hoorzitting
opnieuw dit punt naar voren ge-
bracht. De door de gemeente in het
vooruitzicht gestelde groenstrook die
de bedrijfjes aan het oog van de bewo-
ners moet onttrekken, werd door de
vertegenwoordigster van de Gemeente
Zandvoort op de hoorzitting als tegen-
argument gebruikt.

De bewoners van de Pahrenheit-
straat wensen echter verschoond te
blijven van visbakkerijen en extra
groenstroken en hebben aangekon-
digd door te gaan totdat zij in het ge-
lijk gesteld zullen worden.

Nieuwjaarswens van burgemeester H. Machielsen

Even luisteren !
Evenals vorig jaar ontvin-

gen wij, op ons verzoek, van
burgemeester H. Machielsen
een nieuwjaarswens, die wij
gaarne publiceren:

Het is alweer 1986, Nieuwjaars-
dag ligt achter ons.
Het nieuwe jaar is begonnen, roe-
pen wij. terwijl voor velen onder
ons echter het nieuwe jaar op een
andere datum begint.
Is Nieuwjaarsdag dan zo belang-
rijk ? Naar mijn mening niet.
Er is mets veranderd, steeds komt
er een nieuwe dag. Zeker, op die
eerste dag van het nieuwe jaar,
heeft iedereen vele goede wensen,
voornemens, plannen voor zich-
zelf en voor anderen. En de media
blikken terug !

Ik denk dat die terugblik
slechts betekenis heeft, als wij er
iets mee doen voor de toekomst.
De bekende Engelse schrijver Os-
car Wilde vertaalde dat gevoel in
woorden: "Een mens dat naar zijn
verleden kijkt, is iemand, die niet
verdient een toekomst te hebben
om naar uit te zien".

Op zo'n Nieuwjaarsdag, eigen-
lijk elke dag van het jaar, kijken
wij naar morgen en overmorgen.

Kijken naar onze toekomst, die
wij samen maken en willen ver-
dienen. Maar dat kunnen wij al-
leen als wij eerlijk en open met
elkaar omgaan. Eerlijk voor je
mening uitkomen, maar ook naar
de ander luisteren. En dat niet
alleen in technische zin, door ge-
luid op te vangen, maar met dat

geluld, de argumenten van de an-
der, iets te doen... De gedachten
en opvattingen wikken en wegen
en niet bij voorbaat denken dat
jouw argumenten de juiste zijn.
Een open gesprek m de kamer, in
het huis, op straat, kan en mag
niet even later gevolgd worden
door verdachtmakingen, onzorg-
vuldige weergave, het scheppen
van onduidelijkheden in de rich-
ting van je gesprekspartners.
Toch gebeurt dit ondanks alle
goede bedoelingen in de wereld, in
ons land, in ons Zandvoort nog te
veel. Te vaak moet de dialoog, de
solidariteit, het samenstaan voor
een voor ons allen belangrijke
zaak, wijken voor het eigenbe-
lang.

Het nieuwe jaar is begonnen, ik
ben geen filosoof, die moeilijke
verhalen wil houden. Als ik ech-
ter een wens mag doen, dan is het
deze:
Laten wij eerlijk en open met el-
kaar omgaan, dan is de basis aan-
wezig voor het verdienen van een
echte toekomst. En verder voor
elke lezer/lezeres, de komende da-
gen, weken, maanden en jaren

* een goede gezondheid en voor
Zandvoort veel zon.

H. MACHIELSEN

Uitreiking Tafel van Verdienste
in Sociëteit Duysterghast

ZANDVOORT- Op zaterdag 4 janu-
ari zal in Sociëteit Duysterghast een
nieuwjaarsreceptie worden gehouden,
waarbij de "Tafel van Verdienste" zal
worden uitgereikt. Vanaf 1970 wordt
door deze Sociëteit aan personen of
instellingen die zich bijzonder ver-
dienstelij k hebben» gemaakt voor de
gemeente Zandvoort, een onderschei-
ding uitgereikt die de naam 'Tafel van
Verdienste" heeft gekregen.

Behalve figuurlijk, is het meestal
ook letterlijk een tafel, hetzij ingelegd
met fraai mozaïek, of vervaardigd door
een beeldhouwer, waarop de verdien-
ste van de ontvanger(s) tot uitdruk-
king komt. In de loop der jaren ontvin-
gen achtereenvolgens de volgende per-
sonen of instellingen dit voorwerp:
1970: Nico Bouwes, 1971: Stichting Re-
creade, 1972: Strandreddingsbrigade;
1972: zuster Bokma, 1974: Gemeente
Politie Zandvoort; 1976: De wielrenner
Roy Schuiten; 1977: Oud-burgemees-
ter Nawijn; 1978: Het brandweercorps
van Zandvoort: 1979: Oud hoofdonder-
wijzer Ger Loogman; 1980: Bep Roo-
zen; 1981: Zuster De Beer; 1982: Wim de
Buyzer; 1983: de KNZHRM; 1984: Het
Rode Kruis, afdeling Zandvoort en vo-
rig jaar Wim Buchel.

Wie dit jaar de onderscheiding in
ontvangst mag nemen, wordt pas be-
kend gemaakt op zaterdagavond 4 ja-
nuari, omstreeks 22.30 uur.
De nieuwjaarsreceptie wordt gehou-
den van 21-22 uur in de Sociëteit
Gasthuisplein 5 te Zandvoort.
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Amsterdam:
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tel.(023)312655

Extra vergadering
benoeming nieuwe
wethouder

ZANDVOORT - Op dinsdag 14 ja-
nuari zal de gemeenteraad van Zand-
voort in een extra vergadering bijeen-
komen. Enig agendapunt is de benoe-
ming van een nieuwe wethouder fi-
nancien.
Op de begrotingsvergadering die op 17
december werd gehouden, besloot
wethouder Flieringa, na een motie
van wantrouwen, zijn wethoudersze-
tel te verlaten. Op diezelfde vergade-
ring diende hij laat op de avond zijn
ontslag als wethouder in. Om het dorp
niet totaal onbestuurbaar te maken
(wethouder Jongsma trad af in no-
vember, en het college bestaat mo-
menteel slechts uit twee man), is het
dringend noodzakelijk zo snel moge-
lijk een nieuwe wethouder te benoe-
men. Wanneer de verkiezingsuitslag
van 1982 wordt aangehouden zal deze
wethouder opnieuw in VVD-kringen
moeten worden gezocht.

Valse gasopnemers
ZANDVOORT - Twee mannen zijn

op vrijdagmiddag binnen gelaten in
een huis aan de Quarles van Ufford-
laan, omdat ze zeiden de stand van de
gas- en watermeter te komen opne-
men. Terwijl een van hen de bewoon-
ster aan de praat hield, doorzocht de
ander op zijn gemak de woning.

Na hun vertrek was een hoeveel-
heid geld en een giropasje verdwenen.
De gewaarschuwde politie stelde on-
middellijk een onderzoek in, maar dit
leverde niets op.

Uw krant
niet ontvangen?
Bel voor vrijdag 12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166
Nieuwjaarsreceptie

ZANDVOORT - Ook dit jaar wordt
door de burgemeester en wethouders
van Zandvoort een nieuwjaarsreceptie
gehouden in het raadhuis. De burgerij
en de vertegenwoordigers van het
plaatselijk verenigingsleven kunnen
de leden van het college ontmoeten op
vrijdag 3 januari om 19.00 uur.

WATER-
STANDEN

Datum
2 jan.
3 jan.
4 jan.
5 jan.
6 jan.
7 jan.
8 jan.
9 jan.

HW
7.18
8.07
9.05

10.12
11.21
12.25

1.02
2.01

LW
2.45
3.29
4.20
5.20
6.30
7.36
8.45
9.72

HW
19.29
20.28
21.39
22.47
23.56

13.23
14.16

LW
15.15
16.03
16.56
17.57
19.00
20.05
21.32
22.36

Maanstanden: vrijdag 3 januari
LK 20.47 uur

Springtij: vrijdag 3 januari NAP +
107 cm 20.48 uur.
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Hyundai Pony XP:
handzame Koreaan
D,'e Hyundai begint een vertrouwde verschijning op de
Nederlandse wegen te worden. Velen denken daarbij met een
Japanse auto te doen te hebben, maar dat klopt toch niet. De
Hyundai komt namelijk uit Zuid-Korea en het Hyundai-concern is
van een omvang en veelzijdigheid, zoals we ons dat, hier te lande
nauwelijks kunnen voorstellen. Men houdt zich bezig met
scheepsbouw, waaronder supertankers en oorlogsschepen,
scheepsreparaties en -ombouw, booreilanden, staalconstructies,
hoogovens en chemische industrie, krachtcentrales, locomotieven
en ander spoorwegmateriaal, bouwmaterialen, meubelen,
warenhuisprodukten, kortom een indrukwekkende lijst en daarbij
dus ook automobielen.

De automobielfabricage kwam op
gang in 1967, in licentie werden er
Ford Cortina's gemaakt. In 1973
werd besloten een eigen Koreaanse
auto te gaan bouwen en in 1976
kwamen de eerste Pony's van de
band, naar een ontwerp van Giugiaro
van Ital Design.

Dezelfde ontwerpstudio tekent ook
voor het carrosserie-model van de
nieuwe XP en waarbij van achter- op
voorwielaandrijving werd
overgeschakeld en waarin volop
ruimte voor vier passagiers en
bagage is gecreëerd, ook als de
achterbank normaal op zijn plaats
staat.

Aerodynamisch
Er is volop aandacht besteed aan

de aërodynamica: ruitewissers, die
halfverzonken achter de motorkap
liggen, gelijmde voor-, achter- en
achterzijruiten, deurlijsten die
overlappend tot de voorruit en dak
zijn uitgevoerd en dat alles leidde tot
een voor een auto van dit formaat
gunstige luchtweerstandscoëfficiènt
van 0.38. Dat betekent dus ook
weinig windgeruis.

Met de 1.3 liter motor is een top van
155 km/h bereikbaar, met de 1.5 liter
ligt de top bij 160 km/h. De 1.31 versie

wordt gekoppeld aan een
vierversnellingsbak, de 1.51 aan een
vijfversnellingsbak of een drietraps-
automaat.

De Hyundai Pony XP is een uiterst
handzame automobiel. Besturing en
schakelen is vingertoppenwerk en de
draaicirkel bedraagt slechts tien
meter. Door de lichte besturing en de
overzichtelijke carrosserie is ook het
parkeren een moeiteloos karwei.

Er zijn drie uitvoeringsvariaties,
aangeduid met L, GL en GLS, maar
ook de voordeligste L-uitvoering
bevat al voorzieningen als
verstelbare hoofdsteunen,
neerklapbare achterbank,
slaapstoelen, AM-radio met twee
luidsprekers, een klok op het
dashboard, veiligheidsstuurkolom.
rembekrachtiging,
achterruitverwarming met
tijdschakelaar, halogeen koplampen,
geheel beklede deuren en stoffen
bekleding pp de stoelen. Een meer
dan volledige standaard-
uitmonstering dus.

Voor de 1300 liggen de
verbruikscijfers als volgt: bij 90 km/h
6,01, bij 120 km/h 8,1 en in
stadsverkeer 8,5 liter per 100
kilometer.

De prijzen varieren van ƒ 17.995.-
tot ƒ 24.795,-incl. BTW.

Het interieur is ruim en comfortabel en maakt met de stoffen bekleding een
warme indruk.

De Hyundai Pony XP.

Autovisie jaarboek
over 100 jaar auto
V oor wie in de wereld van

automobielen en alles wat daarmee
te maken heeft geïnteresseerd is, is
het een bijna onmisbaar naslagwerk
geworden: het Autovisie Jaarboek,
waarvan nu de achtste editie is
verschenen. Al het nieuws en de
jongste ontwikkelingen in de
autowereld komt de lezer er in tegen,
een vijftigtal auto tests verschaffen
rij-indrukken en technische
informatie over in ons land veel
gekochte automobielen en kunnen
een goede raadgever zijn bij de
aanschaf van een toekomstige auto.

Ook bevat de editie 86 met fraaie
kleurenfoto's geïllustreerde
bijdragen over de Grand Prix-wereld
en de 100-jarige geschiedenis van de
auto, verder bijdragen over
geluidsapparatuur in de auto, het
rijden in terrein, de windtunnel,

TECHNISCH EN UITERLIJK GEWIJZIGD

Mazda denkt aan de details
Vcoor het modeljaar 1986 heeft
de Mazda 626 een aantal
technische en uiterlijke
wijzigingen ondergaan. Zo werd
de radiatorgrille optisch verfijnd
en werden de bumperpartijen
voor en achter vernieuwd,
waardoor ze beter bestand zijn
tegen kleinere aanrijdingen. In
de geïntegreerde voorspoiler zijn
aan weerszijden luchtsleuven
opgenomen voor de toevoer van
koele lucht naar de
voorwielremmen. Van de sedan-
en coupe-modellen werd de
achterpartij onder handen
genomen, terwijl het verschil
tussen deze modellen zich nu
beperkt tot de andere lijn van
het kofferdeksel. dat voor de
coupé van opzij gezien iets
sterker oploopt en meer abrupt
„afbreekt".
In het interieur is de opstelling van
de voorstoelen en de achterbank iets
gewijzigd waardoor er meer hoofd- en
beenruimte beschikbaar kwam De
bekledingsstoffen werden vernieuwd
en de hoofdsteunen zijn van een
nieuw ..open" model, waardoor het
uitzicht verbeterd werd. met name
ook voor de achterpassagiers.
Het kompakte instrumentarium van
het nieuwe dashboard omvat
duidelijke ronde meters, met
daartussen gegroepeerd enkele
kleinere instrumenten en een reeks
kontrole-lampjes

Meer komfort
De technische wijzigingen voor de
Mazda 626 model '86 treffen we aan m

het onderstel. Een nieuw type
schokdemper, zowel voor als achter,
zorgt voor meer komfort en nog
verder verbeterde wegligging. Ook
werd de veerkarakteristiek van de
schroefveren rondom soepeler.
De schijfremmen op de voorwielen
zijn inwendig geventileerd, waardoor
een grotere weerstand tegen „fading"
is ontstaan. Alle modellen, behalve
de versies met stuurbekrachtiging,
zijn voorzien van een
tandheugelbesturingssysteem met
variabele overbrengingsverhouding.
In het middengebied is daardoor de
besturing direkt. maar naarmate
men het stuur verder draait wordt de
besturing indirekter en dus lichter,
waardoor bijvoorbeeld inparkeren
minder kracht vergt.

Het leveringsprogramma is identiek
gebleven met 1.6 en 2.0 liter
benzinemotoren en een 2.0 liter
dieselmotor. Nieuw toegevoegd is de
injectie-versie van de 2.0 liter
benzinemotor, leverbaar in de GT-
uitvoering van zowel de sedan- als de
hatchback- en coupémodellen.

Standaard zijn de GT's voorzien van
lichtmetalen velgen, brede banden,
stuurbekrachtiging en automatisch
afstelbare schokdempers.

Met een vermogen van 88 kW/120 pk
haalt de Mazda 626 GT een
topsnelheid van ruim 190 km/h en
een acceleratie van 0-100 km/h in
minder dan 10 seconden.

De Mazda 626 hatchback model 1986.

technische gegevens en afbeeldingf,
van alle in Nederland leverbare
automerken en typen plus prijslijst
kortom een 544 bladzijden dik
boekwerk waarnaar de
geïnteresseerde steeds zal
teruggrijpen.

Autovisie Jaarboek 86 is een
uitgave van Uitgeversmaatschappi
Annoventura (Elsevier) en kost
ƒ32,50.

«^RENAULT REN,

Zege Jan Lammers"::
met Renault Alpine
Otralend staat Jan Lammers
op het erepodium, nadat hij op
het circuit van Vallelunga in
Italië na een knap gereden race
de overwinning heeft gegrepen •
in de klasse Renault Alpine V6;
Turbo. ':.
Na 20 van de 26 te rijden ronden
lag hij nog op een vierde plaats,-
maar toen zette Jan een \
imponerende opmars in door ,
eerst de Duitser Schuetz te
passeren, een ronde later de ;
Fransman Gouhier. Twee !
ronden voor het einde ging hij
„op de grens" van zijn kunnen
koploper Larrauri voorbij en ;
werd daa ia onder gejuich van'
duizenden toeschouwers als .
winnaar afgevlagd.
Over de gehele serie van elf
races om de Europa Cup
Eenault Alpine V6 Turbo
behaalde Jan Lammers een
derde plaats achter Larrauri (I)
en Gouhier (F).

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
o.ver aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle .tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!.

DE WIT VERHUIZINGEN

(ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoprt -Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

organiseert de volgende
cursussen In wijkcentrum

't STEKKIE
FRANS VOOR BEGINNERS
SPAANS VOOR REGINNERS
CHINEES TEKENEN
ORIGAMI (PAPIER-
VOUWEN OP Z'N JAPANS)
TEKENEN VOOR BEGINNERS
STOFVERSIEREN

BREIEN
KOKEN VOOR
JONGEREN 12-16 jaar

donderdag

donderdag
maandag

woensdag

of
vrijdag

donderdag
of

19.45-21.15
09.30-11.00

1330-1600
09.30-11.30

20.00-22.00
1330-1600
13.30-16.00
1930-2200

vrijdag 09.15-11.45

12 lessen ƒ 70,-

12 lessen ƒ 70,-

12 lessen ƒ 100,-

6 lessen ƒ 45,-
12 lessen ƒ100,-

12 lessen ƒ 100,-
12 lessen ƒ 100,-

donderdag 17.00-19.30 6 lessen ƒ 60,-

De cursussen starten in de week van 27 januari,
grammaboekje van JHVU. Gratis verkrijgbaar
't Stekkie.

Nadere informatie m het pro-
bij Raadhuis, Bibliotheek en

AANMELDING kantoor JHVU. Kamperstraat 37. Haarlem, tel. 023-313726 of
327838

VERVOLGCURSUSSEN VAN 't STEKKIE
NAAICURSUS vrijdag 17.00-19.30 12 lessen ƒ 75,-

TEKENEN EN/OF
SCHILDEREN maandag 20 00-22.00 per maand ƒ 15,-

AANMELDING bij 't Stekkie of onder tel.nr. 17113/17612.

DISCO'S
KINDERDISCO (8-12 JAAR)
TIENERDISCO (12-16 JAAR)

vrijdagavond 10 jan. 19.00 uur
vrijdagavond 24 jan. 20.00 uur

VOLfCSDANSGROEP „BELA RADA"
Er is weer plaats voor nieuwe leden. Kom eens kijken op de oefenavond, elke
dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur.

MICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur. «
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
•* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad. Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant. Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
bode. De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5.- m rekening ge
bracht.

• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hè
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor word
ƒ 2.50 in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is nist voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

Diversen

Bontmantel-
inruil:

Nu een schilt nieuwe bont-
mantel mei (kleine) bijbeta-
ling, ook regenmantels met
bontvoering, exclusieve Lam-
my-coats en nappakledmg
Bel voor afspraak of folders
020-233488

* Begin het nieuwe jaar
goed word lid van de- verg
VROUWEN VAN NU alle ml
onder tel nr 16085 of 14462

* Gevraagd betrouwbare
huish hulp voor 3 a 4 uur p w
Orde scheppen in beperkte
chaos tegen een ruime ver-
goedmg 12103

Zonnestudio
Kapsalon

Passage 42
*• Lichaamssnelbrumer

40 mm ƒ 4Q
abonn 3' •' 100

*• Gezichtssn'elbruiner
20 min ƒ 10
abonn i-f. ƒ 30

k Zonnebarv hemel
20 mm ƒ 8 50
abonn 10; ƒ 75
Openingstijden Studio
maandag t m vrijdag

Ook s avonds geopend
Openingstijden kapsalon
dinsdag t m zaterdag en

vrijdag t m 21 00 uur
Wij werken op afspraak

Tel 02507-12500
Tot ziens

Ellie Edith en Ben

Hillegom-antiek
Vijf toontalen gezellige
meub in alle stijlen Veel
kleinantie^ Laagste prijzen1

Leidsestraat 122 Dag tel
0252020993 <oopavond

* OPPAS rvic-'Jt 7ich aan. Tel
02507 15157

ties w.' - -
cr/oor 'e/v,
mer ir 'jo
op oe <-• /c ',:
en dat % r/ '.
wordt aar '
afd /Voo'"
122 1000 A O
voorkomt ;f.:'
handeling

• op adverten-
• -irsr gelieven
• 'jat het num-
":r novenhoek
•.'*hl /ermeld
'-'::;'Jrc-sseerd

•/'••%!'.- Order-
'J ••; r'o-3tbus
•• •.'(.-"•j&rn Dit
^•• '* ' •"•Jobe-

•*• Te koop 'y.rwA naai-
machine om \<«.' •,•«:<: \<; kun
nen naaien Mo/r '••<."]<;<, tel
17347

Timmer
bedrijf

R F Lammers Voor al uw
timmer en onderhoudswerk
Tel 023364168 b g g 023
381378

* T k 2-pers opklapbed 4
matr en ombouw / 50 Tel
02507-14245

* T k boekenrek, 10 plan-
ken, 4 wandrails met dragers
en boekensteunen, / 75 Tel
15204

Voor voordelig SCHILDER-
WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Tel 02507-15655, voor vrijblij-
vende prijsopgave

Pasfoto's
Klaar terwijl u

wacht
DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 8
ZANDVOORT

Hondenkapsalon „ELSE" Molenaar1 //
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw'
rashonden bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel.02507-1 3077
Lorentzstraat 158-Zandvoort

Direktie en medewerkers van

SHELL „Duinzicht"
en

Boulevard"
wensen u een voorspoedig

1986
tl

AMSTERDAM
HEEFT

BLOEDARMOEDE
13.000 DONOREN TE WEINIG

é é 4 c
BEL 123456

BLOEDBANK AMSTERDAM

5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander
huisraad te koop9 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS.
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S ~"
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Telefoon

Postcode Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij-

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort -

1
l

"l
l
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Zandvoort '75
ZANDVOORT - Het gaat met

Zandvoort '75 uitstekend en door
een fraaie 3-0 overwinning op
Swift blijven zij volop meestrijden
in de top van het klassement. De
spanning is groot in deze klasse en
dat belooft nog wat in het reste-
rende gedeelte van de competitie.

De badgasten lieten duidelijk zien
naar Swift gekomen te zijn om de twee
punten mee naar huis te nemen. On-
danks drie invallers kwam Zandvoort
'75 flitsend uit de startblokken en
drukte Swift geheel terug. Het over-
wicht werd slechts beloond met een
doelpunt van Ruud van der Putten, 0-
1.

Swift kwam m het tweede gedeelte
meer tot aanvallen maar de mannen
van trainer Gerard Nijkamp speelden
zeer geconcentreerd en gaven weinig
ruimte. Met snelle uitvallen moest
Swift attent blijven en aangezien dat
niet lukte bouwde Zandvoort '75 de
voorsprong uit. Na een kwartier werd
de doorgebroken Rob Gansner in het
strafschopgebied gevloerd en de toege-
kendé strafschop werd door Wim van
Straten benut. 0-2.

Swift was een geslagen ploeg en kon
toen geen enkele indruk meer maken.
Zandvoort '75 was op alle fronten dui-
delijk beter en het klasseverschil werd
door Philip van der Heuvel met een
derde doelpunt benadrukt, 0-3.

Geflatteerde
nederlaag Rinko

ZANDVOORT - In het zaal-
voetbalgebeuren leed Rinko een
geflatteerde 7-4 nederlaag tegen
Lankhaar. Rinko trad zonder een
doelverdediger aan waardoor
veldspeler Piet Keur het doel
moest zien schoon te houden.

De Zandvoorters begonnen goed en
zagen schoten van Frans Post en
Teun Vastenhouw gestopt. Lankhaar
trof eenmaal de paal maar even later
scoorden de 'jasten toch snel tweemaal
achtereen, 0-2. Rinko zocht nog meer
de aanval op en dat resulteerde in een
doelpunt van Teun Vastenhouw. Deze
aansluit-treffer gaf Rinko weer moed
maar door het zeer aanvallende spel
werd de defensie enigszins verwaar-
loosd en met snelle uitvallen scoorde
Lankhaar 1-3 en 1-4.

Het zag er in de tweede helft somber
uit voor Rinko, toen Lankhaar in de
vierde minuut de stand op 1-5 bracht.
De badgasten bleven echter alles uit
de kast halen en kwamen toch knap
terug. De actieve Frans Post zorgde
voor 2-5 en 3-5 en Teun Vastenhouw
liet zich ook niet onbetuigd, 4-5. Met
nog tien minuten was er nog van alles
mogelijk en Rinko verhoogde druk op
het doel van Lankhaar. Het alles of
niets offensief leverde echter niet het
gewenste resultaat op en in de slotmi-
nuten counterde Lankhaar zich naar
een te ruime 4-7 overwinning.

Sportopleidingen bij de AF AF A
ZANDVOORT - De „open" ver-

eniging AFAFA vervult momen-
teel een opvallende rol in de sport-
wereld. Niet alleen onderhoudt zij
nauwe contacten met de Neder-
landse Sportfederatie (NSF) en
het ministerie van WVC, ten aan-
zien van het sportstimulerings be-
leid (SSD), ook fungeert zij als
project vereniging bij het zoeken
naar nieuwe structuren voor het
verenigingsleven in de toekomst.

Hierbij wordt de AFAFA door
WVC middels de Stichting Spel
en Sport gesteund.

In het kader van de veranderende
opvattingen en behoeften ligt ook het
opleiden en bijscholen van het vrijwil-
lig kader van de vereniging. Vrijwilli-
gers zijn de kurk waarop het vereni-
gingsleven in Nederland drijft. Zij
staan dag en nacht klaar voor hun
vereniging, waarbij zij in de regel over-
laden worden met ontevredenheid van
de deelnemers. Er worden steeds hoge-
re eisen gesteld aan de vrijwilliger, zo-
wel in bestuurlijke als sporttechni-
sche zaken. Niet alleen door de beoefe-
naar, maar ook van overheidswege uit.
De AFAFA stelt verder dat de vrij willi-
ger die het vaak leuk vindt om iets
voor zijn vereniging te doen, allerlei
belemmeringen ondervindt om dit te
realiseren. Zo is daar de vereiste en
gewenste bekwaamheid om de taak
naar behoren te kunnen vervullen. Al-
lereerst is daar een financiële drempel.
Veel opleidingen in de sport zijn kost-
bare zaken. Kosten van ongeveer
ƒ 400,- tot enkele duizenden guldens,
exclusief bijkomende kosten zijn vrij
normaal. In een tijd als deze is dat toch
een hele investering voor een liefheb-
berij. De cursus valt niet altijd op het
juiste moment. Meestal vindt zo'n op-
leiding plaats in het centrum van het
land, wat veel reistijd en reiskosten'
met zich meebrengt en vaak in het
weekend als liever iets anders wordt
gedaan. Het derde grote bezwaar vindt
de AFAFA de traditionele cursusop-
zet, die niet toegesneden is op de speci-
fieke verenigingsproblemen. De oplei-
dingen zijn zo algemeen en discipline
gericht dat de cursist er maar heel
weinig van in zijn eigen situatie kan
gebruiken en dan nog na enige verta-
ling.

Vanuit deze problemen is de AFAFA
begonnen met het bedenken van een
opleidingsprogramma, dat oplossing
biedt aan de geschetste problemen. Zo
kon men in 1984 starten met een oplei-
ding tot karate-instructeur. die door
AFAFA was ontworpen voor de Cultu-
rele Sport Bond. Als gevolg van het
succes van deze opleiding heeft ook de
Nederlandse Kickboxing Bond een
aanvraag ingediend bij de vereniging
tot het ontwerpen van een opleiding
voor hun organisatie. Nu, deze oplei-
ding is deze maand van start gegaan
bij de Zandvoortse vereniging AFAFA.

Het is een opleiding, die uitgaat van

Ook de jeugd is welkom bij AFAFA

de problemen die de cursist heeft. Dit
betekent, dat het niet noodzakelijk is
om kickboks kampioen te zijn om deze
cursus te kunnen volgen. Een bereid-
heid en interesse is veel belangijker.

Ook is een vooropleiding in de sport
niet nodig. Deze cursus heeft een gem-
tegreerde ABO en loopt hiermee voor-
uit op de ontwikkeling in sportoplei-
dingsland.

Ook aan het kostenaspect heeft AF-
AFA aandacht besteed en mede daar-
door zijn de kosten nihil. De omvang
van de cursus is geraamd op 20 uur
exclusief de stage en zal twee jaar in
beslag nemen. Geïnteresseerden wor-

den geadviseerd zich in verbinding te
stellen met de AFAFA telefoon 17814.
of de coördinator Peter Koopman tele-
foon 13602. Ook kan men zich wenden
tot de NKBB m Amsterdam.

Tevens werkt de AFAFA aan een
scholing voor fitness instructeur en
een opleiding sportmassage. Deze zul-
len bij gebleken belangstelling ook op
korte termijn georganiseerd worden.

Niet alleen wat de opleiding betreft
is de AFAFA actief. De vereniging ziet
zich graag als een vrijetijds-verem-
ging. waarbj de jeugd (8-13 jaar) op
zaterdagen van 10.00 tot 11.00 uur in-
structie kan ontvangen m zelfverdedi-

foto M. Gaffel.

ging. Deze lessen zijn ook toegankelijk
voor niet leaen \oor de som van een
gulden. Met dit mititief wil AFAFA de
behoefte peilen voor sportdeelname
zonder dat daarbij verplichtingen ten
aanzien van lidmaatschap en contri-
butie worden aangegaan. Als dit posi-
tief is. hoopt zij ook andere verenigm-
gen te kunnen overreden tot liet toela-
ten van met leden tot hun vereniging.

Door dat de jeugd steeds meer vrije tijd
krijgt terwijl zij relatief minder te be-
steden hebben is de AFAFA van me-
nmg dat deze jeugd de mogelijkheid
moet worden aangereikt om van de
sport een betaalbare vnjetijdsbeste-
dins te maken.

ZANDVOORT - Zandvoort-
meeuwen is aan een zeer wissel-
vallig seizoen bezig en zal daar-
door niet in de top eindigen of de
resultaten moeten een positiever
karakter krijgen. Tegen het op re-
vanche beluste LSVV (de eerste
ontmoeting was een 5-1 overwin-
ning voor de Meeuwen) konden de
Zandvoorters geen vuist maken
en gingen roemloos met 2-0 ten
onder.

In deze slechte partij voetbal miste
Zandvoortmeeuwen beide backs Jong-
bloed en Leijenhorst door vakantie en
een blessure en maakte Mario van
Meelen zijn rentree in de ploeg. Beide

Z'meeuwen te wisselvallig
teams begonnen met een rustig ver-
kennen wat tot gevolg had dat het spel
zich voornamelijk op het middenveld
afspeelde. Allengs ontwikkelde LSVV
meer aanvallende impulsen, doch ge-
vaarlijk werd het niet. Eenmaal brak
een aanvaller door doch toen was doel-
man Ben Visser attent. Een vrije trap
van LSVV werd eveneens een prooi
van de Zandvoortse doelman. De aan-
val van Zandvoortmeeuwen bleef ge-
heel onder de maat en kwam niet tot
gevaarlijke aanvallende daden. Het
was LSVV dat een steeds groter veldo-

ZVM Cl junioren op dreef
ZANDVOORT - De Zandvoort-

meeuwen C l junioren hebben het
jaar 1985 op een grandioze wijze
afgesloten door het reeds ander-
halfjaar ongeslagen DCO met 1-0
te verslaan. DCO staat in de regio
bekend over zeer sterke junioren
te beschikken, het A-junioren-
team komt zelfs uit in de hoogste
jeugdafdeling waartegen Ajax en
dergelijke wordt gespeeld. De C-
junioren van DCO staan boven-
aan in de competitie en moesten
tegen een uiterst gemotiveerd
Zandvoortmeeuwen het onderspit
delven.

De Haarlemmers begonnen sterk en
zetten Zandvoortmeeuwen onder
druk, maar de defensie hield knap
stand. Op het middenveld werd de bal

vaak goed in de ploeg gehouden en na
twintig minuten besloot Jantie Vis
een solo met het naar later zou blijken
beslissende doelpunt, 1-0. DCO was
aangeslagen en kon moeilijk in het
spel komen. Zij probeerden het wel
maar de Zandvoortse achterhoede
wist van geen wijken.

Na de rust een overwegend sterker
DCO dat het ongeslagen record wilde
handhaven. Zandvoortmeeuwen
kwam daarbij goed weg bij een schot
op de paal. De Meeuwen bleven de
aandacht vragen van de DCO-defen-
sie bij snelle uitvallen doch waren niet
in staat de score op te voeren. In de
slotfase ebde het offensief van DCO
geheel weg en gaven zij zich gewon-
nen. Met deze goede prestatie nestel-
den de Zandvoorters zich op een prima
tweede plaats achter DCO.

Het succesvolle C-juniorenteam.

verwicht kreeg, wat in de 43e minuut
werd uitgebuit. Dick Vennick loste
een schot dat laag in het doel ver-
dween, 1-0.

Na de pauze startte Zandvoort-
meeuwen aanvallend en forceerde een
drietal hoekschoppen, die echter niets
opleverden. In de 16e minuut lag
LSVV een snelle uitval op de mat en
opnieuw was Vennick ter plaatse om
de bal in het doel te deponeren, 2-0.
Zandvoortmeeuwen poogde de bakens
te verzetten en drong LSVV in de de-
fensie. De voorhoedespelers Fred Ipen-
burg en Marcel Schoorl kwamen er
echter niet aan te pas en werden dan
ook gewisseld voor Ivar Steen en Wim
Paap. Er kwam wat meer vaart in het
spel en Mario van Meelen zag zijn in-
zet gestopt en een kopbal van Steen
ging net naast. In de slotfase trok zelfs
laatste man Frans Post mee naar vo-
ren doch hij zag eveneens geen kans de
stand een gunstiger aanzien te geven.
De winst bleef verdiend voor LSVV.

VOETBAL

Zondag: Volendam-Zandvoort-
meeuwen 14.30 uur te Volendam.

Vogelenzang-TZB 14.30 uur te Voge-
lenzang.

ZAALHANDBAL
Zondag in de Pellikaanhal: 10.00 uur

MA ZVM 2-Odin 4:10.45 uur MA ZVM
1-HVH 1: 11.30 uur DS ZVM 2-Onze
Gezellen 2: 12.35 uur DS ZVM 1-ADO
2: 13.45 uur HS ZVM I-Tornado 1:
15.00 uur JA ZVM 1-Blinkert 1: 15.45
uur DS ZVM 3-DSOV 2.

ZAALHOCKEY

Zaterdag in de Pellikaanhal: 15.15
uur spelen heren 1. om 17.45 uur heren
3 en om 20.00 uur heren 2.

ZAALVOETBAL

Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
19.00 uur TZB 2-Heemstede dames:
19.45 uur Nihot-Sea Gulls: 20.40 uur
Zandvoortmeeuwen 4-Out 2; 21.25 uur
Zandvoort Noord 3-BSM 2: 22.10 uur
Zandvoort Centrum 3-Zandvoort
Noord 5.

Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.30 uurTZB-Dry CR; 21.25 uur TZB
vet.-Aurora-75; 22.10 uur TZB 4-Zand-
voortmeeuwen 2.

Standen voetbalclubs
Derde klasse KNVB
SVW'27
Volendam
Alcm.Victrix
LSVV
Zandvoortmeeuwen
WGW

13-18
12-17
13-16
13-15
12-13
13-13

HSV
De Valken
DTS
West Frisia
KGB
SRC

13-13
13-12
13-12
13-12
13- 8
13- 5

Vierde klasse KNVB Zaterdag
Aalsmeer
Amstelveen
Zandvoort'75
Halfweg
SCZ'58
DSC'74
Tweede klasse HVB
CBS
Alliance
Spaarnestad
EHS
TZB
DSC'74
Tweede klasse HVB
Hillegom
Van Nispen
Zandvoortmeeuwen
KHFC
Schoten
Alliance

13-20
12-19
13-18
13-18
14-17
12-13

14-26
14-16
14-16
14-16
14-15
13-14

Hoofddorp
De Kennemers
Swift
SCW
J. Hercules
Sporting Zuid

Schalkwijk
DSK
Vogelenzang
VVH
Heemstede
De Meer

14-12
14-12
13-11
13- 9
14- 5
13- 4

14-14
14-13
13-11
14-11
14-10
14- 4

Zaterdag
15-23
15-22
15-20
13-18
14-18
13-16

Concordia
DEM
Kinheim
BSM
Spaarnestad
Geel Wit

15-15
12-10
14- 9
15- 8
15- 6
14- 5

niet ontvangen?
Bel vóór vrijdag 12.00 uur

ons kantoor, telefoon
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Internationaal succes zwemmers
ZANDVOORT- Tijdens inter-

nationale wedstrijden te Gijon
(Spanje) heeft de wedstnjdploeg
van de Zeeschuimers drie natio-
nale titels behaald. De wedstrij-
den die drie dagen duurden, van
27 t/m 29 december leverden
naast de nationale titels, ook veel
persoonlijke en knngrecords op.

Het Nederlandse adspiranten-
record op de 4 x 100 meter vrije
slag estafette dat sinds 1979 op
naam stond van HPC uit Heem-
stede werd door de Zeeschuimers
verbeterd. Van 3.40.2 naar 3.39.38,
een geweldige prestatie. Deelne-
niers aan de estafette waren:
Onno Joustra (54.4). Wander Hal-
derman (54.0). Stan Steegelmg
(54.8) en Marcel de Natns (56.18).

Het Nederlands adspirantehre-
cord op de 400 x 100 meter wissel-
slag werd eveneens verbeterd. De
Zeeschuimers waren drie secon-
den sneller het werd terugge-
bracht naar 4.06.57. de oude tijd
was 4.09.4. Hiervoor waien ver-

antwoordelijk: Nico Wempe rug-
slag 1.05.7. schoolslag Onno Jou-
stra 1.06.4, vlinderslag Wander
Halderman 59 7 en vnje slag Stan
Steegelmg 54 77

Tot .slot verbeterden deze
zwemmers hun persoonlijke Ne-
derland.se record op de 5 x 50 me-
ter vrije .slag estafette van 2.07.7
naar 2 Ofi :i De plcs'g bestond uit
Stan Onno. Wander. Marcel de
Natns en .Jeroen Schutheis. Mi-
cheil \an Warmerdan werd uit-
geroepen tot de beste deelnemer
aan liet tournooi bij de jongens
onder de twaalf jaar, Stan Steege-
ling kreeg deze titel bij de jongens
onder de veertien jaar en Ria Wil-
lemse bij de dames.

Bij de meisjes onder de veertien
jaar was Barbara de Wit tops-
coorster met vier eerste plaatsen.
In de totaalstand eindigden de
Nederlandse Zeeschuimers op de
vierde plaats m het veld van
twaalf deelnemende ploegen.

Sporting OSS besluit
jaar met goed volleybal

Het oppermachtige Sporting OSS liet,
gezien de uitslan. Spaarne geen enkele

ZANDVOORT - Aan de vele
overwinningen in het jaar 1985
kon de volleybalvereniging Spor-
ting OSS op de valreep nog twee
winstpartijen toevoegen. Het ge-
ringe aantal verliespartijen ging
echter ook omhoog en wel met één.
Het jeugd-mixteam wist Heem-
stede met 2-1 te bedwingen en het
tweede damesteam had geen
moeite met Spaarne'75, 3-0. Het
derde damesteam moest de winst
laten aan OVRA 4 (3-0), dat te
sterk was.

Het jeugd-mixteam startte moei-
zaam de eerste set tegen Heemstede en
zag geen kans een genomen voor-
sprong uit te bouwen. Hard werkend
en via spannende ralleys bleven zij
nipt een tot twee punten voor, doch
Heemstede kwam steeds knap terug.
Via twee time-outs wist Sporting de
beslissende punten te scoren en de set
met 15-12 te bezegelen. In de tweede set
was Heemstede de ploeg die het spel
maakte en de winst met 15-7 naar zich
toe trok. De derde set moest bepalen
wie de sterkste was en de winstpunten
kreeg. Beide teams waren op winst be-
lust en begonnen vol concentratie aan
de beslissende set. Sporting liet zien
nog over reserves te beschikken en gaf
Heemstede geen kans. Met ruime
voorsprong (15-10) besloot SportinK
deze set en veroverde daarmee de volle
winst.

Het tweede damesteam voegde een
riante zege aan haar totaal toe door
Spaarne'75 via de setstanden 15-9,15-7
en 15-3 volledig van het veld te spelen.

Badminton Lotus
ZANDVOORT- De vorige week ge-

speelde laatste wedstrijden van BC
Lotus leverden het eerste team een
fraaie 8-0 overwinning op. Het tweede
team speelde gelijk met 4-4. Het negen
team van Lotus behield kansen op het
kampioenschap door een klinkende 8-
0 zege.

De uitslagen: Lotus 1/Eridos 2: 8-0;
Lotus 2/Zijderveld 13: 4-4: Lotus 3/Hil-
versum4: 2-6: Lotus4/Haarlem6: 3-5:
LotusS/Meentmeppers: 2-6: Lotu-
s6/Amsterdam4: 1-7: Lotus7/Haar-
Iem3: 3-4: Lotus8/Spaarnestad3: 1-7;
Lotus9/DSVK2: 8-0: LotusHl/Almere
HavenH2: 0-8; LotusAl/DuinwijckAS:
3-5: LotusBl/HeemstedeBl: 1-7; Lo-
tusCl/Blaricuml:5-3.

De eerstvolgende wedstrijden vin-
den plaats in het weekeinde van 11/12
januari en zijn alle uitwedstrijden.

kan;

Het derde daniesteam zag geen kans
om winst te boeken en besloot 1985 met
een 3-0 nederlaag tegen OVRA 4. In de
eerste en tweede set bleel de achter-
stand lange tijd gering, maar OVRA
wist haar overmacht te gebruiken en
de sets met 15-9 en 15-12 te besluiten.
In de derde set was OVRA superieur
.en Sporting zag al haar goede pogin-
gen mislukken Met 15-3 ging Spor-
ting OSS. ondanks lel verzet, kansloos
ten onder.

Badminton
SC Z/voort

ZANDVOORT - Voor de twintigste
maal organiseerde Dirk van der Nulft
het jaarli jkse badmmton-toernooi
voor de Sportins; Club Zandvoort.
Een toernooi dat ook dit jaar m eer
overweldigende belangstelling stond
en ondanks enme afzeggingen, door
ziektes etc- verliep de organisatie op
rolletjes In het uemcngddubbel
vochten 32 koppels, in het heren- en
domesdubbel 1G duo's, een badmin-
tonstnjcl uit op hoog niveau Het
.sterk bezette toernooi werd volledig
naar de hand ^ezct van Jaap Ender-
man die het herendubbel won en ook
in het yemengddubbel zegevierde. In
deze categorie had hij de prima steun
van Patncia Otten. In de finale
moest het zeer ervaren koppel Wan-
da van de Bos en Kees van de Bos
genoegen nemen met een tweede
plaats, na drie spannende sets. In de
verhezersionde was de eerste plaats
weggelegd voor het koppel Olga Bal-
ledux en Paul van der Meij de Bie. die
Charna Verheugen en Evert Smits
versloegen

In het damcsdubbel waren Olga
Balledux en Marja Stobbelaar te
sterk en delfden Rmy Verheugen en
Wanda v.cl Bos in de finale het on-
dcrspit. In de verlie/ersronde een ze-
se voor Elly Keizer en Patncia Otten.
die Lien Arxhoek en Caroline Kopei
achter zich heten In de herenstrijd
een opvallende rol voor Jaap Ender-
man met aan zi|n zijde een sterke
Evert Smits Wat elk koppel ook pro-
beerde er was niets tenen dit duo op-
gewassen In de finale ondervonden
Theo de Wit en Engel Stobbelaar de
kracht van Enderman en Smit. De
verliezersi onde werd een prooi van
Henk van Gameren en Gerrit v.d.
Nulft. die Ruth Jochems en Theo
Stor de baas bleven

Hans van Asperen Jan Jongsma
Herman Landman

De onafhankelijke liberalen
wensen voor alle Zandvoortse

ingezetenen
een gezond en zonnig 1986.

korting

Grote Krocht 19, Zandvoort
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HALTESTRAAT 27

Wij wensen u allen een voorspoedig 1986

V-A-G
SJDER BV

Burg. van Alphenstraat 120/Van Lennepweg 104,
Zandvoort, telefoon 02507-14565

Wij wensen al onze cliënten een goed
rijdend 1986

Taxi Centrale
Zandvoort - tel. 12600

wenst u allen een
voorspoedig 1986

17373 - 17373 - 17373 - 17373

Wij, vrijwillige hulpverleners

wensen u een probleemloos jaar maar gaat er
iets mis bel ons dan maar

Telefoonnummer: 17373
Maandag t/m vrijdag
van 10.30-12.30 uur.

Stichting centrum voor vrijwillige hulpverlening Zardvoort

Goede voornemens
Als een van uw goede voornemens vor 1986
GEZONDER eten is dan vindt u m uw Echte
Bakker een goede partner.
Het bakken van goed (en
lekker) brooa is bi] hem al
sinds ]aar en dag een m-
gebakken gewoonte Een
gezond en gelukkig
nieuwjaar toegewenst

Echte Bakker Balk
Hogeweg 28

jan koster
bouw- en aannemingsbedrijf

voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-, voeg- en
onderhoudswerk

zeestraat 40/2042 Ie zandvoort
telefoon 02507-12013

wenst cl/enten en bekenden een voorspoedig nieuwjaar.

EJTUT1
woningbouwvereniging

EENDRACHT MAAKT MACHT

wenst al haar leden
een huiselijk 1986

UW PEUGEOT TALBOT-DEALER WENST U
EEN GOED LOPEND 1986

MmMÊttt^tirHf

yTVERSTEEGE BV
mAm PAKVELDSTRAAT 21 - ZANOVOOflT

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG <^m^m

TEU 02907 . 12M5

Timmer- en onderhoudsbedrijf

H. v.d. Donk
LIJSTERSTRAAT 9

wenst iedereen een
voorspoedig en gezond

nieuwjaar.

ZANDVOORTS AUTOVERHUUR
• LUXE AUTO'S • BESTELAUTO'S

Brederodestraat 1/1
Zandvoort

Tel. 02507-19453, b.g.g. 13887

wenst u allen een veilig 1986

Folklore Vereniging
„DE WURF"

Wenst jeloi allegaer
veul heil en zege in 't

nieuwe jaer

SPORTING CLUB
ZANDVOORT

wenst alle leden
en bekenden een voorspoedig

en sportief 1986

Chinees-lndisch Restaurant

HONG-KONG

Haltestraat 69, hoek Zeestraat,
Zandvoort, telefoon 02507-17897

wenst alle cliënten en bekenden
een voorspoedig 1986

Er gebeurt méér in
de Raadsheer"

Fum. Jan Termes
wenst iedereen een zonnig en

dorstlessend 1986

..café de Raadsheer"
Dorpsplein 2

Zandvoort
Allemaal bedankt voor jullie
enthousiasme-en inzet in het

sportjaar 1985.
Een gelukkig, sportief, gezond en

„rollend" 1986 toegewenst.
Ingrid Gordijn

Het bestuur van Toneelvereniging

„Wim Hildering"

wenst al haar leden een .,speels"

1986

H. L. C. LANSDORP
JUWELIER-HORLOGER

Kerkstraat 33, telefoon 12359

wenst geachte clientèle en vrienden een
voorspoedig en gelukkig 1986

Het bestuur van de
Zandvoortse Bridgeclub

Wil en Leo Bluys
Zeestraat 38

wenst iedereen een
gelukkig 1986

wensen vrienden en clientèle
een voorspoedig 1986 ,

wenst haar leden een voorspoedig
nieuwjaar

J. PORTEGIES
wenst clientèle een voorspoedig

en een goed gezond 1986wenst iedereen een goed lopend 1986
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Traditionele
Kerstvieringen

De "engeltjes" van de zondagsschool onder de kerstboom

ZAND VOORT- Kerstfeest 1985
is in Zandvoort in alle vieringen
bijzonder sfeervol verlopen. Het
kerstgebeuren wordt nu eenmaal
door een ieder op eigen wijze be-
leefd. Of men nu naar de kerk
gaat, geniet van de volkskerst-
zang, of misschien een bezoek
brengt aan de Kerst-In, veel
Zandvoorters hebben de afgelo-
pen feestdagen op eigen wijze
prettig doorgebracht.

Door het Zandvoorts Kinderkoor
werd op vrijdagavond de spits afgebe-
ten met hun jaarlijks Kerstconcert
met medewerking van het koor Vox
Evangelica uit Amsterdam. Verras-
send de heldere kinderstemmetjes in
combinatie met deze zeer geschoolde
stemmen. Bovendien werd het pro-
gramma afgewisseld met samenzang,
hetgeen door de aanwezigen met verve
werd uitgevoerd. Een kerstconcert
waar duidelijk onder leiding van Wil-
lem Poot hard voor was gestudeerd en
dat zeker nog meer belangstelling had
kunnen gebruiken.

De kerstvieringen kregen een ver-
volg op zondagmiddag in de Hervorm-
de Kerk met de Volkskerstzang. Een
jaarlijks terugkerende gebeurtenis,
die wellicht nu haar vaste plaats heeft
gevonden, namelijk in de Hervormde
kerk, op een zondagmiddag. In een vol-
le kerk hebben veel inwoners genoten
van het zelf zingen van de bekende
kerstliederen, alsmede dat van het
Christelijk Gemengd Koor uit Heem-
stede en het Zandvoorts Mannenkoor.

Declamatie werd verzorgd door Els
Buitendijk. Bovendien was er nog so-
lozang van de sopraan Chnstme Wou-
ters. Deze volkskerstzang m de feeste-
lijk versierde kerk groeide uit tot een
bijzonder feestelijke dienst, waarvan
de bezoekers hebben genoten.

De Kerst-In ondervindt ieder jaar
dat m een behoefte wordt voorzien,
want het aantal bezoekers is geleide-
hjk stijgende. Hulde verdient dit orga-
niserende comité, dat er in geslaagd
was zowel Helen Shepherd als Ramses
Shaffy naar Zandvoort te krijgen. Van
Helen Shepherd is bekend dat zij zelf
geniet van dergelijke uitvoeringen
(ook op de Ontmoetingsdag m Zand-
voort enkele jaren geleden kwam dn
duidelijk tot uiting). Daarom werd de
door haar geleide samenzang van de
aloude kerstliederen op kerstavond,
een feestelijk hoogtepunt.
Veel dorpelingen bevonden zich al
vanaf het begin in het Gemeenschaps-
huis om deel te nemen aan de Kerst-In
om maar niets van het zeer attractieve
programma te missen. Immers het op-
treden van de goochelaar Ad Hendrik-»
se. en de muziek van Gerard Nijkamp
zorgde direct al voor een unieke sfeer,
een sfeer van blij verwachten, die ken-
merkend was voor deze Kerst-In. Bo-
vendien waren er tal van activiteiten
onder andere in de spelletjeszaal, er
konden kerststukjes worden gemaakt,
en wie zin had kon een spelletje kaar-
ten, want zowel de bndgers als de kla-
verjassers konden hier terecht.

Absoluut hoogtepunt vormde op
eerste Kerstdag natuurlijk het optre-
den van Ramses Shaffy De goege-

b Er bestaat geen enkele reden
*waarom deze rubriek het nieu-
we jaar niet sal beginnen met
enkele leuke berichtjes van de
laatste dagen. Daarom even
aandacht voor de scouts van
de Buffalo's die een paar da-
gen voor het kerstfeest ver-
schillende oudere, zieke of ge-
handicapte inwoners verrast
hebben met een selfgemaakt
kerststukje.
Misschien waren er stukjes bij
die wel heel voorzichtig behan-
deld moesten worden, omdat
gevaar aanwezig was dat se in
elkaar souden storten, dat gaf
allemaal niets. De ontvangers
waren blij verrast
• Zegt een der Leiders van de
Buffalo's: "Voor ome jeugdige
leden was het een kerstviering
met een gevoelstintje. De ge-
dachte, denk met Kerst ook
eens aan een ander die het in
veel gevallen veel slechter heeft
dan jezelf stond daarbij op de
vorgrond. Wij hopen dat de
jongens er iets van geleerd heb-
ben, nainelijk dat je soms met
een klein gebaar blijdschap
kunt brengen, helemaal wan-
neer het jezelf inspanning
heeft gekost. Jong geleerd, oud
gedaan, tenminste dat hopen
wij".
• In de maand december ko-
men de strandpachters niet
vaak in het nieuws, doch dit
jaar was dit anders. In samen-
werking met de Zandvoortse
VVV werd' in de Haarlemse
Schouwburg op woensdag 18
december, aan de vooravond
van de premiere, het gesel-
schap van Jos Brink in de
bloemetjes geset.
Dit geselschap brengt momen-
teel de show "Madame Ar-
thur", waarin een besoek aan
het Zandvoortse strand door
de artiesten en medewerkers
van de nachtclub Madame Ar-
thur. Een kostelijke scène
waaruit blijkt dat 'een dagje
Zandvoort" in de dertiger ja-
ren bepaald door de hoofdste-
delingen werd 'gesien als een
dagje uit.
Reden genoeg voor de strand-
pachters om Jos Brink en sijn
geselschap een bloemetje te
brengen. Dit werd gedaan door
Kiekie Harkamp en Riekie
Paap, die dit deden m de histo-
rische Zandvoortse kleding,
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een gebaar dat bijsonder door
de acteurs en actrices op prijs
werd gesteld. Overigens komen
de namen Harkamp en Paap
ook niet voor op de ledenlijsten
van de Folklorevereniging 'De
Wurf'?.
• Tobber heeft zich opgeborgen
voor de kachel en spelt de
krant, zelfs de kleinste letter-
tjes worden dit keer door hem
gelesen.
"'t Ja, wat wil je, ik vind dat de
winter weer koud heeft toege-
slagen. Ik sta nog stijf vaii de
reumathiek van de natte 20-
mer en nu weer al die ijsigheid,
als het niet hoeft kom ik de
deur niet uit", mompelt hij wai
afwezig.
• "Heb jij helemaal geen
nieuwtjes, en geen goede wen-
sen voor het nieuwe jaar? Kom
doe niet zo ongezellig en berg
die krant eens weg", trachten
loij hem te animeren, maar het
duurde wel even voordat hij
antwoord gaf.
"Natuurlijk heb ik wel so mijn
gedachten over het afgelopen
jaar, maar laten wij nu maar
eens verstandig sijn en daar
niet meer over praten. Het is
maar net hoe je het bekijkt, er

wordt gesproken van het jaar
der waarheid, het jaar van de
onbestuurbaarheid, het jaar
van de natte zomer, het 'jaar
van hei slechte besoek, nou ik
kan er 20 nog wel een paar
noemen. Dus dat hoeft voor
mij niet so. Toch weet ik best
nog een paar pluspuntjes te
versinnen. Ik vind het ook het
jaar van de saamhorigheid, ja,
daar lach je om, maar dat was
er ook hoor. Kijk maar naar
het midsomernachtfestival,
saamhorigheid tussen alle
soorten van ondernemers, toch
een goed idee van het college
dat Mabonplan dat nu eens
door alle partijen goed is ont-
vangen, dus saamhorigheid,
dat tillen se dan ook wel geza-
menlijk van de grond. Verder
is het het bestuur van de Hanse
dan toch maar gelukt iedereen
op een lijn te krijgen en een
uitgebreid onderzoek te laten
instellen dat ook de onderne-
mers geld kost. Ook een streep
aan de balk, want geld is
schaars en ze zitten erop. Had-
den wij nog meer, ja hoor, se
gingen ook nog gezamenlijk
het dorp aanvegen. Dat was
toch wel positief. Dan was voor

mij 1985 het jaar van de nega-
tieve publiciteit. ledere keer als
ik de krant opsloeg las ik over
de verloedering van Zand-
voort. Daar ben ik helemaal
niet goed van geworden. Want
weet je dat sijn dan ook nog
Zandvoorters die zo hun dorp
verkopen, en dan vraag ik mij
toch af waar se mee bezig zijn.
Zeggen ze:"Ja maar het moet
anders". Dat vind ik ook, maar
op die wnze??? Kom kom dan
weet ik zelfs nog wel andere
wegen om te bewandelen als je
je dorp in de publiciteit wilt
brengen. Heb n] dat nel eens
over een andere badplaats ge-
lezen ? Nee toch9

Waarop Tobber heeft aange-
kondigd . dat hij totaan 2
januari niet meer achter de ka-
chel vandaan komt in verband
met de te verwachten ijzel en
het vuurwerk, maar dat hij
desondanks iedereen "Een heel
gelukkig Nieuwjaar wenst".
Uiteraard sluiten wij ons hier-
bij aan.
• Dit was het dan voor 1985. De
eerste krant voor 1986 is klaar,
voetjes op tafel, tot volgende
week

meente had het tijdstip van zijn optre-
den kennelijk goed m het geheugen
geprent, want laatkomers konden met
meer m de grote zaal. zij moesten ge-
noegen nemen met een plaatsje m de
hal. en hier werd het ook dringen om
maar een glimp van de artiest op te
vangen. Gelukkig beschikt Ramses
over een uitstekend stemgeluid, zodat
iedereen kon meegenieten van dit kor-
te concert, waarbij de bekende num-
mers "Kijk omhoog Sammy" en "Wij
zullen doorgaan" zachtjes werden
meegeneuried.

Favoriet bij de jeugd m de spelletjes-
zaal waren de fietsen, dit jaar voor het
eerst, welwillend aan het comité voor
deze dagen afgestaan door Tweewie-
lerbednjf Versteege. Via een roller-
bank konden de kinderen heel wat ki-
lometers afleggen, en werden fanatie-
ke wedstrijdjes gehouden, want wie
fietst het snelste de meeste kilometers?
Ook het traditionele kerstdiner viel
letterlijk en figuurlijk goed in de
smaak bij de gasten. Wanneer men
over genoeg ruimte zou kunnen be-
schikken. dan zouden er veel meer
gasten aan tafel kunnen gaan. Nu
konden slechts ruim vijftig gasten aan
tafel worden genood, hetgeen, gezien
het aantal aanvragen, te weinig is.
Hulde aan de koks die weer met veel
inventiviteit een zeer smakelijk diner
hadden toebereid.

• Geanimeerde stemming bij het kerstdiner in het Gemeenschapshuis

• Een zeer volle kerk bij de Volkskerstzang
De Kerst-In werd na het diner beslo-

ten met zang en muziek. Bezoekers en
organiserend comité kunnen terug-
zien op een zeer geslaagde Kerst-In
1985.

De kerstvieringen kregen in Zand-
voort een traditioneel besluit met die
van de Zondagsschool in de Hervorm-
de kerk. Hier werden de kleintjes inge-

schakeld. en hadden zij zich zeer inge-
spannen met het instuderen van een
kerstspel, dat door de ouders, broertjes
en zussen, ooms en tantes met bewon-
denng en trots werd aanschouwd.

Voor de velen die zich jaarlijks inzet-
ten om te komen tot een traditionele
kerstviering, m welk opzicht dan ook,
moet het plezierig zijn zich te realise-
ren dat men in deze opzet is geslaagd

ZANDVOORT- De Stichting
VVV Zandvoort zal slechts in 1986
een eenmalige verhoogde subsidie
ontvangen van / 215.000,-. Dit in
tegenstelling tot de ingediende
motie van het CDA, mede onder-
steund door de VVD, waarin werd
aangedrongen deze subsidie voor
een termijn van vijf jaar beschik-
baar te stellen.

Door het college was voorgesteld de
fifty/fifty regeling met ingang van
1985 te vervangen door een verhoogde
subsidie van ƒ 175.000,- per jaar. Dit
bedrag is gebaseerd op de vergoeding
van de salariskosten van het personeel
van de VVV (drieëneenhalve werk-
kracht) en een eenmalige promotie-
injectie van f. 17.500,-. Dit voorstel
heeft het echter niet gehaald.

Slechts één jaar verhoogde
subsidie voor de VVV

De gemeenteraadsleden waren ver-
deeld over de ingediende motie van het
CDA waarin werd voorgesteld de sub-
sidie aan de VVV te verhogen tot ƒ
215.000,-voor een termijn van vijf jaar,
inclusief de jaarlijkse index. De raads-
leden waren unaniem van mening dat
de vroegere fifty/fifty regeling niet
voldeed. Tot nu toe was het gebruike-
lijk dat het bedrag dat de VVV ontving
aan donaties door het gemeentebe-
stuur werd verdubbeld, de inkomsten
van de VVV bestonden dus uit 50%
donaties en 50% subsidie.

Jan van der Meer (38) woont en
werkt nu tien jaar in Zandvoort,
en is sinds kort werkzaam als vi-
deoproducent.Een beroep waarin
hij in korte tijd naam heeft ge-
maakt onder andere door de ver-
vaardiging van de VVV-promo-
tionfilm die door de inwoners da-
gelijks in het VVVkantoor kan
worden gezien.

Zo'n vijftien jaar geleden werkte hij
bij de Volkskrant op de reclame-afde-
ling; waarna hij zo'n twaalfeneenhalf
jaar geleden begon bij Bonaventura,
de uitgever die onder andere Elsevier's
Magazin, De Elegance, en tal van an-
dere vakbladen uitgeeft. Jan van der
Meer schakelde in dit bedrijf over en
werkte aan de commerciële zijde van
de videobanden die dit bedrijf ging uit-
geven. Bonaventura maakte namelijk
een compleet videomagazin "Thuis-
net", een filmprogramma van recla-
meboodschappen. korte artikelen en
een "hoofdartikel" of hoofdfilm.

Voor Jan van der Meer ging zoge-
zegd een nieuwe wereld open, want
zijn grote hobby was films maken.
Wat wordt genoemd 'echte' amateur-
films, dus niet de gewone vakantie-
films, maar meer het serieuze werk.

Zandvoorter

Zandvoort promotion geschiedt
door middel van een video-film
Hij maakte veel documentaires, onder
andere een over gehandicapten. "Ei-
genlijk over allerhande onderwerpen.
Sommige van die films worden nog
steeds gebruikt in vocrlichtingspro-
gramma's. Verder maakte ik graag
films, humoristische films en daar heb
ik verschillende prijzen mee gewon-
nen. Ik ben verbonden aan de NOVA
(Nederlandse Organisatie voor Ama-
teur-en .videofilmers; red.). Onder an-
dere behoorde ik bij 'The ten Best" van
de Nova, en won ik een prijs in Knok-
ke/Heist m België op een festival. Ook
bij het "Cinewiets"-festival in Bloe-
mendaal, dat jaarlijks wordt gehou-
den, heb ik drie maal de hoogste onder-
scheiding ontvangen. Een felbegeerde
trofee bij amateurfilmers",, vertelt hij
toch wel wat trots.

Hij blijkt ook een van de oprichters

te zijn van de Eerste Nederlandse Vi-
deo Club en is een bestuurslid van de
grootste Amsterdamse Filmclub 'De
Smalle Band'.

Uiteraard kreeg het maken van vi-
deofilms de belangstelling van de
Zandvoorter. Door zijn commerciële
werk zag hij grote mogelijkheden in
het zelf maken en verkopen van com-
mercials (bij de televisie de Ster recla-
me) bij videoproducties. "Ik ben nu op
professionele basis aan de slag voor
instellingen en bedrijven. Zo heb ik
het audiovisuele gebeuren tijdens de
heropening van het Huis in de Duinen
gefilmd. Deze officiële gebeurtenis
werd 'live' doorgezonden naar meer
dan tweehonderd televisietoestellen
van de bewoners die niet in de hal bij
de plechtigheid zelf aanwezig konden
zijn. Ik gebruik hiervoor een apart op-

Van, der Meer bezig met het mixen van de geluidmontage in Amsterdam Foto Ton Schutz

nameprocédé, waardoor ik tegen zeer
scherpe prijzen kan concurreren.
Mijn kostprijs is gewoon laag te noe-
men", vertelt hij.

Begin dit jaar startte Van der Meer
een Zandvoorts Video Journaal. Ge-
durende het seizoen konden inwoners
en badgasten genieten van alle ge-
beurtenissen en evenementen die in
Zandvoort plaatsvonden. In de Kerk-
straat nr 6 verdrongen zich dagelijks
veel mensen om zichzelf en anderen
nog eens terug te zien bij tal van acti-
viteiten. Speciaal de opnamen van de
bevrijdingsdagfeesten hadden een on-
gekend succes.

Om het financieel haalbaar te ma-
ken, bracht hij zijn "Elsevier Opvoe-
ding" in praktijk, hij verkocht name-
lijk reclamespots van de diverse be-
drijven, om op deze wijze het journaal
te kunnen maken, en...het lukte.

VVV-Videomagazin
Eind november introduceerde Jan

van der Meer, het VVV-Videomaga-
zin, dat insloeg als een bom. Op deze
twintig minuten durende film wordt
een geweldig overzicht gegeven van
Zandvoort als badplaats, als toeris-
tisch dorp, en bakermat van de Neder-
landse en internationale autosport.
Bovendien, en dat is een grote verdien-
ste van deze film, wordt ook de nadruk
gelegd op het natuurgebied dat Zand-
voort omringt.

Over deze film en hoe deze tot stand
kwam, zegt hij: "Ik kende Theo Hil-
bers, de directeur van de VVV-Zand-
voort, van het uitreiken van de Loe-
ressen. Mij was opgevallen bij mijn
laatste wintersport-vakantie in
Frankrijk dat daar op het VVV-kan-
toor een bijzondere mooie 'levende' f ol-
der te zien was van die plaats. Ze gaven
daar namelijk een boeiende videopre-
sentatie van de diverse skimogelijkhe-
den, afgewisseld met commercials over
Heliskiïng en spots van de plaatselijke
horecabedrijven. Dan kon je gelijk
zien in welk etablissement jij het spe-
ciaal gezellig zou vinden etc. Ik dacht,
hé dat is wat voor Zandvoort, wat ze
hier kunnen, kunnen wij thuis ook".

Direct na zijn vakantie nam hij con-
tact op met de directeur van de Stich-
ting VVV Zandvoort om de financiële
mogelijkheden te bespreken, doch die
bleken nihil te zijn. "Opnieuw kwam
mijn commerciële opleiding van Else-
vier mij van pas, want toen de VVV
•voor dit experiment geen geld in huis
bleek te hebben, is het mij toch gelukt

via commercials van de plaatselijke
bedrijven dit van de grond te krijgen.
Het resultaat daar zijn wij echt wel
trots op".

De door Van der Meer vervaardigde
videofilm werd van Duits commen-
taar voorzien door de VVV-medewerk-
ster Gerda de Blaauw. Van der Meer
zegt hierover: "Doordat Gerda deze
perfecte vertaling heeft genmaakt,
haar kennis van het Duits is bijzonder
groot, zijn wij nu in staat om deze
Zandvoortse videofilm op alle grote
toeristenbeurzen in Duitsland te ver-
tonen. Medewerking kregen wij ook
van DAZproductions. Dico van Put-
ten heeft een zeer goed klinkende ach-
tergrond muziek gemaakt, opnieuw
een stukje Zandvoort promotion ei-
genlijk".

Behalve het vervaardigen van vide-
of üms en het maken van commercials,
is Van der Meer ook van plan cursus-
sen te gaan geven voor amateurs. "Het
blijkt namelijk uit de vakbladen dat de
"camcorder" (een camera en recorder
in een apparaat) verkocht wordt. Po-
pulair zijn bijvoorbeeld het VHS-sys-
teem, de allernieuwste 8mm cassettes
van Sony en nog wel meer merken.
Negentig procent van de mensen die
zich zo'n camcorder hebben aange-
schaft. weten eigenlijk niet precies
wat ze er mee kunnen doen. Daarom
heb ik ten eerste een introductiemid-
dag gepland, die begint om 14 uur in
het Palace Hotel, hier in Zandvoort op
de achttiende verdieping. De datum is
zondag 12 januari. De mensen krijgen
daar informatie over de videovier-
daagse die eind januari in de Soete
Inval in Halfweg wordt gehouden. Zo-
wel 's middags als 's avonds."
*'In Palace wordt het een introductie-
middag, of kennismakingsmiddag.
Daar vertel ik de belangstellenden die
komen wat ik in de Soete Inval ga
doen. In Halfweg zullen namelijk
praktijklessen worden gegeven. De
mensen kunnen daar dan praktijkge-
richt te werk gaan en video-opnamen
maken. Die worden direct daarna ge-
monteerd en van achtergrondmuziek
voorzien. Zodat ze zelf kunnen leren
hoe ze dat thuis met hun eigen appa-
ratuur kunnen maken."
Deze praktijkgerichte cursus omvat
vier middagen en kost de amateur ƒ
250,-- totaal. Wie hiervoor belangstel-
ling heeft kan naar het Palace Hotel
gaan op 12 januari voor gratis intro-
ductie en meer gegevens.

In het voorjaar zal een nieuw VVV-
videomagazin worden vervaardigd,
met dan weer actuele gegevens. Deze is
bestemd voor het VVV-kantoor, voor
de toerist die al in Zandvoort is. Het
wordt een breed scala van alles wat
Zandvoort te bieden heeft, met name
de hotels, pensions, restaurants, de
bruine kroegen, maar ook aandacht
voor de sport en de winkels. Onderne-
mers die in het programma opgeno-
men willen worden kunnen hierover
contact opnemen met Van der Meer
Video Productions: tel: 17701 in Zand-
voort.

Door het college werd voorgesteld
deze nieuwe regeling al per l januari
1985 te laten ingaan, doch de raad
sprak zich anders uit. De oude fifty-
/fifty regeling blijft van kracht ook
over het afgelopen jaar Met ingang
van l januari 1986 neemt de gemeente
de salariskosten tot een maximaal be-
drag van ƒ 175.500,- voor haar reke-
ning en ontvangt de VVV een extra
promotiesubsidie van ƒ 40.000,-. In de
loop van het komende jaar zal tot een
definitieve subsidieregeling gekomen
moeten worden. Gedacht wordt aan
betaling door de gemeente van de for-
matieplaatsen (arbeidskrachten) plus
wellicht een bijdrage in de huisves-
tingskosten.

Kerstbomen worden
morgen verbrand

ZANDVOORT - Ook dit jaar zullen
de kerstbomen in Zandvoort in grote
hoeveelheden worden verbrand. De
verbrandingen vinden morgen, vrij-
dag 3 januari, plaats vanaf 19.30 uur
op het strand voor de Rotonde en m
Zandvoort-Noord aan de Kamerlingh
Onnesstraat op het terrein tussen de
remise en de rioolwaterzuivering.

Evenals de vorige jaren zal er een
verloting worden gehouden onder de
kinderen die de bomen naar een van
de verbrandingsplaatsen brengen. Elk
kind dat op vrijdag 3 januari vanaf
12.00 uur een boom brengt, ontvangt
hien oor een lot. Dus hoe meer bomen
een kind brengt, des te meer loten het
ontvangt en des te meer kansen het
heeft op een van de prijzen. De bomen
kunnen tot 's avonds 19.00 uur worden
gebracht.

De prijzen zijn: Ie prijs een VVV-bon
van 40 gulden, 2e prijs een VVV-bon
van 30 gulden, 3e prijs een VVV-bon
van 20 gulden en 4e t.rn. 100e prijs 5
gulden.

De trekking zal geschieden op
maandag 6 januari 1986. De uitslag
van de loterij zal op diverse plaatsen
worden aangeplakt.

De prijzen kunnen vanaf woensdag
8 januari 1986 op het kantoor van de
dienst van publieke werken aan het
Raadhuisplein 4 worden afgehaald.

ADVERTENTIE

SCHOOLINFORMATIE 1986
22 JANUARI EN
26 FEBRUARI
IN WEEKMEDIA/TOP 8 + l

24 JANUARI
IN HET PAROOL

VOOR INFORMATIE EN
ADVERTENTIE-
RESERVERINGEN

BEL WEEKMEDIA AALSMEER
HAN ACKER
TEL 02977-28411
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iI
nieuwjaarsdag Ijanuari:

Nieuwjaars

candle light diner
't Beste begin van 1986; gezellig dineren in
een sfeervolle ambiance. De bekende pianist
Rinus van Galen zorgt voor fijne achter-

grondmuziek...

zondag 5 januari:

Nieuwjaars
diner dansant

V
Uitstekend idee voor twee of om met
vrienden of kennissen eens te doen; een
diner dansant bij de Uitkijk. Onze chef-kok
stelt een gevarieerd menu voor u samen en het
Combo Rinus van Galen de muziek.

CAFÉ RESTAURANT

'T KOP|E VAN
BLOEMENDAAL

Hoge Duin en Uaalsewejj 6
Bloemendaal Tel. 023-251162

De

Alg. Ned. Bond v,

wenst alle Zandvoorters
een voorspoedig 1986

CDA christen
democratisch
appèl

Het kan in 1986
beter in Zandvoort!

CDA-fractie
Richard van As

Peter Ingwersen

Wij wensen onze vrienden
cliënten en bekenden
een voorspoedig 1986

R. v. d. Werff
Tol weg 6-Tel. 1 50 01

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-1 72 44 / 1 Z1 37 / 1 32 78

Wij gaan met vakantie van
5 januari tot 12 januari

Op maandag 13 januari
staan wij v.a. 13.00 uur

weer geheel tot Uw dienst.

J. van Campen en Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort
Tel.02507-1 5449
Voor al uw schoenreparaties
en sleutelservice

'ï%
>£.

"ühu.rt

NIEUW!!!

BALLETSTUDIO 118
CONNY LODEWIJK

(ex-danseres Ned. Danstheater)
start per januari

NIEUWE CURSUSSEN
klassiek-jazz -disco-ballet- pré-ballet

vanaf 4 jaar.
Conditioning voor huisvrouwen.

Tapdance door Corine Shute
(Engelse docente van de Royal ballet).
Bel voor info: 02507 -1 77 89 of 070 - 64 8415.

Studio-adres: Corn. Slegersstraat2A

Glazenwasserij - Schoonmaakbedrijf

SNOEKS
Keesomstraat 181 16255

wenst al zijn klanten
een voorspoedig nieuwjaar

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Vooreen vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507-1 82 25

Het bestuur van de

Watersportvereniging
Zandvoort

wenst haar leden en begunstigers
een behouden vaart in 1986

Ir. Fnedhoffplem 10
Zandvoort, 50 m van het zuidstrand
Tel. 02507-12773

Vakkundige en liefdevolle
verzorging van uw (ras)hond

dibevo Wij doen
speciaalzaak. net iets meer.

Het bestuur van de

V.V.D.
afd. Zandvoort/Bentveld

wenst leden en sympathisanten een

VOORSPOEDIG LIBERAAL 1986

Zandyoorts Venzekerings
Service en Karl Grannetia
Vastgoed

wensen vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar

Wilhelminaweg 3 - 2042 NN Zandvoort
Tel. 02507-12150

Het Bestuur van het C.D.A. te Zandvoort wenst
alle Zandvoorters: Veel heil en zegen in 1986.

He t hoopt dat in politiek Zandvoort
EENSGEZINDHEID - REDE EN OVERLEG

het weer zal winnen van VERDEELDHEID -
EIGEN BELANG en HOLLE LEUZEN!

K. C. van der Mije Pzn voorzitter
Marijke Paap Secretaris

ÏS00

Op de drempel
van een nieuw
begin wenst de
afdeling Zandvoort
van de
P.v.dA
U al het goede toe.

Aan ons zal het niet liggen, dat
ook in de gemeenteraad waar
te maken in 1986 en de
komende 3 jaar.

J Tot ziens op 19 maart a.s. bij
\ de stembus.

'^*É-'
wenst alle klienten een voorspoedig 1986

Voor permanente
bewoning

gemeubileerde
KAMER

TE HUUR.
Tel. 15182

na 18.00 uur

LOODGIETERSBEDRIJF

SPOLDERS BV
Wilhelminaweg 20 - Tel. l 2630
.;• 2042 NP Zandvoort

wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig T 986

R. v. KOUTEREN
SIG.MAG. DE VONK

Vondellaan 1A
2041 BA ZANDVOORT
Tel. 02507-1 33 09

wenst allen een Zalig Kerstfeest en een
Voorspoedig Nieuwjaar.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel.02507-1 61 23

....PEDICURE....

JOSÉ LOOMAN-
MOLENAAR
gedipl.
pedicure/manicure
Brederodestr. 18
tel. 13660
Beh. vlgs. afspraak.
Lid LOV.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507 -1 23 27
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S. KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

FOTO QUELLE
Compleet foto/filmassor-
timent, voordelig afdruk-

ken en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
Zandvoort

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland ,
tel.02507-1 5351
DA G EN NA CHT VERZORGING

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-1 61 23

Te koop
stalen bureau
met
faktuur 150,

Tel. 17721

FORD en VOLVO
SERVICE-VERKOOP-INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooijman . . .
voor een goed verzorgde auto 111

Centrale verwarming
Airconditioning
Gas- en oliestookinstallaties
Luchtbehandeling

VAN DENSEN en Zn,
CENTRALE VERWARMING

NIEUW ADRES
kantoor
Bilderdijkstraat 30
2041 NK Zandvoort
Tel: 02507-12972

een voorspoedig
nieuwjaar

Bakkerij

J. v.d. WERFF
inde

Jan Steenstraat

<n Nieuw-Noord en op het Gasthuisplein

wensi u allen met elkaar
het beste voor het nieuwe jaar.

wenst vrienden en bekenden een
voorspoedig nieuwjaar.

Piet, Marja en Marije

De Vereniging

VROUWEN VAN NU
wenst iedereen een
gezond en gelukkig •

1986

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

HOE VERKOOP JE
EEN PIEPJONG

PALMPJE

adverteer in de krant

P A Z
AANNEMINGSBEDRIJD

J. PLEVIER & ZOON B.V.
- BLOEMENDAAL-ZANDVOORT -

wenst cliënten en relaties een
voorspoedig 1986

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber- Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Wassie
wenst vrienden

en bekenden een
Voorspoedig nieuwjaar

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

Lieve pap
Een heel gelukkig en gezond
nieuwjaar.

Jannie

Henk \>.d. 3etr
H A AR V E R Z O R G INC

DIACONIEHUISSTRAAT z< «f?» noen?
ZANDVOORT Cll U^OU/

wenst een ieder een voorspoedig
en GOED GEKNIPT 1986

Co en Linda wensen
Clemens

een gezond en succesvol 1986!!

Wij wensen
onze twee- en
viervoetige
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Zandvoortse politici over 1986:

De fractie van de Zandvoortse PvdA in de raadszaal (archieffoloj

Partij van de Arbeid hoopvol
• De fractie van de Zandvoortse Partij van de Arbeid heeft voor 1986 hoge verwachtingen.
•'"Natuurlijk verwachten wij verkiezingswinst in 1986. Dat is belangrijk. Belangrijker echter zal zijn dat wij verwachten
-dat de PvdA tezamen met andere landelijke partijen in het college vertegenwoordigd zal zijn. Dit zal de stabiliteit en
•daadkracht van het gemeentebestuur als geheel ten goede komen. Er staat ons de komende vier jaar veel te doen.
:De Partij van de Arbeid wil dat, ondanks verschillen van inzicht in samenwerking met anderen aanpakken. Wij zien 1986
•in opgewekt vertrouwen tegemoet en wensen de Zandvoortse bevolking een goed verkiezingsjaar toe", aldus bestuur en
•fractie van deze partij.

De visie van het CDA op 1986

Het kan veel beter
De slagzin van het CDA Zand-

voort zal bij de gemeenteraadsver-
kiezing van 1986 luiden "Het kan
beter in Zandvoort". Dit melden
de twee zittende gemeenteraadsle-
den Richard van As en Peter Ing-
wersen.

"De afgelopen jaren heeft het CDA
geen vertegenwoordiging gehad in het
College van Burgemeester en Wethou-
ders. Wij willen hieraan verder geen
conclusies verbinden. Wij hebben al-
tijd gesteld da: waar mogelijk m sa-
menwerkmg met anderen besluiten
genomen zouden moeten worden, wel-
ke rechtvaardig, noodzakelijk en ver-
antwoord zouden zijn. Aan onze ver-

antwoordelijkheid hebben wij ons niet
willen onttrekken. Aan de kiezers de
beoordeling of het CDA zich aan de
toezegging van vier jaar geleden heeft
gehouden.
Het CDA ziet het verkiezingsjaar 1986
met vertrouwen tegemoet. Gehoopt
mag worden dat de verkiezingen zul-
len leiden tot stabiele politieke ver-
houdingen. Dit komt Zandvoort ten
goede. Een goed bestuur heeft zijn
weerslag op de inwoners en onderne-
mers van Zandvoort. Grote uitdagin-
gen op het gebied van toerisme liggen
voor ons. Het CDA wil alle mogelijkhe-
den benutten. 1986 lijkt daarvoor een
goede basis. In vol vertrouwen werken
wij aan een betere toekomst voor ons
dorp".

Jan Termes van D66:

1986 wordt 'n
belangrijk jaar

Door de fractievoorzitter, en
lijstaanvoerder van d66 wordt het
nieuwe jaar bijzonder belangrijk
genoemd voor zijn partij.

"Het komende verkiezingsjaar
wordt voor ons zonder meer bijzonder
belangrijk. Met een goed programma
(dat zeggen zelfs de buitenstaanders)
en een uitstekende Van Mierlo op de
eerste plaats, moet het weer lukken de

ideeën van D66 gestalte te geven in het
Nederlandse parlement.
Lokaal -m Zandvoort- staat D66 nog
een andere taak te wachten. In samen-
werking met andere partijen zal er een
einde moeten komen aan de bestuur-

WD heeft vertrouwen
Hoewel het verkiezingsprogramma

voor de komende gemeenteraadsver-
kiezing nog niet door de leden van de
VVD is goedgekeurd, wil de fractie-
voorzitter Ankie Joustra toch op per-
soonlijke titel haar visie geven «p de
VVD.
"De VVD is altijd een partij met een
toekomstvisie geweest en zal dit blij-
ven. Als je in vorige verkiezingskran-
ten leest, dan merk je dat de VVD bezig
is met de toekomst, daarbij vooral den-
kend aan de leefbaarheid en de woon-
omstandigheden in Zandvoort."

"Zo schreven wij in onze verkie-
uingsfolder van 1974 dat Zandvoort in
het groen moet, welnu in 1985 is daar-

toe de aanzet gegeven en in de toe-
komst zullen wij kunnen genieten van
de groengordel rond Zandvoort Noord.
Ook hebben wij al eerder geschreven
dat er een seizoensverlengend projec-
t(en) zouden moeten komen. Dit jaar is
door het college een aanzet gegeven
aan zo'n project. Ik vind dat er de ko-
mende tijd alles aan gedaan moet wor-
den om het zg. Mabonplan tot werke-
lijkheid te brengen. Dit in het belang
van alle Zandvoortse ingezetenen. De
VVD zal zich volledig inzetten om tot
realisatie van dit plan te komen".

"Ook de woningbouw heeft voor ons
een hoge prioriteit. Wij zijn van me-
ning dat de toekomst van het circuit

en woningbouw naast elkaar kunnen
bestaan. Een langlopend contract om
de toekomst van het circuit veilig te
stellen en om de aanzet te geven de
accommodatie op het circuit te verbe-
teren staat bij de VVD als een van de
belangrijkste punten op het program-
ma. De toekomst van de VVD zelf zien
wij met vertrouwen tegemoet. Dit on-
danks alle achter ons liggende penke-
len.

De ploeg die nu m de startblokken
staat is een eenheid. De kiezers kun-
nen op de VVD vertrouwen, het verle-
den dient ons als voorbeeld te dienen
van hoe het niet moet. Wij moeten het
oog richten pp de toekomst", aldus de
fractievoorzitter van de VVD.

lijke chaos, ontstaan in het college en
geëindigd in de laatste maand van
1985. D66 zal daaraan constructief
meewerken in het belang van Zand-
voort en haar bewoners. Zandvoort zal
weer m de lift moeten komen met be-
houd van een behoorlijke woonomge-
ving. Ofschoon het niet m het pro-
gramma staat, rekent D66 op veel zon
voor Zandvoort want dat heeft ons
dorp echt nodig", aldus Jan Termes.

Nieuw samenwerkings-
verband voor 'Inspraak Nu'
ZANDVOORT - Inspraak Nu

zal de gemeenteraadsverkiezing
ingaan tezamen met de huidige
groepering Gemeente Belangen
en de Groepering Jongsma. Dit
betekent dat de naam Inspraak
Nu, na een lange periode van ze-
ker zestien jaar, uit Zandvoorts
politiek verdwijnt.

De bedoeling van dit samensmelten
is dat de groeperingen die de plaatselij-
ke belangen behartigen hun krachten
gaan bundelen. Voordeel hiervan is.
volgens de woordvoerder van Inspraak
Nu, Andre Gielen. dat de versnippe-
nng m de politiek wordt tegengegaan.

De groepering Gemeente Belangen
Zandvoort verwacht erg veel van deze
samenbundeling, want de inwoners
van Zandvoort zullen breed in deze
groepering vertegenwoordigd zijn. De
nieuwe groepering wordt namelijk ge-
dragen door mensen uit de ondcrne-
merswereld. inwoners van Bentveld,
die maar al te vaak door de Zandvoor-
ters worden vergeten, terwijl ook de

gewone- en de zogenaamde "Oud-
Zandvoorters" zich bij Gemeente Be-
langen Zandvoort hebben aangeslo-
ten.

"Wij zullen de Zandvoortse belangen
behartigen, en dat houdt in dat er een
goede samenhang tussen de toeristi-
.sche / economische / en woonbelangen
van de inwoners moet zijn. Daar zul-
len w ij ons sterk voor maken. Dit komt
dus neer op behoud van het circuit, de
uitvoering van een Mabonplan en wo-
ningbouw. Kortom een goed leef- en
ondernemerskhmaat. Terwijl ook het
sociaal-cultureel gebeuren de nodige
aandacht zal krijgen. Hieronder ver-
staan wij een goed functionerend ou-
deren- en jongerenbeleid, sport, en an-
dere sociale voorzieningen."

De Groepering Gemeentebelangen
Zandvoort ziet de komende gemeente-
raadsverkiezing met vertrouwen tege-
tnoet. "Wij zijn zeker in staat om de
zetels die wij zullen behalen adequaat
te bezetten", aldus Andre Gielen. Die
rekent op tenminste vier zetels in de
nieuwe raad.

Onafhankelijken
blijven loyaal
De dissidenten van de VVD. Jongs-

ma. Landman en Van Asperen. die
momenteel m de raad de laatste maan-
den verder gaan als de"onathankelijk
liberalen" willen nog weinig zeggen
over de toekomstplannen. "Voorlopig
zitten wij als onafhankelijken. en zijn
de plannen voor de nieuwe groepering
Gemeente Belangen Zandvoort nog
niet aan de orde", zegt woordvoerder
Jongsma.

Volgens hem moeten nog eerst de
nodige besprekingen worden gevoerd
voordat de nieuwe politieke groepe-
ring van zich zal laten horen. "De
eerstkomende maanden zijn voor ons
als onafhankelijken belangrijk. Wij
blijven bij het verkiezingsprogramma
dat de VVD in 1982 heeft opgesteld.
Bovendien zijn wij alle drie van me-

nmg dat het mogelijk moet zijn dat
woningbouw en circuit naast elkaar
kunnen voortbestaan, terwijl het Ma-
bonplan uitgevoerd moet worden".

Bekend is wel dat Van Asperen zich
uit de politiek zal terugtrekken, ter-
wijl bij het samengaan van de groepe-
ring Inspraak Nu, Gemeente Belan-
gen en de Onafhankelijken, Jan
Jongsma waarschijnlijk de lijsttrek-
ker zal zijn, terwijl op de tweede plaats
de naam Flieringa ingevuld zal wor-
den.

Gemeentebelangen
Helaas werd van fractievoorzitter

M.Jansen geen nieuwjaarsverwach-
tingen ontvangen, zodat wij deze niet
kunnen meenemen.

Zandvoort anno 1910 -1939
. ZANDVOORT - Madurodam in de
Josina van den Endenschool. Dat was
de eerste reactie van de bezoekers aan

• de tentoonstelling van de Zandvoortse
•Bomschuitenbouwclub die vorige
week werd gehouden. De enthousiaste
doe-het-zelvers van deze club hebben

•een miniatuur Zandvoort gebouwd -
een Zandvoort van voor de oorlog.

~ Met veel geduld en liefde hebben de
bomschuitenbouwers de watertoren,
iiet boothuis aan de Zeestraat met
tiaarvoor de reddingsboot op de lan-
peerwagen, een badkoets, een schel-
penkar en de bomschuit ZV6 op schaal
•herbouwd. Op de tentoonstelling was
^>ok te zien de eerste aanzet van de
Zogenaamde 'babbelwagen'. Deze bad-
Jcoets was van een groter formaat dan
•sen gewone en had een open voorkant.
Badgasten lieten zich dan in zee rijden
in konden uit de wind van het uitzicht

genieten. "Ze stonden daar dan te kla-
sineren, en als ze het tijd vonden om
terug te gaan, dan gaven ze de badman
een seintje, die dan met het paard de
babbelwagen weer naar de kant
bracht", vertelt de secretaris van de
bomschuitenbouwers.

Bijzonder veel belangstelling onder-
vond de tentoonstelling van oudere
Zandvoorters, die elkaar wezen op de
kleinste details die zijn aangebracht.
"Joh, kijk, dat zijn ze niet vergeten",
was een vaak gehoorde opmerking uit
die leeftijdsgroep.

Belanstelling ook van de zijde van
het Streekmuseum Zuid Kennemer-
land. Bestuursleden die de tentoon-
stelling hebben bezocht, complimen-
teerden het bestuur van de bomschui-
tenbouwers, omdat men in Zandvoort
nu al over een collectie beschikt die

elders in Noordhollandse kustplaatsen
niet voorkomt. "Wij gaan natuurlijk
verder. Voor ons was het fijn dat er
zoveel mensen zijn gekomen, wij had-
den nu eens de gelegenheid de mensen
te laten zien waar wij mee bezig zijn,
en de reacties hebben ons echt goed
gedaan", vertelt de secretaris.

Voor de komende maanden staan er
weer heel wat historische voorwerpen,
waaronder ook vroegere gebouwen, op
het programma van de bomschuiten-
bouwers. "Zodra wij weer enkele nieu-
we werkstukken kunnen laten zien,
zullen wij dat doen, maar de mensen
moeten niet vergeten dat het bouwen
een tijdrovende bezigheid is. Voordat
je de tekeningen klaar hebt en het ma-
teriaal verzameld, dan ben je zo een
paar maanden verder"- waarschuwt
een bouwer bezorgd.

Een overzicht van de tentoonstelling zoals die door de Bomschuitenbouwclub werd georganiseerd.

Cultureel Centrum
toont vele hobby's

ZANDVOORT - Van 10 januari tot
en met 2 februari zijn de resultaten
van de vrije-tijdsbesteding van maar
liefst 25 Zandvoorters te zien in het
Cultureel Centrum aan het Gasthuis-
plein. De tentoonstelling, die de titel
draagt "25 Zandvoorters en hun hob-
by", wordt op vrijdagavond 10 januari
om 20 uur officieel geopend door een
korte inleiding van de heer Ide M. Au-
kema.

Aan de expositie wordt deelgenomen
door J. Molenaar, A. Jansen, L. Len-
sen, J. Bier, A. Gerritsen-Bodamer, R.
Zwijgers, mevrouw Andriesse, me-

vrouw Molenaar, D. Drommel, G.
Brugman, H. Allebes, J. Allebes, A.
Koning, M. Kloos-Paap, G. Groen, J.
Hoogendijk, E. Bijlsma, G. Loogman,
R. Boot, R. de Haan, J. Longayroux, J.
Sijtsma, E. Sijtsma-Schiller, A. Laan-
v.d.Sommen en E. Zegwaard. Er wor-
den getoond: schilderijen, tekeningen,
aquarellen, gedichten, batiks, bor-

duurwerk, houtsnijwerk, poppen,
wandkleden, modelbouw, zilversmeed-
werk, keramiek, touwwerk, corsages,
houtsculpturen, gipsen beelden en
brooddeegfiguren.

Men kan de tentoonstelling dagelijks
beoeken van 13.30 tot 16.00 uur, behal-
ve op maandag en dinsdag.

Anner Bijlsma solist op concert NPO
HAARLEM - Op dinsdag 7 januari

geeft het Noordholland Philharmo-
nisch Orkest het vierde concert van de
serie A "Hoogtepunten" in het Con-
certgebouw te Haarlem, aanvang
kwart over acht.

Het orkest staat onder leiding van
Roelof van Driesten en de solist van

deze avond is de cellist Anner Bijlsma.
Het concert wordt geopend met de Ou-
verture "Konig Stephan" van Beetho-
ven, waarna Anner Bijlsma het "Cello-
concert in C" van Haudn zal vertol-
ken. Na de pauze speelt het orkest "Ca-
priccio" van Keuris en de avond wordt i
besloten met Symfonie no. 4 "Jupiter"
van Mozart.

J BRIEVENBUS

Waar gaan wij naar toe?
Van een abonnee, van me naam en
adres tij de redactie bekend siin, ont-
vingen wij onderstaande, brief:

"Waar is het bestuur van Zandvoort
toch mee bezig ? Dat vraag je je af. Ik
denk dat ze het zelf niet weten. Als
echte Zandvoorter ben ik van mening
dat men niet aan het opbouwen is,
maar aan het afbreken. Dan vraag je
je toch af, wat willen deze mensen, en
wat weten zij van Zandvoort?
Je behoort een gemeenschap te die-
nen. Ik denk dat, wanneer er meer
echte Zandvoorters in het gemeente-
bestuur zitten, het wel beter zou gaan.
Want vroeger met P. v.d. Meij Kzn., of
Molenaar (Scharreneusie) ging het be-
ter. Dan was er ook wel eens wat, maar
een Zandvoorter loopt niet weg. maar
zegt waar het op staat en dan is er mee
te praten.
Want wat heeft men tot nu toe ge-
daan? Behalve slopen? Kijk maar eens
naar de oude Noordbuurt. naar het
Monopole. Nu hebben de verenigingen
geen zaal meer en moet men uitwijken
naar Haarlem. Er had opgebouwd
moeten worden. De bowling die nu in
Haarlem staat had in Zandvoort ge-
bouwd kunnen worden* aan de Noord-
boulevard. Wat is die boulevard nu,
een dood ding. Veel beter was het ge-
weest om via een tunnel, zodat je toch
naar het strand kon, de boulevard
door te trekken naar Noord wij k.
Neem nu het circuit. Dat heeft Zand-
voort wereldberoemd gemaakt, nu is
het ondertussen verouderd. Zandvoort
had veel eerder, jaren terug het heft in

handen moeten nemen, nu loopt het
ver achter bij andere badplaatsen in
binnen-en buitenland. Men denkt te-
veel aan zichzelf, of men is te bang.
Wie van de Zandvoorters kent nu een
Gielen, Van Caspel of Flieringa? In de
Zandvoortse politiek zitten nog andere
namen, namen van goedbedoelende
mensen, maar ze kennen Zandvoort of
de Zandvoorters niet.
Ik stel voor alleen mensen in het be-
stuur te nemen die hier geboren zijn
en die Zandvoort kennen, dan pas kan
men meedenken en meepraten over
het welzijn van Zandvoort.
Ik hoop dat van deze brief notitie ge-
nomen wordt, want waar wij nu mee
bezig zijn is niet goed. Dan denk je
waar moet dat naar toe?"
Aldus dit schrijven.
De redactie moet hier echter wel opmer-
ken dat de sloop van de oude Noord-
buurt heeft plaatsgevonden ^o'n tien
jaar terug, onder bestuur van burge-
meester Nawijn. Dit geldt eveneens voor
het geboiav Monopole. Bevreemding
u'ekt ook dat "bekende Zandvoortse na-
men" als Attema en Jongsma door de
briefschrijver vergeten worden, of sijn
dit afterall toch geen echte Zandvoor-
tcrs?

Uitslag loterij
ZANDVOORT- Het Kerst-In team

maakt bekend dat er nog prijzen kun-
nen worden afgehaald. De uitslag van
de gehouden loterij is als volgt:
Op lotnummer 1278 is gevallen: een
reis naar Parijs voor één persoon; de
mand levensmiddelen kan gehaald
worden door de eigenaar van lotnum-
mer 2126, en het schilderij op lotnum-
mer 2972. Een dagtocht voor twee per-
sonen is voor lotnummers 2426 en
1536.

Van de tombola zijn nog niet afge-
haald de groene loten nummers: 302,
een wandbord; 408 een autoborstel,
468: nagellak, 470: autoborstel en 757
een boek kaartspelen. Van de rode lo-
ten kunnen worden afgehaald op de
nummers: 59 een strandbal, 325 nagel-
lak, 513 een boekje en 589 crème. Op
de blauwe tombolaloten tenslotte viel
een schjilderij op nummer 1149 en een
misthoorn op nummer 1692.
Inlichtingen over de prijzen worden
gegeven door mevrouw Loos, tel. 18035

Vrijwillige Hulpverlening

17373

Van den Heuvel
neemt afscheid

ZANDVOORT - De heer K. van den
Heuvel, chef afdeling ter gemeentese-
cretarie van Zandvoort, zal na een
ambtsperiode van meer dan veertig
jaar bij de gemeentelijke overheid af-
scheid nemen.
Sinds 1971 heeft deze ambtenaar in
Zandvoort gewerkt en hij zal per l fe-
bruari 1986 vervroegd uittreden
(VUT). In verband hiermee zal hem op
vrijdag 10 januari een afscheidsrecep-
tie worden aangeboden. Deze begint
om 16 uur.
Belangstellenden op de receptie zijn
welkom.

BURGERUJKE

Periode 17 - 23 december 1985
Ondertrouwd:
Van Hooijdonk, Thomas A. M. en Van
der Meulen, Geertruida R.
Hawkins, Boyd en Burgers. Catharina
J.
Kiers, Paddy en De Geus, Jacqueline
J.
Polle, Eric en Van Keulen. Nienke J.
Gehuwd
Klein. Klanier Nico en Assink, Corne-
lia C.
Nieuwburg, Martin J. en Van der
Sluis, Evaline
Overleden
Onkenhout, Marretje E., oud 83 jaar.

Weekend: 4 - 5 januari
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
arts: Adé Scipio Blume.
HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
en P.C.F. Paardekoper: arts P.C.F.
Paardekoper.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huls-
artsen: Anderson, tel. 12058. Drenth,

Weekend: 4 - 5 januari
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur, de heer J. Lasthuis,
crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: Prof. Mr. I.A.Die-
penhorst, Zeist. Kindernevendienst en
crèche.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
Zondag: Dienst verzorgd door eigen le-
den.
ROOMSKATIIOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor. Celebrant J. \ .d. Meer.
KERK v.d.NAZARENER, Zijl weg 218,
Haarlem
Zondag 10.30 uur: Morgendienst ds. J.
Overduin H.A.
Zondag 19.00 uur: Avonddienst ds. J.
Overduin
Woensdag 20.00 uur: bijbelstudie/bid-
stond

NED.CHRISTELIJKE GEIMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen smaenkomst op
maandag om 15.00 uur. tel. 14878.
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur. Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R van Rongen. Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel 023-
244553.

tel. 13355, Flieringa, tel. 12181 en Zwer-
ver, tel. 12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort. tel. 02507-14437. bgg: 023-323233
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wnkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uuren woensdag
11.00-12.00 uur.
BRANDWEER: tel. 12000
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191
TAXI: tel. 12600
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17G41

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l tel
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur
maandagavond van 19.00-20.00 uur'
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
rlpn ziin.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373. op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17 30-
18.30 mi r -

FAMILIEBERICHTEN

„A/s ik geen uitweg zie. dan roep ik
U. lieer, want U geeft antwoord."

Bedroefd maar dankbaar dat er aan zijn lijden
een einde is gekomen, geven wij u kennis van liet
overlijden van mijn geliefde man, onze lieve pa-
pa, opa, broer, zwager en oom

Johannes Wilhelmus Ewold
in de leeftijd van (37 jaar.

Zandvoort:
M. S. Ewold-Hiddes
kinderen en kleinkinderen.

2041 SL Zandvoort, 26 december 1985.
Lorentzstraat 252.
De begrafenis heeft op dinsdag 31 december
plaatsgevonden.
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Poiffkaves

voor hem en haar.
Uitsluitend volgens afspraak ( s maandags gesloten)

Schoolplein 4, Zandvoort - Tel. 02507-15880.

wenst alle klanten en bekenden een voorspoedig
nieuwjaar

haltestraat 56a
2042 LP zandvoort

tel 02507-18256

wenst u allen
een gezond en
gezellig 1986

Bouw- en Houtbond
FNV

afd. Zandvoort
wenst bondsvrienden en bekenden een

voorspoedig nieuwjaar

l W. COSTEK BV
Makelaar o.g.

Burg Engelbertsstraat 11,
Zandvoort - tel 15531

wenst allen een
voorspoedig 1986

Lid NVM,

Directie en medewerkers
Zandvoorts Autocentrum

Nieuw Noord
en fam. Jongsma

Curiestraat 8
Tel. 02507 - 13360 - 12323

wensen u een goed rijdend 1986

Een bloemrijk 1986

wensf u
bloemenmagazijn

ERICA
Grote Krocht 24, Zandvoort

Boek- en kantoorhandel
Sigarenmagazijn

GR. KROCHT 17
Loes, Rinus en Anja

wensen u veel prettige leesuurtjes
in 1986

Glazenwassen] - Schoonmaakbedrijf

SNOEKS
Keesomstraat181

16255

wenst al zijn klanten
een voorspoedig nieuwjaar

Alle medewerkers/sters
van AART VEER

wensen u 365

vitamine-rijke dagen

GROENTE EN FRUIT

Grote Krocht 23

•t
zondvoort

wenst u een modieus en
elegant 1986

Haltestraat 18 - tel. 02507 - 17878

Voorspoedig
1986

3 SUISSES
• ZANDVOORT corn. slegersstraat 2c

breiboetiek
wenst alle klanten een voorspoedig 1986

DRUKKERIJ VAN PETEGEM BV
Kerkpad 6, telefoon 12793

Aan allen veel
geluk en
voorspoed
toegewenst

Wij wensen u allen en uw huisdieren
een voorspoedig 1986.

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Gr. Krocht 28

Aan ons zal het niet liggen.
Wij staan u terzijde met jarenlange

ervaring.

Gratis advies, groot assortiment
en persoonlijke bediening.

Een gezond en sportief
1986 toegewenst door

„Rijwiel Toereiub
Olympia"

KEURSLAGERIJ

W. KONING
Schoolstraat 3, telefoon 12939

wenst geachte clientèle,
vrienden en bekenden een

voorspoedig 1986

Wij Wensen Ü
-een

'confortabel

SMEDERIJ

GANSNER & CO.
Brederodestraat 60 - Tel. 1 50 68 - 1 36 12

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1 a, 2042 NW Zandvoort. tel. 17093

wenst alle cliënten
en bekenden

een voorspoedig 1986

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a, Zandvoort,

telefoon 15186

wenst cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1986

Haltestraat 35 - Zandvoort
Tel. 02507-15986

wenst u allen
een voorspoedig 1986

Bakkerij E. PAAP
en medewerkers

wensen een ieder
een gezond en voorspoedig 1986

Potgieterstraat 24

Dat u het ook in 1986
goed zult zien,
wenst u

OPTIEK SLINGER
Grote Krocht 20A - Zandvoort

Telefoon 02507-14395
Gediplomeerd opticien

Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdag koopavond

Alle medewerkers/sters

ZANDVOORTS
NIEUWSBLAD
en

TOBBER
wensen u
veel leesplezier
in 1986

van
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Ongeplande knal
ZAND VOORT - In de Hasebroek-

straat heeft men op oudejaarsavond
een knal gehoord, die geen verband
hield met de viering van de jaarwisse-
ling. Iemand die in deze straat woont,
had op deze dag het gasfornuis
schoongemaakt, maar was vergeten
de gaskraan dicht te draaien. Het ge-
volg was een explosie waarbij het
voorraam sneuvelde.

De brandweer heeft een aantal
planken voor het gat getimmerd, zo-
dat men niet in de kou hoefde te zit-
ten. ________

Gladde straten
ZANDVOORT - Twee Zandvoorters

zijn de afgelopen week de dupe gewor-
den van het aanhoudende winterweer.
Op vrijdag 3 januari gleed aan 17-jarig
meisje uit op de Vondellaan en kwam
lelijk terecht. Aangezien ze klaagde
over haar rug is zij per ambulance
overgebracht naar het Marine Hospi-
taal.

De volgende dag kwam een Zand-
voortse man ten val ten gevolge van de
gladheid in de Willemstraat. Hij liep
een aantal wonden op in zijn gezicht
en is per ambulance naar het Eliza-
beth Gasthuis vervoerd.

Hond zonder baas
ZANDVOORT - Vorige week is de

politie een hond gaan ophalen, die al
enige weken onderdak had gezocht in
een slooppand aan de Metzgerstraat.
Aangezien die hond niet alleen, maar
ook agressief bleek te zijn, heeft men
de hulp ingeroepen van twee honden-
geleiders van de Haarlemse gemeente-
politie. Zij hebben het vereenzaamde
dier naar het asiel overgebracht.

Baldadige jongens
ZANDVOORT - In een hotel aan de

J. van Heemskerckstraat heeft men
afgelopen zondagmiddag veel last ge-
had van een aantal overmoedige jon-
getjes. De knapen, in de leeftijd tussen
11 en 14 jaar, stoorden de gasten van
het hotel door spelletjes te doen met de
lift en en herhaaldelijk aan te bellen
en te kloppen bij de appartementen.

De politie heeft de jongens mee naar
het bureau genomen om een hartig
woordje met hen te wisselen.

• Een kort maar hevig vreugdevuur in de sneeuw, waar de ijverige kerstbomensjouwers in grote getale getuige van
waren.

folo Berlotl

Kort maar hevig vreugdevuur
ZANDVOORT - Nadat de schooljeugd van klein tot groot vrijdag de hele dag kerstboomen had verzameld, ging om

klokslag half acht 'de fik erin'. Het werd een fraai vreugdevuur, ondanks de sneeuw die juist op dat moment op de
badplaats neerdaalde.

In de Kamerlingh Onnesstraat was het vuur het grootst, omdat het aantal kerstbomen verzameld in Nieuw Noord
het aantal uit de rest van het dorp verre overtrof. Dit leidde tot een kleiner vuur op de Rotonde, waar zich
desalniettemin toch ook veel toeschouwers hadden verzameld.
Voor de medewerkers van de Dienst Publieke Werken werd deze vrijdag een drukke dag, want tussen het zoutstrooien
door moesten er de hele dag mensen aanwezig zijn om de kerstbomen in onvangst te nemen en de lootjes uit te delen.
Lootjes waarop VVV-waardebonnen te winnen waren. Niet minder dan honderd prijzen van vijf gulden, één van
twintig, één van dertig en de hoofdprijs van veertig gulden die dinsdagmorgen bekend werden gemaakt.

Voor de medewerkers uit de buitendienst zijn dit drukke dagen. "Er is nu al ruim zeventig ton zout uitgestrooid.
Wat dat betreft kan het beter doorvriezen dan regelmatig dooien en weer opvriezen zoals nu gebeurt, want wij blijven
op deze manier bezig", is de verzuchting van de chef buitendienst de heer Hoenderdos.

Inschrijfnormen koopwoningen
voor Karel Doormanproject

ZANDVOORT- Voor de koop-
woningen die gebouwd zullen
worden op het terrein van de voor-
malige Karel Doormanschool zal
geen vrije inschrijving worden ge-
houden, pit betekent dat niet ie-
dereen hier een woning zal mogen
kopen. In verband met de grote
vraag naar eengezinswoningen is
door de raad gevraagd naar in-
schrijf normen waaraan de adspi-
rant kopers zullen moeten vol-
doen.

Het project Van Lennepweg (de
Slokkerwonmgen) werd destijds toege-
kend aan gezinnen met één of meerde-
re kinderen die een flatwoning achter-
lieten. Dit leverde toen veel gegadig-
den op die toch teleurgesteld moesten
worden toen de criteria bekend ge-
maakt werden. Om dit deze keer te
voorkomen heeft de raad, en ook in
diverse commissievergaderingen is dit
naar voren gebracht, gevraagd de in-
schrijvingsnormen vroegtijdig bekend
te maken.

Door de chef van de afdeling huis-
vesting en ruimtelijke ordening, de
heer J.Heemskerk, is nu voor de raads-
leden een voorlopig voorstel gemaakt
waarin de criteria waaraan adspirant
kopers moeten voldoen is vermeld. Dit
voorlopige voorstel werd behandeld in
de commissie welzijn op maandag 6
januari. De commissieleden waren het
in de hoofdlijnen wel met het voorstel
eens.

Zo zullen de inkomensgrenzen van
de kopers bepalend zijn. Voor een pre-
mie-A woning mag het gezamenlijk
inkomen niet meer bedragen dan ƒ
50,000.~voor een premie-B woning ƒ
70.000,-. Dit zijn de landelijke richtlij-
nen waar de gemeente de hand aan zal
moeten houden.

Belangrijk zal zijn dat de kopers een
huurwoning leeg achterlaten. Doel
van deze premiebouw is namelijk dat
de zogenaamde doorstroming wordt
bevorderd. De adspirantkopers zullen
dus in de eerste plaats een voor herver-
deling interessante woning moeten
achterlaten. Aandacht zal tevens wor-
den geschonken aan de medische en

Nieuwe begrotings-
behandeling wordt
in 1986 herhaald.

ZANDVOORT- Tijdens de commis-
sievergadering Welzijn, constateerden
de verschillende leden, dat de nieuwe
wijze van behandeling van de begro-
tmg niet geheel heeft voldaan.
De ernstigste kritiek kwam van D66.
Jan Termes, die de op voorstel van de
PvdA uitgevoerde vernieuwing 'knap
waardeloos' had gevonden. De overige
commissieleden waren van mening,
dat de nieuwe methode wellicht iets te
rigoreus was uitgevoerd. Door de
PvdA werd tegengesproken dat men
wel een andere begrotingsbehandeling
had voorgesteld, maar dat deze opzet
"uit de koker van de secretaris was
gerold".
De PvdA blijkt nog steeds voorstander
van het schrappen van de begrotings
commissievergaderingen.
Gepleit werd de komende begrotings-
vergadering 1987 in een serie van ach-
tereenvolgende dagen te behandelen.
Wel was er bijval voor de wijze waarop
de fracties nu antwoord hadden gekre-
gen op hun ingezonden detailvragen.
Door het college zal worden nagegaan
in hoeverre de wensen van de raad
kunnerT worden uitgevoerd. De oude
wijze van begroting behandelen met
eindeloze beschouwingen lijkt in ieder
geval tot de verleden tijd te gaan beho-
ren.

Publieke Werken
houdt vergadering

ZANDVOORT - Vanavond, donder-
dag 9 januari, wordt vanaf 20 uur een
vergadering gehouden door de Com-
missie van Advies en Bijstand voor
Publieke Werken. De bijeenkomst
vindt plaats in de commissiekamer
van het raadhuis, ingang Haltestraat.

Op de agenda staat ondermeer de
vervanging van de hogedruk reini-
gingsinstallatie, voor welk doel voor-
gesteld wordt een krediet te verlenen
vari ƒ 47.000,-. Verder zal de vervulling
van een vacature in de welstandscom-
missie ter tafel komen. Het voorstel tot
benoeming van een nieuw lid werd in
de raadsvergadering van 18 december
aangehouden. De concept-brief aan
Horeca Nederland, afdeling Zand-
voort, inzake de toepassing van de
Hinderwet bij horecabedrijven, is
eveneens één van de onderwerpen, die
tijdens deze vergadering zal worden
besproken.

"Om aan de autoritaire houding een einde te maken"

Bewonerscommissie heeft plannen om
te komen tot een huurdersvereniging

ZANDVOORT - De huurderscommissie van de flatgebouwen aan de
Keesomstraat heeft het voornemen om binnenkort te starten met een
huurdersvereniging. Een huurdersvereniging die aangesloten zal zijn
bij de Nationale Huurdersvereniging. Men heeft de hulp van deze
landelijke organisatie ingeroepen om behulpzaam te zijn bij de oprich-
tingyan de Zandvoortse vereniging. De bedoeling is dat alle Zandvoor-
ters die woningen huren van de Woningbouwvereniging EMM, tegen
een geringe vergoeding lid worden. De nieuwe vereniging is niet uit-
sluitend voor de bewoners van Nieuw Noord, maar wordt opgericht
voor alle huurders van EMM, dus ook het Centrum, Zuid en Oud
Noord.

De huidige huurderscommissie
heeft in het afgelopen jaar al veel be-
reikt, maar door het oprichten van een
huurdersvereniging denkt men nog
meer grip te krijgen op het beleid van
de EMM, en meer inspraak van de
bewoners is daar een logisch gevolg
van. Volgens de secretaris 4, de heer
S.W.Engl uit de Keesomstraat kan
een huurdersvereniging beter func-
tioneren dan een commissie. Boven-
dien kan een huurdersvereniging
meer bereiken doordat zij als rechts-
persoon aansprakelijk is, maar ook
aanspraak kan doen gelden.

Noodzakelijk ,
Volgens de heer Engl is het dringend

noodzakelijk dat in Zandvoort een
huurdersvereniging van de grond
komt die geschoeid zal zijn op de lan-
delijke leest. "Wij hebben contact ge-
zocht met de buurgemeente Haarlem,
waar een dergelijke huurdersvereni-
ging grote inspraak heeft. Deze
S.H.H.(Samenwerkende Huurders-
vereniging Haarlem) telt leden van
alle woningbouwverenigingen. Zij
houdt spreekuur in een wijkgebouw
en ontvangt subsidie van de woning-
bouwverenigingen. Wij hebben in-
middels ook contact gezocht met het
overkoepelend orgaan, de Nationale
Huurdersvereniging. Ons is beloofd
dat één der bestuursleden naar Zand-
voort zal komen om ons bij de oprich-
ting van de Zandvoortse vereniging
behulpzaam te zijn.

De nieuwe huurdersvereniging
moet gezien worden als een organisa-

tie die een betere samenwerking tot
stand zal brengen tussen EMM en de
huurders. "Momenteel ontbreekt daar
wel het één en ander aan. De huurders
worden door EMM nog steeds gezien
als respectievelijk 'zeurkousen' of
'domme jongens'. Het hoog van de to-
ren blazen van EMM moet maar eens
afgelopen znn", zegt de secretaris van
deze huurderscommissie.

Voorgeschiedenis
De huurderscommissie van de Kee-

somstraat is vorig jaar haar activitei-
ten gestart tijdens de strenge vorstpe-
riode. De energierekening was stijgen-
de en de huurders, speciaal die van de
flatwoningen op de zesde etage, kregen
hun huizen niet warm gestookt. Er
volgde een overleg tussen EMM en de
commissie, waarvan het uiteindelijk
resultaat was, dat door de woning-
bouwvereniging een bouwkundig ad-
viesburo werd ingeschakeld dat de
klachten van de bewoners onderzocht.

"Wij hebben voor elkaar gekregen
dat in ieder geval een aantal maatre-
gelen werd genomen. Eerst kregen wij
van EMM te horen dat een aantal
klachten voortkwamen uit het woon-
gedrag van de bewoners. Het rapport
van de Revaton BV, het buro dat door
EMM is ingeschakeld, heeft ons echter
in het gelijk gesteld. Zo is gebleken dat
de schimmelvorming in de diverse
douchecellen zeker niet te wijten is
aan het woongedrag van de bewoners,
maar wel aan de slechte isolatie. Door
de woningbouwvereniging worden nu
maatregelen getroffen, maar typisch

is het dan wel dat de bewoners hiervan
vooraf niet in kennis worden gesteld",
vertelt Engl.

Het instellen van een huurderscom-
missie m het vierde flatgebouw, heeft
tot gevolg gehad dat ook in andere
flatgebouwen in deze straat bewoners
zich spontaan hebben opgegeven in
hun flatgebouw eveneens een com-
missie te benomen. "Wij zijn blij dat
het een sneeuwbaleffect heeft gehad,
want ook in de Lorentzstraat is men
hiermee begonnen en de Fleming-
straat zal binnenkort volgen".

Volgens de secretaris van de huur-
derscommissie zal de huurdersverem-
ging fungeren als gesprekspartner-
/ombudsman. Volgens hem heerst on-
der de huurders van EMM, onver-
schillig waar men nu woont, in een
flat een eengezinswoning, in Noord of
in het centrum, een drempelvrees.
"Het 'apparaat EMM' om de woorden
van voorzitter Termes te gebruiken,
reageert of helemaal niet of te log. Ik
heb een aardig voorbeeld, een imvoon-
ster klaagt bij EMM schriftelijk over
geluidoverlast van de bovenburen.
Zonder deze klacht te onderzoeken
ontvangt de bovenbuurvrouw een
hautain briefje, het resultaat is na-
tuurlrjk een burenruzie. Dit had an-
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Uw krant
niet ontvangen?
Bel vóór vrijdag 12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166
ADVERTENTIE

Zie gróte advertentie
op pagina 8
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ders opgelost kunnen worden. Een
huurdersvereniging kan dan inge-
schakeld worden, nog beter men
wendt zich direct tot deze instantie.
Wij zijn er natuurlijk niet alleen voor
dergelijke klachten. Men moet ons
gaan zien als de ombudsman, de scha-
kel tussen het 'apparaat EMM' en de
bewoners, en dat kan op velerlei ge-
bied".

Vlak voor de kerstdagen heeft de
huurderscommissie een briefje doen
uitgaan naar de bewoners waarin het
voornemen wordt kenbaar gemaakt te
komen tot een huurdersvereniging.
Voorlopig zijn er nog niet veel reacties
ontvangen, doch de commissieleden
zijn vol goede moed.
Men is van plan nog dit jaar de huur-
dersvereniging met vereende krach-
ten van de grond te tillen. Contact is
reeds gezocht met de commissies uit de
Lorentzstraat en de nationale vereni-
ging. "Het zal de leden/huurders van
EMM slechts een gering bedrag per
jaar kosten. Wij zullen opereren vol-
gens de landelijke statuten en huis-
houdelijk reglement. Wij zullen zeker
niet opereren als aktiegroep, verre van
dat. Doch het wordt wel tijd dat de
Zandvoortse woningbouwvereniging
eens afstapt van haar troon en haar
huurders ziet als volwaardige ge-
sprekspartners en niet als kleine of
lastige kinderen die zoet gehouden
moeten worden. Wij zijn gestart zon-
der enige kennis van zaken, maar wij
hebben dat wel snel moeten inhalen.
Via contacten met het Ministerie van
Volkshuisvesting uit Zoetermeer en de
Haarlemse Huurdersvereniging zijn
wij heel wat wijzer geworden. Dan
blijkt ook dat veel klachten inderdaad
gerechtvaardigd zijn en waren. Daar-
om deze huurdersvereniging die moet
er komen. Er kan best een uitstekend
contact komen tussen EMM en onze
nieuwe vereniging en dat zal een gun-
stige wisselwerking hebben. Op zowel
de huurders als het bestuur van de
woningbouwvereniging zelf", zegt de
heer Engl.

Leden/huurders die meer willen we-
ten over de toekomstige huurdersvere-
niging kunnen contact opnemen met:
S.W.Engl. Keesomstraat 435. tel:
15063. óf Louw Koper, tel: 19240 óf Elly
Buying. na 19.00 uur: tel: 16369.

WATER-
STANDEN

Datum
9 |anuan

10 januari
11 januari
12 januari
13 januari
14 januari
15 januari
16 lanuan

HW LW
201 972
2 54 10 42
3 45 11 30
4 32 O 04
518 050
6 02 1 37
645 228
7 28 3 22

HW
14 16
1507
1546
1644
1732
1819
1906
1953

LW
2236
2321

12 18
1306
1355
1444
1530

Maanstanden vrijdag 10 januari
NM 13 22 47 uur
Springtij zondag 12 januari NAP + 122 cm

1704 uur

sociale indicaties van de kopers. Hier-
onder wordt niet alleen begrepen de
sociale nood als gevolg van langdurig
wonen m een flat. doch ook te hoge
woonlasten van de huidige woning.

Het ziet er niet naar uit dat starters,
alleenstaanden, voor deze v, onmgen m
aanmerking komen. De woningen zul-
len in de eerste plaats bestemd zijn
voor grotere gezinnen, tweepei.soons-
huishoudens en meerhuishoudens,
waaronder on volledige gezinnen met l
kind.

Over de volgorde die gehanteerd zal
worden, lagen de conimisieleden nog
niet op een lijn. Wél over het uitgangs-
punt dat de doorstroming, dus het
leegkomen van woningen binnen
Zandvoort, door de adspirantkopers op
gang gebracht dient te worden. Zoals
voorzitter Machielsen het .samenvat-
te: "Wij moeten het maximale rende-
ment krijgen van één woning. Met an-
dere woorden, hoe kan ik zoveel moge-
lijk woningzoekenden helpen."
Binnenkort zal dit voorstel door de ge-
meenteraad worden behandeld.

ADVERTENTIE

Dansschool
Albert

van Lingen
studio: Oranjestraat 12

Zandvoort-centrum

Ballrooni en
Latin American

Nieuwe clubs voor
beginners-

gevorderden etc.
Aanvang januari.
Speciale clubs voor
paren (elke leeftijd)

Nieuw:
clubs voor kinderen

(6-12 jaar)
Les in kinder-disco dansen

Prospektus en inlichtingen
telefoon:

02507-16623/17082

Toch uit anonimiteit
ZANDVOORT - De Tafel

van Verdienste 1985 werd op
[ zaterdagavond 4 januari 1986

uitgereikt aan de werkers van
i de Stichting Centrum voor

Vrijwillige Hulpverlening.
, Medewerkers die gewoonlijk

anoniem werken, werden plot-
seling door de praeses van so-
ciéteit Duysterghast voor het

; voetlicht gehaald. Voor deze
vrijwilligers een onvrijwillige
publiciteit die zij glimlachend
hebben geaccepteerd.

Sinds op initiatief van de Car-
navalsverenigmg in 1970 de eerste

1 'Tafel van verdienste" m de socie-
teit werd uitgereikt aan de zaken-
man Nico Bouwes. zijn er veel per-
sonen en instellingen gevolgd, die
uit handen van het Duysterghast
bestuur de tafel ontvingen. De
uitreiking van dit ereteken werd
namelijk later overgenomen door
de sociëteit

Door de huidige praeses Peter
Kok werd via een antieke telefoon,
waarop hij het nummer 17373
draaide (het telefoonnumer in

i Zandvoort waaronder het Cen-
trum voor Vrijwillige Hulpverle-

, nmg dagelijks bereikbaar is) be-
kendgemaakt dat het deze vrijwil-
ligers waren die het afgelopen jaar
voor de tafel in aanmerking kwa-
men.

De Stichting Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening is
voortgekomen uit het Welzijnsbe-
raad 1979 en heeft zich sindsdien
ingezet voor hulpverlening op ve-
lerlei gebied. Achter veel activitei-
ten die de laatste jaren in Zand-
voort van de grond zijn gekomen
(Nota Ouderenbeleid, inrichting
Dienstencentrum, de telefoonke-
ten) is het Centrum actief ge-
weest. of heeft hiertoe de eerste
aanzet gegeven. Reden genoeg
dus om deze stichting eens in de
publiciteit te brengen. Door Kok
werd tevens onthuld dat drie
mensen die destijds de eerste aan-
zet tot de oprichting van het cen-
trum hebben gegeven, te weten
An en Chris Braun en Ans Bar-
tels, zich nog steeds dagelijks met
deze hulpverlening bezighouden.

Het Centrum kent nu een groep
van vijfenveertig medewerkers,
die dagelijks in touw zijn om hulp
te bieden aan de medemens. Dit
kan zijn door de telefoonbeant-
woordmg. waarbij de hulpaanvra-
gers worden doorverwezen naar
de betreffende instanties, maar
het kan ook zijn door daadwerke-
hjke hulp. klusjes of boodschap-
pen doen.

Duidelijk werd wel dat deze uit-
reikmg \ an de Tafel van Verdien-
ste door de talrijke aanwezigen
met instemming werd begroet.
"Een juiste keuze dit jaar", was
een veel gehoorde opmerking.

IMieuwsblad
iedere week zelf in de bus

Abonnementsprijs slechts ƒ 19,55 per halfjaar (ƒ 36,95 per jaar)
(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Giro/Bankr.:

\...

Ik betaal per kwartaal ƒ 10,65, halfjaar / 19,55, jaar ƒ 36,95
Zandvoorts Nieuwsblad

Losse nummers 1 gulden.
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FAMILIEBERICHTEN

Bedroefd om haar heengaan, maar heel dankbaar
voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij
kennis van het overlijden van onze lieve moeder,
grootmoeder, overgrootmoeder en zuster

Aleida Dalman-Koper
weduwe van Johan Dalman

op de leeftijd van 86 jaar.
Zandvoort:

J. G. Dalman
A. Dalman-Geusebroek
Johan en Carry Dalman
Aleida en Jan Bijl
Jan
en achterkleinkinderen

Californie:
A. A. Koper

2042 BE Zandvoort, 2 januari 1986
Brederodestraat 20
De crematie heeft op maandag 6 januari plaats-
gevonden.

Ik voel des doods
Verjongende gloed
En sta in de stormen
Des levens, vol moed!

Na een waardig gedragen lijden is van ons heen-
gegaan, mijn liefhebbende man, onze fijne vader
en grootvader

Boudewijn van Doorn
echtgenoot van Elly van Doorn-Victor

Hij werd 70 jaar. '
Zijn liefde en moed zijn een inspiratie voor ons
verdere ieven

Elly van Doorn-Victor
Willy en Gary
Boud jr.
Ilse en Erik
Manfred en Sylvia
Robin
Deborah, Danielle
Andrea en Gregory

2042 PB Zandvoort, 5 januari 1986
Kostverlorenstraat 39
De crematieplechtigheid heeft in familiekring
plaatsgevonden

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis, dat na een
kort ziekbed toch nog onverwacht van ons is
heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder en oma
Marianna Margaretha Drommel-Duyvis

op de leeftijd van 70 jaar.
A. Drommel
H. Drommel
C. Drommel-Molenaar
Arie
Mark
en verdere familie

2041 NP Zandvoort, 31 december 1985
Nic. Beetslaan 30
De teraardebestelling
plaatsgevonden.

heeft vrijdag 3 januari

Geheel onverwacht is kalm en rustig van ons
heengegaan onze lieve moeder, groot- en over-
grootmoeder

Andrea Barendina Hofman
weduwe van Nicolaas Slootjes

op de leeftijd van 84 jaar
Christchurch:

B. Klinkenberg-Slootjes
Nick en Karen
Michael

Canberra:
H. Slootjes Andre
P. Slootjes Andre-Batten
Jason

Bunnik:
A. N. Collet-Slootjes
J. A. Collet
Nicole
Alexander
en verdere familie

Zandvoort, 4 januari 1986
„Het Huis in de Duinen"
correspondentie-adres:
A. N. Collet-Slootjes
Weth. Schaaplaan 19
3981 GP Bunnik
De teraardebestelling heeft 8 januari op de alge-
mene begraafplaats aan de Tollenstraat te Zand-
voort plaatsgevonden.

Verdrietig heb ik afscheid genomen van
Theo Prenen.

Theo, bedankt voor je echte kameraadschap.

Ik zal je missen.
Piet.

Geheel onverwacht overleed tot onze diepe
droefheid onze lieve zoon, broer, zwager en oom

Arie Keur
echtgenoot van Rita Grunm

op de leeftijd van 48 jaar.
Dusseldorf 6 januari 1986

uit aller naam
Fam. A. Keur
Stationsstraat 3
Zandvoort

Corr.adres:
R. Keur-Grunm
Zeisigweg 9
4000 Dusseldorf 30
Duitsland

*Bij deze wil ik alle vrienden en bekenden hartelijk be-
i; danken voor alle belangstelling tijdens mijn verblijf in
&het ziekenhuis.

*"Ik wens jullie een heel goed en gezond 1986.

Arie Akersloot

BEKENDMAKING
HERZIENING VAN HET BIJZONDER
REGLEMENT VAN BESTUUR VOOR HET
WATERSCHAP GROOT-HAARLEMMERMEER
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken
bekend:
dat van 13 januari 1986 tot en met 10 februari
1986 op de provinciale griffie (kamer 225 in het
gebouw hoek Dreef/Meesterlottelaan te Haarlem)
en op de secretarie van het waterschap Groot-
riaarlemmermeer, Marktplein 47 te Hoofddorp,
het ontwerpbesluit met toelichting, inhoudende
een herziening van het Bijzonder reglement van
bestuur voor het waterschap Groot- Haarlemmer-
meer (intrekking 7-voudige omslag Luchthaven
Schiphol), voor een ieder ter inzage ligt.
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn
van tervisielegging schriftelijk bezwaren tegen het
ontwerpbesluit indienen bij Provinciale Staten
van Noord-Holland, Dreef 3, Postbus 123,
2000 MD HAARLEM.

Haarlem, 8 januari 1986.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
R.J. de Wit, voorzitter.
J. van Viegen, griffier.

provinciaal bestuur

De specialist
in al uw

bloemwerken

Zet uw beste beentje
voor met een

bloemetje van

BLOEMEMHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

TimmerbedPijf
, Ruiter

speciaal dakramen en
dakkapellen bedrijf

doet 't op
het dak

Leveren en plaatsen
incl. bouwvergunning
en garantie.
Informatie: 02295-1922

Vergadering welstandscommissie
Op 15 januari 1986 vergadert de Welstandscom-
missie der gemeente Zandvoort.
De plannen, die zullen worden beoordeeld, wor-
den daags tevoren via de publicatieborden be-
kendgemaakt.
Zandvoort, 3 januari 1986
De voorzitter, F. E. van Caspel

SPORTCENTER WIM BUCHEL
JEUGD JUDO

Kies als goede lich. opv. voor uw
kind

JEUGD JUDO
Speciale nieuwe club 6-7 jaar op
vrijdagmiddag 15.30 uur

Alle lessen worden verzorgd door gediplo-
meerde leerkrachten die aangesloten zijn bij
de Judo Bond Nederland.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-12327

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-1 72 44 / 1 21 37 / 1 32 78

Aan de Hoofdinspecteur, de
Korpschef en alle hulpverle-
ners een voorspoedig- 1986
toegewenst.

Mevr. Weijmer

HEMA
WARENHUIS
te ZANDVOORT

is wegens inventarisatie
a.s. maandag

13 januari de
gehele dag gesloten

ELLEN
Ir. Fnedhoffplem 10
Zandvoort. 50 m van het zuidstrand
Tel. 02507-12773

Vakkundige en liefdevolle
verzorging van uw (ras)hond

dibevo Wij doen
speciaalzaak. net iets meer

Voor een gezellige
borrel en een
lekkere saté

natuur/ijk naar
EETCAFÉ

'T f

•Celsiusstraat 196
Winkelcentrum Noord

Zandvoort
Tel.02507-1 6044

OOK OM TE DARTEN
EN TE BILJARTEN

Geopend van
16.00 tot 03.00 uur.

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

Per direkt te huur voor perm.
gemeubileerd vrijstaand

zomerhuis voor alleenstaande.
Voorzien van gas, watejt', elek., verw., toilet en

douche. Tel. 13946.

Aangeboden
wegens
overcompleet
houten hoogslaper
met bureaublad 1
jaar oud van ƒ 700,-
voor ƒ 250,-.
Bellen tussen
17.00-21.00 uur tel.
020-412531.

Welke lieve mensen vervullen
in dit jaar mijn wensen?.

Alleenstaande weduwe, 60 jaar, zoekt nette
woonruimte op het zuiden, (richting Heemstede)
of event. ruilen voor een nieuwe 2-kamerflat 1 ste

etage in het dorp aan de zee.
Brieven onder nr. Z907 bur. v.d. blad.

Hondenkapsalon „ELSE" Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel.02507-1 3077
Lorentzstraat 158-Zandvoort

Muzieklessen:
PIANO

BLOKFLUIT
(ook groepsles)

CELLO
Tel. 18486

Bijles
in handelsreke-
nen, bedrijfsad-

ministratie
van HEAO student.

Tel. 15888
na 18.00 uur.

Ter overname
3 kamers

vast tapijf met
bijpassende
gordijnen.

Inl. tel. 15853.

DIRX
DISCOUNT
DROGIST

vraagt

winkel-
medewerkster
32 uur per week. Leeftijd ca. 17 jaar.
Ervaring niet vereist.
Telefonische reacties:
02510-28677.

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Ko o ij ma n . . ,
voor een goed verzorgde auto ! f f

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland
tel.02507-1 5351
DA G EN NA C H T VERZORGING

DEUREN &ko»,nen
nooit meer verven!
In welke staat uw oude deuren
ook zijn, zij worden in één dag
weer blijvend mooi door middel
van de PORTAS-kunststofom-
mantelmg in vele natuurgetrouwe
houtmotieven en effen kleuren.
Naar keuze als vlakke deur, stij!-
of glasdeur. Ook voordeurreno-
vatie. Sedert ja "~~
ren een bewijs
van kwaliteit.
Vraag meer in-
lichtmgenl

PORTkS®
wij «trniatiwwi
dturvn & ktuktns

PORTAS-Vakbedrijf
Haarlem Zaandam b.v.
Jan Sluyterslaan 3
2033 TM Haarlem . ponxs-

©023/332524 „B

Nail 2000
voor perfecte

hand- en
nagelverzorging.

Beh. uitsl. 's avonds.
Bellen voor afspraak
tussen 10-18.00 uur.

Tel. 15444.

Te huur m

Zandvoort
per direkt

gem. kamer
met kookgelegenheid en

gebruik van douche,
toilet en c.v.

ƒ 500 all. in p. mnd.

Tel. 023-276697

Gedipl.
pedicure
komt aan huis.
Ook 's avonds.

Tel. 19632

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor
Dr. Vogel

homeopathie
Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-1 61 23

Schoonmaker
biedt zich aan

voor alle
voorkomende

werkzaamheden.
± 20 uur.

Br. ond. nr. Z905
bur. v.d. blad.

Woningruil
Den Haag -
Zandvoort

Aangeb. in Den Haag
3-kamer maisonnette

met c.v.
Gevr. dito woning

Tel. 070-686932

ZANDVOORT
Pr. gel. huis

t/o duin, v/a tuin
Gr. k., mah. luxe keuk.,
incl. app. + stoff. Et. 3 k.,
douche, gr. zolder, c.v.

Pr. onderh.

ƒ189.000,-k.k.
Tel. 02507-14123

Tegen inlevering van
deze advertentie

PATATES
KROKETTEN
FRIKADELLEN

V

De Drie Puntjes
Bloemendaal aan Zee

Snackbar' *
Boul. Barnaart 8,

Zandvoort. Tel. 14301.

Nette heer, 58 jr, ex-
verpleger (vrijw.

W.A.O.'er), t.b.v. bej.,
ziek. en alleenst., godsd.
ser. r.-k„ z.g. ref., zoekt
per 10-1-'86, event. later

gem. kamer
m. gebr. v.k.d.t. ±ƒ 400,-

Br. hr B. W. Nagtegaal,
Haarlemmerstr. 76,

2042 NE Zandvoort.

Ejnm
woningbouwvereniging eendracht maakt machl

Voor leden komen beschikbaar

1. De flatwoning

LORENTZSTRAAT 82
Huur ƒ681,55 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, doucrfe, berging, lift en
c.v.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verle-
nen voor deze woning slechts woonvergunning aan;
- twee-persoonshuishoudens

- - (onvolledige) gezinnen.

2. De flatwoning

LIJSTERSTRAAT 2/14
Huur ƒ477,30 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, berging, lift en
c.v.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verle-
nen voor deze woning slechts woonvergunning aan;
- alleenstaanden van 65 jaar en ouder
- echtparen waarvan één van de huwelijkspartners de leeftijd van

65 jaar heeft bereikt.

3. De garage

KEESOMSTRAAT 11 A
Huur ƒ57,70 per maand
De huurders van de woningen in het flatgebouw Keesomstraat 25
t/m 147 hebben voorrang bij de toewijzing. De toewijzing geschiedt
in volgorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de
huurovereenkomst dient de nieuwe huurder van deze garage de op
zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede
het rijbewijs te tonen.

4. De garage
KEESOMSTRAAT 87 A
Huur ƒ57,70 per maand
De huurders van de woningen in het flatgebouw Keesomstraat 273
t/m 395 hebben voorrang bij de toewijzing. De toewijzing geschiedt
in volgorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de
huurovereenkomst dient de nieuwe huurder van deze garage de op
zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede
het rijbewijs te tonen.

5. De garage

HOFDIJKSTRAAT V
Huur ƒ56,65 per maand
Op deze garage kunnen alle leden inschrijven. De toewijzing ge-
schiedt in volgorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen
van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder van deze gara-
ge de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3
alsmede het rijbewijs te tonen.

6. De parkeerplaatsen

MR. TROELSTRASTRAAT C + E
Huur ƒ 25,00 per maand (per parkeerplaats)
De huurders van de woningen Mr. Troelstrastraat 62-1 t/m 62-27
hebben voorrang bij de toewijzing. De toewijzing geschiedt in vol-
gorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huur-
overeenkomst dient de nieuwe huurder van deze parkeerplaatsen
de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1,2 en 3 als-
mede het rijbewijs te tonen.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de ver-
eniging geldende 'puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor het
toewijzen van woningen'. Dit systeem is gebaseerd op het ge-
meentelijk puntensysteem. In de inschrijvingsbrief dient u te ver-
melden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk punten-

systeem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het
onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 14 januari 1986
vóór 7 uur 's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men be-
langstelling heeft voor meerdere woningen en/of garages kan men
dat kenbaar maken in één brief; het is niet nodig voor ieder object
een aparte brief te schrijven. U dient de woningen/garages in volg-
orde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de
brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het
bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust bij het college van bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag
van de VOORLOPIGE toewijzing zal eerst op vrijdag 17 januari a.s.
om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging
worden gepubliceerd.

RUILRUBRIEK JANUARI 1986

1. AANGEBODEN:
3-kamerflat
VAN LENNEPWEG
Huur ƒ 277,75 per maand

Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche, gevelkachel
en berging.

GEVRAAGD:
Eengezinswoning
Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te
dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomson-
straat 1. Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de
ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigings-
woning iemands lidmaatschapsnummer vervalt en men een nieuw
nummer krijgt, dat volgt op het, op 't moment van verhuizing,
hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schrif-
telijk reageren tot het einde van deze maand.

2. AANGEBODEN:
5-kamerflat
SOPHIAWEG (1e etage)
Huur ƒ 417,35 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers, douche, c.v. en ber-
ging.

GEVRAAGD:

kleinere woning (3 a 4 kamers)
op de begane grond of een eengezinswoning.
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ADVERTENTIE

OVERHEMDEN
'. Extra lang, extra wijd
: of naar maat.
;)ok met monogram of Iqgo.

spierings
:_ • herenmodes mm

Hoofdstraat 178 Hillegom
\ tel.02520-15119

"De Sneeuwbal1

EEMSTEDE - In Sneeuwcafè
Ij'it Effekt" gevestigd in Centrum
jlHerenweg 111 te Heemstede, kan
ni' op donderdag 9 januari video life
festraties bekijken vanaf 20 uur. Ge-
to'd worden eigen opnamen van op-
t-rens door ondermeer Herman'
Bod. The Dutch. Ga Ga. Rosa King.
C-id Nine. The Thought, Putain Pu-
tji etcetera. Tevens zijn er opnamen

, t^ien van de grote festivals en con-
i(jiten van het afgelopen jaar, zoals
"ie Aid, Nurnberg Ring, Torhout-
/echter waarbij groepen als U2, Ma-
-f ion. Teh Alarm. Pretenders en zan-
g Ene Clapton en vele anderen te
2n zijn. Men betaalt hiervoor / 1.-
jf persoon.

'n "De Sneeuwbal", de club van Cen-
tim 111, kan men op zaterdag 11 ja-
jari getuige zijn van een optreden
,or de groep "The Breeze". Deze uit
;iarlem afkomstige formatie bestaat
it zeven leden, die dansbare pop met
kzinvloeden brengt. Hun stijl is ver-
JHijkbaar met het werk van Joe Jack-

' sn en The Style Council en dergelij-
(;;. Bij de groep "The Breeze" voeren de
b aasinstrumenten de boventoon.

" Rond dit optreden zal De Sneeuw-
'bal-discotheek voor het nodige swing-
wark zorgen. Deze avond begint om 21
UUT en de toegangsprijs bedraagt vijf

^gulden per persoon.

Bewonersorganisatie start
acties tegen de Spoorwegen

ZANDVpORT - Door de bewo-
nersorganisatie van Nieuw Uni-
cum is een begin gemaakt met het
verzenden van een brief aan ver-
schillende instellingen en groepe-
ringen in Zandvoort om mee te
werken aan de actie tegen de Ne-
darlandse Spoorwegen. Op een bij-
eenkomst hebben tal van maat-
schappelijke en politieke organi-
saties hun ongerustheid geuit
over de openingstijden en de be-
reikbaarheid van het station
Zandvoort. Besloten werd dat een
actie die door de gehele bevolking
van Zandvoort zal worden gedra-
gen waarschijnlijk meer vruchten
zal afwerpen dan een actie van
alleen de bewoners van Nieuw
Unicum. De bewonersorganisatie
heeft nu een aantal brieven ver-
zonden waarin gevraagd wordt
medewerking te verlenen.

Kritiek heeft men in Zandvoort om-
dat de berikbaarheid, bruikbaarheid
en toegankelijkheid van het station
Zandvoort duidelijk verschilt van an-
dere stations m Nederland. Het perron
ligt namelijk vijf a zes meter lager dan
de openbare weg. De uitgang langs de
loketten is dan ook slechts bereikbaar
via twee trappen of een lift. Deze uit-
gang komt uit op het Stationsplein,
waar telefooncellen aanwezig zijn, zo-
dat men een taxi kan bellen of van de
bus gebruik kan maken.

Nu deze uitgang en ook de lift 's
avonds na negen uur worden gesloten,
zijn de reizigers genoodzaakt om ge-
bruik te maken van een helling. Deze
is zeker in de wintermaanden bij glad-
heid levensgevaarlijk. De enige andere

weg is die via het andere uiterste ge-
deelte van het station. Men arriveert
dan in een stille woonwijk waar geen
bussen rijden en waar geen telefoon-
cellen zijn.

Gedupeerden
Behalve de bewoners van Nieuw

Unicum, worden ook tal van andere
inwoners van Zandvoort door deze
maatregel gedupeerd. Zandvoort kent
nu eenmaal onder haar inwoners veel
bejaarden. Ouderen die nu aarzelen
om 's avonds later dan negen uur in
hun woonplaats terug te keren per
trein. Inwoners van Nieuw Noord wor-
den gedupeerd omdat zij nu vanaf het
centrum moeten lopen. De NZH-bus
rijdt niet meer 's avonds en ook aan-
komst op het station is moeilijk. Gaat
men. om dit te vermijden, per fiets
naar het station, dan is het onmogelijk
om daar veilig een fiets te stallen. Dit
kan wel, maar de stalling is niet be-
waakt en er zijn dan ook al verschil-
lende rijwielen uit deze staling ver-
dwenen. Een fietsenkluis huren, kan
slechts wanneer men dagelijks per
trein reist en niet wanneer men dit
slechts één of twee maal per week doet.

Behalve de bewoners van Nieuw
Unicum worden ook tal van andere
groeperingen benadeeld, zoals Casino-
bezoekers en de toeristen die ook in de
wintermaanden naar Zandvoort ko-
men. Het station ligt er nu 's avonds
eenzaam en verlaten bij. een situatie
waann verandering gebracht moet
worden, aldus de actievoerders.

Eisen
De bewonersorganisatie van Nieuw

Unicum en met haar de Vereniging
Federatieve Vrouwenraad, Comité
Stichting Prinses Beatrixfonds, de
Commissie Lichamelijk Gehandicap-
ten Zuid Kennemerland, het Provin-
ciaal Overleg Gehandicapten, de
Stichting VVV Zandvoort en de poli-
tieke partijen, VVD, PvdA, CDA en
D66 uit Zandvoort, zijn van mening
dat slechts een gezamenlijke actie re-
sultaat zal hebben.

Uitgaande van het principe dat de
Nederlandse Spoorwegen een alge-
meen dienstverlenend bedrijf is, be-
hoort een beheerder in de avonduren
op het station van Zandvoort aanwe-
zig te zijn. "Deze is. in de specifieke
Zandvoortse situatie onontbeerlijk"
wordt door de actievoerders gezegd.
Men wil met de actie bereiken dat er
weer een bewaakte fietsenstalling
komt en dat het station óók in de win-
termaanden open blijft tot na de laat-
ste passagierstrein.

Aan alle verenigingen, instellingen
en andere groeperingen wordt ge-
vraagd medewerking te verlenen, de
komende acties te doen slagen en hier-
over contact op te nemen met de Be-
wonersorganisatie van Nieuw Uni-
cum die deze acties zal coördineren.

Een overweldigende drukte in de raadszaal. foto-Beriott

9 voorspoedig Nieuwjaar'
ZANDVOORT- Onilank.f de tinn-tur t'n gladheid /ic/iln'ii rn-l iiiiranci s- run

ci<' ili'/ec/i'iili/'icl gebruik gemaakt de inci(ii'iu(irnrt'ct'i>tii' run liet collecte run
burgemeester en n etlioitdt'rs te bezoeken Het aantal nieuii luurirensen, u /!•~
zells ree! c/roter dun ui rooratqaande laren Een leit dat door rie tnituir
laarliiksi' klanten irerd opgemerkt "Misvclncii om het gezonken college tin II
te laten ^ien dat men aclt'trr liet qemeentebextuur staat" rei onderstelde een
Xandvonrtse /;o/i/irns. Een ~iensini:e die niet door een ledei /reid gedeeld,
irel bleek liet roor velen een goede gelegenheid be/ia/re liet college elkaar ooi,
de goede wensen aan te bieden.
Ken traditie, oo bleek rnidaq 'l laniian UlS/i in Zaïtdniorl. die ~ckei uoa
mrctilang geliand/iaald dient te bluren

HAARLEM - De tentoonstelling
„Panpoeticon Batavum" is op dit
moment te zien in het Haarlemse
Teyler Museum, Spaarne 16. Het mu-
seum is geopend van dinsdag tot en
met zaterdag, van 10.00 tot 16.00 uur,
op zondag van 13.00 tot 16.00 uur en
op tweede kerstdag, ook van 13.00 tot
16.00 uur.

„Panpoeticon Batavum" is een
Grieks-latijnse term, afkomstig van
de achttiende-eeuwse kunstenaar Ar-

i Herinneringen aan het oude Zandvoort

„Een vermaard dorp met ene schoone kerke
door Bertus Voets

, In het jaar 1730, toen reizen
\nog een heel bijzondere ge-
'beurtenis was besloten de he-
mn Claes Bruins en Gerrit
.Schoenmaker samen met
\paard en wagen heel Noord-
\Holland door te trekken. Ger-
rits broer Andries moedigde
beide mannen aan om datge-
iie, wat zij op hun doortocht
meemaakten, nauwkeurig

, rast te leggen. Andries, die
mede kontakten had met de

Ainsterdamse boekverkoper
('Evert Visscher zou wel zorgen
dat de reisherinneri?igen wer-
den uitgegeven onder de titel
Noordhollandsche Arcadia.
De uitgave verscheen voor
het eerst m 1732, meerdere
malen herdrukt, voor het
laatst als facsimile uitgave bij
Krussemann in Den Haag in
1972.

De reis duurde negen da-
gen: de heren waren vertrok-
ken vanuit Amsterdam, trok-
ken het gehele gebied door en
kivamen op de negende dag in
Haarlem aan. Ze waren goe-
de opmerkers: vertelden hun
ervaringen in versvorm en
hun aantekeningen zijn de
beste informatie over de ste-
den en dorpen in Noord-Hol-
land in de eerste helft van de
achttiende eeuio.

Zandvoort vroeger
In een aantekening, als de

wagen langs Overveen voor-
bij Zandvoort rijdt, vertelt
Claes dat Zandvoort een ver-
maard dorp plagt te zijn en
had een schoone ruime kerk.
In het dagelijkse leven zo
gaat hij verder, moest men
met de Zandvoorters reke-
ning houden. Er was een vij-
andige vloot voor de kust ver-
schenen maar de Zandvoor-
ters gingen er met hun bom-
schuiten naar toe en vertel-
den, dat het niet in dank zou
lüorden afgenomen, als ze het
dorp gingen bezetten. Hij
schrijft: „In het jaar 1489
ivierd dit dorp met een over-
val gedreigt dog tijdige waar-
schouwing deed haar op haar
hoede zijn, waardoor de
storm op Wijk aan Zee neder-
kwarn". Maar na 1572 was de
welvaart verdwenen; het vis-
sen op zee was door de oorlog
uitermate moeilijk geworden
en de mensen vervielen tot
grote armoede.

pen. Maar alles wat je voor
die goede mensen deed, was
water dragen naar de zee. Het
was onmogelijk om de men-
sen uit hun ellende te halen.

de: „Ja, 't heeft wat in dus da-
gelijks te ploegen, om soobre
•winst, 't geen menig weelde-
kind nooit recht beseft omdat
het nooit bevind wat armoede
is, dus wordt het nooit bewo-
gen met naasten druk.

Ontmoeting

Informatie
Wze had Bruins verteld dat

Zandvoort een van de meest
armelijke plaatsen uit Noord-
Holland was geworden had,
zo verneemt men uit de aante-
keningen, de heer van Zand-
voort Poulo Doot gedaan. Hij
had in 1722 voor een lage prijs
de heerlijkheid gekocht niet,
zoals hij aan de familie
Schoenmaker had verteld om
er zelf beter van te ivorden,
maar om de mensen te hel-

Halverwege de weg van
Berkenrode naar Overveen
lag een ouderwetse uitspan-
ning, waar de twee reizigers
besloten wat ~uit te rusten.
Terwijl ze uit het raam keken,
zagen ze vrouwen en kinde-
ren op bloten voeten uit het
duin komen met een zware
last op de schouders en
Schoenmaker, die erg nieuws-
gierig was en met de naam
van Weetlust werd aange-
duid, vroeg aan zijn metgezel,
die heel veel wist en daarom
in het verhaal Waarmond
wordt genoemd, Wat dragen
toch die menschen, mat en
moede, op hunnen rug? Het
schijnt een zwaare vracht.
Bruins keek even op, schudde
vol medeleven het hoofd en
antwoordde „'t Is zeevisch,
die van Zantvoort wordt ge-
bracht, te Haarlem op de
markt. Het was even stil,
maar toen hij een paar kinde-
ren zag lopen, zuchten onder
de last, merkte hij op: „Ziet
hoe ze zwoegen". Zijn metge-
zel, die niet alleen graag over
alles wat hij meemaakte wilde
vertellen maar ook zo als het
in dien tijd gewoon was, de ze-
'deprediker uithing antiooord-

Elleridig
Iedereen, die van zo nabij

met bittere armoede wordt ge-
confronteerd, wil er liefst zo
gauw mogelijk aan voorbij-
gaan.

Hoewel weetlust, in zijn
nieuwsgierigheid om alles tot
de bodem te onderzoeken,
graag door het duin naar het
armoedigste dorp was ge-
gaan, leidde Waarmond zijn
aandacht af door in de verte
te wijzen naar het lommerrij-
ke Overveen en voor te stellen
om daar zo gauw mogelijk
naar toe te gaan.

Het excuus
was dat ze weinig tijd had-
den: ze wilden op een bepaal-
de tijd in Haarlem zijn en
daarom werd een bezoek aan
Zandvoort maar vergeten, in
naam omdat de weg daar-
heen door de duinen ging en
ongemakkelijk was voor een
equipage, maar in werkelijk-
heid omdat zij niet die bittere
armoe wilden zien, waaraan
ze zelf toch ook schuld had-
den.

"och nog wintervakantie
NDVOORT - Vooi de schooljeugd werd het uiteindelijk toch nog een echte
iterse kerstvakantie toen de laatste dagen van het jaar de sneeuw met
<ken uit de hemel kwam. Zaterdag en zondag verschenen er in Zandvoort
;l wat ouderwetse sneeuwpoppen die soms met behulp van vaders en
eders tot stand kwam. Enkele kinderen waren oud genoeg om zelf fraaie
istwerken te bouwen. Hoewel in enkele straten sneeuwforten favoriet
ren, bleken de sneeuwpoppen het toch te winnen. Hier een aantal kinderen
hun fraaie creatie. Met recht een reden om er trots bij te poseren.

toto: Berlott

Aquarellen en keramieken in
Gebouw Noord-Holland

HAARLEM - Voor de eerste exposi-
tie in 1986 zijn voor de ruimte in Ge-
oouw Noord-Holland aan het Spaar-
ne, hoek Schipholweg te Haarlem.
Arién van Waterloo uit Edam en Wille
Boude wij n uit Assendelf t uitgenodigd.
Van beide kunstenaressen zijn zowel
landschappen en portretten in aqua-
relverf als keramische objecten te be-
wonderen van 12 januari tot en met 5
februari.

De tentoonstelling zal op zondag 12
lanuan worden geopend om 15.00 uur
door de heer W. van der Knoop. Voor
de muzikale omlijsting tijdens de ope-
ning wordt gezorgd door Hetty Ottens
- clavecimbel. Alie de Roo - fagot. Nico

Extra vergadering
benoeming nieuwe
wethouder

ZANDVOORT - Op dinsdag 14 ja-
nuari zal de gemeenteraad van Zand-
voort in een extra vergadering bijeen-
komen. Enig agendapunt is de benoe-
ming van een nieuwe wethouder fi-
nancién.

Op de begrotingsvcrgadering die op 17
december werd gehouden, besloot
wethouder Flieringa, na een motie
van wantrouwen, zijn wethoudersze-
tel te verlaten. Op diezelfde vergade-
ring diende hij laat op de avond zijn
ontslag als wethouder in. Om het dorp
niet totaal onbestuurbaar te maken
(wethouder Jongsma trad af in no-
vember, en het college bestaat mo-
menteel slechts uit twee man), is het
dringend noodzakelijk zo snel moge-
lijk een nieuwe wethouder te benoe-
men. Wanneer de verkiezingsuitslag
van 1982 wordt aangehouden zal deze
wethouder opnieuw in VVD-kringen
moeten worden gezocht.

Vleggaar - dwarsfluit en Dick Wil-
ders-hobo.

Het is de eerste maal dat Arién en
Wille samen exposeren. De wijze waar-
jp beiden met hun materialen om-
gaan, laat evenwel een dusdanige een-
heid in speelsheid en kleurgebruik
zien dat hiertoe werd besloten, na eer-
dere solo- en groepstentoonstellingen
in diverse combinaties. Met veel nieuw
werk tonen zij waar ze toe in staat zijn
in hun creaties met respectievelijk
iquarelverf, klei en glazuur. De na-
tuur is daarbij onmiskenbaar vastge-
legd op papier en in de oven.

Gebouw Noord-Holland is op alle
werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00
uur. De toegang is gratis.

Gladheid oorzaak
van vallen

ZANDVOORT - Het onlangs inge-
treden winterweer heeft weer voor de
nodige gladheid gezorgd, hetgeen het
lopen op straat aanzienlijk beinoei-
lijkt.

Op zaterdag was een 81-jarige man
de dupe van een moeilijk begaanbaar
trottoir. Hij kwam ten val op de hoek
van de Zeestraat en de Burgstraat en
was in een huis aan de Zeestraat naar
binnen gebracht. De man klaagde
over een pijnlijke heup en werd per
ambulance naar het Elisabeth Gast-
huis vervoerd. Daar constateerde men
dafe.de heup was gebroken.

Een 39-jarige Zandvoortse is in de
vroege ochtend van 30 decembar ge-
vallémtoeu zij haar woning in de Hel-
mersfcraat verliet. Vermoed- werd 'dat
zij haar linker onderbeen had gebro-
ken en de vrouw is ter behandeling
overgebracht naar de Mariastichting.

Teylers Museum
toont dichters
noud van Halen, die als eerste een
verzameling aanlegde van tekenm-
gen en prenten met portretten van
Nederlandse dichters. In de achttien-
de eeuw was het gebruikehik teke-
nmgen op onderwerp bi] elkaar te
leggen. Door het uit de negentiende
eeuw stammende ordeninii.ssysteem
op periode en op alfabet, zijn dergelij-
ke onderwerpcollecties veelal uiteen
gevallen.

De directeuren van Teyler.s Stich-
tmg kochten m 1808 een dernelnke
portrettenverzameliMf; van een Ilaar-
lemse collectionneur en het Panpoe-
ticon is een van de weinige ver/ame-
lingen die vanal die ti|d bi l elkaar is
gebleven en sindsdien verder is mtne-
breid. Uit deze unieke portri'ttenga-
lerij van Nederlandse dichters en
schrijvers worden nu 23 bladen fie-
toond. Hieronder zijn portretten van
Joost van den Vondel. Pieter Lunuen-
dijk en Jacota van Lennep De kun-
stenaars die de portretten vervaar-
dipden. zi jn ondermeer Davicl Bailly.
Nicolaes Verkolje en Cornelis Troost

Boeren en tuinders kunnen
medewerkers krijgen

BENNINGBROEK - Boeren en
tuinders in Noord-Holland kun-
nen voor één twee of drie dagen
per week een agrarisch medewer-
ker op hun bedrijf krijgen voor
minstens een jaar met een gewen-
ningssubsidie op de loonkosten.

Via combinatie van deze deel-
tijdbanen kunnen agrarische
werklozen aan een volledige baan
worden geholpen.

De medewerker gaat een dienstver-
band aan met de Bedrijfsverzorgings-
dienst, die de loonadministratie voor
de agrariër verricht. Op het dienstver-
band is de CAO voor Akker- en Weide-
bouw en de Veehouderij van toepas-
sing.

Een speciale toetsingscommissie
van de Stichting Agrarische Projecten
(STAP Noord-Holland), opgericht
door de Gewestelijke Raad voor
Noord-Holland van het landbouw-
schap, zorgt ervoor dat het project niet
leidt tot verdringing van de reguliere
arbeid en concurrentievervalsing.

landbouwschap in 1984 is gestart,
slaat goed aan in de land- en tuin-
bouw. In een aantal provincies in
Oost-Nederland zijn ruim honderd ba-
nen gecreëerd door het werk op ver-
schillende agrarische bedrijven samen
te voegen tot een volledige baan. Dit
betekent dat een groot aantal agra-
rier.s is geholpen met een medewerker
voor enige dagen in de week gedurende
minstens een jaar. Veel agrariërs ma-
ken (te) lange dagen, gezinsleden wer-
ken veelal hard mee op het bednjl en
toch komt al het werk dat gedaan
moet worden met klaar. Aan de andere
kant kunnen veel jongeren met een
degelijke agrarische opleiding niet
aan de slag komen. Het combinatieba-
nenplan biedt een oplossing voor deze
problematiek.

Tentoonstelling
in Duysterghast

/ANDVOORT- Theo Blankestem,
kunstschilder, e> poseert m de periode
'.an 12 januari tol 9 lebruan 1986 in
^ocieteit DuysteriUiast aan liet Gast-
lunsplein liet bet rel t lm r een exposi-
t i e \an aquarellen CM kleurenhtho's
die \eelal be t rekking hebben op de zee
en de Nederland.se polder.s

De ex])ositie word t /ondaumiddag
geopend om 1700 uu i - Hierna is de
tentoonstelhnu te he/iehlmen ueclu-
rendc de openmg.stiiden v . t i i de socie-
tei t elke zaterdag en / i>nd , i i ; \ a n 14.00-
180(1 uur Ongebru ike l i jk is dat de
stukken van de expnsme nie t alleen
gekocht, maar ook geli-nd k u n n e n
worden voor een bepaalde periode.
OOK in l .uurkoop nemen \ a n de «er-
ken is mogelijk

Zijdcschildcren
HEEMSTEDE - In C V n l n i m 111.

Heremu'^ 111 te Heemstede muit op.
din.sduK 14 lanuan \\eer een cursus-
"/.ijdeseliilderen ' v . i n .Marl \ \anneer
b l i jk t dat luenoor \oldoende beklim--
stellnm bestaat De les wordt ficui^cn"
\ a n n 'i() tot 1n 3i) uur

Tijdens het eerste gedeelte \ ; in de.
cursus maakt men kennis niet de ba-
Msteehmeken van het /.ijdescliildetvn "
Onderv.e/en word t de "sert i- teclunek'-
w a a r v a n de /.out- en alcohol-techniek.
wel de mooiste is maar er /ijn \ele~
andere mogelijkheden om dit truaie.
materiaal te besclnlcl'Ten Teven.s;
leert men de toepassin^sinogelijkhe-
clen van de beschildeide /.ijde \an;
kaart tot schilden] en \.m .sjaal tot
kledmizstol '.

Voor nadere informat ie en insclinj-'
\ mg bellen naar de docente, tel. 025! 0-
•ni02 De cursus bestaat uit t ien les-i
sen en er kunnen maximaal twaull
personen aan deelnemen De kusten
bedraden / 80.-. exclusiet materiaal:
Voor het basispakket met verl en /i
betaalt men / 50.-

Gespreksgroep voor
gescheiden mensen

HEEMSTEDE - Binnenkort gaat
in Centrum 111, Heren wen 11) . Heem-'
stede, een gespreksgroep van start
voor mensen die gescheiden /.ijn.

Gedurende tien avonden komen 7 a
9 vrouwen en mannen bij elkaar met'
twee gespreksleidsters. Verschillende
onderwerpen komen aan de orde. zoals'
de veranderde verhouding met lami-
lie. vrienden en kennissen, de mgewik-
kelde financiële beslommeringen en
dergelijke.

Deze groej) ls n]et speciaal bedoeld
voor alleenstaande ouders; informatie
over een dergelijke groep kan men wel
bij Centrum 111 krijgen Men kan xich
opgeven voor de groep door te bellen:
tel. 284975 Vragen naar Wil of Ria en
dan een afspraak maken vooreen ken-
nismakmgsgesprek

Oproep
Alle geïnteresseerde boeren en tuin-
ders kunnen zich voor deelname aan
het project aanmelden en/of informa-
tie verkrijgen bij de coördinator van
het Combinatiebanenplan in Noord-
Holland. de heer P. D. Gorter. Klam-
meland 2. Benningbroek. telefoon
02299-833. Ook geïnteresseerde werk-
zoekenden voor deze combinatiebanen
kunnen zich bij de coördinator aan-
melden.

Het bestuur van de Stichting Agra-
rische Projecten (STAP) Noord-Hol-
land heeft nu besloten de reeds be-
staande activiteit op dit terrein gelei-
delijk tot de gehele provincie uit te
breiden.

Het combinatieplan, waarmee het

Seizoen-
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John Halvemaan

Unieke
gelegenheid

voor uw zaken-
of familiediner

dcAnisld

Koffieconcert
HAARLEM - In 'Landgoed Groe-

nendaal" te Heemstede wordt op zon-
dag 12 januari het vijfde koffieconcert
gehouden van de serie 14. seizoen 1985-
1986, aanvang 11.30 uur.

Tijdens dit concert, waarvan de or-
ganisatie in handen is van de Konink-
lijke Nederlandse Toonkunstenaars
Vereniging, worden ondermeer liede-
ren van Franz Schubert en Roger
Quilter en opera-aria's van Guiseppe
Verdi en Gioacchino Rossi gebracht
door Dieuwke Aalbers - sopraan, René
Sluis - bas en Miep van Luin - piano.

De toegangsprijs bedraagt f 4,50 per
persoon, CJP en KNTV-kaarthouders
betalen ƒ 3,50. kinderen / 2,50.

WIEKENDDIEHSTifi

Weekend: 11 - 12 januari
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
arts: Bart van Bergen
HUISARTSENPRAKTIJK G..I..I. Mol
en P.C.F. Paardekopcr: arts G..I..I.
Mol.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355, Flierinsa, tel. 12181 en
Zwerver, tel. 12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel. 13073.

WIJKVERPLEGING: Voor inlornia-
tie over de dienstdoende \\ijk\erpleeg-
kundige: 023-313233

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tme
Oudshoorn, Koch.straat GA Zand-
voort. tel. 02507-14437. bpg: 023-323233

DIERENARTS: Me\rou\\ Dekker.
Thorbeckestraat 17 te Zanchoort. tel
15847.

Weekend: 11 - 12 januari
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 1000 uur. Ds. J.A. van Leeu-
\ven. crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: Dr M.E Brinkman
Thema "Een genezing op de sabbat'
Kmdernevendienst en crèche
NEDERLANDSE PROTr.ST.VXTEN-
BOXU
Zondag: Mevrouw J A Brostrom-
Brum. Lisse-SassenhemiDienst \er-
zorgd door eigen leden
ROOMS KATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur Hoogmis m.m.v. St.
Caecihakoor Celebrant H.J. Kaan-
dorp. Thema: "De doop. een levenspro-
gram".
KERK v.d.NA/;ARENER,ZijI\\es218,
Haarlem
Zondag 10.30 uur: Morgendienst dr.
W. de Vries
Zondag 19.00 uur: Avonddienst de heer
J. Smink
NEÜ.CHRISTELIJKE C.EMEEN-
SCIIAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag om 15.00 uur. tel. 14878.
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur. Sinede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tmgen: R van Rongen, Van Raep-
horststraat 3G te Haarlem, tel. 023-
244553.

POLITIE: Tel. 13043. Alarmnummer
14444.
Spreekuur \ \ i jklunctionans Noord
(Guido \ an Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19 00-12 00 uur m de Van
Pagee Sporthal (Stekkie). tel 17113
Wijklunctionari.s Centrum (Peter
Kulmsr) woensdag 1000-11.00 uur en
19.00 tot 20 30 uu r in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunct ionans Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-2030 u u r e n woensdag
11 00-1200 uur

( ENTKALK POST AMIH'LANC'E-
\ E R V O E R (t PA) KENNEMEK-
LAND: Ongevallen tel 023-319191
TAXI: tel. 12GOO

STORINGSDIENST GASBEDRIJF
tel. 17641

\LG.MAATSC HAPPEU.IK WKUK
'.ANDVOOKT: Noorderstraat 1. tel.
3459 bug 023-320899 ol 320464. Spreek-
mr op werkdagen \ a n 9 00-10 00 uur.
naancUm.uomi \.in 1900-2000 uur
/erder \o luens al^praak. Voor deze
i i u l p \ e r l t j n i n u beschikbaar \oor lede-
re i nwone r \ a n Zanchoort wldt dat
ervoor de \i\n-'er ceen kosten \erbon-
clen ,-un
C KNT1U M VOOR V K I . I W H . L I G E
liri .PVrRl.EXIXG. Voor mionnatie,
ad\ ie- en hulp 'el IV ' iT ' i o p a l l e w e r k -
d.-iszen \ a n 1030-1230 uur Schnlte-
Irk Postbu'- 100. 2040 AC Zanchoort.
\\ ETSA\ INKl ' .L . Genieeiiscliapshuit,
l P.iMd'-stiaat Eerste en derde
woen-dau \ a n de maand v a n 17.30-
1S 10 uur-
DIENSTi:XC'ENTRl'M: Koniiüjiiine-
«es; 1. /amUoort. Sprei-kuur op
maand >u en (londerd.iK van l . liO tol
3.00 uur door de lieer I'rits van Veen ol'
na telefonische afspraak.
PLANTENDOKTEH: H Boekelman.
na 18.00 uur. tel. 16973

Periode 24 december 1985 - (i januari
1986 ;
Ondertrouwd:
Smits. Jan en Groote. Martje. ;
Geboren:
Daan. zoon van: Johannes W en Van
der Veen. Jeikehna
Renee. dochter van: Faber, Georye F.
en Scholt/. Marjon
Overleden:
Ewoldt. .Johannes Wilhelmus, oud t<7
jaar.
Spoelstra geb Piers. Sara Christina
oud 93 jaar.
Molenaar. Fredenk. oud 81 jaar
Slootjes geb. lleiman. Andrea B . oud
84 jaar
Koning geb. Hulier. Johanna M , oud
95 jaar.
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& Co.
GAS- en OLIEHAARDEN-

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

LANDELIJK ERKEND

Voor een vrijblijvende prijsopgave:

ZANDVOORT:
HAARLEM: (C. Koper)
023-25 50 21 02507-1 82 25

TE KOOP
Emmaweg 11: Royale villa, gelegen in het
„Groene Hart" v Zandvoort met perfect
gebouwd zomerhuis. Ind.: entree, hal,
woonk , eetk.. keuken, douche en toilet.
1ste verdieping: 2 grote + 1 kleine slaapk.

2de verdieping: zolderkamer.
Grondoppervl.: 417 m2

Vraagprijs: ƒ 235.00 K.K.

Cense Makelaars O.G. Tel. 02507-12614

AOG. v. d. 8VBIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

Gevraagd

voor het schoonhouden van de apotheek.

Te bevr. bij A. van Kempen, apotheker,
Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71, tel. 13073.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter.
Sluitingstijd dinsdag 17.00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven- 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie.
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ5,- m rekening ge-
bracht

• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
/ 2,50 m rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
smg in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart

Te huur gezocht
Woonruimte met tuin of balkon, minimaal 5 kamers, Zand-
voort of omgeving Voor langere tijd, dus ongemeubileerd
Huur tot ca ƒ 1500 p m Evt opknappen geen bezwaar

Br o nr 798-74116 bur v d blad

Bontmantel-
inruil:

Nu een schilt nieuwe bont-
mantel met (kleine) bijbeta-
ling ook regelmantels met
bontvoering, exclusieve Lam-
my-coats 'en nappakledmg
Bel voor afspraak of folders
020-233488

* Te koop gevraagd Lego
en Fabuland Tel 18340

* Gevraagd huish hulp voor
15 uur p week Tel 14349 of
16854

Happy Line
Slankclub

Afslanken in groepsverband
Inl tel 02977 40728 of hoofd-
Kantoor, tel 02524-5200

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
in alle stijlen, ook Mechels en
Henry II Laagste prijzen'
Leidsestraat 122 Dag tel
02520-20993 Koopavond
* Houdt u ook van klaverjas-
sen? Kom eens bij ons langs
Boul Barnaart 8 Tel 02507-
14301
•* Jongem 26 j , zkt stage-
plaats m fotostudio Stud
School v d Fotografie & Foto-
nica Den Haag Inl 023-
250613, na 18 uur
•*• Kom ook zingen1 „Toon-
kunst Zandvoort" (TOZ) repe-
teert elke maandag om 8 uur
s avonds in „De Krocht"

O a m studie ,,Mess:ah"
Met spoed gevr gemeub
woonr m Zandvoort voor lan-
gere termijn + ƒ 600 p mnd
Schrift reacties Dr C A Ger
kestraat 20-58, Zandvoort (De
Schelp) of tel 13748
Moet weg Ren 4 TL, bj 77,
beige moet opgekn worden,
div nw onderd aanw Pr
ƒ350 Tel 17225, Hollander
* Ook in januari een vol pro-
gramma bij de verg VROU-
WEN VAN NU Alle ml onder
tel 16085 Of 14462
* OPPAS biedt zich aan Tel
02507-18167

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
rner m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkom! vertraging in de be-
handeling
Rustige jongeman, 25 jaar,
b bh h zoekt KAMER, mcl
tot ± ƒ 400 p m Br o nr 798-
74118 bur v d blad

-*• Aan komen lopen rode kat
Tel 15120

•* Te koop Pioneer tuner/
versterker draaitafel, 2x60
watt boxen, cassettedeck
Tel 02507 15178
* Te koop snowboots, mt 31,
ƒ 15, rubber Maja laarzen, mt
29, ƒ 5 lang grijs met rode
borgvoering winterjasje, mt
116, ƒ30 Tel 18149

Te koop Sony CS video, 3 jr,
incl afst bed , draaiend ie
zien ƒ475 Tel na 18 u
02507 19653

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk Tel 023-364168,
bgg 023-381378
* T k bielzentafel 65x150
ƒ 100 groen grenen buro ƒ 50
Tel 14593 of 15235
* T k bontjas, mt 38, wolf,
ƒ 100, skipakje, mt92, m das,
wantjes muts ƒ 25, skipakje
mt 80, ƒ 10, 2 sp overalls, mt
80, a ƒ 10 Tel 13312, na 18 u
* T k moderne zit-slaap-
bank beige bruin gebloemd,
tevens nieuw wit video meu-
bel nw prijs ƒ245, prijs
n o t k Tel 17794

Voor voordelig SCHILDER-
WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Tel 02507-15655, voor

vrijblijvende prijsopgave
* Wie heeft naar onze BMW
geïnformeerd9 Gaarne con-
tact opnemen Tel 02507-
14451

Zonnestudio
Kapsalon

Passage 42
k Lichaamssnelbruiner

40 min ƒ40,
abonn 3x ƒ 100

fc Gezichtssnelbruiner
20 mm ƒ 10,
abonn 4x ƒ 30

*• Zonnebank/hemel
20 min ƒ 8,50,
abonn 10x ƒ 75
Openingstijden Studio
maandag t/m vrijdag

Ook s avonds geopend
Openingstijden kapsalon
dinsdag t/m zaterdag en

vrijdag t/m 21 00 uur
Wij werken op afspraak

Tel 02507-12500
Tot ziens,

Ellie, Edith en Ben

* Te koop 3-zits bank (uit-
neembare kussens), 1-pers
houden bed, 2-del,g Lundia
boekenrek Tel 19659
* Te koop 6 stel gebloemde
kussens voor eiken bankstel
ƒ35 Tel 15208

* Te koop aangeboden
vrieskast, 130x55 cm, 4 laden
met apart vriesvak, prijs
/ 175 Tel 19292, na 17 uur
* Te koop dames en heren
set golfclubs, z g a n Tevens
z g a n gebruikte golfballen
Tel 18698

Aangeb Alfa Romeo Sun TT,
bouwj '77, mot. m prima
staat, ƒ750 Tel 17815

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en

geld op uw
ki-antenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE

TEL. 020-562.2485

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!

Sluit jjeen originele getuigschriften bij
uw sollicitatie. Soms komen ze niet terug.

Kn dat terwijl heel veel boekhandels
voor een paar dubbeltjes uw getuigschrift
kopieren!

5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander
huisraad te koop' Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13 30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag

Naam

Adres

Telefoon .

Postcode

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor.
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Plaats 2041 JM Zandvoort

net



WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 9 JANUARI 1986

ADVERTENTIE

* VEILINGGEBOUW
B DE WITTE ZWAAN

De

EERSTVOLGENDE
VEILING

is vastgesteld op
22 januari 1986

Inzenden van nette goederen
dagelijks bij

Veilinggebouw
De Witte Zwaan,

Gasthuisplein.
Inlichtingen:

tel. 1 20 641 1 37 13, na
18.00 uur: 1 66 58

Fa. WATERDRINKER

Informatie-avond
voor reislustigen

ZANDVOORT - In samenwerking
met een aantal touroperators organi-
seert Reisbureau Zandvoort weer dia-
en filmavonden. De avonden worden
gehouden op 21 en 27 januari, 13 en 27
februari en op 27 maart in de grote
zaal van Hotel Keur, Zeestraat 49.

Op deze avonden worden films ver-
toond over Oostenrijk, Italië, Joegosla-
vië, Noorwegen, Spanje, Grielsenland
en Parijs. De bezoekers kunnen vra-
gen stellen of suggesties doen aan de-
genen die de reisorganisaties verte-
genwoordigen.

Tevens is er iedere avond een bingo-
'onde met diverse prijzen. De kosten

.bedragen ƒ3,- per persoon, inclusief
:en kopje koffie. Kaarten voor de voor-

- lichtingsavonden kunnen worden af-
'Jgehaald bij Reisbureau Zandvoort,
'•'«Grote Krocht 20, tel. 12560.

Nachtelijke races
ZANDVOORT - Vroeg in de morgen

op 30 december werd bij de politie ge-
meld dat een aantal auto's rondreed op
het circuit. De auto's, twee BMW's en
een Ford, waren het eigendom van de
Cenav.

Drie onbekenden hadden 's nachts
het hek opengemaakt en vervolgens
besloten eens flink te gaan racen.
Toen de politie arriveerde, hadden de
heren reeds het hazepad gekozen, met
achterlating van de drie "geleende"
auto's, die ze ernstig hadden bescha-
digd. Hun voetsporen waren duidelijk
zichtbaar dwars door het binnencir-
cuit, maar aangekomen bij de De Ruy-
terstraat via de hoofdingang werd al-
leen nog gezien dat drie personen ij-
lings in een auto vertrokken.

Van het drietal ontbreekt tot nu toe
verder ieder spoor.

Volkshuisvestingsplan behandeld in commissie

De sportvelden van ZVM lijken de
enige oplossing in de woningnood

ZANDVOOBT- Het Volkshuisvestingsplan van de gemeente is door
de commissieleden Welzijn met waardering ontvangen. Met tevreden-
heid werd geconstateerd dat het plan (waar wel enkele jaren op is
gewacht) geen warhoofdig stuk is geworden. Integendeel, het biedt een
helder overzicht van de mogelij k-en onmogelijkheden die Zandvoort
heeft om het hoofd te bieden aan de steeds toenemende woningnood.

Opvallend was dat de commissie-
(raads-)leden geen bezwaren maakten
toen de sportvelden van ZVM door
commissie-voorzitter, burgemeester
Machielsen, werden genoemd als eni-
ge mogelijkheid de woningnood een
halt toe te roepen. Het bleek dat de
raadsleden van mening zijn dat hier
inderdaad een groot aantal woningen
kan worden gebouwd. Vereiste is dan
wel dat ZVM de beschikking krijgt
over sportvelden die elders zijn gele-
gen.

Enkele commissieleden uitten wel
hun teleurstelling dat het volkshuis-
vestmgsplan nu niet direct gezien kan
worden als een stuk woningbeleid. "Ik
had er meer van verwacht. Beleidsma-
tig is het wat mager", constateerde
Toonen (PvdA) en ook Rita de Jong
(VVD) stelde dat het plan haar toch
teleurstelde. "Mijn fractiegenoot Met-
horst heeft drie jaar geleden al om dit
plan gevraagd. Dan verwacht je be-
leidsmatig toch meer, maar misschien
waren de verwachtingen wat hoog ge-
spannen".
De onafhankelijk liberaal m dit gezel-
schap. Hans van Asperen, kwam na
bestudering van het stuk met de me-
dedehng dat deze nota als voorbeeld
kon dienen voor een cursus volkshuis-
vestmg van de LOI en miste eveneens
een beleid. Richard van As (CDA) was
verheugd dat de gemeente ten aanzien
van de koopwoningen ook beschik-
baar te stellen aan niet-ingezetenen,
wat water bij de wijn gedaan had, ter-
wijl Termes (D66) zeker geen visionair
stuk had verwacht en zijn tevreden-
heid uitspraak over het verschenen
plan. Een goede zaak was het volgens
Van As ook dat oud-Zandvoorters niet
geweerd zouden worden wanneer zij
weer terug wilden keren naar hun
vroegere dorp.
Volgens voorzitter Machielsen, heerst
er een levensgroot misverstand over de
verkoop aan niet-ingezetenen. "Deze
komen op de allerlaatste plaats.
Slechts wanneer koopwoningen niet
verkocht kunnen worden aan Zand-
voorters. moeten wij niet afkerig staan
tegenover verkoop aan mensen van
buitenaf",' verduidelijkte hij nog eens.

Voetbalvelden
Dat de voetbalvelden van ZVM zul-

len moeten wijken in de toekomst voor
woningbouw, bleek uit de verdere dis-
cussie. Gezien het huidige beleid van
het Rijk. waarbij de nadruk wordt ge-
legd op premiewoningen en minder op
sociale woningbouw, is het noodzake-

lijk voor een gemeente over bouw-
grond te beschikken.
Welnu in Zandvoort wordt langzaam
maar zeker ieder vrij stukje grond vol
woningen gebouwd. Wil er ooit een
eind komen aan de kwantitatieve en
kwalitatieve woningnood, dan is het
noodzakelijk dat er een grobt project
woningbouw wordt gerealiseerd. Ge-
dacht wordt dan aan een complex van
circa tweehonderd tot driehonderd
woningen. De enige beschikbare
grond, na het afwijzen van-het Zuide-
lijk duingebied, zijn de voetbalvelden
van ZVM.'
"Wij zullen dit toch serieus in ogen-
schouw dienen te nemen", waar-
schuwde burgemeester Machielsen.
"Slechts wanneer wij over bouwgrond
kunnen beschikken en kant-en-klare
plannen kunnen indienen, kunnen
wij de broodnodige contingenten (toe-
stemming van het Rijk en financiële
steun) binnenhalen. Er zullen lange
procedures aan voorafgaan, verplaat-
sing van de sportvelden etc. Toch zul-
len wij hierover moeten denken en ook
uitvoeren een andere oplossing is er
niet" werd door hem medegedeeld. Een
mededeling die door de commissiele-
den misschien niet werd onderschre-
ven. maar zeker niet werd afgewezen.

Beleid
Kritiek op het feit dat het volkshuis-

vestingsplan nu niet gezien kan wor-
den als een stuk woningbeleid, werd
door Machielsen van de hand gewe-
zen. "Het is zo'n gemakkelijke term m
een discussie, de woorden 'Het is be-
leidsmatig zo mager' het komt regel-
matig voor m de discussies, maar is
dat nu wel zo", repliceerde hij.
Volgens Machielsen is het volkshuis-
vestingsplan gemaakt om een duide-
hjk inzicht te krijgen m de problema-
tiek. Hierin is men geslaagd. Alle za-
ken zijn op een rijtje gezet. Een beleid
ontvangt de raad ieder jaar in de Nota
van Aanbvieding behorend bij de be-
groting. Hierin was ook dit jaar het
woningbouwbeleid van het college
verwoord.

Het volkshuisvestingsplan dient om
'bij' te blijven, dient om ook direct te
kunnen inspelen op de veranderde re-
gels en verordeningen van het Rijk.
Het huidige plan is een overzicht van
de situatie tot aan augustus 1985.
Hierna zijn al weer verschillende ver-
andermgen opgetreden. De prijzen
van de premiekoopwoningen zijn ver-
hoogd. terwijl een nieuw type wonin-
gen juist van de persen is gerold, na-

• De voetbalvelden van ZVM die in de toekomst waarschijnlijk toch moeten
wijken voor de zo noodzakelijke woningbouw.

melijk de premie-D woning. Wil je bij
blijven en direct kunnen inspelen op
de veranderde situatie dan moet je
kunnen beschikken over een goed
volkshuisvestingsplan. Het beleid
moet regelmatig worden bijgeschaafd
en bijgesteld en dit plan moet even-
eens iedere keer up-to-date gebracht
worden, maar met dit hulpmiddel ver-
hes je de hoofdlijnen niet uit het oog"
zo betoogde de burgervader.

Plaatsing C-lijst
Het gemeentebestuur wenst dat het

Rijk Zandvoort zal plaatsen op de zo-
genaamde 'c'hjst. Wanneer dit ge-
beurt is Zandvoort niet meer verplicht
alle burgers die zij volgens de wet een
woonvergunning dient te geven, toe te
laten. Het gaat hier dan met name om
gepensioneerden, langdurig werklo-
zen of gescheiden personen die niet
econonomisch aan Zandvoort zijn ge-
bonden. Wanneer een gemeente een C-
status bezit behoeven deze personen
door de gemeente Zandvoort met meer
als woningzoekenden te worden gere-
gistreerd, hetgeen nu wel het geval is.

Wel mogen dan in Zandvoort als \vo-
mngzoekenden worden ingeschreven
mensen die kunnen aantonen dat zij
een maatschappelijk binding met de
badplaats hebben. Dit kan onderande-
re zijn wanneer men voorheen zes jaar
onaigebroken in Zandvoort heeft ge-
woond. of ouders en/of kinderen heeft
die al in het dorp wonen.

Voor plaatsing op deze C-hjst moet
de gemeente aan diverse criteria vol-
doen. Ten eerste moet het aantal wo-
nmgzoekenden het aanbod van hui-
zen verre overtreffen: terwijl ook de
uitbreidingsmogelijkheden van de ge-
ineente beperkt zijn door een streng
planalogisch beleid.
Zandvoort voldoet aan deze eisen en
heeft dan ook een aanvraag ingediend.
Door de staatssecretaris is verzocht
nog meerdere gegevens beschikbaar te
stellen, waaronder het volkshuisves-
tmgsplan. Nu dit is vastgesteld zal dit
tezamen met nog andere gegevens die
bij de aanvraag dienen te zijn gevoegd,
binnenkort in een vergadering van de
Zandvoortse gemeenteraad worden
behandeld.

• Deze week staat behalve de
winterse temperatuur ook het
volkshuisvestingsplan centraal.
Een plan dat gunstiger door de
raadsleden werd ontvangen dan
wellicht was voorzien Een
volkshuisvestingsplan dat nog
eens de nadruk legt op het grote
aantal woningzoekenden on de
geringe hoeveelheid bouwgrond
die in het dorp beschikbaar is

• Dat uiteindelijk de
voetbalvelden van
Zandvoortmeeuwen. de m veler
ogen 'heilige grond', zullen
moeten verdwijnen zal
waarschijnlijk nog heel wat stof
doen opwaaien en er zullen vele
goaltjes gescoord gaan worden in
open doel. dat staat vast

• Ook Tobber heelt zich in het
volkshuisvestingsplan verdiept,
en beweert het hele dorp
rondgesjouwd te zijn op zoek
naar grond voor woningbouw,
want hij wil voorlopig nog iedere
zondag naar het hoofdveld van
Zandvoortmeeuwen. Of het nu
de wedstrijd is of de kantine die
hem aantrekt, daar laat hij zich
niet over uit.

• "Ik heb een heel andere plaats
ontdekt waar nu maar eens
gebouwd moet worden, namelijk
Sterre der Zee. Hartstikke mooie
plaats om huisjes te bouwen,
waarom gebeurt dat eigenlijk
niet ">" blies hij wat
verontwaardigd.
"Heel gewoon Lieve Tob. de
grond is te duur. Ooit na veel
vieren en vijfen door de gemeente
aangekocht voor sociale
woningbouw. Maar de tijd zat
tegen, er kwamen
bezwaarschriften, er zou een
politiebureau gebouwd worden,
er zouden bejaardenflatjes
komen en ga zo maar door.
Uiteindelijk kost die grond de
gemeente nu jaarlijks tachtig
duizend gulden aan renteverhes.

Dus wil men die wel kwijt aan
een projectontwikkelaar die daar
dan m vredesnaam maar
premiekoopwoningen of zoiets
moet gaan bouwen. Maar ja die
grond wordt alsmaar duurder,
dus liefhebbers staan nu niet
bepaald te dringen" hebben wij
hem uitgelegd.

• Tot onze grote verbazing
hield de kat wel drie minuten
zijn mond.
"Ja maar. ik heb mijn
handtekening al gezet",
mompelde hij verschrikt.
"Een handtekening gezet,
waarvoor in vredesnaam ?"
"Nou ja" klonk het wat
verontschuldigend. "Nou ja. ik
heb een klem foutje gemaakt. "

• "Er zijn mensen die ergeren
er zich aan dat dit stuk grond
aan het begin van het dorp wordt
gebruikt als parkeerterrein. Die
vinden dat zonde. Die kijken uit
over al dat blik en die willen die
heilige koeien daar verwijderen.
Deze mensen zien liever een
aardig stukje groen voor hun
deur. ze vinden dat dat de entree
van het dorp verbetert Dus zijn
•/.e begonnen met het verzamelen
van handtekeningen, en je weet
dat ik graag een parkje of een
tuintje zie. dus ik dacht er
gebeurt toch niets mee. dus kom
op ik teken wel even"

• "Dom. /.eer dom", hebben wij
geantwoord. "Dacht je dat ze het
goed zullen vinden dat er een
stuk openbaar groen is dat de
burgers jaarlijks zo'n
honderdduizend gulden kost?
Tachtigduizend renteverhes.
plus de aanschaf van het groen
en het onderhoud. Nee, nee dat
kun je wel vergeten. Trouwens je
komt eerst met een verhaal dat
daar huizen gebouwd moeten
u. orden, jij weet ook niet watje
/.egt".

• Schuldbewust heeft hij de
kop gebogen, en is vertrokken
met de mededeling dat hij zich
be/.ig gaat houden met het tellen
van lantaarnpalen als hij zich
niet met de woningbouw mag
bemoeien.

• Wat hij hiermee bedoelt is
ons m de drukte ontgaan, maar...
de krant is klaar, voetjes op tafel,
tot volgende week.

Autokrakers actief
ZANDVOORT - Gedurende de af ge-

lopen twee weekenden zijn er schrik-
barend veel auto's in Zandvoort open-
gebroken. Volgens een woordvoerder
van de politie waren het er ongeveer
evenveel als gedurende de zomerweek-
enden.

In totaal werden twaalf auto's ge-
kraakt en werden vijf pogingen h.ier-
toe ondernomen. Verder werd aangifte
gedaan van diefstal van een automo-
biel en werd iemand betrapt die hier-
mee bezig was.

ADVERTENTIE

SALON DE MODE Badhuisplein 8
ZANDVOORT ,

Tol. 1 7673

Kinderdagverbijf gaat op 20 januari open

Pippeloentje ziet er geweldig uit
ZANDVOORT - Het kinderdag-

verblijf Pippeloentje dat zaterdag-
morgen om 11.00 uur door de bur-
gemeester officieel zal worden ge-
opend, zal er dan ongetwijfeld ge-
weldig uitzien. De schoollokalen
in de Christelijke Mavo Jaap Kie-
wiet aan de Sophiaweg waar Pip-
peloentje onderdak heeft gevon-
den zijn omgetoverd in een vrolijk
en licht kinderdagverblijf.

Deze week wordt door de initiatief -
neemsters de laatste hand gelegd aan
het interieur. Relinde, Hetty, Patricia
en Marina hebben met hulp van
vrienden en familieleden de laatste
weken keihard gewerkt om op tijd
klaar te komen. De grijze en groene
verf is vervangen door witte en rode,
de schoolbanken zijn verdwenen om
plaats te maken voor piepkleine stoel-
ties, ledikantjes. kinderboxen en speel-
goed voor de peuters die hier van 's
morgens 08.00 uur tot 18.00 uur zullen
worden verzorgd.

Veel hulp
. Precies een jaar geleden kwamen de
initiatiefneemsters met het voorstel
om ook in Zandvoort een kinderdag-
verblijf te realiseren. Aanvankelijk
zag het er wat somber uit, omdat geen
goede huisvesting gevonden kon wor-
den. "Alles was te duur, en hoewel wij
contact zochten met het schoolbe-
gtuur van de Jaap Kiewiet Mavo, le-
verde dit niets op. Dankzij de bemidde-

kijken zaterdag en nemen wat voor
ons mee. Wij houdep tot 15.00 uur
open huis, en men zou ons hiermee erg
helpen," vertellen de enthousiaste kin-
derverzorgsters.

*• Bijzonder welkom zijn, behalve kin-
derstoelen, ook de zogenaamde 'wip-
stoeltjes', wellicht wat meer ledikant-
jes en boxen, babyschommels etc. "Wij
denken dat wij kunnen starten, dat
wij genoeg hebben, maar de samen-
stelling van de groepen is natuurlijk
nog niet bekend" wordt gezegd. Wel
hebben de leidsters ervoor gezorgd dat
er en lange tafel is op peuterhoogte
met genoeg kleine stoeltjes en krukjes
evenals de eerste opvang op slaapge-
bied.

De wanden van het kinderdagver-
blijf zullen worden opgevrolijkt door
grote Walt Disneyplaten, hiervoor
heeft men een vader kunnen strikken,
die dit keurig heeft verzorgd, evenals
een uithangbord van het beertje Pip-
peloentje bij de ingang van het kinder-
dagverblijf.

Aanmeldingen
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• Relinde en Hetty zijn, geholpen door de kleine Caroline, nog druk bezig met
verfkwast en schoonmaakborstel. Zaterdagmorgen zullen de deuren van het
kinderdagverblijf wijd opengaan (na de offciele opening door burgemeester
Machielsen), dan kunnen belangstellenden kennismaken met Pippeloentje en
medewerksters. foto Beriott

ling van oud-wethouder Jongsma
konden wij tot overeenstemming ko-
men, en mogen wij nu hier beginnen.
Wat ons betreft voor altijd want deze
plaats is ideaal", vertelt Relinde die
achtereenvolgens de voordelen op-
noemt van deze lokatie.

Ten eerste is er voor het kinderdag-
verblijf een eigen ingang, namelijk die
gelegen is aan de spoorbaanzijde; ten
tweede mag men gebruik maken van
het sportveld, ten derde is er ruimte
om op dit gedeelte van de speelplaats
een zandbak voor de kleintjes te ma-
ken, die misschien later kan worden
uitgebreid met meerdere speelwerk-
tuigen: ten derde liggen de twee
schoollokalen achter elkaar en worden
verbonden met een schuifwand. Dit
achterste gedeelte wordt ingericht als
slaapzg.altje, maar kan bij de speel-
ruimte getrokken worden wanneer er
geen kinderen slapen. Dan kunnen de
peuters en kleuters ook vrij fietsen en
andere spelletjes doen die veel ruimte
vragen.

Ten vierde is de ingang zo gesitueerd
dat men door de hoofddeur naar bin-
nenkomt, dan pas via een deur in de

gang naar het kinderdagverblijf. Hier
kunnen de kleintjes rustig hun jasjes
uittrekken en pantoffeltjes aandoen,
zonder dat zij direct op de tocht staan,
en dan pas komt in het kinderdagver-
blijf. "Mooier kan haast niet", zegt
Hetty. Ten vijfde heeft men erg veel
medewerking ondervonden van het
schoolbestuur bij de herinrichting
van de lokalen.

Nog veel nodig
Momenteel heeft men de beschik-

king over acht ledikantjes, die alle-
maal door de medewerksters wit zijn
geschilderd, de dekbedjes zijn van het
zelfde materiaal als de gordijnen, na-
melijk wit met rode beertjes. Twee kin-
derboxen kregen meteen maar een
kwastje mee, maar gebrek bestaat er
nog wel. Ten eerste aan speelgoed, ten
tweede aan al die kleine zaken die peu-
ters heden ten dage nodig hebben, of
mee verwend zijn. Ondanks een drin-
gend beroep op moeders en grootmoe-
ders eens na te gaan of er nog hier en
daar wat speelgoed teveel is, is het re-
sultaat nog steeds kasten met vele lege
plaatsen. "Wie weet komen er mensen

Momenteel heeft men zeven peuters
in de leeftijdsgroep 0-4 jaar kunnen
inschrijven. Om echter bestaansrecht
te hebben moet men minimaal tien

"•peuters per dagdeel kunnen verzor-
gen. Een dagdeel is een morgen of een
.middag. Bij een continu bezetting be-
tekent dit dat de medewerksters. Re-
linde, Hetty, Patricia. Marina, Lilhn
en stagiaire Diana hun handen vol
gullen hebben. Er zal in ploegendienst
gewerkt worden omdat het kinderdag-
verblijf van maandag t/m vrijdag geo-
pend zal zijn. Vijf dagen per week van
08.00 - 18.00 uur. Gerekend wordt op
twintig uur per medewerkster per
week

Aanmeldingen kunnen op de open
dag geschieden, dan kunnen de ouders
ook rustig kennismaken met de mede-
werksters en zelf de ruimte in ogen-
schouw nemen. Telefonisch aanmel-
den kan ook en wel via telefoonnum-
mer: 17628 (Relinde Adegeest) of 18705
(Hetty Offerhaus).

Het kinderdagverblijf beschikt zelf
nog niet over een telefoon, deze is ech-
ter wel aangevraagd. "Wanneer men
ons nu zou willen bereiken moet dit
via de directeur van de Jaap Kiewiet-
mavo, en dat lijkt ons niet de juiste
weg. Dat zou veel te hinderlijk worden,
en is ook niet efficiënt, daarom hopen
wij binnenkort over een eigen num-
mer en aansluting te kunnen beschik-
ken", zegt Relinde.

Ouders die' belangstelling hebben
voor het kinderdagverblijf Pippeloen-
tje zijn op zaterdag 11 januari 1986
welkom in de Jaap Kiewiet-mavo. in-
gang langs de spoorbaan van 11.30 -
15.00 uur. Pippeloentje start zijn acti-
viteiten op maandag 20 januari om
08.00 uur.

Hannie en. Jessica Allebes
In het Zandvoorts Cultureel

Centrum gaat op vrijdag 10 janu-
ari een expositie van start, die is
samengesteld uit kunstwerken
door Zandvoortse hobbyisten.
Men heeft aan deze tentoonstel-
ling, waaraan door 25 amateurs
wordt deelgenomen, de toepasse-
lijke titel "25 Zandvoorters en hun
hobby" gegeven. Tot deze groep
kunstzinnige plaatsgenoten be-
horen mevrouw Hannie Allebes
en haar dochter Jessica. Van
Hannie Allebes is een keur van
haar voornamelijk uit klei ge-
maakte beeldjes of plastieken te
zien, die op gevoelige wijze de rea-
liteit weergeven. Dochter Jessica,
heeft zich na enkele omzwervin-
gen, toegelegd op de kunst van het
batiken. Met bij haar interpreta-
tie van bestaande voorstellingen,
waarbij ze gebruik maakt van
fraaie kleurcombinaties, bereikt
ze verrassende resultaten.

"In 1973 ben ik begonnen met de
cursussen die m Zandvoort werden ge-
geven in diverse vormen van handen-
arbeid". vertelt mevrouw Allebes. Ik
vond direct het boetseren het leukst en
toen ik met een voorwerp thuis kwam
dat door mijn man herkend werd als
cavia, dacht ik het gevonden te heb-
ben en besloot hierin door te gaan. Bij
Jong Haarlem Vooruit heb ik vervol-
gens een paar jaar een cursus gevolgd
bij Van Ee en later ook bij hem thuis,
maar daar had ik het niet helemaal
naar mijn zin. Toen ik de kans kreeg
om lessen te volgen bij Lia Versteege
had ik het echt gevonden. Ik geniet
nog steeds enorm van haar manier
van lesgeven. Bij haar word je uitste-
kend begeleid, vooral waar het gaat
om het leren van de juiste verhoudm-
gen en dergelijke. Op het BKC. het
Bloemendaal Kreatief Centrum, waar
zij docent is, kan je volledig je eigen
stijl ontwikkelen, ook al strookt die
niet met de zogenaamde moderne op-
vattingen. We werken met van be-
staande voorbeelden, maar voorname-
lijk naar eigen fantasie.

"Ik maak mijn beeldjes m hoofdzaak
uit klei. dat is het goedkoopste materi-
aal. Boven heb ik een kamer speciaal
voor deze werkzaamheden ingericht,
dat kon vanaf het moment dat mijn
oudste dochter het huis uitging. De
kamer is wel niet groot, maar ik kan er
alles lekker laten staan en hoef niet
alles op te ruimen als ik even stop. Ik
heb diverse perioden gehad: zo heb ik
een tijd alleen vrouwenfiguren ge-
boetseerd en daarna veel uitsluitend
Afrikaanse beeldjes gemaakt. Nu ko-
men er weer veel dieren aan bod, zoals
bijvoorbeeld deze leguaan.

"Zelf kom ik niet uit een artistiek
gezin, mijn familieleden zijn voorna-
melijk studiehoofden, echte intellec-
tuelen. hoewel ze wel leuk kunnen

hobbyisten
schrijven. Maar ik denk dat mijn
dochter haar talenten meer te danken
heeft aan mijn man Gerard, die kan
heel goed tekenen en dat zit bij hem
ook echt m de familie. Deze vorm van
vrije-tijdsbesteding verschaft mij
enorm veel plezier, naast de uitgebrei-
de schelpcollectie die we al jarenlang
met z'n allen hebben opgebouwd. We
hebben gelukkig een groot aantal hob-
by's die ons veel plezier verschaffen
Veel tijd en geduld om bij de televisie te
zitten hebben we nog steeds niet."

Dochter Jessica is verpleegster en
daarnaast bijzonder productief bezig
als ze even vrij is. Ze vertelt hierover
het volgende:

"Toen ik een jaar of tien was. zat ik
al boordevol ideeën. Eigenlijk wilde ik
edelsmid worden, maar het feit dat ik
daarvoor helemaal naar Schoonhoven
moest, trok me niet zo erg aan. Ik ben
toen. met mijn moeder mee, naar de
cursus boetseren gegaan en tekende
ook erg veel. op school werd daar veel
aandacht aan besteed. Een paar jaar
geleden waren we met vakantie in een
hotel in Spanje waar iemand diverse

activiteiten begeleidde Daar heb ik de
grondbeginselen geleerd van het bati-
ken en sinds die tijd houd ik me daar
veel mee bezig.

"Dat is een fascinerende kunst, ik
doe dat volgens de authentieke indo-
nesische manier, met een patroon op
het doek en dan afdekken van hete
was Over het algemeen gebruik ik ze-
ven \ erfbaden, die je iedere keer apart
moet laten drogen, je begint dan met
de lichtste kleur en dat dek je dan af.

Ik heb daar al vrij veel succes mee, ik
exposeer veel bij de amateurinstelling
"Handige Handen" door het hele land
en heb al aardig wat verkocht. Mijn
moeder zet er veelal haar beeldjes bij
en we richten dan samen de stand in.
Ik heb bovendien het geluk dat ik een
pnvéhjstenmaker heb: mijn vriend
doet dat fantastisch, ook m zijn vrije
tijd.

"Sinds de lessen m de grondbeginse-
len heb ik mezelf de verdere technie-
ken bijgebracht. Daar zijn natuurlijk
boekjes over te krijgen maar ik doe het
ook veel door zelf maar te experimen-
teren en nieuwe dingen te bedenken.
Als het mogelijk is wil ik in grotere
mate op deze manier in mijn eigen
onderhoud gaan voorzien en wat meer
op part-time basis m het ziekenhuis
gaan werken, daar streef ik in ieder
geval naar."

C. M. BASART

• Hannie en Jessica Allebes tonen de leguaan, een van de resultaten van de
vrije-tijdsbesteding van mevrouw Allebes. Foto Botton
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Eurovisie viert eerste
eeuwfeest van auto
o,'p 29 januari zal de Duitse
televisie in een Eurovisie-
uitzending het eeuwfeest van de
automobiel herdenken. Ten
behoeve van filmopnamen voor
deze uitzending hebben de •
stylisten en research-
specialisten van Daimler-Benz

ANWB controleert
weer verlichting
Oinds enige tijd bestaat weer de
mogelijkheid om op de
wegenwachtstations van de
ANWB de autoverlichting gratis
te laten controleren. Dit kan
gebeuren op doordeweekse dagen
tussen 10.00 en 21.00 uur.

De dienstverlening houdt o.m.
in het afstellen van de
koplampen, controleren van
overige verlichting, indien nodig
lampjes vervangen (niet gratis),
en als er mankementen zijn die de
Wegenwacht niet zelf kan
repareren, wordt er een garage-
advieskaart verstrekt.

De aktie is zowel voor leden als
voor niet-leden. Wel dient van
tevoren een telefonische afspraak
te worden gemaakt met het
bewuste wegenwachtstation.

Om enkele nummers te
noemen: Stadswegenwacht
Amsterdam 020-268251,
Badhoevedorp 02968-6151,
Naarden 02159-42954.

AG en Jubileumvoertuig", de
Centomobil, ontwikkeld, dat
„een tijdloze vorm van reizen"
moet symboliseren.

Het model spreekt tot de verbeelding
door zijn passagiersruimte van
gespiegeld of transparant plexiglas
en de open zijkanten. Alle
aggregaten zijn verchrpomd, bekleed
of van glanzend materiaal gemaakt.
Ramen, deuren en spatborden
ontbreken geheel.

De transparante, respectievelijk
reflecterende buitenkant
veroorzaakt een trucage-effekt,
waardoor de omgeving waarin het
vierpersoons voertuig zich beweegt,
wordt weerspiegeld in kleur, sfeer en
vorm. Hierdoor wordt de suggestie
versterkt dat een wonderbaarlijke
reis vanuit het verleden via het
heden naar de toekomst van de
automobiel tot de mogelijkheden
behoort.

Het verbazingwekkende hierbij is
dat het vervoermiddel geen enkele
associatie wekt met een auto uit het
verleden, heden of toekomst.

Niki Lauda
De jubileumfilm krijgt als titel mee
„Die Zukunft hat Geburtstag" (de
toekomst viert zijn verjaardag) en via
een geënsceneerde reis door tijd en
ruimte wil men de geschiedenis van
de automobiel doen herleven. De
hoofdrollen worden vertokt door ex-
wereldkampioen Niki Lauda en de
Amerikaanse film- en TV-ster Ross
Haris. Michael Pfleghar voert de
regie.

Deze Centomobil zuüen op 29 januari een rol vervullen in een Duitse Eurovisie
tv-uitzending ter gelegenheid van het feit dat „de automobiel" honderd jaar oud
(of jong) is geworden.

Renault introduceert
nieuwe bestelwagenlijn

De nieuwe Renault Express, een bestelwagen of combi met uitgebreide
gebruiksmogelijkheden.

l og dit jaar zal Renault in
Frankrijk en in enkele Europese
landen een compleet nieuwe
serie bestelwagens op de markt
brengen: de Renault Express. De
Renault Express zal in niet
minder dan zeven verschillende
uitvoeringen worden gemaakt.
De introduktie in Nederland
gaat plaats vinden tijdens de
Bedrijfsauto-RAI 1986.

De Renault Express moet worden
gezien als vervanger van de bekende
4P6 Bestel en Combi en de 4F4
Bestel. De nieuwe Express is een
multi-functionele bestseller, die voor
uiteenlopende transporttaken
geschikt is en waarbij ook veel

aandacht is besteed aan het comfort
van de bestuurder.

Om de gebruikersgroep van dit
type zo gevarieerd is - van bloemist
tot bakker, van loodgietersbedrijf tot
posterijen of als stationcar voor
vacantie en vrije tijd - biedt Renault
de Express aan in tal van
uitvoeringen. Zo zijn er
besteluitvoeringen of combi-versies
met zijruiten en vijf zitplaatsen.

Enkele eigenschappen van de
Express: verbruik 5,2 liter per 100 km
bij 90 km/h, topsnelheid 130 km/h,
comfort en rij-eigenschappen gelijk
aan die van een moderne sedan, laad/
kofferruimte met een enorme
capaciteit (710 tot 2500 dm3), waarin
zonder problemen fietsen of zelfs
surfplanken kunnen worden
vervoerd.

Het vijfde wiel aan de
wagen is vaak verhuisd
In de beginjaren van de auto
was een reservewiel, het vijfde
wiel aan de wagen, een onont-
beerlijk onderdeel. De paarden
strooiden toen nog rijkelijk hoef-
nagels over de wegen en ook de
kwaliteit van de luchtbanden lag
in die dagen heel ver achter bij
die van de moderne band.

De foto's brengen de ontwikkeling
in beeld. Afbeelding l toont een
Austin uit het jaar 1912 en daar zien
we twee reservebanden aan de
zijkant op de treeplank gemonteerd.

Een langgewelfde uitholling van het
voorspatbord was in die jaren ook
een veel voorkomende opbergplaats.

In latere jaren verhuisde de
reserveband, voor een sneller gebruik
nu kant-en-klaar op een wiel
gemonteerd, naar de achterkant van
de wagen. Vaak werd om het
reservewiel een metalen plaatmantel
aangebracht voor een betere

bescherming van het rubber, zoals te
zien bij een DKW uit de dertiger
jaren (afb. 2).

Toch ging de voorkeur uit naar het
onderbrengen van het wiel in het
binnenste van de carrosserie,
waarvoor allereerst de kofferruimte
in aanmerking kwam, zoals bij een
BMW uit 1955 op afbeelding 3. Maar
ook onder de wagenvloer vond het
reservewiel - zoals bij een Renault uit
1961 (afb. 4) - een bergplaats.

De moderne banden zijn van een
dusdanig goede kwaliteit, dat het
gebruik van het reservewiel hoe
langer hoe minder voorkomt. Het
verdween in een speciale uitsparing
onder de bagageruimte, zoals bij de
Audi 100 (afb. 5) en bij de Volkswagen
Golf, dus geheel uit het zicht. En
omdat bandenpech nog maar zo
weinig voorkomt heeft men het
moderne reservewiel teruggebracht
tot een licht hulpreservewiel
waarmee men, zij het met iets
verminderde snelheid, toch zijn huis
of garage kan bereiken.

Restaurant Delicia
Kerkstraat 16 Zandvoort

Tel. 12270

Ons MENU voor zondag a.s.
Groentesoep

*
Varkensfilet

gevuld met gehakt
aardappelen met verse groenten

ir
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*
Koffie

17,50 pp
ELKE DAG

2e kopje koffie gratis 1,80
of

koffie met gebak 3,50

Welke t ook wordt, wij bieden u
een zorgeloos 1986,198?, 1988,..,

WORDT T 'N SPORTIEF ACCENT?
Ons sterke nummer, de Peugeot 205, is in al zijn uitvocrin-

gen jaloersmakend mooi. Van de verrassende 205 XE tot de
geniale GTI. En 't begint al direct goed, met de sportieve Accent:
vele extra's waarvoor u niets extra betaalt, 'n Dakspoiler, 'n felle
rode bies rondom, brede stootstrips, 'n zwarte dakanténne, full
cover wielplaten op de onafhankelijk geveerde wielen en in 't
fluistcrsü'lle interieur in hoogte verstelbare hoofdsteunen.

Vanaf f 15.965,-. Leaseprijzen v.a. f 476,30 p.m.
Bovendien leest u hiernaast meer over'n bijzonder aantrekkelijk
fïnancieringsvoorstcl.

WORDT T DE VERVOLMAAKTE?
Wat goed is kan steeds beter. En dat is aan de Peugeot 305

duidelijk te merken. Neem nu bijvoorbeeld de nieuwe 1580 cm3

benzinemotor uit de 305 GR. Die zet in alle stilte opmerkelijk wat
kracht op de weg. Terwijl hij net als de andere 305 motoren dat
onverstoorbaar 20.000 km arhter elkaar blijft doen voordat hij
weer eens 'n grote onderhoudsbeurt nodig heeft (diesel zelfs
22.500 km!).

Deze perfecte motor vindt u ook in 2 uitvoeringen van de
hiernaast afgebeelde 305 Break. Peugeot 305: comfort, ruimte en
betrouwbaarheid. Met de keus uit 4-bak, 5-bak of automaat.
Benzine of diesel. Break ol Sedan. En altijd inclusief 'n uiterst
economisch karakter. Vanaf f 20.615,-. Breakv.a. f23.870,-.
Leaseprijzen v.a. f623,40 p.m. Break v.a. f697,88 p.m..

WORDT T 'N ONVERWACHTE ONTDEKKING?
De nieuwe generatie Peugeot 505 is herkenbaar aan z'n

nieuwe grille, z'n strakkere achterzijde en de ver doorlopende
bumpers. Binnenin is de verrassing compleet: 'n nieuw ergono-
misch vormgegeven dashboard, nieuwe bedieningshandels ach-
tcr het net zo nieuwe stuur, bredere fauteuils en nog meer bcen-
rtiimte voor de achtcrpassagiers. Onder de motorkap de grootste
ontdekking: een motor die pas na 20.000 km (diesel 2 2.500 km)
'n grote onderhoudsbeurt nodig heeft.

Een motor die méér presteert voor minder geld; nog zuini-
ger met brandstof, maar guller met vermogen, 'n "Proefrcis" levert
het bewijs. U bent welkom. Vanaf f 28.700,-. Leaseprijzen
v.a. f783,93 p.m.

Peugeot 205 Accent.

Peugeot 305 Break SR.

PEUGEOT 205.
NU HALEN, ZOMER'8 6 BETALEN.

U heeft twee mogelijkheden:
1. U betaalt nu 30% van de koopprijs (en dat kan

bijvoorbeeld door inruil van uw huidige auto). Voor de
resterende 70% krijgt u een renteloze lening met'n maxi-
mum van f l 0.000,-. l Juli 1986 rekent u af.

2. U betaalt nu 30%. De rest (ook max. flO.OOO,-)
bclaall u in 36 maanden. U krijgi daarbij van ons 50%
rentcreductic: effectieve rente 8,2%. Beide leningen
onder de gebruikelijke voorwaarden van huurkoopover-
cenkomsL De Peugeot Talbot organisatie neemt de
rente/rcntereductie voor haar rekening.

(Dit aanbod geldt nog tot 31 januari 1986.)

'N ZORGELOOS 1986,1987,
EN 1988: DE PRO VAN PEUGEOT.

Met de Peugeot Reparatie Overeen-
komst (de PRO) neemt u het zekere voor het
onzekere: tegen relatief lage kosten bent u na
de gebruikelijke garantieperiode van twaalf
maanden nóg twee jaar verzekerd tegen
onverwachte reparatiekosten.

Want bij gebreken, anders dan door
normale slijtage, aan vitale mechanische
en elektrische onderdelen van uw auto, beta-
len wij uw rekening. Dus als u nu een Peu-
geot koopt, weet u zeker dat u tot 19 8 9 nooit
voor onverwachte kosten kotat te staan. U
kunt in ieder geval minstens 3 jaar of
100.000 km zorgeloos genieten van uw
nieuwe Peugeot

De PRO is een, onderdeel van het
Peugeot Talbot Zekerheidspakket : stan-
daard 12 maanden garantie; daarbij gratis
3 x PT: kosteloze hulpverlening bij onver-
hoopte panne, 2 jaar lang, dag-in-dag uit,
dag-en- nacht

Over cle preciese voorwaarden ver-
tellen we u graag meer.

l t"ASl-l'RIJ/.EN /IJN EXCL UTW. CATALOGUSPKIJ/EN INCL. BT\V. AH.EVERINGSKOSTEN 205: l 425,-; 305: T450,-. VOOR DE 505: l 475,-. WIJZIGINGEN VOORUEIIOUDEN.

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

PEUGEOT TALBOT: 2)y*u*f*UicJi &p, ut&j, ;* - -" " ' ~ = ! PEUGEOT WERELDKAMPIOEN RALLY'S 1985
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Geflatteerde
lederlaag Rinko

ZANDVOORT - In het zaal-
oetbalgebeuren leed Rinko een
eflatteerde 7-4 nederlaag tegen
jankhaar. Rinko trad zonder een
lOelverdediger aan waardoor
eldspeler Piet Keur het doel
noest zien schoon te houden.

De Zandvoorters begonnen goed en
agen schoten van Frans Post en
'eun Vastenhouw gestopt. Lankhaar
"of eenmaal de paal maar even later
moorden de gasten toch snel tweemaal
entereen, 0-2. Rinko zocht nog meer
e aanval op en dat resulteerde in een
oelpunt van Teun Vastenhouw. Deze
ansluit-treffer gaf Rinko weer moed
laar door het zeer aanvallende spel
•erd de defensie enigszins verwaar-
>osd en met snelle uitvallen scoorde
jankhaar 1-3 en 1-4.

Het zag er in de tweede helft somber
it voor Rinko, toen Lankhaar in de
ierde minuut de stand op 1-5 bracht.
)e badgasten bleven echter alles uit
e kast halen en kwamen toch knap
srug. De actieve Frans Post zorgde
oor 2-5 en 3-5 en Teun Vastenhouw
tet zich ook niet onbetuigd, 4-5. Met
log tien minuten was er nog van alles
nogelijk en Rinko verhoogde druk op
iet doel van Lankhaar. Het alles of
liets offensief leverde echter niet het
ewenste resultaat op en in de slotmi-
luten counterde Lankhaar zich naar
en te ruime 4-7 overwinning.

Benauwde
winst
dames

ZVM-handballers overklassen
Tornado in tweede gedeelte

ZANDVOORT - Na een pauze
van enige weken hebben de hand-
balteams van ZVM de draad weer
opgepakt en daarbij wonnen zo-
wel de dames als de heren. De da-
mes speelden een stroeve partij te-
gen ADO'20 2 maar waren toch
net iets sterker en zegevierden
met 12-10. De ZVM heren hadden
een zeer zwakke eerste helft en
sloten die af met een 6-8 achter-
stand. De tweede helft vergoedde
echter zeer veel en met bijzonder
aantrekkelijk handbal werd Tor-
nado kansloos weggespeeld naar
een 19-11 nederlaag.

De opening van de ZVM heren was
goed en Hans Mol kon al snel 1-0 laten
aantekenen. Doch na deze treffer lie-
ten de Zandvoorters het er lelijk bij
zitten en kon Tornado vele malen de
defensie uitspelen. Tornado nam een
1-3 voorsprong en de twee doelpunten
verschil bleven de eerste helft gehand-
haafd. Verdedigend moest ZVM nogal
eens aan de noodrem trekken en dat
leverde Tornado vier strafworpen op,
die alle benut werden. In de slotfase
van de eerste helft moest ZVM met een
man minder verder en de 5-8 achter-
stand leek groter te worden. Toen be-
ten de Zandvoorters zich wel vast m de
tegenpartij en net voor het rustsig-
naal kon Djurre Boukes de stand op 6-
8 bepalen.

Coach Herman Koper had in de rust
de zaken duidelijk op een rij gezet en
ZVM kwam als herboren in het'veld.
Vooral Wim Brugman had er zin in en
met enige zeer fraaie doelpunten werd
het al snel 9-9. De Zandvoortse verde-
diging met Hans Mol en Dirk Berk-
hout aan het hoofd sloot nu wel goed
en Tornado kon niet meer gevaarlijk
worden. ZVM had geen enkel pro-
bleem meer en bouwde een riante
voorsprong op, die zou eindigen in een
19-11 overwinning.

De ZVM coach Herman Koper was
zeer content met deze overwinning.
,,In de rust hebben we elkaar eens diep
in de ogen gekeken en we hebben ge-
steld dat de verdediging dicht moest
zitten tegen deze beweeglijke ploeg.
Tornado had echter te veel kruit ver-
schoten in het eerste gedeelte en bij
ZVM ging het toen prima lopen. We
moeten geloof hebben in eigen kunnen
en dan lukt het wel. In de tweede helft
heb ik aanvallen gezien, dan zeg ik „zo
behoort handbal gespeeld te worden".
Dit jaar moeten we weer leren te hand-
ballen en denken het is een fijne sport.
Ook al heb je verloren en je hebt een

Voorselectie Camel Trophy
ZANDVOORT - Op zondag 12 janu-

iri worden vijftig kandidaten voor
ieelname aan de Camel Trophy 1986
litvoerig getest tijdens een regionale
oorselectie op het Circuit. De deelne-
ners aan deze voorronde zijn afkom-
tig uit de provincies Noord-Holland,
Jtrecht en Flevoland.

Ruim 24.000 avontuurlijk ingestelde
Jederlanders hebben zich in de afge-
Dpen drie maanden ingeschreven
oor de Camel Trophy, die in maart
an het volgend jaar in Australië
;ordt verreden. Uit die inschrijvings-
ormulieren heeft de selectiecommis-
ie inmiddels een keuze gemaakt van
:00 'mannen en vrouwen. Zij allen be-
chikken over de juiste kwaliteiten om
lan een dergelijke tocht te beginnen.

Voor het zover is, zullen zij zich eerst
noeten bewijzen. En dat gebeurt tij-
lens de vier regionale voorselecties in

de eerste weken van januari. De kan-
didaten worden dan getest op hun
autotechnische kennis, mentale in-
stellmg. gevoel voor teamgeest en ui-
teraard rijvaardigheid. Dat alles
wordt kritisch gadegeslagen en beoor-
deeld dooreen deskundige jury, waar-
in onder andere ex-deelnemers aan de
Camel Trophy zitting hebben.

De overige regionale voorselecties,
waaraan telkens vijftig kandidaten
deelnemen, worden gehouden in Assen
(4 januari), Valkenswaard (5 januari)
en Rotterdam (11 januari). Deze regio-
nale voorselecties leveren twintig kan-
didaten op voor de grote nationale
selectie op 19 januari op het Euro-Cir-
cuit in Valkenswaard. Daarna volgt
de finale selectie waar het team wordt
samengesteld dat ons land in de Camel
Trophy gaat vertegenwoordigen. De
voorselectie begint om 10.00 uur.

Tijdens de Camel Trophy worden zo'n tweehonderd beken doorkruist.

-Goede partij Rinko
ZANDVOORT - Een zonder

Frans Post en Teun Vastenhouw
aantredend Rinko heeft tegen
topploeg Sekura zeer goed partij
gegeven en leek op een verdienste-
lijk resultaat af te stevenen. In de
tweede helft zat het echter wat
tegen en kon Sekura een 3-1 over-
winning pakken.

Rinko speelde een behoudende par-
tij zaalvoetbal waardoor Sekura de
aanval kon opzoeken. De Zandvoor-
ters maakten geen haast en speelden
de bal goed rond. Bovendien werden de
spelers van Sekura verrast met een
korte dekking en veel gevaar was er
niet. Als dat er wel kwam dan stond
Addy Ottho als vanouds zijn doel te
verdedigen. Rinko moest het hebben

i van snelle counters en die waren erg

jPostzegelnieuws
HA ART.FM - Op vrijdag 10 januari

lirganiseert de postzegelvereniging
l.V. Philatelica, afdeling Haarlem-
JSchalkwijk een bijeenkomst. Deze
Jvordt gehouden in het Wijkcentrum,
|)ostenrijklaan 58. te Haarlem.

Tijdens deze avond, die om 20.00 uur
liegint, wordt een veiling gehouden.
Ifevens bestaat de mogelijkheid voor
liet ruilen van zegels. Belangstellen-
llen zijn van harte welkom.

gevaarlijk. Zo knalde Simon Molenaar
"tegen de doelman op en schoot Bart
Botschuyver op de doelpaal. Rinko
zou toch verrassend de leiding nemen
toen Edgar Schrader zich vrij speelde
en de bal door gaf aan Bart Botschuy-
ver die niet faalde, 1-0. Bijna had die
zelfde speler voor 2-0 gezorgd maar de
bal ging rakelings naast.

De gevaarlijke Bart Botschuyver
leek toch op weg naar het tweede doel-
punt maar werd vastgehouden door de
doelman. Het spel ging echter door en
de daardoor ontstane snelle aanval
van Sekura betekende 1-1.

De tweede helft gaf een zelfde spel-
beeld te zien. Rinko wat verdedigend
en Sekura dat probeerde de defensie
open te breken. Dat lukte enige keren
en daarbij had Addy Ottho geluk dat
een knal tegen de paal belandde. Na
tien minuten kwam Rinko toch op
achterstand toen een snel genomen
vrije trap in de bovenhoek verdween.
1-2. Nu moest Rinko meer risico ne-
nien en kreeg Sekura meer ruimte.

Dat betekende 1-3 en de strijd leek
gestreden. De Zandvoorters gaven het
echter niet op en hadden pech met een
inzet van Simon Molenaar op de paal
en één van Piet Keur die net naast
verdween. Het bleef 1-3. hetgeen ge-
zien het vertoonde spel ongelukkig ge-
noemd kan worden.

De gevaarlijk Wim Brugman wordt hardhandig gevloerd.

lekkere pot gespeeld dan ben je goed
bezig. De spelvreugde is erg belangrijk
en in de tweede helft heb ik dat weer
gezien."

Scores ZVM: Wim Brugman 6.
Djurre Boukes 5, Joost Berkhout 1.
Dirk Berkhout 1. Joop Boukes 1. Henk
Laurier 1. Hans Mol 2. Jos Dekker 2.

Dames
Met het vrij laag geplaatste ADO'20

had ZVM meer moeite dan eigenlijk
nodig was geweest. De Zandvoortse da-
nies speelden bij vlagen goed handbal
maar er waren te lange fases dat het
geheel niet lukte. Dan was er veel bal-
verlies en kon ADO'20 de schade be-
perkt houden. In de beginfase was het
ADO dat een 2-0 voorsprong nam alvo-
rens Anja van de Koekelt na een fraaie
aanval tegen kon scoren. 1-2. AVM

ging op jacht naar de gelijkmaker
maar door een schot op de doelpaal en
enige onzuivere schoten bleef die ach-
terwege. In plaats van 2-2 werd het via
een snelle break out zelfs 1-3. Aanval-
lend werd bij ZVM nogal eens het tem-
150 geremd door te veel loopfouten.

De laatste vijf minuten van de eerste
helft speelde ZVM echter zo als het
kan en Elly Bol zorgde met twee tref-
fers voor de 3-3 stand. ZVM ging door
en kreeg grip op de strijd. Door doel-
punten van Annie Trouw en Anja v.d.
Koekelt werd de eerste helft afgesloten
met een 5-3 voorsprong.

De tweede helft was meer spannend
dan fraai en ZVM kon de twee doel-
punten voorsprong vasthouden. ZVM
toonde wel goede wil maar het liep niet
erg. De score kon niet worden uitge-
bou wd en daardoor bleef ADO uitzicht

Foto: HARRY OPHEIKENS

houden op een goed resultaat. De.goe-
de periode van ZVM kwam ook nu in
het laatste gedeelte en via de snelle
Janneke de Reus kon de 12-10 zege
worden veilig gesteld.

Coach Geert Dijkstra zag toch nog
wel positieve punten. „Er is goed ge-
knokt, en de zege dat zijn toch wel de
positieve punten van deze partij.
Handbaltechnisch was het wat min-
der. al zaten er toch wel leuke aanval-
len tussen. Over de gehele linie gespro-
ken kan het beter. Verdedigend stapte
we zwak uit waardoor de linkshandige
speelster van ADO veel konden scoren,
maar er waren momenten bij dat het
wel ging.

Scores ZVM: Janneke de Reus 4,
Anja van de Koekelt 3, Elly Bol 2. Riny
Cappel l, Truus Hofstra l, Annie
Trouw 1.

Uitslag trekking loterij
kerstoomverbranding
ZANDVOORT - Door de dienst Publieke Werken zijn aan iedereen, die kerstbo-
men bracht voor de verbranding op vrijdag 3 januari, loten verstrekt. De
trekking van deze loterij heeft inmiddels plaatsgevonden.

De prijzen kunnen tegen inlevering van de winnende loten worden afgehaald
op het kantoor van Publieke Werken. Raadhuisplein 4, afdeling Inlichtingen
vanaf heden van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.45 tot 16.30 uur.

De uitslag is als volgt:

Ie prijs V.V.V.-bon van / 40,- op lotnummer blauw 298

2e prijs V.V.V.-bon van ƒ 30,- op lotnummer roze 540

3e prijs V.V.V.-bon van /20.- op lotnummer wit 1633
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Eerste kwartaal K.N.Z.H.R.M.
ZANDVOORT - In overleg met de

schipper J. van der Ploeg en de wip-
percommandant H. M. Sol heeft de
Koninklijke Noord- en Zuid-Holland-
sche Redding-maatschappij de vol-
gende activiteiten gepland voor liet
eerste kwartaal van 1986:

Zaterdag, 18 januari

Oefening met de Dr. Ir. S. L. Louwes.
Vertrek van het boothuis om 9.00 uur.

Zaterdag, l februari

Oefening met het Wippertoestel.
Vertrek van het boothuis om 9.00 uur.

Zaterdag, 15 februari

Oeiening met de Dr. Ir. S. L. Louwes.
Vertrek van het boothuis om 8.00 uur.

Maandag, S maart

Oefening met het Wippertoestel.
Vertrek van het boothuis om 21.00
uur.

Maandag, 10 maart

Oefening met het Wippertoestel.
Vertrek van het boothuis om 20.00
uur.

Maandag, 17 maart

Oefening met de dr. ir. S. L. Louwes.
Vertrek van het boothuis om 20.00
uur.

Maandag, 7 april

Bijeenkomst
20.00 uur.

in het boothuis om

Jong Haarlem Vooruit geeft
cursussen in 't Stekkie

ZANDVOORT - Aan JHVU,
„Jong Haarlem Vooruit" is door
de gemeente Zandvoort gevraagd
om samen met 't Stekkie een aan-
tal cursussen in Zandvoort te
gaan verzorgen.

Tot nu toe werden de cursussen
uitsluitend in Haarlem gegeven
en naar rato van het aantal deel-
nemers uit Zandvoort door de ge-
meente Zandvoort gesubsidieerd.
Aangezien er steeds meer Zand-
voorters aan de cursussen deelne-
men, heeft men besloten een deel
van de lessen in Zandvoort te ge-
ven.

Er is samen gezocht naar een
aantal cursussen om mee te be-
ginnen. In de week van 27 januari
starten, bij voldoende belangstel-
ling, de volgende cursussen in 't
Stekkie:

Breien
In deze cursus wordt de techniek

breien uitvoerig behandeld. Aandacht
wordt besteed aan materiaal- en
kleurgebruik en het lezen van breipa-
tronen. Gevorderden leren liet ont-
werpen van een trui en het uitvoeren
ervan.

Meenemen: ordner, teken- en ruit-
papier A4-formaat. potlood, lineaal.
centimeter, breinaalden en wol. Cur-
susduur 12 lessen. Cursusgeld l 100.-.
Cursusnr. 633 vrijdagochtend van
09.15-11.45 uur. docente mevrouw J. E.
M. Keizer.

Chinees Tekenen
(met staafjesinkt)

Belangstelling voor Oosterse
Kunst? Penseeltekenen met staafjes-
inkt (zwart-wit schilderen) weerspie-
geit de filosofie van het Oosten. Bij
deze methode wordt het resultaat i.p.v.
met kleureffecten bereikt door een-
voudige penseelstreken. De onderwer-
pen zijn: bomen, rotsen, landschappen
en bloemen. Degenen, die reeds een of
meer cursussen volgden, worden ver-
zocht in te schrijven voor de cursus op
donderdagmiddag. Cursusduur 12 les-
sen. Cursusgeld / 100.-. De materiaal-
kosten (plm. f 35.-) zijn niet bij het
lesgeld inbegrepen. Cursusnr. 628
maandagmiddag van 13.30-16.00 uur.
docente mevrouw D. M. Chang.

Origami
(papier vouwen op z'n
Japans)

Weieens een papieren vliegtuigje ge-
vouwen? Of een muts van een krant?
Dan is men bezig geweest met de eeu-
wenoude Japanse kunstvorm origami
oftewel papier vouwen. Dat vliegtuigje
en die muts zijn de simpelste origami-
modellen.

Origami is geen fröbelen, al beleven
(jonge) kinderen er ook veel plezier
aan. De cursus, die gegeven wordt
door een bevoegde docent van de Ori-

gami Sociëteit Nederland (OSN), die
de cursist snel binnenvoeren in de
wonderbaarlijke wereld van origami,
waarin dieren, bloemen, decoraties,
mensfiguren, abstracte modellen, kin-
derspeelgoed. ja zelfs raketten en
ruimtevaarders geschapen worden uit
één velletje vierkant papier. Alleen een
pincetje en een klem schaartje mee
nemen. De cursusleider verkoopt tij-
dens de eerste les een perfect uitge-
voerd cursusboek (kosten 18 gulden)
en echt Japans vouwpapier. Origami
is in zijn uitersten een ingenieuze
kunstvorm, maar men hoeft geen vir-
tuoos te zijn om zeer fraaie modellen te
vervaardigen. De cursus is geschikt
voor iedereen, die zijn creativiteit uit
wil leven op dat gewone stukje papier
waarmee elk vouwavontuur begint.

Cursusduur 6 lessen. Cursusgeld
/ 45,-. Kosten syllabus plm. / 18.-. Cur-
susnr. 640 woensdagochtend van
09.30-11.30 uur, woensdagavond van
20.00-22.00 uur, 641 docente Bibi van
Eeden.

Frans voor beginners
Een elementaire cursus Frans be-

stemd voor diegenen, die nog nooit in
deze taal les hebben gehad. Naast de
aandacht die aan grammatica, woor-
den leren en vertalen wordt besteed,
ligt de nadruk vooral op het spreken
en verstaan, zodat u zich aan het einde
van de cursus weet te redden op va-
kantie. op de camping en in restau-
rants en winkels. Cursusduur 12 les-
hen. Cursusgeld f 70.-.

Cursusnr. 632 donderdagavond van
19.45-21.15 uur. docente Swen Hart-
nians.

Koken voor jongeren
Om nu eens een keer niet thuis te

eten. maar zélf voor een goedkope,
makkelijke en vooral lekkere maaltijd
te zorgen' Deze cursus is speciaal be-
steind vooi jongeren tussen de 12 en 16
jaar. Per keer worden de gebruikte m-
gredienten per persoon afgerekend en
de plannen voor de volgende les ont-
vouwd. Aan het eind van iedere les
wordt er gezamenlijk gegeten. De re-
cepten krijgt men mee. Op de eerste les
meenemen: l theedoek en 2 pannelap-
pen. Cursusduur 6 lessen. Cursusgeld
/ 60.-.

Cursusnr. 607 donderdagmiddag
van 17.00-19.30 uur. docente Swen
Hartnians.

SPAANS
In deze cursus voor beginners zullen

de eerste beginselen van de Spaanse
grammatica worden behandeld, maar
het accent zal komen te liggen op liet
spreken en het verstaan, zodat u aan
het eind van de cursus eenvoudige zm-
netjes zult kunnen vormen. Cursus-
duur 12 lessen. Cursusgeld ƒ 70.-. Cur-
susnr. 631 donderdagochtend van
09.30-11.00 uur. docente Melame La-
sance

Stofversieren
Houdt men van handwerken, maar

is men nooit veel verder gekomen dan

dat wat men op school leerde of heeft
men al vaker naald en draad gehan-
teerd?

Op deze cursus zijn beide groepen op
z'n plaats. We willen de cursist in aan-
raking brengen met diverse technie-
ken of de kennis die men daar al van
heeft uitdiepen en de weg wijzen er
zelfstandig verder mee te komen.

In deze 12 lessen:

1 Versierend bandopnaaien - spelen
niet randjes, bandjes en steken.

2 Open naaien, een techniek die
veelal bekend is van school, maar nu
verder uitgewerkt wordt en daaruit
voortkomend.

3 Tenerife of „Zonnekant" maken.
Deze techniek, die hier niet zo bekend
is. is een logische voortzetting van
open naaiwerk.

Van al deze technieken wordt in de
les een klein werkstukje gemaakt.

Op de eerste les mee nemen: naaige-
rei. borduurnaalden mét en zonder
punt, rijggaren, kleurtjes borduurzij-

de, ruitjesschrift en potlood. Cursus-
'duur 12 lessen. Cursusgeld ƒ 100,-.
Cursusnr." 604 donderdagmiddag van
13.30-16.00.uur, 605 donderdagavond
van 19.30-22.00 uur, docente Maja van
Deene.

Leren tekenen
Iedereen zit weieens onder een tele-

f oongesprek of tijdens een vergadering
een agenda of blocnote vol te kladde-
ren. Dit kladderen gaan we bewuster
maken, zodat het tekenen wordt.

Na de twaalfde les heeft de cursist
een mooie tekenrol vol met tekenin-
gen, die men bijvoorbeeld kan gebrui-
ken voor wenskaarten, voor een ont-
werp van wand- of weefkleed, voor
ontwerpen van sieraden of het versie-
ren van keramiek.

Op de eerste les meenemen: 3 vilt-
stiften (l Oneliner, l gewone dikte en l
dikke), 4 wasknijpers en ƒ 2,- voor een
rol tekenpapier. Cursusduur 12 lessen.
Cursusgeld ƒ 100,-. Cursusnr. 636 vnj-
dagmiddag van 13.30-16.00 uur. docen-
te Colette Metz.

Aanmelding
Aanmeldformulieren treft men aan

in het programmaboekje van JHVU.
Deze boekjes zijn gratis verkrijgbaar
bij de balie van het raadhuis, de biblio-
theek en Wijkcentrum 't Stekkie. Men
kan ook terecht bij het kantoor van
JHVU, Kamperstraat 37. Haarlem,
tel. 17113 of 17612.

Vervolg cursussen
In de loop van januari start weer een

naaicursus van 't Stekkie zelf onder
leiding van Mevr. Ovaa. De cursus
wordt gehouden op vrijdagavond van
17.00 tot 19.30 uur. Het cursusgeld
voor 12 lessen bedraagt / 75.-.

Op de doorlopende cursus tekenen
en/of schilderen is weer voor een aan-
tal cursisten plaats. Men kan er op
elke maandagavond tussen 20.00 en
22.00 uur vrijblijvend een kijkje ne-
men. Het lesgeld bedraagt ƒ 15.- per
maand. Cursusleider is Hans van Pelt.

AANMELDING bij 't Stekkie of on-
der tel. 17113/17612.

Disco's
De maandelijkse disco's worden in

januari gehouden op:

kinderdisco 8-12 jaar vrijdagavond
10 januari 19.00 tot 21.00 uur

tienerdisco 12-16 jaar vrijdagavond
24 januari 20.00 tot 23.00 uur

Men is reeds bezig met het
voorjaarsprogramma. In ieder geval
komt er op veelvuldig verzoek een
nieuwe cursus BROODDEEG en start
de cursus POPPENMAKEN.

Het bestuur van 't Stekkie nodigt
iedereen uit. die een andere cursus of
activiteit wil organiseren en staat
open voor suggesties.

Bij twintigjarige Sporting Club
Zandvoort recreatiesport het doel

ZANDVOORT - Stelde Dirk
v.d. Nulft tijdens de viering van
het derde lustrum in 1981 dat vol
goede moed aan de volgende perio-
de begonnen zou worden, in de af-
gelopen jaren is gebleken dat die
goede moed er altijd was en nog
wel zal blijven bestaan de komen-
de jaren. Daarvoor leeft de twin-
tigjarige badmintonvereniging
Sporting Club Zandvoort te veel.
De voorzitter Dirk v.d. Nulft kijkt
dan ook met genoegen terug op
deze tijd en het is overduidelijk
gebleken dat het recreatieve bad-
mintonnen in een behoefte heeft
en blijft voorzien. Een „recreatief"
dat hoog in het vaandel staat van
de Sporting Club Zandvoort.

Een terugblik op twintig jaar Spor-
ting Club Zandvoort toont dat er heel
wat afgespeeld heeft in deze club. Vele
activiteiten hebben vele verenigingen
het licht doen zien. Zo is door de im-
puls van de Sporting Club in 1966 ont-
staan. natuurlijk het badminton,
maar ook volleybal, basketball en zaal-
voetbal. Later heeft Sporting het pres-
tatieve afgestoten en zijn de vereni-
gingen een zelfstandig leven gaan lei-
den en doen dat uitstekend.

Ook grote evenementen ontplooide
de vereniging van Dirk v.d. Nulft. Zo-
als de NCRV zeskamp, die behalve de
deelnemers, duizenden Zandvoorters
plezier verschafte voor de beeldbuis.

De circuitloop die eveneens duizenden
deelnemers trok. Een activerend aan-
deel had Sporting verder in de oprich-
ting van de Sportraad, de sporthal, het
zwembad en liet hippodrome. waaruit
ontstaan de nu nog elk jaar succesvol-
le week van het paard.

V. d. Nulft stelt: ..Hoogtepunten wa-
ren er onder meer door de organisatie
van de badminton-interland Neder-
land-Schotland en ook het veteranen
volleybal is toen van de grond geko-
men. Jaren hebben we het grote zaal-
voetbaltoernooi georganiseerd, wat nu
floreert onder Zandvoortmeeuwen.
Toch wel activiteiten waar we een
beetje trots op mogen zijn."

Dirk v.d. Nulft

Van al die bedrijvigheid bij de Spor-
ting Club is het badminton het be-
langnjkste onderdeel van de vereni-
ging geweest, en op dit moment zijn
zo'n honderdvijfentwintig trouwe le-
den volop bezig met een recreatieve
onderlinge competitie. „Ons streven
was altijd liet laten bewegen van de
individu in een ontspannen sfeer. Het
blijkt dat onze doelstelling het recrea-
tieve sporten zeer aanslaat, daar ze-
ventig procent van de leden al meer
dan tien jaar lid zijn. We hebben trou-
wens zeven leden die vanaf de oprich-
ting lid zijn en die mogen wel genoemd
worden. Dat zijn Elly Keizer. Jan Kei-
zer. Tmy v.d. Nulft , Maaike Leijen-
horst. Marja Stobbelaar. Rob Drose en
Wim van Duijn. En natuurlijk gaan
we door met het badmintonnen. Niet
alleen spelen we in onderling competi-
tieverband maar ook is ons jaarlijkse
toernooi m december altijd een zeer
gezellige dag. Uit de badmintonners
stellen we jaarlijks een zaalvoetbal-
team samen dat dan met ZVM. de jon-
gens van de beurs en luchtmacht een
gezelligheidstoernooi houdt. Zo zie je
we blijven volop actief bezig en blijven
er zin in houden," aldus V. d. Nulft.

Het twintigjarig bestaan van de
Sporting Club zal met ongemerkt
voorbij gaan, daar zijn de badmintoti-

tners te goede feestvierders voor. Zater-
dagavond 11 januari wordt er in Hotel
Bouwes een groot feest georganiseerd
met levende muziek. Voor dit feest zijn
de leden en oud-leden uitgenodigd en
volgens de praeses van de vereniging
wordt het een grootse gebeurtenis.
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WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT

MING
korting van

tot 60%
wi&ae m&t 'H

Grote Krocht 19, Zandvoort.

Eveline Bunt (25), verkoopster, Born

"Ik was zo blij dat ik m'n
contactlens-specialist
wel om de hals kon
vallen."
Vanaf m'n achtste jaar heb ik brillen
gedragen. De ene na de andere. Hoeveel
glazen er gesneuveld zijn ...

Ik zou 't echt niet meer weten, 'n Jaar
geleden was 't weer mis.

Waarom probeer je niet eens een keer
contactlenzen, stelde m'n contactlens-specialist
voor.

TITMUS lenzen. Die zijn zó zacht, dat je ze gewoon
niet voelt.

Goed, zei ik, ik wil de proef wel 'ns nemen. Ik paste ze.
En het volgende moment kon ik de
contactlens-specialist wel zoenen.

' Helemaal 't einde vond ik die lenzen. Meteen al. En
%*. n°9 steeds.
-ïfc Alles doe ik ermee. Tot zwemmen toe.

ZandVQOrtS KontaktlenS Centrum (afdeling van Slinger Optiek)

A. G. J. S\\r\QGT Gedipl. optometrist - Kontaktlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20A - 2042 LW ZANDVOORT - Tel. 02507-14395

Voor «fe *oo&e. soep:

GROTE KROCHT 7, NAAST A.H.

AART VEER
Grote Krocht 25 - Zandvoort - Tel. 02507-14404

groenten en fruit

VRIJDAG - ZATERDAG
prachtig mooi

HAMLOF héél pond 1,75
hand- en moes-

GOUDREINETTEN 3 pond 2,25
zoete

NAVELS 6 voor 2,50
Uit onze keuken

STROGANOFF
heerlijk op vlees of op toast,

2,50250 gram

Denk aan de vogels!

vetbollen -
pinda's en
strooivoer

Ook hebben wij
voedertafels

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28, Zandvoort

schoner!

al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-

H •omenary c ^ ̂Azeanette
Haamstede: Zandvoortselaan 69

Bloemendial: Bloemenclaalteweg 23
Haarlem: Jan Gijzenkada 163

Grote sortering
prachtige
planten en
bloemen

iierica
GROTE KROCHT 24
- ZANDVOORT

SAUNA-SPORTCERSTER WIM BUCHEL
A. J. v. d. Moolenstraat 47, tel. 15829

GEZOND EN FIT DE WINTER DOOR!!

Bezoek nu onze geheel gerenoveerde
SAUNA

ZEKER EEN BEZOEK WAARD!'

Speciale januari-aanbieding ƒ10,-

Zonnebanken en
Hemels-aanbieding ƒ 7,-

Openingstijden
Zon gehele week, ook de weekends

Openingstijden Sauna

Dames woensdagavond v.a. 19.00 uur
donderdagmorgen 8.30 uur

Heren donderdagavond v.a. 19.00 uur
zondagmorgen 8.30 uur

Echtparen
dinsdagavond v.a. 19.00 uur

Gemengd en alleenstaanden
vrijdagavond v.a. 19.00 uur

Met
zonclvoort

haltestraat 18 - 2042 lm zandvoort
telefoon 02507-1 7878

m o ed

W/NTERSPORTEN IN WESTENDORP fOosfenri/kj
MET HET PAROOL/WEEKMEDIA
10 dagen uit en thuis
Voor een enigszins vergelijkbare reis
betaalt u al gauw ƒ 475,-
Tegen inlevering van onderstaande
bon betaalt u als lezer van

395,-Het Parool/Weekmedia
slechts

Speciaal voor lezers van Het Parool en
de nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia verzorgt D-reizen in sa-
menwerking met PC-reizen een
10-daagse wintersportreis naar het
bekende WESTENDORP in Oosten-
rijk.
U vertrekt vanuit Nederland* met een
luxe touringcar voorzien van bar, toilet
en video naar het prachtige skigebied
van WESTENDORP.
Zowel voor skiers als voor langlaufers

zijn er uitstekende mogelijkheden.
Voor de skiers zijn er maar liefst 12
skiliften.

Langlaufers hebben de beschikking
over 35 km loipen door een prachtig
natuurgebied. WESTENDORP heeft
een windbeschutte zonnige ligging,
dus overal vindt u heerlijke zonneter-
rassen.
Verder kunt u in WESTENDORP rode-
len, schaatsen, kegelen en curling spe-
len.
Ook kunt u arresleetochten maken.
Voor wandelaars zijn er mooie wan-
delroutes naar onder meer HOPF-
GARTEN en KIRCHBERG.

U vindt in WESTENDORP volop
,,après-ski", oergezellige stuben, kon-
ditoreien, knusse cafeetjes en disco-
tneken.

Liefhebber van de sauna? Ook dat kan
in WESTENDORP!

DE REIS
U vertrekt opX^O of 17 januari 1986
per luxe touringcar. Tien dagen uit en
thuis met verblijf in het gezellige pen-
sion INGEBORG, gelegen bij skiweide'
en liften, op ongeveer 400 meter van'
het centrum.

U logeert in een prima tweepersoons-
kamer met bad of douche, toilet en bal-
kon op basis van logies en ontbijt.

De eigenaar van pension INGEBORG
is tevens skileraar.

U boekt op basis van minimaal 2 per-
sonen.

* OPSTAPPLAATSEN:
Amsterdam/Den Bosch/Eindhoven/Den Haag/
Heerlen/Leiden/Rotterdam en Utrecht.

Huur ski's en schoenen ca. ƒ 85,-
voor 7 dagen

Skipas ca. ƒ 150,-
voor 7 dagen

U wilt liever per vliegtuig? Ook dat kan! _
Acht dagen uit en thuis voor ƒ O"*),-
U vliegt met Martinair naar München van waaruit het nog ±
11/2 uur reizen is per bus naar WESTENDORP.

U kunt boeken via alle D-reizen vakantievoordeelwinkels en via
het reisbureau van HET PAROOL, PC-reizen.
U kunt ook telefonisch boeken.

D-reizen en PC-reizen zijn lid van de A.N.V.R. en aangeslo-
ten bij het garantiefonds.

Adressen PC-reizen Wibautstraat 131 Tel.-020-5626265. Rokin 110 Tel. 020-5622382. (7JT) VÖordeëTboïï

MAHTIEVOOKDfELWIHKELS
AMSTERDAM:
Bilderdijkstraat 136
(West] tel. (020) 18.05.05
Linnaeusstraat 227
(Oost) tel. (020) 65.48.40
Motorkade 10 (Noord)
(bij Dirk v.d. Broek) (020I 36.00.B4
Van Woustraat 207
(Zuid) tel. (020) 62.77.08
Tussenmeer l (Osdorp)
(bij Dirk v.d. Broek] .. tel. (020) 19.88.22
Plein 40/45 nr. 11
(Slotermeer](t.o. Kwantum] (020] 13.89.49

BEVERWIJK:
Breestraat37 tel. (02510) 1.18.18
BOLNES:
Vechtstraat la
(bij Bas v.d. Heijden) . tel. (01804) 1.32.07
BREDA:
Van Coothplein 14 tel. (076) 14.11.04
BUSSUM:
Huizerweg 9.,. tel.102159) 1.34.00
DEN HAAG'i,
Laan van McSrdervoort 443
(bij de Fahrenheitstr.) .. tel. (070) 46.40.00
EINDHOVEN:
18 Septemberplein 22
(naast V.V.V.) tel. (0401 43.12.90
HAARLEM:
Grote Houtstraat 156 . tel, (023) 31.20.53
Gen. Cronjéstraat 54 . tel, (023) 26.38.69

HEERHUGOWAARD:
Winkelcentrum Middenwaard 43
(bij Vlaar supermarkt) tel.102207) 1.67.98
HILVERSUM:
Groest 107 , winkelcentrum'Hilvertshof'
(t.o. bushalte) tel. (035) 4.20.20
HOOFDDORP:
Tuinweg3(Dirkson) . tel.102503) 1.12.36
KATWIJK AAN ZEE:
Visserijkade2(0igros) tel.101718) 1.69.92
LEIDEN:
LangeGrachtSIDigros) tel. 1071] 21.69.33
PAPENDRECHT:
Brederodeplein6 tel. (078) 41.01.00
ROTTERDAM:
Hoogstraat 142 IC) ... tel. (010] 11.87.94
Groene Hilledijk 164 (Zuid)
(bij Bas v.d. Heijden) .. tel. (010) 32.78.99

SPIJKENISSE:
Zomerakker 99. Winkelcentrum
'De Akkerhof' ...... tel. (01880) 3.88.00
UTRECHT:
Vredenburg 127. Hoog Catharijne (rechts
v.d. hoofdingang] ____ tel. (030) 31.62.61
Amsterdamsestraatweg 295 (030) 44.04.13
WEESP:
Binnenvoer 11 ..... tel. (02940) 1.29.10

ZAANDAM: (t.o.
Gedempte Gracht 88 . . .tel. (075) 16.90.45
ZEIST:
Stevnlaan19a-b (v.v.v.) tel. 103404] 1.91.64

Het Parool/Weekmedia
Wintersportreis WESTENDORP

Naam:

Adres:

Postcode: woonplaats:

Tel.nummer:
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ZAND VOORT - Op vrijdag 11
anuari wordt in het raadhuis een
[ifscheidsreceptie gegeven. Vanaf
6 uur kunnen vrienden, collega's
'n bekenden afscheidnemen van
!<laas van den Heuvel, chef van
;le afdeling financiën, die besloten
iceft vervroegd uit te treden. Een
besluit dat een jaar geleden al
verd genomen, want ambtenaar

" an den Heuvel gaat niet over één
jacht ijs. Weloverwogen is dit be-
jluit genomen, wellicht met een-
f.elfde precisie waarmee hij zijn
verk heeft verricht. Want de cij-
ertjes waarmee hij een levenlang
!.eeft gewerkt, verlangen nu een-
naai precisie en inzicht, twee ga-

,/en waarmee Van den Heuvel
ruim lijkt gezegend.

Klaas van den Heuvel is ruim veer-
•igjaar in Rijksdienst geweest. Begon-
len op zeventienjarige leeftijd in zijn
geboorteplaats Veenendaal, vertrok
lij in 1956 naar Hoorn. Toen deze
jroeigemeente te snel uitdijde tot een
"orensenstad met wijken van driehon-
3erd dezelfde voordeuren, vond Van
rien Heuvel het tijd te vertrekken. In
1971 werd hij benoemd in Zand voort,
weaar hij sindsdien op de afdeling fi-
nancien de scepter zwaaide.

"Ik kwam hier als waarnemend ont-
anger, dat was nog zo in die tijd. In

Hoorn zat ik ook al op het bureau van
de Gemeenteontvanger, en in Zand-
voort was dit in het begin hetzelfde. In
de loop der jaren is dit veranderd,
maar goed ook. Als ik nu bedenk hoe-
veel handelingen er verricht moesten
worden, daar zou je nu niet meer aan

unnen beginnen. Kijk eerst moest er
een mandaat gemaakt worden, dan
.verd dit ingeschreven in het secreta-
rieregister, vervolgens in het hulpkas-
aoek, dan een giro uitschrijven, dan in
iet net kasboek, dan in het grootboek
n vervolgens in de staten J en K.

Zeven handelingen die nu in een keer
gebeuren. Nu op de computers zie je op
iet scherm al wat er gebeurt, trou-
wens wij zouden er de tijd niet voor
lebben. Als je nagaat dat toen ik

in 1971 er een halve ambtenaar
op de afdeling belastingen, en nu

zijn er drie man vijf dagen per week
mee bezeig, dan begrijp je direct dat de
gemeentebelastingen een grote vlucht
nebben genomen.

Vroeger was het anders
Eigenlijk was Van den Heuvel van

plan door te gaan in talen Engels en
Nederlands in 1945, vlak na de oorlog.
Maar ja destijds was werk ook schaars,
dus toen hij het hoofd van de school
tegenkwam die hem adviseerde eens

Topambtenaar Van 'den Heuvel gaat met pensioen

Politieke inzichten zijn onbelangrijk
als je maar met elkaar kunt praten

op het raadhuis langs te lopen "omdat
ze daar wel iemand kunnen gebrui-w
ken" stapte hij daar naar binnen. "Ik
werd meteen aangenomen en kon di-
rect beginnen, dus dan schakel je wel
over. Dat deed je dan automatisch, ei-
genlijk had ik niet zo'n cijferhoofd, ik
haalde gewoon zesjes en hier een daar
een zeventje voor de vakken boekhou-
den en handelsrekenen. Dat verander-
de toen natuurlijk wel. Ik ben begon-
nen met boekhouden MBA en later
gedurende mijn huwelijk metgemeen-
tefinancién. Die gemeentefinanciën
was toen nog een studie van vijf jaar.
Na twee jaar moest je je eerste deel
gehaald hebben, dan nog eens driejaar
voor het tweede deel. Je moest dan wel
slagen, want zakte je, dan was je ook je
eerste deel kwijt. Als je er op terugkijkt
een zware belasting, maar zo zat dat in
elkaar en dat accepteerde je dan", ver-
telt hij over zijn studie.

Zijn periode in Veenendaal werd nog
onderbroken door de militaire dienst-
tijd. Van den Heuvel heeft die doorge-
bracht in Bandpeng en heeft er be-
paald zeer plezierige herinneringen

Drie wethouders
Gedurende de veertien jaar die hij in

Zandvoort heeft gewerkt, heeft hij te
maken gehad met drie wethouders,
namelijk Kerkman, Aukema en Flie-
ringa. Hij vertelt hierover: "Als chef
van de afdeling financiën, sinds 1973,
ben ik dus nauw betrokken'geweest bij
het financiële beleid van de gemeente.
De politieke kleur maakt eigenlijk niet
zoveel uit, veel belangrijker is als je
maar op gespreksniveau met elkaar
overweg kunt. Daar heb ik nimmer
moeite mee gehad." Overduidelijk
blijkt dat een wethouder financiën
door Van den Heuvel ook niet direct
gezien werd als zijn 'baas', meer als de
man met wie hij moest samenwerken.

De chef financiën heeft altijd plezier
gehad in zijn werk. Dat bleek ook over-
duidelijk op vergaderingen van de
commissie waar zijn advies werd ge-
vraagd. Zelden was hij van zijn stuk te
brengen en uit zijn optreden, de waak-
zame blik in de ogen tijdens de discus-
sies, bracht duidelijk het plezier dat
hij in zijn werk had op buitenstaan-
ders over.

"Een van de leukste dingen is ge-
weest het financieel gestalte geven
aan de visie van de raad. Daarbij kun

archieffoto)

je als financieel-technisch man na-
tuurlijk wijzen op wat wel en niet zou
kunnen. Prettig is het wanneer je ad-

viezen worden overgenomen. Dat ge-
beurt natuurlijk niet altijd en dan
denk je dat gaat misschien verkeerd,
doch daar kan je dan niets aan doen.
Soms valt dat verkeerd gaan nog best
mee ook. Ik heb daar nooit wakker van
gelegen".

Besluit tot vertrek
Vorig jaar heeft Van den Heuvel al

besloten dat hij per l februari 1986 zou
vertrekken. Eén van de zaken die hem
hiertoe deed besluiten was de automa-
tisenng. "Ik heb er lang over nage-
dacht, het is een bewuste keuze ge-
weest. Wanneer je je helemaal inwerkt
in de nieuwe systemen, dan moet je
toch zeker nog vijfjaar blijven zitten.
De nieuwe begrotingsvoorschnften,
die volgens mij zeer geslaagd zijn. de
nieuwe begroting was toch duidelijk
een verbetering, brengen toch alle-
maal veranderingen met zich mee
evenals de automatisering. Dat heb ik
nu aan anderen overgelaten. In vijf
jaar had ik geen zin. dus heb ik vorig
jaar al het besluit genomen in de VUT
te gaan. Trouwens ik heb nu de tijd om
zoveel andere zaken te gaan doen.

"Ten eerste zal ik de financiën niet
vaarwel zeggen. Ik ben benoemd in het
bestuur van het Huis in het Kostver-
loren en het Huis m de Duinen. Er
komen interessante ontwikkelingen
in het bejaardenbeleid, op financieel
gebied, daar wil ik mij graag in verdie-
pen. Verder krijg ik meer tijd voor
mijn sporten, volleybal, tennis en
zwemmen en 's winters schaatsen.
Dan zit ik nog in het bestuur van het
zwembad en de sporthal. Ik wil graag
veel boeken gaan lezen, als ik het zo
bekijk dan kom ik straks nog tijd te-
kort".

De laatste werkdag voor Klaas van
den Heuvel is vrijdag 10 januari 1986.
Toch moet men niet vreemd opkijken
wanneer men hem na die datum nog"
in het raadhuis tegen komt. Niet om-
dat de comptabele geen afscheid zou
kunnen nemen, maar omdat hij be-
loofd heeft zijn opvolger, de heer De
Regt uit Strijen, die op l februari in
dienst treedt nog wat in te werken.

MARGREET ATES

Concept beleidsnota Nieuw Unicum

Eigen kamer voor iedere
bewoner is een noodzaak

ZANDVOORT- Door de Stich-
ting Nieuw Unicum is in het ka-
der van het vijftienjarig bestaan,
een beleidsnota in concept ge-
schreven voor de toekomst van
iet bewonerscentrum tot aan het
iaar 2000. Eén van de belangrijk-
ste punten van deze nota is onge-
wijfeld het hoofdstuk 'wonen'

waarin wordt gesteld dat iedere
bewoners het recht heeft op een
eigen kamer.

Momenteel is het nog steeds gebrui-
k olijk dat een aantal bewoners op een
.w^cpersoonskamer wordt onderge-
br&'cht. . Nieuwe bewoners moeten
veelakeen jaar wachten voordat een
eenpersoohskamer vóór hen beschik-
baar komt. Het opheffen van dit on-
vrijwillige samenwonen op ongeveer
zestien kamers wordt het belangryk-
ste geacht in het kader van het woon-
beleid op korte termijn. De volgende
stap, aldus de Stichting, behoort te
zijn het verruimen van de kamer-

rootte (momenteel bedraagt deze 15
m2 per persoon) en'het individualise-
ren van de sanitaire voorzieningen.

Het tweede belangrijke vraagstuk
waar het het wonen betreft, is de
langzaam toenemende hulpbehoefte
van de bewoners. Nu steeds meer ge-
handicapten in de gelegenheid wor-
den gesteld om zelfstandig te (blijven)
wonen, zijn \f>oral de mensen met een
zware handicap op Nieuw Unicum
aangewezen. "Om het wonen op het-
zelfde kwaliteitsniveau te handhaven
zal een zekere schaalverkleining van
de woonvleugels moeten worden toe-
gepast", wordt in de nota gesteld.

Het vraagstuk van de toenemende

hulpvraag staat centraal in het hoofd-
stuk 'hulpverlening'. Sinds 1985 wordt
een experiment in Nieuw Unicum uit-
gevoerd waarbij een individueel hulp-
verleningscontract tussen bewoners
en organisatie wordt uitgetest. Deze
aanpak lijkt succesvol te werken en
zal dan ook begin 1986 worden uitge-
breid.

Het opstellen van van een contract
houdt in dat in overleg met de bewoner
zijn of haar hulpbehoefte wordt vast-
gesteld op de verschillende terreinen
van de dienstverlening. Daaronder
valt ock het maatschappelijk en soei-
aal functioneren van de bewoner bin-
nen en buiten de instelling. Een twee-
de belangrijk effect van dit individuele
hulpverleningscontract is de moge-
lijkheid om vrij goed de totale hulpbe-
hoefte van de bewoners vast te stellen.
Deze wijze van werken geeft Nieuw
Unicum een goed instrument in han-
den om de ontwikkeling van de hulp-
behoefte te meten en daarop vooruit te
lopen.

Organisatie
Volgens de conceptnota is het duide-

lijk dat de organisatie zelf voortdu-
rend dient te worden aangepast aan de
veranderingen in en buiten het bewo-
nerscentrum. Die veranderingen be-
treffen zowel het beleid van de over-
heid (bezuiningen en budgetteringen),
als de veranderingen in de hulpvraag
van gehandicapte mensen; de ontwik-
kelingen in de medische technologie
als de ontwikkelingen van de electro-
nica bij de hulpmiddelen voor gehan-
dicapten.

Veranderingen in de organisatie zelf
zullen zorgvuldig moeten worden uit-

gevoerd. Daarbij moet worden gedacht
aan de inspraak van de bewoners en
medewerkers, waarbij beide groepen
de bezuiningen aan den lijve onder-
vinden. Het zou gemakkelijk zijn om
de materiële voorzieningen te ver-
waarlozen ten gunste van personeels-
voorzieningen. "Toch wordt daarvoor
rfiet gekozen omdat het gebouw en de
voorzieningen een wezenlijk deel van
de woonomgeving van de bewoners
zijn", aldus de nota.

Toekomst
Volgens de ««nceptnota is het duide-

lijk dat Nieuw Unicum en haar bewo-
ners een belangrijke, maar ook moei-
lijke, tijd tegemoet gaan. Gewaar-
schuwd wordt dat juist in deze tijd
geen geweld mag worden 'aangedaan
aan het goede overleg met de Bewoner- ,
sorganisatie. "Integendeel", zo wordt ,.

gesteld, "Het overleg dat nu op instel-
lingsniveau is gestructureerd, zal ook
op de woonvleugels vaste vorm moeten
krijgen".

• Gewezen wordt op het feit dat het
hier immers de woon- en leefomgeving
van de bewoners betreft, die daar vaak
vierentwintig uur per etmaal moeten
leven. Uitgangspunt van de concept-
nota is dat de bewoners van Nieuw
Unicum hun eigen leven moeten kun-
nen organiseren, ondanks het feit dat
zij gehandicapt zijn en in een instel-
ling behoren. Dit betekent, ook in de
toekomst, voor Nieuw Unicum de
handhaving van de gedachte "Dat de
natuurlijke neiging om voor de men-
sen te zorgen, moet worden omgezet in
het samen bepalen van de zorg. Dit
betekent eveneens dat de beperkingen
van het zelfgekozen leefpatroon door
de instelling minimaal dienen te zijn".

PEN wil meer windmolens
HAARLEM - Het PEN, het Provin-

ciaal Electriciteitsbedrijf, heeft het
voornemen om verspreid over de pro-
vincie een groot aantal windmolens te
plaatsen. Dit wordt bekend gemaakt
in een nieuwsbrief die door het provin-
ciaal bureau energiebesparing Noord-
Holland (PBE) werd uitgebracht.

De provincie is van mening dat het
een goede zaak zou zijn wanneer de
electricitetitsbedrijven meer in winde-
nergie zou gaan investeren. Het PEN
is van plan om het goede voorbeeld te
geven en een honderdtal kleine wind-
turbines (met een vermogen van tus-
sen de 30 en de 60 kilowatt) te plaatsen

bij landbouwbedrijven, in kleine wind-
parken en bij industriële bedrijven. In
de onlangs verschenen provinciale
energiebeleidsnota "Beweging Overal"
wordt ervoor gepleit om de introductie
van duurzame energiebronnen te ver-
snellen. Voor de opwekking van elec-
triciteit is ook de benutting van wind-
energie van belang.

Het PEN zou daarbij nieuwe initia-
tieven moeten ontwikkelen. Op dit
moment stagneert de verkoop van
windmolens, onder andere vanwege de
hoge prijs. Met de investering is een
bedrag gemoeid van ongeveer vijftien
miljoen gulden. Men hoopt te bereiken
dat standaard windmolens in serie
kunnen worden gebouwd, waardoor
de prijs in de toekomst aantrekkelijker
wordt. De windturbines zullen door
het PEN worden beheerd en niet door
de bedrijven zelf worden aangeschaft.
Men verwacht dat de exploitatie een
verlies zal opleveren. Het is de bedoe-
ling dat dit verlies wordt opgevangen
met de reserve die het PEN heeft opge-
bouwd voor financiële risico's van
nieuwe vormen van energie-opwek-
king. Uit dit fonds, dat 17,6 miljoen
groot is, zal ruim vier miljoen ter be-
schikking worden gesteld. Men schat
dat het project minimaal drie jaar
gaat duren.

Een exemplaar van de nieuwsbrief is
op te vragen bij bureau Voorlichting,
tel. 023-163110/163211. In de nieuws-
brief wordt ook aandacht geschonken
aan de introductie van een verbeterde
versie van een nieuwe lamp, de uitrei-
king van de energiebesparingstrofee
1985 (aan de kunstijsbaan Kennemer-
land) en aan de provinciale energiebe-
leidsnota "Beweging Overal". Boven-
dien is er een tussen-evaluatie opgeno-
men van het experiment met verschil-
lende energie-arme woningen in
Hoofddorp.
Gemeenten, instellingen of bedrijven
die overwegen een of meer windmolens
te plaatsen, kunnen voor nadere infor-
matie contact opnemen met het PEN,
de heer ir. J.B. Molendijk, tel. 023-
270024.

De Brink in Nieuw Unicum, het wooncentrum voor gehandicapten, het 'centrum' van de leef-en woongemeenschap.
(archieffoto)

Vrijwillige Hulpverlening

17373

Informatiemiddag
voor videofilmers

ZANDVOORT - Zondagmiddag 12
januari wordt vanaf 16.00 uur in het
restaurant van het PALACE HOTEL
op de 18e etage een gratis toegankelij-
ke middag georganiseerd voor video-
enthousiasten.

Vele filmliefhebbers maakten voor-
heen hun opnames op super 8. Tegen-
woordig is er nog nauwelijks een super
8 camera te koop. Meer dan 10.000 vi-
deocamera's werden er de laatste
maanden verkocht, waarbij de opna-
meband ter grootte van een compact-
cassette in de camera zit weggewerkt.
(o.a. Sony V8). Het weegt bijna niets
meer, de plaatjes zijn kleurrijk en
scherp en het geluid staat op het ni-
veau van een compact disk.

De meeste kopers krijgen echter met
kleine probleempjes te maken: Hoe
sluit je twee verschillende merken op
elkaar aan als je wilt kopiëren of mon-
teren? Wat is een insert? Hoe krijg je
geluid bij een montage? Hoe kun je het
beste scherpstellen?

VAN DER MEER VIDEOPRO-
DUKTIES uit Zandvoort geeft hier
antwoord op. Zij beschikt over kennis
van de allernieuwste apparatuur en
heeft contacten met de amateur film-
en videowereld.

Verdere informatie: VAN DER
MEER VIDEOPRODUKTIES, tel.
02507-17701.

Informatiemiddagen voor 50-plussers
HAARLEM - Door de de groep "An-

ders Wonen voor 50+" van Humani-
tas, afdeling Zuid-Kennemerland
wordt op maandag ZO en op maandag
27 januari aan de Verspronckweg 39
te Haarlem antwoord verstrekt op
vragen over de diverse activiteiten.
Ondermeer zal men op deze middag

ingaan op de mogelijke woonvormen
voor ouderen.

Op beide middagen worden vanaf
14 uur inlichtingen verstrekt door en-
kele leden van de groep en twee mede-
werkers van Humanitas. Iedereen die
vragen heeft op dit terrein is van har-
te welkom.

Touwtrekken rond de
0 e

Huis in de Duinen.
ZANDVOORT- Sinds 1982 is de heer

J.L.G.Niessen bezig de aandacht van
het gemeentebestuur te vestigen op de
slechte verlichting rond het Huis in de
Duinen. Een strijd die hij tot nu toe
tevergeefs heeft gevoerd. Bij wethou-
der Attema werd hij volgens zijn woor-
den 'met een kluitje m het riet ge-
stuurd'. Sinds de benoeming van wét-
houder Van Caspel op de post Pub'.ie-
ke Werken heeft deze Zandvoorter op-
nieuw aandacht gevraagd voor dit
toch wel serieuze probleem. Na een
ingezonden brief in deze krant volgde
de uitnodiging van de vvethoudfr voor
een gesprek, waarvan onderstaand
een verslag.

Gesprekken komen
moeizaam op gang

"Na de gebruikelijke nieuwjaars-
wens kwam het gesprek over het
plaatsen van zes lantaarnpalen achter
liet Huis in de Duinen. Volgens de
wethouder is dit niet eenvoudig. Ten
eerste, is er geen geld. ten tweede, het
aanbrengen van zo'n verlichting moet
door de raad ook nog goedgekeurd
worden en dat kost geld."

"Ik gaf het volgende advies: Om het
Huis in de Duinen staan dertig villa's
en een straatverlichting van dertig
lantaarnpalen, hoek Quarles van Uf-
fordlaan/Burgemeester Nawijnlaan
(huis van de burgemeester) 3. Een is
mijns inziens voldoende. Over twee
stuks.
Om de zes aparte villa's (van het totaal
van dertig) langs het verbindingspad
staan zeven bollantaarns. Vijf is hier
meer dan voldoende. Over twee stuks.
Aan liet begin van liet achterpad van
het Huis in de Duinen staan er twee
bij elkaar. De paal die vervangen is
door een bollantaarn ligt vermoedelijk
op het terrein van PW. Een is voldoen,
dus weereen over. plus die weggehaald
is, dat is zes.
In totaal hebben wij dan zes lantaarn-
palen. Het plaatsen hoeft geen pro-"
bleem te zijn. Voor het graafwerk kan;
desnoods een beroep gedaan worden,
op vrijwilligers. Volgens mijn bereke-'
nmg zijn de kosten dan:
Ie Het aanschaffen van de grondka-
bel: 2e Het aansluiten van de lan-
taarns op de dichtsbijzijnde kabel.
Zo luidt dus het voorstel van de heer'
Niessen aan de wethouder gedaan.
Met belangstelling wordt door de be-"
woners van het Huis m de Duinen het
vervolg van dit gesprek tegemoet ge-
zien.

• De verlichting rond het Huis in de Duinen, te weinig en te vroeg op het
nachtpitje.

ADVERTENTIE

Reisburo Zandvoort
organiseert in 1986 weer filmavonden

21 jan. De Jong Intra en Gulliver
Spanje - Oostenrijk - Parijs - Noorwegen -

• . 27 jan. ||r,l. Keizf n|; ;:;,;,ï • • ;
Specialist verre reizen - Spanje - Italië - Griekenland

13 febr. ft/f *2000 Öriekejitóhd v

27 febr. YugOtOUrS -Joegoslavië
Zeer populaire vakantiebestemming voor 1986

27 maart Arke Reizin
' ' . . - ' • " . . ' . " ' ,,; -*v', . i ~- • ,

Kaarten af te halen bij Reisburo Zandvoort, Gr. Krocht
20 of telefonisch 12560. •

Kosten slechts ƒ 3,- incl. kopje koffie.

Iedere avond

/?!$*\ gratis bingo met
§P ̂ b̂  diverse prijzen.
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De Renault-dealers
blijven ook in januari

buiten het boekje gaan.
Door de enorme belangstelling
voor onze laatst gehouden
f 2.000.- extra inruil aktie,gaan

we hier nog even tot en mei 31 januari
a.s. mee door.

Met wat voor een auto u ook bij
ons voor komt rijden, u krijgt er mini-
maal f 2000,- voor terug. Ook al is het
een heel oude auto. Voorwaarde is dat

u een nieuwe Renault 5,9,11 of 18 aan-
schaft en deze laat financieren door
Renault Credit Nederland.

Heeft u een wat nettere auto,
dan treft u het helemaal. TJ krijgt dan
f 2000,- inruil boven de iirruilprijs die de
ANWB/BOVAG koerslijst aangeeft.

De auto die u bij ons wilt inruilen
moet wel minstens 2 maanden op uw

naam staan. De financiering geschiedt
op basis van een huurkoqpover-
eenkomst waarbij de wettelijke aanbe-
taling verplicht is.

Mocht u helemaal geen auto in te
ruilen hebben, maar toch graag op een
aantrekkelijke manier zo'n Renault 5,9,
11 of 18 willen aanschaffen, komt u dan
vooral ook langs... Tot straks!

•RENAULT
Zandvoort; Rinko, Curiestraat 8 (Nieuw Noord),

Tel. 02507-13360.

Renault adviseert elf oliëa

DE HOUTLOODS

RAADHUISSTRAAT 56a - HAVENSTRAAT 1
HEEMSTEDE - TEL. 023 - 29 00 28 '

• HOUT
• PLAATMATERIAAL
• RAMEN
• DEUREN
• KOZIJNEN
Alles op maat gemaakt
Gratis thuisbezorgd

E45-A

Kamer
te huur

aangeboden
ƒ500,-

incl. c.v., g.l.w. met
gebr. v.k.d.t.

Inl. tel. 15444, tussen
10.00-18.00 uur.

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd m poedels en
terriërs
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

|f SLAGERIJ ARBOUW
HALTESTHAAT12 — 2042 LMZANOVOORT — TEt.(02507) 1 26 16

Riblappen soo gr. 9,50
Biefstuk 250 gr. 7,25
Osseworst isogr. 2,65
Fricandeau 100 gr. 1,95
Ham 150 gr. 2,25
Leverkaas 150 gr. 1,80
Pekelvlees 100 gr. 1,95
Lever 100 gr. 1,60
Leverworst 250 gr. 2,25

Umousin. Puur natuur uit de Franse Dordogne.

Gegarandeerd rundvlees
zonder verboden hormonen.

VANAVOND UIT
OF VANAVOND THUI

U gaat uit in Amsterdam vanavond?
Borreltje, hapje, filmpje, stapje? Dan is
Parool Uit en Thuis een krant voor u.
Oh, u blijft lekker thuis vanavond.
Bij buis of video. Lezend, puzzelend of
knutselend. Dan is Parool Uit en Thuis een
krant voor u.
Parool Uit en Thuis is een
initiatief van Het Parool.

Verschijnt elke week met verse informatie
over film, theater, restaurants, kunst,
hobby's, video, boeken en cafés.
Op handzaam formaat, minimaal 20
pagina's dik en altijd inclusief de komplete
agenda. Parool Uit en Thuis zit iedere
woensdag in uw Parool bijgesloten.

HET PAROOL COMPLEET MET UIT EN
THUISKRANT 4 WEKEN VOOR ƒ 9,90

Naam:
Adres:
Postcode: Plaats:
Giro: Telefoon:
Daarna word ik abonnee en betaal per:
D maand ƒ21,45
D kwartaal ƒ 64,25 D jaar ƒ 253,90
Deze bon m open envelop zonder postzegel opsturen naar HET PAROOL
Antwoordnummer 2470, 1000 PA Amsterdam Bellen kan ook 020-5626266

PAROOL UIT EN THUIS, DE UITGAANS- EN
THUISBLIJFKRANT VOOR AMSTERDAM.

FOTO QUELLE
Compleet foto'filmassor-
timent, voordelig afdruk-

ken en ontwikkelen

DROGISTERIJ \
MOERENBURG

Haltestraat 1
Zandvoort

Jonge man
zoekt tijdelijke

woonruimte
in Zandvoort

(1 of 2 kamers)

Tel. 020-955340

Pasfoto'
Klaar terwijl

u wacht
DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikei patiënten
en zoutloos

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel.02507-1 61 23

Te koop gevr.
HUIS "MET

TUIN
± ƒ 160.000,-
Br. o. nr 74.119
bur. v. d. blad.

Voor permanente
bewoning

gemeubileerde
KAMER TE HUUR

Tel. 15182
na 18.00 uur
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Brandstichting als oorzaak genoemd
ts. ,i-r

Vuurzee verwoest Chaplinbar

• Metershoog sloegen de vlammen de Kerkstraat in.
foto Berlott

ZANDVOORT - Een felle
uitslaande brand heeft vorige
week donderdagmorgen de
bekende Chaplinbar in de
Kerkstraat volledig verwoest.
Ook de boven de bar gelegen
woning is in vlammen opge-
gaan. Persoonlijke ongeluk-
ken hebben zich niet voorge-
daan, hoewel' enige tijd onze-
kerheid heeft geheerst over
het lot van de eigenaresse.
Men vermoedde dat deze zich
nog in het pand bevond tij-
dens de brand, doch dit bleek
achteraf niet het geval te zijn
geweest.

Rond half twee in de morgen
ontving de politie in Zandvoort
via de Haarlemse Brandweercen-
trale de brandmelding. De direct
uitgerukte brandweer was bin-
nen drie minuten terplaatse doch
kon niet voorkomen dat het pand
volledig uitbrandde. "Toen wij
drie minuten na de melding arri-
veerden, sloegen de metershoge
vlammen de Kerkstraat in, dus
was onze eerste taak ervoor te
zorgen dat de belendende perce-
len niet verder vlam vatten. Des-
ondanks sprongen er winkelrui-
ten door de hitte en zijn verschil-
lende daklijsten beschadigd.

Onze mensen hebben ook direct
de buren gewaarschuwd naar
buiten te komen. Gelukkig heeft
deze brand geen slachtoffers ge-
ëist, wel zijn een poesje en een
zestigtal postduiven door verstik-
king omgekomen", vertelt brand-
weercommandant Paap enkele
dagen later.

De barkeeper van de Chaplin-
bar heeft de brand gemeld. Vol-
gens een woordvoerder van de
brandweer luidt zijn verhaal 'dat
iemand een brandend voorwerp
naar binnengooide'. Zelf kon de

barkeeper ternauwernood aan de
vuurzee ontsnappen. Het lukte
hem via de achteruitgang de
straat te bereiken en alarm te
slaan bij een dichtbijgelegen eta-
blissement. Op dat moment be-
vonden er zich geen bezoekers of
ander personeel in de bar. Door
ambtenaren van het Gerechtelijk
Laboratorium uit Den Haag is
vrijdag een technisch sporenon-
derzoek ingesteld. Dit in samen-
werking met de Zandvoortse
brandweer. Hiervan is nog geen
resultaat bekend gemaakt.

De totale schade wordt door de
brandweercommandant ge-
raamd op een bedrag tussen de
zes- en achthonderdduizend gul-
den. "Hierbij bereken ik dan glo-
baal ook de schade die is ontstaan
aan de aangrenzenden panden en

die is behoorlijk hoog." Hoewel al
om kwart voor drie het sein
'brand meester' gegeven kon wor-
den, heeft het nabluswerk nog
enkele uren in beslaggenomen.
Politie en medewerkers van de
Dienst Publieke Werken zijn
eveneens nog uren in touw ge-
weest. De politie voor de bewa-
king' bij de winkels waarvan de
ruiten door de hitte waren ge-
sprongen, de medewerkers PW
voor de afvoer van het bluswater
en zout strooien. De buitentem-
peratuur was tijdens de brand -4
graden, zodat het wegdek dreigde
te veranderen in een ijsbaan.

De politie verzoekt nog eventu-
ele getuigen van deze brand zich
te melden aan het bureau Hoge-
weg, afdeling recherche, tel:
13043.

• Een brandweerman op de hoogwerker en een collega in het pand, zoeken n
tevergeefs naar eventuele slachtoffers in het nog brandende huis. De gealar-
meerde ambulance van GG&GD hoefde echter niet in actie te komen.

foto Berlott '

Ontknoping afpersing
vindt plaats in ZVoort
ZANDVOOBT - Een 41-jarige

Santpoorter en een 38-jarige man,
die ervan worden verdacht het
kopieerbedrijf Océ-Van Grinten
te Venlo maar liefst vijf miljoen
gulden te hebben willen afpersen,
zijn maandagmorgen vroeg in de
Zandvoortse duinen aangehou-
den.

De mannen werden in de kraag ge-
pakt door Zandvoortse en Venlose po-
litiemensen, nadat men ze op film-
achtige 'wijze had gevolgd, op aanwij-
zmgen van politiekorpsen uit het hele
land. Zelfs de Rijksluchtvaartdienst
werd erbij ingeschakeld, die helikop-
ters verstrekte voor het laatste deel
van de achtervolging. Men heeft zelfs
het geld weer terug, dat was achterge-
laten op de door de misdadigers aange-
wezen plaats.

In de nacht van maandag op dins-
dag werd door de directie van Océ-Van
Grinten gemeld, dat er was ingebro-
ken in hun bedrijf aan de St. Urbanus-
weg te Venlo. Men had zich toegang
verschaft via een deur aan de achter-
zijde. Er werd een onderzoek ingesteld
en even later werden drie brieven ge-
vonden. In de eerste brief werd een
bedrag geëist van vijf miljoen gulden
in bepaalde coupures, in de tweede
stond dat er een bom was geplaatst m
de kelder van het gebouw en dat ieder-
een werd afgeraden om zelfs maar in
de buurt van de benedenverdieping te
komen. De derde brief gaf instructies
over de manier van reizen naar Zand-
voort en eiste dat iemand van om-
streeks de veertig jaar het geld zou
vervoeren. Deze koerier diende met de
trein van 13.31 uur via de stations van
Eindhoven, Utrecht, Amsterdam met
eindbestemming Zandvoort te reizen
in een eerste-klas coupé. Hij mocht
onderweg met niemand enig contact
hebben, uitgezonderd met de conduc-
teur voor het knippen van zijn kaartje.
Uiteraard vermeldden de brieven dat
de politie niet mocht worden ingelicht.

Aukema terug van weggeweest

Socialisten weer terug in het college

.• Zandvoort heeft weer twee wethouders. Van Caspel (l) feliciteert Aukema (r)

met zijn benoeming. Foto: Berlott

Grand Prix 1986 definitief
van racekalender geschrapt

ZANDVOORT- De Grand Prix
van Nederland is definitief van de
kalender geschrapt. De formule-1
race die op zondag 31 augustus
1986 op het circuit van Zandvoort
zou worden verreden, zal derhalve
geen doorgang vinden. Dit heeft
de persdienst van het Circuit
Zandvoort op vrijdagmiddag 10
januari 1986 bekend gemaakt.

Als hoofdoorzaak wordt genoemd de
gebrekkige accommodatie voor een
aantal diensten die werkzaam zijn tij-
dens de Grand Prix. De gebouwen van
het Rode Kruis, Officials, politie en
het perscommunicatiecentrum vol-
doen niet meer aan de eisen van deze
tijd. "Nieuwe investeringen worden
niet gedaan, omdat de onzekere facto-
ren die de Provincie Noord Holland
stelt met de voorwaarden betreffende
de wet geluidhinder dit verhinderen",
wordt in het persbericht gezegd.
Bovendien blijkt 'de grote baas' van
het racegebeuren Bernie Ecclestone
van mening dat hij in Nederland wei-
nig medewerking krijgt. Door Eccles-
tone werden investeringen in het
vooruitzicht gesteld, mits de Neder-
landse overheid het voortbestaan van
het circuit kan garanderen. Nu deze
toezeggingen uitblijven stelt de Brit
dat aan een evenement waar bijna een
miljard tv-kijkers kennis van kunnen
nemen, de overheid in het kader van
de Holland promotie best een finan-
cieel steentje kan bijdragen.

In het persbericht van het Circuit
Zandvoort komt tot uiting dat men
ondanks deze tegenvaller toch opti-
mistisch blijft over een Grand Prix
1987. "Sinds 1948 zijn er vierendertig
formule-1 wedstrijden verreden en
met de gemeente Zandvoort vinden
onderhandelingen plaats over het af-
sluiten van een veertig jarig contract.
Bovendien zal Zandvoort een plan
ontwerpen voor modernisering van de
accommodatie voor publiek en andere
belanghebbenden".
Omdat de Grand Prix dit jaar geen
doorgang zal vinden betekent dit voor

de gemeente een inkomstenderving
van vierhonderdduizend gulden. De
directie van het Circuit Zandvoort
heeft aangekondigd dat zij een bedrag
van driehonderdduizend gulkden van
de pachtsom zal aftrekken.

In de commissievergadering van AZ
die op woensdag 8 januari werd gehou-
den heeft burgemeester Machielsen
geantwoord op vragen van de socialist
Toonen dat Ecclestone uitgenodigd zal
worden om de plannen van de gemeen-
te te bespreken.

Het meerjarencontract en het 'over-
gangscontract' dat door de Gemeente
Zandvoort wordt opgesteld wordt mo-
menteel behandeld door een jurist.
Door de meerderheid van de raad zijn
enkele stringente voorwaarden ge-
noemd waaraan voldaan moet zijn
voordat het nieuwe contract onderte-
kend kan worden,
deze zijn onderandere:
• Er moet zekerheid bestaan over vol-
doende financiële bijdrage van het
rijk;
• Er zal overeenstemming moeten zijn
over de duur van het langjaren con-
tract;
• Er dient juridisch zekerheid te be-
staan dt een overgangscontract van
vijf jaar geen automatische verlen-
ging van nog eens vijf jaar inhoudt;
• Er dient een waterdichte ontbin-
dingsclausule in het contract te ko-
men zodat, wanneer blijkt dat het
Vendoradopark en het circuit niet
naast elkaar kunnen voortbestaan de
voorkeur gegeven wordt aan het park;
• Er zal zekerheid moeten bestaan over
de totstandkoming van een nieuwe be-
heersstructuur ten aanzien van de
exploitatie van het circuit
Bovendien zal een uitgebreide toelich-
ting moeten komen op de relatie van
de bepalingen van de wet geluidhinder
ten aanzien van het circuit.

Met deze voorwaarden hebben zich
de fracties van de VVD, D66, PvdA en
het CDA geconformeerd. Inspraak
Nu, de Onafhankelijk Liberalen en
Gemeente Belangen zijn fel tegen

ZANDVOOBT- De socialist Ide
Aukema is na ruim drie-en-een-
half jaar terug op de wethouders-
zetel, die hij na de gemeenteraads-
verkiezing van 1982 moest verla-
ten. Met tien stemmen vóór en zes
tegen werd hij gesteund door de
fracties van PvdA, VVD, D66 en
het CDA gekozen om de openge-
vallen plaats in het college te be-
zetten. Dit geschiedde 'omwille
van de bestuurbaarheid van
Zandvoort' en het ging tenkoste
van het collegeprogram 1982, zo-
als dit door VVD en Inspraak Nu
destijds is opgesteld.

Bovendien lijkt het moeilijk om met
dit college vaart te zetten achter de
plannen een nieuw langjarig contract
met de circuitexploitant overeen te
komen. Bij de benoeming van Aukema
werd uitdrukkelijk door de vier lande-
lijke partijen gesteld dat 'politiek ge-
voelige zaken in deze zittingsperiode
niet meer op de rails worden gezet',
terwijl eveneens het aangaan door de
gemeente van een meerjaren contract
met de circuitexploitant aan zoveel re-
stricties moet voldoen, dat de verwe-
zenlijking hiervan op de lange baan
geschoven lijkt.

Collegeprogram '82
Het feit dat het collegeprogram 1982,

dat destijds door de grote overwinnaar
van de gemeenteraadsverkiezing, de
VVD, in samenwerking niet college-
partner de groepering Inspraak Nu
werd opgesteld door de benoeming van
Aukema is weggevallen, wekte geen
verbazing, wél irritatie bij Inspraak
Nu en de Onafhankelijk Liberalen.
Nadat de fractievoorzitter van de
PvdA de voorwaarden bekend had ge-
maakt waarop Aukema opnieuw deel

zou uitmaken van l'A i college, vroeg
Plieringa (oud-wethouder en fractie-
voorzitter van Inspraak Nu) om een
schorsing. Na teruggekeerd te zijn in
de raadszaal verklaarde hij ernstig be-
zwaar te hebben dat het college in de
huidige samenstelling slechts op de
winkel wilde passen. "In deze tijd kan
dit niet, er zullen maatregelen geno-
men dienen te worden, er zijn té veel
hete hangijzers die niet in de koelkast
opgeborgen kunnen worden"aldus een
verbolgen Flieringa. "De oppositie
heeft ons steeds verweten dat wij 'op de
winkel pasten', en juist nu met een
dreigende inkomstenderving is dit
niet mogelijk".

Bovendien bleek uit de verklaring van
PvdA,VVD, D66 en het CDA, volgens
Flieringa, dat men het al helemaal
eens was en dat op deze wijze niet al-
leen de stembusuitslag vn 1982 geweld
werd aangedaan, maar dat de inwo-
ners ook niet meer naar de stembus
behoefden te gaan in maart aanstaan-
de, omdat de coalitie al vast stond.

ZIE OOK PAGINA

ADVERTENTIE

Live Jazz
on Sunday

a.s. zondag 19 januari om
15.30 uur in de „Manege"
aan de Zandvoortselaan in
Zandvoort het live optreden
van

Jaap Dekker
Boogiesef

Stembusstrijd '86
ZANDVOORT - In Zandvoort

zullen in totaal acht politieke
partijen en groeperingen deelne-
men aan de gemeenteraadverkie-
zing 1986 die op 19 maart wordt
gehouden. Volgens opgave van
het gemeentelijk registratiebu-
reau hebben behalve de vier lan-
delijke grote partijen, CDA,
PvdA, VVD en D66 ook de navol-
gende plaatselijke groeperingen
zich laten inschrijven: Gemeen-
tebelangen Zandvoort, Zandvoort
2000, 'De plek van de nietstem-
mer' en 'Zandvoort Opnieuw'.

Gemeentebelangen Zandvoort
is een samenvoeging van de be-
kende groepering Inspraak Nu
(zittende raadsleden Gielen en
Flieringa), de Onafhankelijk Li-
beralen (Jongsma, en Landman),
en de huidige vertegenwoordiger
van de groepering Gemeente Be-
langen de heer Jansen.
Zandvoort 2000 heeft als hoofd-
doel de bevordering van een beter
leefklimaat in Zandvoort en
Bentveld. Dit beleid wordt gekop-
peld aan het bevorderen en uit-
breiden van het toeristisch en re-
creatief gebeuren. De voorlopige

kandidatenlijst vermeldt: Henk
van Ekeren, Jaap Brugman, Jan
Kalf f, Henny de Muinck en Rein
van der Werff jr.
'De plek van de nietstemmer'
heeft voorgaande gemeente-
raadsverkiezint,eiv deelgenomen,
doch behaalde niet genoeg stern-
men voor een raadszetel. Initia-
tiefnemmer A.A.W. de Vries zegt
dat het de bedoeling van zijn
groepering is de nietstemmer
weer stemzin te geven door een
duidelijk programma met een
maximale referenduminspraak.
Inlichtingen worden verstrekt
onder telefoonnummer: 17433 en
19221 of bij postbus 139, 2040 AC
in Zandvoort.
'Zandvoort Opnieuw' tenslotte
blijkt een initiatief van de Zand-
voorter Ron Schouten. Veel gege-
vens hierover zijn nog niet be-
kend, doch zullen volgen.

Vanaf volgende week ver-
schijnt in de rubriek 'Stembus-
strijd 1986' een uitgebreid inter-
view met de lijsttrekkers en/of
anderen van de respectievelijke
partijen waarin de verkiezings-
programma's door hen nader zul-
len worden toegelicht.

Winkeldiefstal
ZANDVOORT - Op zaterdag is in

een winkel aan de Grote Krocht een
18-jarig Zandvoorts meisje aangehou-
den, dat ervan werd verdacht scheer-
mesjes ter waarde van ƒ 8,75 te hebben
gestolen. Omdat het de tweede maal in
twee maanden was dat zij van winkel-
diefstal werd beticht, heeft de politie
hiervan een proces-verbaal opge-
maakt.

Haar woning werd, met haar toe-
stemming, aan een onderzoek onder-
worpen en de Zandvoortse mocht na
een verhoor op het bureau weer naar
huis.
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WATER-
STANDEN

Datum HW LW HW LW
16 jan. 728 322 1953 1530
17 jan 811 412 2041 1613
18 jan 857 456 2130 1654
19 jan 951 543 2228 1741
20 jan 1101 634 2352 731
21 jan - 731 1214 1937
22 jan 1 03 8 37 13 13 20 50
23 jan. 155 941 1403 2159
Maanstanden vrijdag 17 januari EK 23 13 uur
Doodtij. maandag 20 januari NAP + 65 cm
11 21 uur

Mede dankzij het feit dat door het
bedrijf de politie niettemin toch werd
ingeschakeld en deze zelfs een koerier
aanwees, heeft men de zaak binnen
een periode van acht uur kunnen op-
lossen. De tas met geld, waarmee de
koerier omstreeks half zes in Zand-
voort arriveerde, werd m de gaten ge-
houden en volgens de eis geplaatst
tussen twee containers achter Hotel
Bouwes. Omstreeks 20.00 uur werd de
tas opgepikt door de Santpoorter van-
uit een rijdende auto en de achtervol-
iing richting duinen werd ingezet.
Binnen korte tijd had men de Sant-
poorter te pakken en kon men beslag
leggen op hun vervoermiddel, een
snelle middelgrote personenauto,
waarin zich liet geld bevond. De man
uit Venlo werd later die nacht nog
aangehouden. Beide heren bleken te
beschikken over een uitgebreid straf-
register. hoewel afpersing nog niet
stond vermeld. Ze hebben nog niet be-
kend deze misdaad te hebben gepleegd,
maar gezien de overweldigende hoe-
veelheid aanwijzmgingen. acht de po-
litie hun aanhouding alleszins ge-
rechtvaardigd.

De explosievendienst, die was inge-
schakeld voor het onschadelijk maken
van de bom, constateerde dat de met
bladlood beklede koffer in de kelder,
niet meer bevatte dan een horloge en
een draagbare radio. Desondanks
heeft men het gehele gebouw aan een
grondig onderzoek onderworpen, om-
dat men het niet uitgesloten achtte
dat er elders explosieven waren ge-
plaatst. Men heeft niets kunnen vin-
den.

Het voorval werd officeel bekend ge-
maakt op een persconferentie, die door
de politie te Venlo op dinsdagmiddag
werd gehouden. Brigadier Q.F.M.
Vink van dit politiekorps verstrekte
later nog nadere gegevens en een ge-
weldige ondersteuning te hebben ge-
had van de Zandvoortse politie. De
persvoorlichter van de Zandvoortse
politie had gedurende de ochtend al
melding gemaakt van het feit dat een
ernstige misdadiger was aangehou-
den. maar kon op dat moment geen
verdere inlichtingen verstrekken, om-
dat de tweede man nog voortvluchtig
was.

Ongehoorzame gast
ZANDVOORT - De eigenaar van

een hotel aan de Brederodestraat heeft
afgelopen vrijdagmiddag om assisten-
tie verzocht bij de verwijdering van
één van zijn gasten. De hotelgast had
op onaanvaardbare wijze de huisre-
gels overtreden.

De man weigerde gehoor te geven
aan het verzoek van de hoteleigenaar
om te vertrekken. Maar toen de politie
verscheen, bedacht hij zich en besloot
dat het toch raadzamer was om elders
onderdak te gaan zoeken.

ADVERTENTIE

Dansschool
Albert

van Lingen
studio: Oranjestraat 12

Zandvoort-centrum

Ballroom en
Latin American

Nieuwe clubs voor
beginners-

gevorderden etc.
Aanvang januari.

Speciale clubs voor
paren (elke leeftijd)

Nieuw:
clubs voor kinderen

(6-12 jaar)
Les in kinder-disco dansen
Prospektus en inlichtingen

telefoon:
02507-16623/17082

Nieuwsblad
iedere week zelf in de bus

Abonnementsprijs slechts ƒ 19,55 per halfjaar (ƒ 36,95 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal ƒ 10,65, halfjaar ƒ 19,55, jaar ƒ 36,95
Zandvoorts Nieuwsblad

Losse nummers 1 gulden.
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Op 10 februari 1986 hopen onze ouders, groot-
en overgrootouders

D. Halderman
en

G. Halderman-Paap
de dag te herdenken dat zij 65 jaar geleden in het
huwelijk zijn getreden.

Cothen:
D. Halderman
A. Halderman-van Ede

Basel:
T. Rudiger-Halderman
D. Rudiger

Amsterdam:
J. Venmans-Halderman
J. Ven mans
Klein- en achterkleinkinderen

Zandvoort, Dr. Schaepmanstraat 2
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Voor uw hartelijke bewijzen van deelneming en medele-
ven en de mooie bloemen ons betoond bij overlijden van
mijn lieve man, vader en opa

Cornelis Jacobus Twisk
betuigen wij u onze oprechte dank.

Uit aller naam:
E. M. Twisk-van Deursen

Zandvoort, januari 1986

Voor uw medeleven en belangstelling ondervonden tij-
dens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man

Evert Janssen
onze vader en opa willen wij u langs deze weg graag
hartelijk bedanken.

W. C. J. Janssen-Bionda
Kinderen en kleinkinderen

Zandvoort, januari 1986
Herm. Heijermansweg 1/35

Enige en algemene kennisgeving.
Na een moedig gedragen langdurige ziekte is
overleden

Nellie
Petronella Wilhelmina
van Beem-ten Velden

* 4 december 1921 f 14 januari 1986
Zandvoort:

H. van Beem
2042 GE Zandvoort, 14 januari 1986
Hogeweg 47 RD
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 17 janua-
ri a.s. om 11.45 uur in het crematorium „Velsen"
te Driehuis-Westerveld.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcen-
trum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort, aldaar geen bezoek.
Vertrek vanaf het uitvaartcentrum, Poststraat 7,
Zandvoort, om 11.00 uur.

Geen bezoek aan huis.

In een tijd waarin naastenhulp en medeleven
steeds minder voorkomt heeft mijn man

Evert Janssen
de liefdevolle verzorging en ik de volledige steun
mogen ondervinden tijdens zijn ziekte en het
overlijden. Hiervoor wil ik Dr. Bouwman, Dr. v.
Bergen, Dr. Scipio-Blume, Joost, Eelco, dexzus-
ters en broeders van de Kruisvereniging alsmede
de staf van het Huis in de Duinen hartelijk be-
danken.

W. C. J. Janssen-Bionda
Herm. Heijermansweg 1/35
Zandvoort

Na een werkzaam leven is van ons heengegaan
onze lieve man, vader, schoonvader en opa

Bertus Wit
op de leeftijd van 77 jaar.
Zijn positieve levensinstelling en zijn vermogen
om van kleine dingen te genieten, zullen wij
nooit vergeten.

Zandvoort:
M. Wit-Brandsma
Hillie Wit
Hilleke en Janneke

Noord wijkerhout:
Maike Danielsson-Wit
René Danielsson

2041 NC Zandvoort, 8 januari 1986
A.J. van der Moolenstraat 31
De crematie heeft inmiddels in stilte plaatsge-
vonden.

Heden is na een moedig gedragen ziekte overle-
den

Jansje Elisabeth Sliker
weduwe van Thomas van Soelen

eerder weduwe van
Theodoor Johan Ferdinand van Zoelen

op de leeftijd van 79 jaar.
Uit aller naam:

Mr. L. H. M. van Noordwijk
Ex. Test.

Zandvoort, 7 januari 1986
De Favaugeplein 21 flat 64
Correspondentieadres:
Mr. L. H. M. van Noordwijk
Kennemerplein 11
2011 MH Haarlem
De crematie heeft vrijdag 10 januari plaatsgehad.

Met diepe droefheid moeten wij u kennis geven,
dat onverwacht uit ons midden is heengegaan
mijn geliefde man, onze zorgzame vader en lieve
opa, onze broer, zwager en oom

Klaas Jacobs
op de leeftijd van 59 jaar.

E. Jacobs-Terol
Jasperdina en Karel
Martin
Mirjam

\ Ans en Roger
Armand
Klaas en Martha

! en verdere familie.
, 2041 VP Zandvoort, 14 januari 1986.

Van Leeuwenhoekstraat 11
Geen bezoek aan huis

Geen bloemen
Klaas is opgebaard in het uitvaartcentrum,
Poststraat 7 te Zandvoort alwaar gelegenheid is
tot afscheidnemen en condoleren donderdag-
avond van 19.00 tot 19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
17 januari om 11.30 uur in het crematorium Vel-
sen te Driehuis-Westerveld.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in een
der ontvangkamers.

Rust nu maar uit, je hebt je strijd
gestreden.

Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

Bedroefd om haar heengaan, maar heel dankbaar
voor wat zij voor ons heeft betekend geven wij u
kennis dat woensdag 8-l-'86 in de Mariastich-
ting te Haarlem van ons is heengegaan mijn lieve
vrouw en onze lieve moeder en oma

Wilhelmina Fortgens
echtgenote van B. Paap

op de leeftijd van 58 jaar.
Fred
Hennie
Sonja
Philip
en kleinkinderen

januari 1986
A. J. v.d. Moolenstraat 43
2041 NC Zandvoort
Overeenkomstig de wens van de overledene
heeft de crematie in stilte plaatsgevonden.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. OZ507-1 72 44 / 1 21 37 / 1 32 78

EERSTE CHRISTELIJK LYCEUM
Scholengemeenschap voor Havo, Atheneum en
Gymnasium.

Het ECL is centraal gelegen bij ,,het Schouwtje",
direkt aan de buslijn A'dam-Zandvoort met een
vaste stopplaats op 2 min. loopafstand van het
gebouw.

Zuider Emmakade 43, Haarlem, telefoon
023-311651

Rector: J. G. Landstra
Spreekuren: na tel. afspraak

OPEN DAG
zat. 1 febr. 10.00 u - 13.00 uur

Op het E.C.L. zijn ook leerlingen uit klas 4 Mavo
welkom, die overwegen in 4 Havo plaats te nemen.

Leerlingen van de zesde klas van de basisscholen
en hun ouders zijn van harte welkom om kennis te
maken met de school.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507 - 1 23 27
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN.
PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
o.ver aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

VRHUIZERS
A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoprt - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

We staan bekend om onze
warme gastvrijheid,
daarom laten we u ook maar
even in de kou staan.

NU ZIJN WE GESLOTEN,
maar vanaf vrijdag 24 januari bent u
weer heel erg welkom.
In. die tussentijd wordt er een gloed-
nieuwe keuken geïnstalleerd, zodat
wc u in de toekomst nog smakelijker
kunnen ontvangen.

Vanwege uw geduld is het aperitief
die dag voor onze rekening.

Visrestaurant
Duivenvoorden

Haltestraat 49, Zandvoort.
Telefoon 02507-12824.

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland
tel.02507-1 5351
DA G EN NA CHT VERZORGING

WIE MAAKT U
WEGWIJS IN

DE WIR-WAR
VAN ONZE

SOCIALE
UITKERINGEN?

HET PAROOL!
Het sociale stelsel - 1e kwartaal 1986.
Alle sociale premies en uitkeringen op 'n rijtje.
Wie heeft in 1986 recht op een uitkering, hoe hoog zijn
de uitkeringen voor de verschillende groepen mensen,
wie moet ervoor betalen en hoe hoog zijn al die
verschillende premies?
Het antwoord op deze en dergelijke vragen stond op
een overzichtelijke manier op twee krantepagina's in
Het Parool van 30 december 1985.
De overdruk die we daarvan voor u hebben laten
maken is zojuist door de drukker afgeleverd.
De poster is te koop bij alle kantoren van Het Parool in
en om Amsterdam voor ƒ 5,- per stuk.
Bestellen kan ook, door ƒ 7,50 (poster,
porto en verpakking) over te maken
op postgirorekening 260728 ten
name van PAROOL SPECIAAL in
Amsterdam met vermelding
„poster uitkeringen 1986".

NU HALEN,
•̂  M^^^. ^^ î .̂ m ^^^ m^^. wmAm

ZOMER '86 PAS BETALEN.
WAARIN EEN STERK NUMMER

SOEPEL KAN ZIJN.
De Peugeot 205 is zonder meer een sterk

nummer. Mooi om te zien. Doordacht. Elegant. Ruim
en comfortabel. Dynamisch.

In 16 uitvoeringen, zowel benzine als diesel.
Nieuw is de sportieve Peugeot 205 XT.
Z'n 80 DIN/pk is goed voor 170 km/u.

Bij al die sterke punten kunt u nu - tijdelijk -
nog een ijzersterk pluspunt tellen. Een uiterst soepel en
uitermate gunstig financieringsaanbod. Wie nu een
Peugeot 205 personenauto koopt en registreert
vóór uiterlijk 31 januari 1986 heeft de keuze uit twee
fantastische financiële aanbiedingen.

• U kunt profiteren van een renteloze lening
tot 70% van de aanschafprijs, met een maximum
van 10.000 gulden. Na 30% aanbetaling gaat u tot l juli
1986 rijden zonder rente te betalen of zelfs maar
iets af te lossen.

Die aanbetaling kunt u in de meeste gevallen
trouwens heel simpel oplossen door uw huidige auto
in te ruilen, l Juli 1986 rekent u af.

• In plaats van die renteloze lening kunt u ook
kiezen voor een autolening van 3 jaar met 50%
rentereductie. Na een aanbetaling van eveneens 30%
betaalt u uw lening in 36 maanden af. Maximum
te lenen bedrag 10.000 gulden. Effectieve rente op
jaarbasis 8,2%.

Beide leningen worden door Peugeot Talbot
Financiering verstrekt onder de gebruikelijke voor-
waarden van huurkoopovereenkomst, waarbij de
Peugeot Talbot organisatie de rente/rentereductie voor
haar rekening neemt.

DUBBEL VOORDEEL VOOR
PEUGEOT 205 ACCENT KOPERS.
Dit tijdelijke financieringsvoordeel geldt natuurlijk
ook voor de sportieve

Peugeot 205 Accent. Die is uitgerust met een aantal
speciale extra's.

Zoals: dakspoiler, zwarte antenne, brede
stootstrips met een rode bies die doorloöptm de bum-
pers, specifieke type-aanduiding op de flanken en
achter, full cover wielplaten en in hoogte verstelbare
hoofdsteunen.

Extra's waarvoor u niets extra betaalt. De
Peugeot 205 Accent vanaf f 15.965,-.

Aantrekkelijk genoeg om even bij ons langs te
rijden? Doe dat dan wel zo snel mogelijk, want dit aan-
bod is tijdelijk! §1 PEUGEOT 2O5

PEUGEOT 205 ACCENT VANAF F 15.965,-.

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW. AFLEVERINGSKOSTEN F 425,-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN PEUGEOT TALBOT LEASE, DIRECT LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

PEUGEOT TALBOT: 2>ystaSfti4cA OfZ atef* PEUGEOT WERELDKAMPIOEN RALLY'S 1985
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Fokker 50 moet succes van
SCHIPHOL - Afgelopen za-

erdag heeft vanaf Schiphol
iet prototype van Fokkers
lieuwe verkeersvliegtuig, de
"'okker 50, zijn eerste vlucht

Emaakt. De Fokker 50, die be-
eld is voor circa vijftig pas-
giers, moet het succes van de

iu ruim dertig jaar oude
^riendship voortzetten.
De Fokker 50 lijkt uiterlijk nog

teeds zeer sterk op de trouwe P.27
'riendship en lijkt er uiterlijk nog
ieel sterk op. De P.27 gaat al mee sinds
958, toen de eerste exemplaren aan de
uchtvaartmaatschappijen werden af-
eleverd. Fokker heeft sindsdien met
eleidelijke vernieuwingen het vlieg-

ï uig steeds modern en aantrekkelijk
/eten te houden. Er zijn nu in totaal

i iiim 750 Friendships verkocht, inclu-
i lef 206 stuks die in licentie bij de Ame-
I ilcaanse vliegtuigfabriek Fairchild
i rerden gebouwd.

oor René de Leeuw

Door de jaren heen is er aan de F.27
jveel veranderd, dat behalve de uiter-
ike gelijkenis de overeenkomsten
_ de eerstgebouwde en laatste
'riendships niet al te groot meer zijn.
"hans hebben de ontwikkelingen in
e luchtvaart de F.27 achterhaald en
[eeft Fokker de Friendship tot een
rijwei geheel nieuw vliegtuig ge-
ransformeerd.
De grote aanzet tot de ontwikkelin-

en in de sector regionale luchtvaart,
•tarvoor de Fokker 50 bedoeld is, werd
11978 gegeven in de Verenigde Sta-
en. Daar werden toen veel regels voor
et burgerluchtverkeer opgedoekt.
s gevolg van deze 'deregulering' nam

è concurrentie sterk toe en kregen
ejgionale luchtvaartmaatschappijen
aeer kansen zich in de strijd om de
linst van de luchtreiziger te mengen.
)aarvoor hadden die maatschappijen
iiauwe vliegtuigen nodig en dat mani-
ssteerde zich meteen in een toename
an de belangstelling voor onder meer
e Friendship. Fokker kreeg orders uit

i e VS en ging over tot verhoging van
Ie produktie.

)ptimistisch
kokker bekeek de zaken heel opti-
istisch en dacht dat de Friendship
\. wel tot aan het eind van de eeuw in
pduktie kon blijven. Toch bleek na
;n paar jaar dat het voor de Friend-
p erg moeilijk werd om blijvend te
.nen wedijveren met allerlei nieu-

;e typen kleine verkeersvliegtuig. De
evende Amerikaanse regionale

De Fokker 50 tijdens zijn eerste vlucht. Foto Fokker De produktielijn van de illustere F.27 Friendship.

markt inspireerde namelijk tal van
andere fabrikanten tot de ontwikke-
ling van nieuwe toestellen. En in die
vliegtuigen werd veel nieuwe techno-
logie verwerkt, met als belangrijkste
resultaat een belangrijk lagere brand-
stofrekemng.

Na het mislukte avontuur met
McDonnell Douglas, waarmee Fokker
samen de 150-zits MDF-100 wilde bou-
wen, concentreerde Fokker zich op
verbetering en ingrijpende vernieu-
wing van de Friendship en de ontwik-
kehng van de 100-zits Fokker 100 uit
de F.28 Fellowship. Fokker overwoog
aanvankelijk de dertig jaar lang ge-
volgde lijn van geleidelijke vernieu-
wing van de F.27 voort te zetten met
het inbouwen van nieuwe motoren.
Spoedig werd duidelijk dat dit niet
voldoende was zijn om de concurrentie
het hoofd te kunnen bieden. Ook is
gekeken naar de mogelijkheid van de
ontwikkeling van een geheel nieuw
vliegtuig, voor ongeveer vijftig passa-
giers. Dat bleek erg duur en bovendien
had de F.27 nog eigenschappen, waar-
mee in de moderne luchtvaart nog
heel goed te concurreren viel. Fokker
besloot de middenweg te volgen: de
F.27 constructie (romp, vleugel etc.)
handhaven en verder praktisch alles
vernieuwen: een nieuwe motor, een
nieuwe propeller, een nieuw onderstel,

een nieuwe cockpit met beeldscher-
men in plaats van traditionele instru-
menten, een gemoderniseerde cabine,
etc. Het resultaat verschilde zoveel
van de F.27 dat het vliegtuig een ande-
re aanduiding kreeg, namelijk Fokker
50.

Geen wonder dat de Fokker 50 uiter-
lijk nog heel veel op de Friendship
lijkt, maar er zijn toch ook voor de
oppervlakkige waarnemer enkele dui-
delijke verschillen: de zesbladige in
plaats van een vierbladige propeller,
een dubbel in plaats van een enkel
neuswiel, een andere vorm van de mo-
torgondel en een groter aantal kleine
ramen.

Comfort

Een van belangrijkste uitgangspun-
ten bij het ontwerpen van de Fokker
50 is het comfort voor de passagier. In
veel gevallen zal die passagier overge-
stapt zijn van een lange-afstands-
vlucht en vermoeid zijn. Het verschil
in comfort mag daarom niet al te groot
zijn en dat stelt eisen aan de stoel- en
bagageruimte en vooral aan het ge-
luidsniveau in de cabine. Dat geluids-
niveau is 5 decibel omlaag gegaan in
vergelijking met de laatste Friends-
hips. De belangrijkste bijdrage daar-
aan wordt geleverd door de zesbladige

propeller, die dankzij het grotere aan-
tal bladen minder snel hoeft rond te
draaien om dezelfde prestaties te ha-
len. Gebleken is dat vooral de tipsnel-
heid van invloed is op het geluidsni-
veau: hoe lager de tipsnelheid, hoe
minder lawaai. Overigens kleven er
aan een zesbladige propeller ook nade-
len. Hij is duurder en heeft ook een
lager rendement, zodat iets meer
brandstof wordt verstookt. Fokker
heeft dit echter voor een lager geluids-
niveau in de cabine wel over.

Het brandstofverbruik ligt deson-
danks toch ruim dertig procent bene-
den dat van bij de Friendship. Dat is te
danken aan de nieuwe motor, de
PW124 van Pratt & Whitney Canada.
Voor de Friendship heeft Fokker altijd
de Rolls-Royce Dart turbopropmotor
gebruikt, maar hoewel van deze motor
door de jaren heen steeds zuiniger ver-
sies zijn ontwikkeld, kan de motor niet
meer meekomen met de allernieuwste
motortypen. De keuze voor de nieuwe
motor heeft tot gevolg dat de gondel,
waar de motor in zit, een andere vorm
heeft gekregen.

De vliegers krijgen in de cockpit de
beschikking over vier of vijf beeld-
schermen in de cockpit, waarop de

als in cockpits van grote verkeers-
vliegtuigen als de Airbus A310 van de
KLM. Er kleeft hieraan echter ook een
nadeel. Veel klanten van de Friend-
ship opereren in de derde wereld en
vele daarvan kunnen nog niet over-
weg met de moderne technologie van
de digitale cockpit. Fokker mikt er
echter op de eerste tijd de Fokker 50
voornamelijk aan moderne westerse
maatschappijen te verkopen. Na ver-
loop van tijd zal de digitale cockpit ook
in de derde wereld oprukken en de
Fokker 50 aan aantrekkelijkheid win-
nen.

Een ander belangrijk verschil is de
vervanging van het pneumatische op-
derstel van de F.27 door een hydrau-
lisch onderstel. Dit laatste is niet ge-
beurd omdat het pneumatische sys-
teem niet voldoet, maar omdat de
luchtvaartindustrie nagenoeg nog
uitsluitend hydraulische onderstellen
toepast. Daardoor is de technologie
van het hydraulisch onderstel verder
ontwikkeld en aantrekkelijker voor
toepassing in de Fokker 50.

De cockpit heeft een groter aantal
kleinere ramen gekregen. De indeling
van de grote ramen en stoelen in de

belangrijkste vlieggegevens via com- P-27 leidt ertoe dat naar buiten kijken
puters worden gepresenteerd, net zo- niet altijd even gemakkelijk is zonder

kramp in je nek te krijgen Verder is de
cabine geheel opnieuw ontworpen. De
passagiers stappen voortaan m aan de
voorkant van het vliegtuig, terwijl dat
bij de F.27 achterin gebeurde. Deze
verandering is ingegeven om gemak-
kelijker aan te kunnen sluiten op avio-
bruggen op grote luchthavens.

In de constructie van de Fokker 50
worden op grotere schaal nieuwe
kunststofmatenalen gebruikt dan bij
de F.27. Het gaat daarbij om matena-
len. zoals koolstof- en glasvezel-ver-
sterkte plastics, die een lager gewicht
hebben en beter bestand zijn tegen
vermoeiing. De gewichtsbesparing
kan ten goede komen aan verhoging
van de nuttige lading of aan extra
brandstof ter vergroting van het vheg-
bereik.

De verkoop van de Fokker 50 is tot
dusver zeer goed gegaan. Er zijn er 38
verkocht en er is optie genomen op nog
12 stuks. Bij een produktietempo van
circa 25 per maand is er nu anderhalf
jaar produktie verkocht. Bepalend
voor het succes is met alleen liet aan-
tal. maar ook welke maatschappijen
tot aankoop hebben besloten. Hierover
heeft Fokker geen klagen. Tot de klan-
ten behoren Ansett Airlines (Austra-
he,15 stuks), een toonaangevende
maatschappij met grote technologi-

schP kennis in huis. on DLT (Duits-
land) een .samenwerkingspartner van'
Lufthansa Andere order-s komen van'
Austnan Airlines (Oostenrijk), Busy
Bee (Noorwegen). Maersk Air (Dene-
marken) en Corsair (VS. verbonden-
met Ansett) "

Dit is een rijtje namen waar de con-^
currentie jaloers op kan zijn. Die con-;.
currentie komt vooral van de nieuwe-
Frans-Italiaanse ATR 42, die iets klei-;'
ner is dan de Fokker 50 en van de.
Britse ATP (Ad\anced Turbo PropK-
die met 64 stoelen iets groter is. De"
belangrijkste concui rent wordt echter"
een nieuw produkt van De Havilland-
Canada. de DASH 8-300. een verlengde;
uitvoering van de 37-zits DASH 8. Het"
gewicht van de/e concurrent wordt,
met in de eei.ste plaats bepaald door de;
kwaliteiten, als wel door het feit dat de-]
Amerikaanse vliegtuigfabriek Boeingü
recent de Canadese fabriek heeft over-.-
genomen Daarmee is er op de Amen-;
kaanse markl een eigen vhegtuigmo-'
del gekomen, wat tot dusver niet het,
geval was. Bovendien ziet Boeing goe-
de mogelijkheden de DASH 8 te verko-'
pen in combinatie met de eigen grote
verkeersvliegtuigen, al dan met niet
aantrekkelijke kortingen, aan regio-
nale luchtvaartmaatschappijen, die]
met grote maatschappijen samenwer-
ken De laatste jaren tekent zich de.
tendens van deze samenwerking/
.steeds nadrukkelijker af. Voor Fokker,'
dat tot dusver veel tijd gestoken heeft,
in de Amerikaanse markt, juist in.
maatschappijen met dergelijke sa-'-
menwerkmgsverbanden. wordt de]
Amerikaanse markt er zo met gemak-,
keiijker op. Fokker heeft m ieder geval-
wel een paar jaar voorsprong, omdat'
de DASH 8-300 nog niet vliegt. ',

Oerde^elijk

Een sterk verkoopargument voor]
Fokker in vergelijking met vooral dp]
belangrijke ATR 42 is de door en door-
beproeide en oerdegehjke constructie/
die van de F.27 is overgenomen. De]
ATR 42 moet zich in dit opzicht nog •
bewijzen en dat gaat in ieder geval de •
eerste tijd met belangrijk hogere on-]
derhoudskosten gepaard.

De eerste vlucht van de Fokker 50,
luidde een te-stprogramma in, dat on- •
geveer een half jaar gaat duren en de~
bedoehng is dat eind 1986 de eerste]
produktiemachmes worden afgele-
verd aan Ansett en DLT. Fokker heeft •
plannen voor een verlengde uitvoe-]
ring van de Fokker 50 voor 70 passa- '
giers, maar voordat men hiermee be-
gint vi il men eerst de Fokker_50 ej^'
Fokker 100 projecten goed van de]
grond hebben.

anuari-programma
'Vrouwen Van Nu"
KANDVOORT - Voor de tweede
ft van de maand januari heeft
Sandvoortse vereniging "Vrou-
ii van Nu" het volgende pro-'
anma samengesteld:

Xmderdag 16 jan. De diëtiste me-
juw Van der Ende van de Neder-
itse Hartstichting houdt vanaf
0) uur een lezing over het belang
ngoede voeding. Onder haar leiding
[rlen verantwoorde hapjes bereid,
vordt tevens een quiz gehouden.

)nsdag 21 jan. Om 8.30 uur ver-
kt de bus van het Gemeenschaps-
i: voor een excursie naar Potterie
Driehoek in Huizen onder leiding

ft Rieke Visser. Lunch in Hilver-
üjm Vanaf 14.00 rondleiding door het
Iproepmuseum. Kosten ƒ 22,50 per
epx>n, inclusief koffie met gebak,
oncleiding en entree museum.

linderdag 23 jan. Met twintig per-
D un lunchen bij de Technische
|< hx>l aan de Verspronckweg 150,
I arlem. Verzamelen om 11.30 uur bij
j halte van bus 81 aan de Louis Da-
Ij straat of om 12.00 bij de Techni-

Donderdag 30 jan. Bezichtiging van
het werk van Rembrandt onder lei-
ding van de heer Kooij'in het Rijks-
museum. Verzamelen om 10.00 bij de
rechteringang van het museum. Kos-
ten vier gulden per persoon.

Dinsdag 4 feb. Contactochtend in
Hotel Zomerlust, aanvang 10.00 uur.

ie School. Prijs ƒ 10,- inclusief kof-

Touwencentrum
10OFDDORP - In het Vrouwen-

Sntrum zal op 21 januari een thema-
shtend worden gehouden over bur-

'lijke ongehoorzaamheid. Ditactue-
thema zal door Wil Gevers van
intekeningen worden voorzien. De
eenkomst begint om 9.15 uur. Het
tuwencentrum bevindt zich aan de
cfdweg 677, naast het Oude Raad-
is. Kinderopvang is aanwezig.

Studenten hielden
succesvolle actie

SANTPOORT - De twee acties die
rond de kerstdagen door de leerlingen
en leerkrachten van de IJmond-
M.T.S. werden gehouden, zijn bijzon-
der goed verlopen. De ouderen, min-
der-vahden en gehandicapten werden
naar volle tevredenheid van hun lek-
kende kranen, lichtstoringen, niet-
sluitende deuren en dergelijke afge-
holpen door de hoogste Wassers. Bo-
vendien vervaardigden zij voor gehan-
dicapten speciaal speelgoed en ge-
bruiksvoorwerpen.

De eerste- en tweede-klassers collec-
teerden het enorme bedrag van ƒ
27.692.45 bij elkaar, hetgeen alle ver-
wachtingen overtrof. Met dit geld, dat
via het Nederlandse Jeugd Rode Kruis
naar Noord-Colombia gaat, kan de be-
nodigde inventaris voor de inrichting
van de varende medische hulppost in
het district Choco (Colombia) worden
aangeschaft. Dankzij de grote inzet
van deze M.T.S.-leerlingen en de gene-
reuze gevers, hoopt het Rode Kruis de
nood in dit gebied (het sterftecijfer is
hier het hoogst van heel Latijs-Ameri-
ka) enigszins te kunnen lenigen.'

erkloze jongeren worden
teholpen door Luchthaven
ichiphol - De Luchthaven Schiphol
t een soort intern uitzendbureau
innen voor werkloze schoolverla-
van MAVO, HAVO of VWO. Via
Literne uitzendbureau kunnen zij
'n der in het bedrijf worden inge-
'iet is de bedoeling dat zij na ver-
van tijd de gelegenheid krijgen

in vaste dienst te komen. Schiphol
overigens nog een bijdrage aan

«strijding van de jeugdwerkeloos-
Door middel van verschillende

Jfcten van de Luchthaven komen
dertig jonge werklozen aan een

t* of tijdelijke baan.

Je jongeren die voor het interne uit-
ureau gaan werken krijgen een

.- laai arbeidscontract. Door op ver-
- U e n d e plaatsen in het bedrijf te

, zullen zij snel praktijkerva-
s opdoen.

hoolverlaters van LTS en MTS
l sinds 1984 bij verschillende onder-
In van de Technische Dienst op de

'haven werkzaam. Vorig jaar
Jen er vier schoolverlaters bij,
| het totaal daar op zestien bracht.

i de automatische administratie
los Luchthaven is pas geleden een
l^e medewerkster gekomen die de

door het Gewestelijk Arbeidsbureau
verzorgde opleiding applicatiepro-
grammeur volgde. Dit is een opleiding
van het arbeidsbureau voor mensen
die zich willen laten omscholen tot
programmeur of systeemanalist. De
Luchthaven verwacht dat er via deze
opleiding in de toekomst meer pro-
grammeurs worden aangetrokken.

Schiphol neemt verder deel aan een
zogenaamd "Informatie Instroompro-
ject". Dit is een door het Rijk gesteund
project, waarbij schoolverlaters wor-
den opgeleid voor informaticaberoe-
pe(n door middel van scholing en sta-
ges. In 1986 neemt de luchthaven via
dit project minimaal zeven beginnen-
de programmeurs en begeleiders mi-
cro-computer op in haar gelederen. Zij
zullen vijf maanden stage lopen bij
Schiphol. Een definitieve aanstelling
van enkele programmeurs na afloop
van de stage wordt niet uitgesloten.

Een laatste project waar de Lucht-
haven aan deelneemt, is gericht op
jonge werkeloze academici. Het betreft
hier twee jonge academici die een tij-
delijk contract hebben gekregen. Zij
krijgen op Schiphol de kans zich op
een aantal gebieden te bekwamen.

Depressiefronten hebben
voorkeur voor Nederland

Al eerder hebt u op deze plaas kun-
nen lezen dat de strijd tussen polaire
lucht die in de richting van de evenaar
beweegt en tropische lucht die in de
richting van de pool beweegt, depres-
sies veroorzaakt langs het grensvlak,
het polaire front. Een voorkeurgebied
is de noordwestelijke Atlantische
Oceaan langs de oostkust van Noord-
Amerika. Hoe gaat dit precies in z'n
werk?

Om te beginnen dringt er wat war-
me, vochtige tropische lucht aan de
zuidkant in de koudere, drogere pool-
lucht aan de noordkant van het polai-
re front en maakt zo een knik in dit
front. De warme lucht schuift nu over
de koude lucht heen. Onder de opstij-
gende, lichtere, warme lucht zal de
luchtdruk gaan dalen en deze plaats
zal het centrum van de depressie wor-
den, die zich kan ontwikkelen tot een
van grote diepte en enorme omvang.
Een bijzonder grote oceaanre'us trof-

fen wij eind vorige week op de'weer-
kaart aan. Daarover straks meer.

Koude (zwaardere) polaire lucht, die
uit het noorden komt, vervangt de op-
stijgende warme lucht. Deze luch't spi-
raliseert naar het midden van de de-
pressie. Er ontstaat een circulatie van
lucht, de koude lucht jaagt achter de
warme lucht aan. De warme lucht
gaat verder in noordelijke richting,
stijgt almaar op en schuift verder over
de koude lucht heen. De koude lucht
dringt inmiddels verder naar het zui-
den, door onder de warme lucht heen
te kruipen. De rand van de opdringen-
de warme lucht wordt een warmte-
f ront genoemd, de rand van de opdrin-
gende koude lucht een koufront. Beide
fronten kunnen wel honderden, soms
wel meer dan duizend kilometers lang
zijn.

Het warmte- en koufront worden op
de weerkaarten aangeduid respectie-

HET WEER

door Paul Dekkers

velijk door halve cirkels en halve drie-
hoeken aan de zijde van de bewegings-
richting van het front. Trekt men in
gedachten vanuit het centrum van de
depressie twee lijnen naar buiten, na-
meüjk een in ongeveer zuidoostelijke
richting, de warmtefrontlijn, en een
naar het zuidwesten, de koufrontlijn,
dan ligt tussen beide lijnen een tong
van warme lucht, de zogeheten warme
sector van de depressie. Elke depressie
die zich boven de oceaan ontwikkelt,
kent aan de voorzijde een warmtefront

en aan de achterzijde een koufront. Zij
bewegen zich vaak, als gevolg van de
overheersende sterke westelijke lucht-
stroming, naar het oosten in de nch-
ting van het Europese continent.
Geen wonder dat wij hier m Neder-
land met heel wat fronten te maken
krijgen; per jaar passeren ons land ge-
middeld tussen de 100 en 120 fronten.

Een zo'n front rekende vorige week
vrijdag radicaal af met het wat win-
terse karakter van het weer, waarvan
in de eerste januaridecade sprake was.
Tot de 10e januari berekenden wij voor
Mijdrecht in deze louwmaand een ge-
middelde minimumtemperatuur van
-2,6 gr. C. en een maximumtempera-
tuur van +0,7 gr. C., ongeveer drie gra-
den onder normaal. Als laagste tempe-
ratuur werd -5,8 gr. C. geboekt, t.w. op
dinsdag 7 januari. Op donderdag 9 ja-
nuari bleef het ook overdag bij ons
minstens 2,5 graden vriezen.

Het genoemde dooifront, dat 8 mm
regen bracht en de temperatuur 's
avonds deed stijgen naar 6,0 gr. C.,
behoorde bij een zeer diepe stormde-
pressie, waarvan de kern met een wei-
haast ongelooflijk lage luchtdruk van
934 millibar tussen IJsland en Schot-
land werd aangetroffen. Bij veel huis-
barometers gaat de schaalverdeling

wat de laagste druk betreft niet eens •
verder dan 950 millibar of daarom-
trent. Geen wonder dat in die buurt .
een enorm stormveld werd gevormd.
Het was hetzelfde minimum dat com-
puters, KNMl-meteorologen en weer-
amateurs in verlegenheid bracht. Vol-
op twijfels bestonden of dit systeem
wel in staat werd geacht de vorst in
ons land te verdrijven, te meer daar
tegelijkertijd boven Scandinavië een.
hogedrukgebied, tot 1030 millibar, tot
ontwikkeling kwam en dit mogelijk,
voldoende tegengas kon bieden. Maar
het uitdiepingsproces (activiteit) van
de depressie ging nóg verder dan werd,
verwacht, zodat deze uiteindelijk toch"
een geslaagde aanval op de vorst kon
ondernemen.

Ook m het weekeinde zaten we met •
oceanische lucht opgescheept, waar- j
door de maximumtemperaturen in ,
Mijdrecht op zaterdag en zondag met r
respectievelijk 6.8 en 6,7 gr. C. enkele •
graden boven de normale waarde aan- !
wezen, 's Nachts bleef de temperatuur
met laagste waarden van respectieve-
lijk 3,2 en 3.0 gr. C. ruim van het vries-
ni int vprwuderd.

Temperatuurnormalen voor de pe-
riode 15-22 januari: maximumtempe-
ratuur (overdag): 4 gr. C.; minimum-
temperatuur ('s nachts): O gr. C.

Oosterparkstraat 59
Halfvrijstaand woonhuis
met schuur voor- en achtertuin.
Indeling: woonkamer met schuifpui, open haard, luxe
keuken, toilet. 1e verd. 3 slaapkamers, douche. 2e
verd. te bereiken met vaste trap, zeer royale kamer
met daarboven een bergruimte. Het pand is goed on-
derhouden en voorzien van thermopane beglazing en
centrale verwarming gas.

Inl. Makelaar o.g. H. W. COSTER b'.v.
Telefoon 15531.

3
KORTINGSAKTIE
op verschillende soorten wol

10 tot 25%
tevens opruiming

RESTANTEN v.a. l, ~ p. bol

De specialist
in al uw

bloemwerken

Storm en regen met

een bloemetje van

Bluys kan je ertegen.

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

Hondenkapsalon „ELSE
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507 -1 30 77
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Molenaar

C S U Schoonmaak Efficiency B.V.
vraagt

NETTE OPROEP-
KRACHTEN M/V

voor het uitvoeren van
schoonmaakwerkzaamheden op
diverse panden in Zandvoort.

Uw reaktie zien wij met belangstelling
tegemoet op telefoonnr.: 071-124875
(tijdens kantooruren).

Nieuw! Nieuw!
Balletstudio 118

start per februari nieuwe cursussen

Jazz ballet en Tapdance
op woensdagavond voor jeugd en

volwassenen.

Bel voor info
17789 of 070-648415.

Studio-adres: Corn. Slegersstraat 2a.

MIELE WASSALON

Haltestraat 63 b, tel. 14417

Profiteer nu nog van onze
heropenings aanbieding:

in nieuwe hoogcentrifugerende
wasautomaten van fVISELE

* Wassen, verzorgde wassen
* Lakenpakketten
* Dry-cleaning
* Leer- en suèdereiniging
* Dekbedreiniging
* Overhemden wassen en strijken
* Kilo-wassen voor bedrijven

Tot ziens! Joke en Stef Weller
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Oude keukens
weer als "nieuw"
Begint uw keuken croud uit te
zien'? Voordelig en snel maakt
PORT AS u w keuken weer als
nieuw, door het vervangen van
de keukendeurtjes door waarde-
volle PORTAS-deurtjes met ver-
verwisselbare panelen Naar
keuze 24 uitvoeringen in vele
natuurgetrouwe houtrr.otieven
Bijplaatsen van elementen is
mogelijk _____
Vraag mhch
tingen of be
zoekonze
show.

w'ivernieuwen
deuren S keukens

PORTAS-Vakbedrijf
Haarlem Zaandam b.v.
Jan Sluyterslaan 3
2033 TM Haarlem

'S10 23/33 25 24

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-1 61 23

KLEIN ZWART WIT
KATERTJE
9 maanden,

m. vlooienbandje (niet
gecastreerd), roepn.

Frits, omg. Baureweg-
Westerstraat.
Tel. 13361.

Klaar terwijl
u wacht

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tegen inlevering van
deze advertentie

PAÏAÏES
KRQKETÏEfê '\,-

De Drie Puntjes
Bloemendaal aan Zee

Snackbar
Beul. Barnaart 8,

Zandvoort.
Tel. 34301

Drogisterij - Reform

MOERERSBURG
Gespecialiseerd in

DSEET-

voor suikerpatiënten
en zoutloos

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel.02507-1 61 23

Muzieklessen:

PIANO
BLOKFLUIT
(ook groepsles)

CELLO
Tel. 18486

Compleet foto/fiimassor-
timent, voordelig afdruk-

ken en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
Zandvoort

komt aan huls.
Ook 's avonds.
TeL 19632

word ook
bloeddonor

020-123456

\mskMxlam
IM1 nmstU'kril.

li

bt^Tï'*»m
*s?

; i1
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koffie
Je bent er zo aan gewend, wordt altijd gezegd. Geen artikel is zo merkgevoelig
als koffie. Maar is dat wel rechtvaardig? Oirkson daagt u uit.
Probeer eens één keer Hotel koffie (en let dan niet op de prijs)! Proef desnoods
eens „blind,,. Best mogelijk dat u van gedachte verandert, dat u moet toegeven

dat u geen verschil proeft, of dat u Hotel koffie als beter beoordeelt.
Best mogelijk, want Hotel koffie komt immers van die branderij die
de koffienaam heeft. Probeer het maar eens, dan komt u voortaan
wat de prijs betreft niet meer op de „koffie,,.

CÓ>

ter
is
garan

deren: niet
'XE.'-- ' ' *•*? '4' ' f
t>2L -^ - <- --^ A ' ..^

HOTEL KOFFIE
ROODMERK

dus kwaliteit. Snelfilter-
maling, vacuüm verpakt

PAK 250 GRAM

geenj&KTmaar

HAG
KOFFIE

cafeïnevrij,_
snel filtermaling
PAK 250 GRAM

geen .4Mttf maar

* origineel Beiers

PORCELEINEN
KOP en SCHOTELS

het merk mogen we
helaas niet noemen

KEUZE UIT 12
MODELLEN EN DESSINS

geenjfc&fmaar

IfcEMALENKOFFlEff
ROODMERK

{U
".< '^.'jt:,}»- V M l l

sNt l l l! T t HMAI !>(.- , ' :sS

Maar natuurlijk verkoopt Dirkson nog meer dan 20 andere
soorten koffie, zoals: Douwe Egberts, van Nelle Supra, Gala, Nescafé
enz. enz. én natuurlijk voor de bekende lage Dirkson prijzen.

GEÏSOLEERDE
TV.THERMOSKAN
met glazen binnen f les en gemerkte
afsluitdop, voor warme en koude
dranken. In rood/wit - wit/wit
en grijs/wit. Inhoud: bijna 1 liter

AMC HALFVOLLE
KOFREMELK
ook buiten de koeling houdbaar

UTERPAK 2,29

ËSLiiiiUiy1!
2 kilo

NUTROMACUPS tray
KOFF1EMELK 8
ook voor zwart drinkers handig CUpS
om in huis te hebben ^-?
voor onverwachte visite JiZ9

*•ARGARIWE
°mtebakke

kwaliteit

NUTROMA

slechts één wolk/e is voldoende
voor een heer/i/k romig kopje
/foWex //es/e O. / //rer

NATUREL

N" \ «wJÜfvoOB

NR.2
oOrV geschikt voor uw
koffie automaat

2« fa
80 STUKS

S.K.S. GEVULDE
KANO'S MET BANKETSPIJS

PAK a 5 STUKS 1.25

ROYCO
SOEPEN

/ ( ) [ K UIT
('i H / A K J I

GEEN 78 MAAR

VEMA
APPEL-
MOES

GEEN CJ9 MAAR

GEKRUIDE

SOEP-
AROMA

GEEN 95 MAAR

BLANC DE BLANC

TAND-
PASTA

98 maar

UNOX MAGER
ZUURKOÜLSPEK

i n 100 GRAM
en 1,49 maar

l v

SUKRETTINE
zoetstof.ook geschikt voor diabetici,
één tabletje komt overeen met 4 gram
suiker. In handig tafeldoseerbusje

BUS 700 STUKS

CSM
SUIKERKLONTJES
in de handige uitdeeldoos

DOOS al KILO 2,85

voor
-8

vriM-vers

MOCCA
SLAG-
CAKE

EXTRA VERS VOORDEEL

HEEL
KILO

MarktSaan 55

NIEUW VENNEP
Hoofdweg 1185

ZWANENBURG
Dennenlaan 19

ZANDVOORT
Burg. Engelbertsstraat 21
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Flieringa pessimistisch over inkomsten gemeente

Wanneer alle maatregelenZAND VOORT - Door tegenvallende factoren die voor het jaar 1986
aanwezig lijken te zijn, ziet het er naar uit dat de gemeente Zandvoort
in bijzonder zorgelijke financiële omstandigheden komt te verkeren.

„Het spook van 'artikel 12 gemeente' doemt op aan de horizon", aldus
raadslid Fliering tijdens de commissievergadering van financiën die
maandagavond 13 januari werd gehouden.

Niet alleen is de Grand Prix Nederland van de racekalender 1986
geschrapt, hetgeen een verlies van ƒ 450.000,- / 500.000,- betekent voor
Zandvoort, maar ook ziet het er niet naar uit dat nog dit jaar de
parkeerboetes gefiscaliseerd kunnen worden. Opnieuw een post van ƒ
50.000,- minder inkomsten waar in de begroting rekening mee is
gehouden. Bovendien bestaat er nog geen zekerheid dat aan het
Casino niet reeds geïnde toeristenbelasting terug betaald moet wor-
den, en wordt de leges van speelautomaten verlaagd.

In de commissievergadering van fi-
nanciën, waar de heer Flieringa voor
de laatste maal als voorzitter optrad,
werd door hem een waarschuwing ge-
uit ten aanzien van het Mabonplan.
Ook hier rekent de gemeente Zand-
voort op inkomsten die geïnd kunnen
worden via de toeristenbelasting.
"Doch zoals de zaken er nu voor staan
is dit nog lang niet zeker. Daarom heb
ik er in het college ook de nadruk opge-
legd dat deze kwestie eerst terdege
wordt onderzocht, voordat de exploi-
tant de grond in handen krijgt. Het is
onze duurste grond en daar moeten
bepaalde inkomsten tegenover staan",
aldus Flieringa.

Flieringa verklaarde dat door hem
aan de vertegenwoordiger van Bin-
nenlandse Zaken de vraag werd ge-
steld, in hoeverre een oplossing van de
rijksoverheid kan worden verwacht
met betrekking tot de problematiek
aangaande de opbrengst van heffin-
gen voor casino's etc. Achtergrond
voor deze vraag vormde het mogelijk
niet doorgaan van de recreatiebelas-
ting en de door de kamerleden Her-
mans en De Grave gestelde vragen
over het Casino in Amsterdam. Het
enige antwoord dat Flieringa ontving,
was 'dat het overleg nog steeds gaande
is'

"Dwars door alles en over iedereen
heen, mag Amsterdam nu plotseling
wel een vergoeding per bezoeker ont-
vangen. Dit geschiedt opo privaat-
rechtelijke gronden. Ik weet niet pre-
cies hoe men dat voor elkaar gekregen
heeft, omdat het Rijk niet verder wilde
gaan dan twee gulden per bezoeker en
Amsterdam vast hield aan een rijks-
daalder, feit is wel dat zij het voor
elkaar gekregen hebben, en wij nog
steeds op antwoord wachten," ver-
klaarde hij.
Hrj sprak de hoop uit dat misschien in
de toekomst Zandvoort eenzelfde rege-
ling mag toepassen, maar zeker is dat
nog lang niet, terwijl de zaak over

eventueel teveel betaalde toeristenbe-
lasting door het Casino Zandvoort aan
de gemeente ook nog niet is geregeld.

Een forse vordering van het Casino op
de gemeente lijkt niet tot de onmoge-
lijkheden te horen.

Fiscalisering
Hoewel in oktober 1985 de minister-

raad accoord gegaan is met het voor-
stel te komen tot een wijziging van de
gemeenteweten enkele andere wetten,
om te komen tot een fiscale afdoening
van parkeerboetes met ingang van l
april 1986, lijkt dit nu extra vertraagd
te worden. Gewacht wordt onder an-
dere op het advies van de Raad van
State. Deze instantie zal bij haar be-
oordeling mede betrekken het rap-
port-Mulder, zodat vertraging wordt
verwacht. De politieke haalbaarheid
van het voorstel wordt eveneens du-
bieus, nu de CDA-kamerfractie heeft
verklaard tegen dit wetsvoorstel te
zijn.

Dit betekent dat inkomsten van
parkeerboetes, die voor Zandvoort
werden beraamd op ƒ 50.000,- per jaar,
niet geïnd zullen worden. Enkele
raadsleden, onder anderen Methorst
(VVD), maakten bij de begrotingsbe-
handeling al bezwaar tegen inkom-
sten die nog niet vast staan; zij lijken
nu in het gelijk gesteld te worden. Op-
nieuw een tegenvaller voor de gemeen-
te dus.

Leges kansspelen
Een forse inkomstenderving bete-

kent eveneens een advies van de Raad
voor Gemeentefinanciën. Door Econo-
mische Zaken wordt voorgesteld /
125,- voor de eerste en / 75,- voor elke
volgende speelautomaat op dezelfde
vergunning te heffen. Het advies van
de Raad voor Gemeentefinanciën

door gaan balanceert ZVoort
op de rand van faillissement

• Voorzitter Flieringa maakte zich op de commissievergadering veel zorgen
over de toekomst van Zandvoort. (archieffoto)
luidt nu dat limitering afgewezen dat eventuele inkomstenderving via
dient te worden, maar stelt eveneens het gemeentefonds (hieruit ontvangen

gemeenten uitkeringen) moet worden
gecompenseerd.

Volgens Flieringa blijkt uit het ant-
woord van de vertegenwoordiger van
Binnenlandse Zaken dat zeker de limi-
tering doorgang zal vinden, terwijl de
compensatie voor de gemeenten nog
lag niet vast staat.

Woonforensenbelasting
Door de commissie-Christiaanse is

het voorstel gedaan de woonforensen-
belasting en de toeristenbelasting tot
één verblijfsbelasting samen te voe-
gen, plus recreatiebelasting in te voe-
ren. Dit zou voor Zandvoort bijzonder
belangrijk zijn. Door Flieringa werd er
in de vergadering opgewezen dat tot
op heden het regeringsstandpunt nog
niet bekend is. Bovendien wordt door
hem betwijfeld of ooit zal worden over-
gegaan tot een verdubbeling van de
Onroerendgoed-belasting. Een verho-
ging van deze belasting zou waar-
schijnlijk de gemeentekas wel soelaas
bieden, maar dit zit er voorlopig niet
in.

"Een recreatiebelasting is wel van
belang voor Zandvoort, maar gezien de
laatste ontwikkelingen zeer zeer twij-
f elachtig", aldus de voormalig wethou-
der van financiën in de vergadering.

"Gebleken is tevens dat vanuit het be-
drijfsleven een zeer sterke lobby gaan-
de is voor het volledig afschaffen van
de woonforensen- en toeristenbelas-
ting, een idee dat een gewillig oor lijkt
te vinden bij verschillende ministeries.
Zandvoort moet dus alert blijven",
waarschuwde hij.

Grand Prix
Door Jongsma werd de aandacht ge-

vestigd op het extra verlies aan inko-
men dat Zandvoort lijkt te krijgen
door het wegvallen van de gelden uit

de Grand Prix. "Er zal toch snel iets
moeten gebeuren, in samenwerking
met Provincie en Rijk kunnen wij
misschien nog redden wat er te redden
valt. Ik heb gehoord dat de voorzitter
van de commissie Algemene Zaken op
vragen over het wegvallen van de
Grand Prix geantwoord heeft dat er
binnenkort een brief uit zal gaan aan
Ecclestone waarbij hij in kennis ge-
steld zal worden van de huidige plan-
nen en activiteiten. Niet om het één of

ander, maar dat lijkt mij rijkelijk laat"
aldus Jongsma, die aandrong op actie
vanuit de gemeente. Zijn medecom-
missieleden bewaarden echter het stil-
zwijgen. Slechts voorzitter Flieringa
beaamde dat hij zich van de ernst van
de situatie bewust was, en dat het
schrikbeeld van 'artikel twaalf ge-
meente' toch wel naderbij kwam.

Een gemeente krijgt de status 'arti-
kel twaalf gemeente' wanneer de uit-
gaven de inkomsten in een gemeente
overschrijden. Wanneer zelfs de reser-
ves niet meer voldoende blijken en
men door heffingen het inkomen niet
meer kan vergroten. Dan kan men
deze status bij het Rijk aanvragen.

Wanneer dit wordt goedgekeurd, ont-
vangt men behalve een uitkering van
het Rijk eveneens bezoek van een
ambtenaar die de hele boekhouding
van de gemeente doorlicht om na te
gaan hoe men in deze situatie terecht
is gekomen. "Men is dan geen baas
meer in eigen huis, want iedere uitga-
ve wordt dan nog eens door het Rijk
gecontroleerd".

Volgens de commissieleden van fi-
nanciën was dit toekomstbeeld wat te
zwart, doch men kon niet verhelen dat
het Zandvoort in financieel opzicht ze-
ker niet voor de wind gaat

Bij het wisselen van de wacht
ZANDVOORT- Aan het einde van de commissievergadering financiën, afge-

lopen maandagavond, werd door oud wethouder Flieringa dank gebracht voor
de wijze waarop de commissieleden hadden bijgedragen aan de open discussies
in zijn vergaderingen. Hij zei geen rancune te voelen.

"Als politicus moet het je niet uitmaken op welke plaats je zit. Ik ben er altijd
van uitgegaan datje het met zijn zeven tienen moet doen. Wel wil ik waarschu-
wern dat de komende tijd een bijzonder zware zal zijn, Wij zullen met zijn allen
aan de bak moeten willen wij ervoor zorgen dat Zandvoort geen artikel twaalf
gemeente wordt. Er zal geen tijd zijn voor onderlinge geschillen en verschillen.
De afgelopen periode heeft zich gekenmerkt door te veel persoonlijke rancune
en teveel persoonlijk gewin. Dit is de democratie niet ten goede gekomen en de
gevolgen zijn misschien wel begrijpenlijk maar grijpen diep in in sommige
levens, niet iedereen kan dit verdragen en dragen, daar moet wel begrip voor
zijn".

Vervolgens dankte Ide Aukema de wethouder voor zijn werk in de afgelopen
periode. 'Onder Uw leiding hebben wij altijd bijzonder prettig vergaderd en het
is jammer dat daar een abrupt einde aangekomen is. Maar dat was politiek
noodzakelijk".

Verbazingwekkend was daarom de houding van Flieringa aan het einde van
de raadsvergadering op 14 januari. Niet het feit dat hij de ambtenaren bedankte
voor de prettige samenwerking, ook nog niet het verwijt aan Aukema. "Ik zal
zeker niet op Uw vergadering komen op de wijze zoals U dat bij mij heeft gedaan.
Nee ik zal net als het CDA de voorstellen constructief beoordelen en daaraan
mijn medewerking verlenen". Het venijn zat in de staart toen hij besloot met de
woorden: "Ik moet U waarschuwen. Vier jaar geleden bezat U hier in dit huis
een groot imago, dit imago is geslonken tot nul. Daar moet U rekening meehou-
den".

Aukema had deze laatste opmerking kunnen laten voor wat die was, namelijk
tóch rancune, of persoonlijk kunnen reageren, dat was voor hem een klein
kunstje geweest. Dit werd nu gedaan door Toonen.
Dan kun je je afvragen "Had Aukema hier geen woorden voor ?"

Nieuwe partij neemt deel aan verkiezing

"Er moet een frisse wind waaien
door de plaatselijke politiek"

ZANDVOORT - Maandag-
avond 13 januari heeft de nieuwe
groepering Zandvoort 2000 zich
voorgesteld aan pers en belang-
stellenden. Lijsttrekker Henk van
Ekeren stelde dat in Zandvoort
jong en oud het huidige gedoe in
de politiek meer dan zat is. "Zand-
voort 2000 is een naam die bewust
gekozen is. Het is noodzakelijk dat
er een beleid komt in Zandvoort
en Bentveld voor een langere ter-
mijn. 2000 Geeft aan dat wij ons
serieus met de politiek zullen be-
zighouden. Zandvoort is niet te-
vreden over de huidige bestuur-
ders, het wordt tijd dat er een f ris-
se wind door de raadszaal gaat
waaien".

Zandvoort 2000 is een initiatief van
een aantal bestuurders van sportvere-
nigingen. Het ligt in de bedoeling het
werk van wijlen Jaap Koning (vroege-

• re fractievoorzitter van Gemeente Be-
langen; red.) voort te zetten. Zand-
voort 2000 heeft bezwaar tegen de wij-
ze waarop de plaatsvervanger van Ko-
ning zich momenteel in de Zandvoort-
se politiek opstelt. De huidige
fractievoorzitter van deze groepering
is namelijk van plan om tezamen met
Inspraak Nu en de Onafhankelijk li-

beralen van Jongsma met één lijst
onder de naam Gemeente Belangen
Zandvoort deel te nemen. Dit tot onge-
noegen van Van Ekeren die dit reeds
via een ingezonden brief in deze krant
heeft laten weten. Resultaat van dit
ongenoegen is de oprichting van de
groepering Zandvoort 2000.

Zandvoort 2000 zal niet gebonden
zijn aan de landelijke politieke partij-
en, de doelstelling is de bevordering
van een beter leefklimaat in Zand-
voort en Bentveld. Dit beleid zal wor-
den gekoppeld aan het bevorderen en
uitbreiden van het toeristisch/recrea-
tief gebeuren. Men staat een zakelijk
beleid voor dat zich zal richten op die
zaken die van wezenlijk belang voor de
gemeente worden geacht.

Open beleid
Door de initiatiefnemers wordt ge-

zegd dat men een open beleid zal voe-
ren, dat voor iedere burger begrijp-
baar en aanspreekbaar is. Men stelt
hier tegenover de organisatorische
kwaliteiten van de leden van Zand-
voort 2000, alsmede kennis van Zand-
voorten haar ingezetenen, kennis van
de financiële mogelijkheden, en over-
legervaring in bestuurlijke kwesties.
Voorstander is men van een ombuds-
man voor burgers die in sociale nood

Spoorwegen doof voor
klachten uit Zandvoort

ZANDVOORT- Het gesprek dat de
gemeente Zandvoort in december met
medewerkers van de Nederlandse
Spoorwegen heeft gevoerd over de
sluitingstijden en de voorgenoemen
herstel werkzaamheden heeft geen re-
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sultaat gehad.
Dit bleek op de commissievergadering
Algemene Zaken die vorige week
woensdag werd gehouden. Voorzitter
Machielsen deelde mee dat de NS niet
ontvankelijk is voor de bezwaren die
door het gemeentebestuur naar voren
zijn gebracht.
Deze zijn ondermeer de avondsluiting
in de wintermaanden, het buitenge-
bruik stellen van lift en hoofdingang,
hetgeen met name voor ouderen en
mindervaliden een grote handicap
blijkt te zijn.

In de maanden maart/april dus trj-
dens het Paasweekeinde zal Zandvoort
voor treinpassagiers niet bereikbaar
zijn. Herstelwerkzaamheden aan het
baanvak nopen de NS het baanvak te
sluiten. Er zou een mogelijkheid zijn
om slechts één baanvak open te hou-
den, en het reizigersverkeer door mid-
del van diesellocomotieven over dit
spoor te leiden en zo het station open
te houden, doch NS voelt hier niets
voor. Evenmin voor overwerk van de
spoorwegmensen, zodat het werk bin-
nen een korte tijd geklaard zou kun-
nen worden.
Treinpassagiers zullen in deze periode
per bussen naar Zandvoort worden
vervoerd.

Tegen de sluiting van het baanbak
overweegt de gemeente Zandvoort nu
een kort geding tegen de NS aan te
spannen. "Juist in een tijd, het voor-
jaar, wanneer een badplaats veel gas-
ten verwacht, kan Zandvoort de eco-
nomische gevolgen van een dergelijke
maatregel niet dragen" aldus Ma-
chielsen in deze vergadering.

verkeren. "Zij moeten een aanspreek-
punt hebben bij een onafhankelijke
instantie", staat in het programma.

Verder wil men de verbindingen met
het achterland verbeteren, de watero-
verlast in het dorp terugdringen, en de
bestaande sportaccommodaties in-
standhouden en/of uitbreiden. Boven-
dien wil men zich sterk maken voor
bevordering van evenementen en stre-
ven naar een plaats in de samenleving
voor het culturele verleden van Zand-
voort.

De voorlopige kandidatenlijst van
deze partij vermeldt de volgende na-
men: Henk van Ekeren, Jaap Brug-
man, Jan Kalff, Henny de Muinck en
Rein van der Werff jr.
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Stuifzand

• Elf vóór, zes tégen. Dat is de
afgelopen collegeperiode de
stemverhouding geweest in de
Zandvoortse raad. Nu de socialist
Aukema sijn benoeming heeft
aanvaard, als wethouder van
financiën, lijkt hierin weinig
verandering tekomen.

• Toch een heel duidelijke
verandering, immers voorheen
kwamen de positieve stemmen
van de fractie VVD, acht stuks, en
twee van Inspraak Nu, plus de
stem van Gemeente Belangen.
Tegenstemmers waren het CDA
twee stemmen, D66, één, en de
PvdA met drie.

• Dinsdagavond bleek duidelijk
dat de Zandvoortse raad een
volledige ommezwaai heeft
gemaakt, namelijk tien voor
betekent nu: drie stemmen van
PvdA, vijf van de VVD, D6B en het
CDA was dese avond slechts met
een man vertegenwoordigd,
anders was de stemuitslag
ongetwijfeld geweest elf voor en
ses tegen.

• Behalve de stemverhouding

ook een ommezwaai in het college,
hetgeen geweten wordt aan de
bestuurbaarheid van Zandvoort.
De VVD hield vol dat geen afbreuk
werd gedaan aan het
collegeprogram 1982, terwijl de
PvdA met duidelijke tevredenheid
constateerde "Dat de basis onder
dat collegeprogram is
weggevallen, dus ook dit
programma nu vervallen is".

• De tijd zal moeten leren, met
andere woorden de
gemeenteraadsverkiezing van dit
jaar, hoe de burgers van
Zandvoort over dit alles denken.
Wanneer alle partijen die
deelnemen aan deze verkiezing
gelijk krijgen dan sou de raad fiks
uitgebreid moeten worden, want
achteloze prognoses zijn:
PvdA: "Wij rekenen op minimaal
vier zetels, plus misschien een
rest" Toonen;
CDA: "Wij zijn ervan overtuigd
dat het verlies uit 1982
teruggedraaid wordt, toch wel
drie zetels";
Zandvoort 2000: "De burgers zijn
dat geruzie van de grote landelijke
partijen zat. Wij mogen wel op
twee zetels rekenen"; '
Gemeente Belangen Zandvoort:
"De mensen weten wat zij aan ons
hebben, wij kunnen zeker rekenen
op twee of drie zetels, als het er
niet meer worden" Gielen;
VVD: "Wij hebben orde op zaken
gesteld. Wij zullen misschien
verliezen, maar dat verlies zal
beperkt blijven" (Goed laat ons
zeggen vier);

D66: "Wij hebben er nu één, en als
de landelijke tendens zich
voorteet, weet ik het nog niet, om
zeker te zijn laten wij die ene
maar houden" Termes;
Zandvoort Opnieuw sal toch ook
wel een zetel wensen, want wat is
anders het nut van deelname aan
de verkiezing, terwijl ook de Plek
van de nietstemmer weer
enthousiast een
verkiezingscmpagne start.

• Wanneer iedereen gelijk sou
krijgen, zou Zandvoort een
gemeenteraad, moeten krijgen met
twintig vertegenwoordigers, wat
al te veel van het goede, want het
is bepaald niet zo geweest de
laatste jaren dat gesproken kon
worden "Van hoe meer zielen, hoe
meer vreugd'".

• De politici hebben voorlopig
gesproken, (in de raadszaal is
daar vaak geen woord Frans bij)
het lijkt tijd te worden dat de
burger ook eens aan het woord
komt.

• Tobber heeft het ook niet
vorzien op de huidige raadsleden.
Geërgerd merkt hij op 'dat het
slechts aan katten en honden is
voorbehouden om rollebollend
vechtend over straat te rollen, en
dat dit niet behoort tot figuren
van het menselijk ras".

• "Bovendien", klaagt hij, "Ze
houden nooit op. Kijk ik kan een
stevig rubbertje vechten met de
kat van de buren, hij mag niet in

•mijn tuin, en van mijn voer blijft
hij ook af. Maar daarom leven wij
niet als kat en hond om het zo
maar uit te drukken. Goed, wij
hebben wel eens woorden, maar
hier in Zandvoort, brrr, mensen
hebben zulke lange geheugens.
Dinsdagavond bijvoorbeeld,
iedere keer weer dat men
rollebollend over straat gelegen
had, ik heb zitten turven, van
links en rechts en vanuit het
midden, ik denk dat ze het
prachtig vinden, practisch iedere
partij heeft dat woord gebruikt. In
totaal tien maal, Nu lijkt alles pais
en vree tussen de grote landelijke
partijen. Ik krijg gewoon het
gevoel dat zij toch wel bevreesd
zijn dat al de plaatselijke
groeperingen straks op 'hun'
stoeltjes gaan zitten. Echt waar
hoor, ze hebben allemaal een eigen
stoeltje, onzichtbaar staat daar
een naam op. Straks als die
stoeltjes weer verdeeld zijn, begint
het geharrewar en gerollebol
misschien wel weer, ik ben daar
helemaal niet gerust op. Een
vrijage tussen VVD en PvdA heet
zoiets, nou ik ben öang dat het een
korte verkering wordt".

• Hoofdschuddend en
diepzorgelijk is hij
vertrokken.Bovendien is hij erin
geslaagd ons deelgenoot van sijn
zorgen te maken, doch wij zijn
optimistisch. Op 19 maart, dan
sien wij het ivel.

• Dit was het dan, de krant is
klaar, voetjes op tafel, tot volgende
week....

Kerken houden
dienst samen

ZANDVOORT - Op zondag 19 janu-
ari wordt om 10.00 uur in de Gerefor-
meerde Kerk aan de Julianaweg door
de lokale kerken een gezamenlijke
dienst gehouden van woord en tafel.
De dienst vindt plaats in het kader
van de week van "Gebed om eenheid",
die plaats vindt van 18 tot 26 januari.

Ds. Brinkman, ds. Van Leeuwen,
pastoor Kaandorp en mevrouw
Schram zullen in deze dienst voor-
gaan. Het thema van deze zondag
luidt "Samen getuigen zijn". Na afloop
is er gelegenheid voor gesprekken en
een gezellig samenzijn onder het genot
van een kopje koffie. De lokale raad
van kerken nodigt iedereen uit tot het
bijwonen van deze samenkomst.

Vroegere adjunct- directeur overleden
ZANDVOORT - Op 77 jarige

leeftijd is in zijn woonplaats
overleden de heer B. Wit,
voormalig adjunct-directeur van
de Dienst Publieke Werken
Zandvoort.

De heer Wit kwam na de
bevrijding in dienst van de
gemeente bij de Wederopbouw
als bouwkundig tekenaar. In
1949 volgde zijn benoeming tot
adjunct-directeur van PW. In
deze periode heeft hij onder
andere ontworpen de
reddingpost van de ZRB aan de
Zuid Boulevard en de
kleuterschool Josina van den
Enden. Dit gebouw aan de
Nicolaas Beetslaan is momenteel
het eigendom van het Rode
Kruis, afdeling Zandvoort, en
wordt eveneens gebruikt door de
Zandvoortse
Bomschuitenbouwclub.

Eén van zijn laatste werken
was het realiseren van de remise
van de dienst PW aan de
Kamerlingh Onnesstraat, waar
hij op 18 juni 1971 de eerste steen
voor heeft gelegd. Op 64-jarige
leeftijd ging de heer Wit, om
gezondheidsredenen, met
vervroegd pensioen.

Directeur Wertheim die enige
jaren met de heer Wit heeft
samengewerkt, herinnert zich
nog het grote inzicht van de heer
Wit by het oplossen van
technische problemen. "De heer
Wit kon dagen lopen broeden op
een technisch probleem, en
kwam dan met een oplossing
hiervoor, die getuigde van zijn
grote vakkennis en inventiviteit.
Wij hebben hem in dit opzicht
gemist, en nog vaak aan hem
gedacht", zegt hy.
De begrafenis heeft inmiddels
plaatsgevonden.

Eremedaille
bij afscheid

ZANDVOORT - Vrijdagmiddag
heeft burgemeester Machielsen aan de
comptabele Klaas van den Heuvel de
versierselen behorend bij de ereme-
daille in goud uitgereikt. Dit geschied-
de op een besloten bijeenkomst van
collega's, college-en raadsleden die in
de raadszaal werd gehouden vooraf-
gaande aan de afscheidsreceptie. Er
waren veel lovende woorden voor de
scheidende topambtenaar van Zand-
voort die sinds 1971 werkzaam was op
de afdeling financiën, waarvan een
groot aantal jaren als chef.

Het woord werd ondermeer gevoerd
door oud-wethouders Flieringa en Au-
kema die beiden bijna dagelijks met
Van den Heuvel hadden samenge-
werkt toen zij nog deel uitmaakten
van het college. Veel bloemen en ca-
deaus van de collega's en anderen,
waaronder attributen voor de hobby
van Van den Heuvel, het kunstschil-
deren.

In zijn dankwoord maakte de schei-
dende ambtenaar gewag van de som-
bere financiële wolken die zich boven
Zandvoort samenpakken, waaruit
bleek dat de gemeente financiën hem
ook nog na zijn vertrek zullen blijven
interesseren. De afscheidsreceptie
werd door zeer velen bezocht.

Auto terecht
ZANDVOORT- Eén van de vele au-

to's die bij de Amsterdamse politie als
vermist geregistreerd staan, is vorige
week vrijdag teruggevonden op het
parkeerterrein aan de Burgemeester
Van Alphenstraat.

De politie in de hoofdstad is op de
hoogte gesteld.

• Klaas van den Heuvel wordt gefeliciteerd met zijn zo juist ontvangen
onderscheiding door oud-burgemeester Nawijn. foto oeriott
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Makelaar: een vak apart
"Boefjes, malafide, beetje gladjes". Een paar reacties op de

vraag wat men zich voorstelt bij een makelaar. Meer wildwest
verhalen dan werkelijkheid. Op zoek naar het echte doen en
laten van de makelaar.

Makelaars bestaan in alle maten en
soorten. In algemene zin is een make-
laar een tussenpersoon. Zo zijn er ma-
kelaars m koffie (Max Havelaars
Droogstoppel bijvoorbeeld), huwelijks-
makelaars (wat plastischer ook wel
handelaren in warm vlees genoemd),
verzekeringsmakelaars....

In eerste instantie echter denken de
meeste mensen bij een makelaar aan
een handelaar m onroerend goed, hui-
zen, fabrieken en grond. Tot voor kort
speelde de makelaar een bemiddelende
rol tussen de partijen van koper en
verkoper of huurder en verhuurder.
Waar de één, om de prijs te drukken,
de nadruk legde op de kraaiende ha-
nen van de buren en een ander, om de
prijs op te schroeven, wees op de schit-
terend uitgevoerde badkamers, maak-
te de makelaar als deskundige derde
op grond van objectieve criteria het
totaalplaatje. Sinds een paar jaa r stelt
de makelaar zich echter in dienst van
één van de beide partijen. Dat wil niet
zeggen dat hij bij de taxatie of tijdens
de onderhandelingen zijn objectiviteit
overboord kan gooien en relevante in-
formatie achter mag houden. Maar in
plaats van te bemiddelen tussen twee
partijen, onderhandelt hij als deskun-
dige van de ene partij met de -al dan
niet- deskundige van de andere partij.

Beheer
Er valt echter meer te doen voor een

makelaar dan taxeren en onderhande-
len. Zo kan iemand bijvoorbeeld een
huis hebben uit beleggingsoverwegin-
gen, zonder dat hij de hele papieren
rompslomp die gepaard gaat met het
bezit en het verhuur op zijn rug wil
nemen. Het beheer van zo'n huis kan
dan overgedragen worden aan een ma-
kelaar die namens de eigenaar toe-
zicht houdt op het onderhoud, huur-
contracten opstelt, huren incasseert,
etcetera.

De beheersfunctie wordt met name
overgedragen door grote organisaties;
de zogenaamde institutionele beleg-
gers, die voor miljarden aan onroerend
goed bezitten.

Tenslotte behoort ook het adviseren
over hypotheken en verzekeringen tot
het takenpakket van de makelaar.

pleet beeld hebben van alles wat er op
de markt te koop staat, gekocht en
verkocht wordt. Een dergelijk systeem
vergroot de mogelijkheden van de ma-
kelaar aanzienlijk. Daarbij is het lid-
maatschap van de vereniging een
waarborg van de beroepsethiek omdat
iedere aangesloten makelaar zich te
houden heeft aan een bepaalde ereco-
de. Hij wordt verwacht naar eer en
geweten zijn beroep uit te oefenen.
Deskundigheid en onafhankelijkheid
moeten gewaarborgd blijven".

Geen overbodige luxe, die erecode,
want in de vette jaren van de make-
laardij wilden de 'beunhazen' nog wel
eens de markt opsluipen. Beroeps-
ethiek was bij hen soms ver te zoeken,
wat het image van de makelaar (getui-
ge ook de uitspraken aan het begin),
niet ten goede kwam. Het algemene
wantrouwen tegen de makelaardij
kreeg zelfs gestalte m het spreekwoord
"een bedorven koopman is nog altijd
een goed makelaar". De erecode van de
vereniging maakt dat laatste echter
onmogelijk voor de bij haar aangeslo-
ten makelaars. Mocht een makelaar
inderdaad een 'bedorven koopman'
blijken, dan zal hij zich voor de Raad
van Toezicht moeten verantwoorden
over zijn handel en wandel. Is die ver-
antwoording onvoldoende dan volgt er
een schorsing. De erecode is dus niet
alleen een garantie voor de stand van
de makelaars maar ook voor het pu-
bliek.

Waarom aarzelen mensen dan nog
om met een makelaar in zee te gaan?

De heer Deenik: „Mensen verkijken
zich op het kostenplaatje. Denken dat
het voordeliger is om zelf aan de slag te
gaan, maar realiseren zich nog niet
dat dat veel moeilijker is. Je moet op de
hoogte zijn van de prijzen, je moet de
plaatselijke omstandigheden kennen,

zelf met gegadigden afspraken maken
voor de bezichtiging. Zonder makelaar
kun je ongetwijfeld ook resultaten
boeken, alleen minder makkelijk. Het
is de keuze tussen een investering tus-
sen tijd en moeite enerzijds of geld an-
derzijds."

Hoeveel geld?

In vakjargon wordt de prijs die be-
taald wordt voor de diensten van de
makelaar courtage genoemd. Het ta-
rief is gerelateerd aan de prijsklasse
van het onroerend goed wat verhan-
deld wordt.

Titel
Al is het werk van de makelaar onbe-

schermd -iedereen mag bemiddelen
tussen koper en verkoper- de titel is
het niet. Iemand mag niet ongestraft
visitekaartjes laten drukken met de
titel 'makelaar' achter zijn naam. Dat
mag pas na beëdiging door de recht-
bank. Aan die beëdiging gaat een be-
hoorlijk lange weg vooraf. Allereerst
moet de makelaar- in-spé een twee-
jarige avondopleiding volgen waar hij
onderwezen wordt in vakken econo-
mie, recht en bouwkunde. Daarna legt
de Kamer van Koophandel de kandi-
daat middels een uitvoerige test. het
vuur na aan de schenen. Op grond van
deze test brengt zij advies uit aan de
rechtbank. Is dit advies positief dan
volgt beëdiging.

Tot slot: wat maakt het vak zo aan-
trekkelijk?

De heer Deenik: „ledere dag sta je
voor nieuwe verassingen. Je weet niet
welke belevenis je nu weer zult onder-
gaan. Je ontmoet veel mensen, leert de
stad goed kennen en op alle mogelijke
vlakken wordt advies gevraagd. Het is
een heel afwisselend beroep."

En daarmee prikt hij op de valreep
ook het fabeltje van de saaiheid van
het makelaarsvak door.

HCCóLWU?

De matras een belangrijk meubel in huis
Een van de belangrijkste meubels in huis is ontegenzeggelijk

het bed. Niet alleen omdat men er ongeveer acht van de vieren-
twintig uur per etmaal in doorbrengt, maar vooral ook omdat
een aantal functies van het bed sterk bepalend zijn voor de tijd
die men er juist niet in doorbrengt. Daarom is het bed ook een
van de meest functionele meubels in huis.

'Bed' is de verzamelnaam van ledi-
kant, matrasdrager, matras, hoofd-
kussen, dek/de dekens en het bedtex-
tiel. Of een bed comfortabel is, hangt
vooral af van de combinatie van deze
elementen. Een probleem is vaak dat
men er pas in de praktijk achter komt,
of bij de aankoop is gekozen voor de
juiste combinatie. Van alle genoemde
onderdelen heeft de matras de grootste
invloed op de juiste ligging en het lig-
comfort. Het is belangrijk, vóór de
aankoop van een matras ongegeneerd
lang te gaan proefliggen. Er zijn zelfs

speciaalzaken die -zonder enige koop-
verplichting- matrassen beschikbaar
stellen, zodat de koper letterlijk in alle
rust de voor- en nadelen van een be-
paald type kan beoordelen. Mensen die
dit een minder prettig idee vinden,
zouden moeten bedenken dat een
overnachting buitenshuis ook gebeurt
in een (hotel)bed waarin vele anderen
hebben geslapen.

moet soepel zijn, maar ook weer niet te
zacht. Natuurlijk speelt de matrasdra-
ger daarbij een rol; als deze niet deugt -
hij mag wel iets veren, maar bijvoor-
beeld absoluut niet doorzakken- dan is
men nóg nergens, al heeft men een
?oed matras.

Een probleem kan zich voordoen
met een twee-persoonsbed, bij mensen -
van een verschillend lichaamsge-
wicht. Wanneer deze verschillen echt
groot zijn, kies dan voor twee 'indivi-
duele' matrassen. Maar let wel op de
dikte ervan, die moet in deze situatie
natuurlijk wel gelijk zijn.

Temperatuur

Richtlijnen

Vereniging
De meerderheid van de makelaars is

aangesloten bij de Nederlandse Vere-
niging van Makelaars in onroerende
goederen NVM . De heer W.C Deenik
j r, makelaar en voorzitter van de Am-
sterdamse afdeling, legt uit wat het
belang van een dergelijke vereniging
is. „Het heeft om verschillende rede-
nen zin om je als makelaar te organise-
ren. ledere makelaar brengt de op-
drachten in die hij heeft gekregen,
zodat we met behulp van een efficiënt
uitwisselingssysteem bijna een com-

Gids voor verwarming en isolatie
Zuinig stoken lukt het best als een

huis goed is geïsoleerd. Wanneer een
huis potdicht wordt gemaakt, dan kan
iedereen bedenken dat er iets niet goed
zit. Woonvocht moet weg kunnen en
een huis dat potdicht is geïsoleerd,
moet extra goed geventileerd worden.
In de pas verschenen WELKE-gids
over verwarming en isolatie lezen we
dat bij slecht ventileren de besparing
die men verwacht door het huis te iso-
leren, teniet kan worden gedaan.

In een vochtig huis moet in de regel
meer worden gestookt. Vochtoverlast
door te slechte ventilatie kan aanzien-
lijke schade aan vloer- en wandbekle-
ding, maar ook aan de rest van de
inrichting tot gevolg hebben. De au-
teurs van deze gids winden er dan ook
geen doekjes om: het verbeteren van de
ventilatie is één van de belangrijkste

aspecten als een woning van een nieu-
we CV-installatie en van isolatie
wordt voorzien.

Dat ventileren niet meer gewoon een
raampje openzetten is, blijkt wel uit de
vaak geavanceerde ventilatiesyste-
men met warmterugwin-inrichting.
De lucht die aan de woning onttrok-
ken wordt, strijkt langs een warmte-
wisselaar waar de aangezogen koude
buitenlucht doorgevoerd wordt. Deze
is dan al enigszins op temperatuur
wanneer ze in de woonvertrekken te-
recht komt.

Energiebewust
In deze gids uiteraard ook veel aan-

dacht voor centrale verwarming,
waarbij uitgebreid ingegaan wordt op

de energiebewuste systemen. De keuze
voor een centraal systeem of verwar-
men met aparte kachels komt uige-
breid aan de orde. Elke woning en dus
elke situatie is weer anders. Ieder
haalt voor zijn woning de beste advie-
zen uit deze koopgids.

Ook aan isolatie wordt een flink
aantal pagina's besteed. In de betref-
fende artikelen wordt telkens het ren-
dement als uitgangspunt gekozen, zo-
dat iedereen precies kan vaststellen
wat in zijn of haar situatie de beste
aanpak is om de stookkosten zo laag
mogelijk te maken.

Ook in deze gids weer uitgebreide
product-informatie, van centrale ver-
warmingssystemen tot tochtstrips. De
leverancier-adressen maken een gede-
gen oriëntatie extra makkelijk.

De nieuwe WELKE-gids Verwar-
ming en isolatie is bij de tijdschriften-
winkel te koop en kost ƒ 4,95.

Enkele richtlijnen om bij het uitkie-
zen van een matras enig houvast te
hebben, zijn er wel. De minimale leng-
te moet zijn: lichaamslengte plus 20 a
25 cm. Voor een goede nachtrust is ook j
de juiste breedte van belang; mensen
die in een te krap bed liggen, doen
zichzelf te kort. Wanneer u met ge-
spreide armen, op de rug op de matras
ligt, dan moeten de ellebogen bij een
juiste breedte ongeveer op de randen
komen. Een matras moet van een zo-
danige constructie zijn, dat de li-
chaamsvormen in iedere houding ten
volle worden ondersteund. Zo raakt
niets bekneld en wordt de natuurlijke
vorm van de wervelkolom tijdens het
slapen niet gehandhaafd.

Dit heeft ook alles te maken met het
lichaamsgewicht. 'Verkeerd' slapen
kan rug- en nekkklachten veroorza-
ken. Lange tijd gold er een soort 'me-
disch' advies, dat het harde slapen
propageerde. Gelukkig is die eenzrjdi-
ge voorlichting achterhaald. Een goed
matras moet zich volledig naar het
lichaam yormen. dat staat vast. Hij

Ook met de lichaamstemperatuur;
moet rekening worden gehouden. De
één krijgt het 's nachts koud, de ander
heeft last overmatige transpiratie.
Weet dan dat een matras met een syn-
thetische schuimvulling of afdekking
(polyether) altijd warmer zal aanvoe-
len dan een matras met schuimrubber-
vulling of met binnen vering. Maar dat
de matras goed ventileert is een van de
belangrijkste voorwaarden, van welk-
materiaal hij ook gemaakt is. De hoe-
veelheid vocht die het lichaam tijdens
de nachtrust afscheidt, moet men na-
melijk niet onderschatten. Dat vocht
moet worden geabsorbeerd door1

nachtkleding, bedtextiel en door de
matras en daarna verdampen. Wan-
neer de matras niet goed ventileert zaL
men klam wakker worden.

Een goede raad van de Stichting-.
Perscentrum Woninginrichting:'-
Wees verstandig, bezuinig desnoods'
overal op, maar nooit op de nachtrust.
Al deze overwegingen zijn van belang
om teleurstelling achteraf te voorko-:
men. Breng de wensen ook tijdens het
moment waarop een keuze gemaakt
moet worden duidelijk naar voren en
wees vooral niet te snel met beslissen..

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

schoonmaken van luxaflex
en reparatie

Tapijtreinigen
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie)

Gevraagd

BEZORGER
voor ochtendblad.
Inl. Hr. E. Steen.

Tel. 18531

TE KOOP:

STRANDTENT
Ideaal gelegen nabij station.

Zonder eigen middelen onnodig
te reflecteren.

Brieven onder nummer 2658 bur.
v.d. blad.

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

SAUNA-SPORTCENTER WIM RUCHEL
A. J. v. d. Moolenstraat 47, tel. 15829

GEZOND EN FIT DE WINTER DOOR!!

Bezoek nu onze geheel gerenoveerde
SAUNA

ZEKER EEN BEZOEK WAARD!!

Speciale januari-aanbieding ƒ 10,-

Zonnebanken en
Hemels-aanbieding ƒ 7,-

Openingstijden
Zon gehele week, ook de weekends

Openingstijden Sauna

Dames woensdagavond v.a. 19.00 uur
donderdagmorgen 8.30 uur

Heren donderdagavond v.a. 19.00 uur
zondagmorgen 8.30 uur

Echtparen
dinsdagavond v.a. 19.00 uur

Gemengd en alleenstaanden
vrijdagavond v.a. 19.00 uur

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507-1 82 25

Te huur

WINKEL
met opslagruimte en garage

aan Thorbeckestraat.

Inl. Makelaar o.g. H. W. COSTER
b.v. Tel. 15531.

„QUEENIE"
vraagt voor directe indiensttreding:

* OBER-KELNER
verantwoordelijk voor de service in
het restaurant.
Representatief en talen vereist (Duits
en Engels)
leiding geven aan de overige restau-
rantmedewerkers

* DEMI CHEF DE RANG
* COMMIS DE RANG

Inlichtingen en sollicitaties
Telefoon 02507-13599
Kerkplein 8
Zandvoort

Fa. Gansner & Co,
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / l 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Restaurant * Delicia
\ Kerkstraat 16 Zandvoort

Tel. 12270

Ons MENU voor zondag a.s.
Groentesoep

*
Varkensfilet

gevuld met gehakt
aardappelen met verse groenten

*
Us

*
Koffie

17,50 p p.
ELKE DAG

2e kopje koffie gratis
of

koffie met gebak

1,80

3,50

WINTERSPORTEN IN WESTENDORP (Oostenrijk)
MET HET PAROOL/WEEKMEDIA
10 dagen uit en thuis
Voor een enigszins vergelijkbare reis
betaalt u al gauw ƒ475,-
Tegen inlevering van onderstaande
bon betaalt u als lezer van

Het Parool/Weekmedia OQR
slechts ÜüOjj"

Speciaal voor lezers van Het Parool en
de nieuws-en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia verzorgt D-reizen in sa-
menwerking met PC-reizen een
10-daagse wintersportreis naar het
bekende WESTENDORP in Oosten-
rijk.
U vertrekt vanuit Nederland' met een
luxe touringcar voorzien van bar, toilet
en video naar het prachtige skigebied
van WESTENDORP.
Zowel voor skiers als voor langlaufers

zijn er uitstekende mogelijkheden.
Voor de skiers zijn er maar liefst 12
skiliften.
Langlaufers hebben de beschikking
over 35 km loipen door een prachtig
natuurgebied. WESTENDORP heeft
een windbeschutte zonnige ligging,
dus overal vindt u heerlijke zonneter-
rassen.
Verder kunt u in WESTENDORP rode-
len, schaatsen, kegelen en curling spe-
len.
Ook kunt u arresleetochten maken.
Voor wandelaars zijn er mooie wan-
delroutes naar onder meer HOPF-
GARTEN en KIRCHBERG.

U vindt in WESTENDORP volop
,,aprés-ski", oergezellige stuben, kon-
ditoreien, knusse cafeetjes en disco-
theken.

Liefhebber van de sauna? Ook dat kan
in WESTENDORP!

DE REIS ̂ ^
U vertrekt opX^of 17 januari 1986
per luxe touringcar. Tien dagen uit en
thuis met verblijf in het gezellige pen-
sion INGEBORG, gelegen bij skiweide
en liften, op ongeveer 400 meter van
het centrum.

U logeert in een prima tweepersoons-
kamer met bad of douche, toilet en bal-
kon op basis van logies en ontbijt.

De eigenaar van pension INGEBORG
is tevens skileraar.

U boekt op basis van minimaal 2 per-
sonen.

* OPSTAPPLAATSEN:
Amsterdam/Den Bosch/Eindhoven/Den Haag/
Heerlen/Leiden/Rotterdam en Utrecht.

Huur ski's en schoenen ca. ƒ 85,"
voor 7 dagen

Skipas ca. ƒ 150,-
voor 7 dagen

U wilt liever per vliegtuig? Ook dat kan! , CQ-
Acht dagen uit en thuis voor ƒ 59O,-
U vliegt met Martinair naar Munchen van waaruit het nog ±
11/2 uur reizen is per bus naar WESTENDORP.

,U kunt boeken via alle D-reizen vakantievoordeelwinkels en via
het reisbureau van HET PAROOL, PC-reizen.
U kunt ook telefonisch boeken.

D-reizen en PC-reizen zijn lid van de A.N.V.R. en aangeslo-
ten bij het garantiefonds.

Adressen PC-reizen Wibautstraat 131 Tel. 020-5626265. Rokin 110 Tel. 020-5622382. Voordeelbon

AMSTERDAM:
Bilderdijkstraat 136
(West) iel. (020| 18.05.05
Linnaeusstraat227
(Oost) tel (020)65.48.40
Motorkade 10 (Noord)
(bij Dirk v d. Broek) (020) 36.00.54
Van Woustraat 207
(Huid) •.. tel. (020) 62.77.08
Tussenmeer 1 (Osdorp)
(bij Dirk v d Broek) .. tel. (020) 19 88.22
Plein 40/45 nr. 11
(Slotermeer)lt.o. Kwantum) (0201 13.89 49

BEVERWIJK:
Breestraat37 tel. (02510) 1.18.18
BOLNES:
Vechtstraat la
(bi| Bas v.d. Heijden) . tel. (01804) 1.32.07
BREDA:
VanCoothplemH tel. (076) 14.11.04
BUSSUM:
Huizerweg 9 tel. (021591 1.34.00
DEN HAAG:
Laan van Meerdervoort 443
(bij de Fahrenheitstr.) .. tel. (070) 46.40.00
EINDHOVEN:
18Septemberplein22
(naast V.V.V.) tel. (040) 43.12.90
HAARLEM:
Grote Houtstraat 156 . tel. (023) 31.20.53
Gen. Cronjéstraat 54 . tel. (0231 26.38.69

HEERHUGOWAARD:
Winkelcentrum Middenwaard 43
(bij Vlaar supermarkt) tel.102207) 1.67.98
HILVERSUM:
Groest 107 .winkelcentrum'Hilvertshof
(t.o. bushalte) tel. (035) 4.20.20
HOOFDDORP:
Tuinweg3(Dirkson) . tel.102503) 1.12.36
KATWIJK AAN ZEE:
Visserijkade 2 (Digros) tel.101718) 1.69.92
LEIDEN:
Lange Gracht 31 Digros) tel. (071) 21.69.33
PAPENDRECHT:
Brederodeplein6 tel. (078) 41.01.00
ROTTERDAM:
Hoogstraat 142 IC) . . . tel. (010) 11.87.94
Groene Hilledi|k 164 (Zuid)
(bij Basv.d. Hei|den) .. tel. (0101 32.78.99

SPIJKENISSE:
Zomerakker 99, Winkelcentrum
'De Akkerhof' tel. (01880) 3.88.00
UTRECHT:
Vredenburg 127, Hoog Catharijne (rechts
v.d. hoofdingang) tel. (030) 31.62.61
Amsterdamsestraatweg 295 (030) 44.04.13
WEESP:
Binnenvoer 11 tel. (02940) 1.29.10

ZAANDAM: (t.o. C&A)
Gedempte Gracht 88 . . . tel. (075) 16.90.45
ZEIST:
Steynlaan 19 a b (v.v.v.) tel. (03404) 1.91.64

Het Parool/Weekmedia
Wintersportreis WESTENDORP

Naam:

Adres:

Postcode: woonplaats:

Tel.nummer:
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In de schijnwerper

Cock Zwemmer
Sedert half december wordt, als

beheerder, in de sporthal Pelli-
kaan het bewind gevoerd door de
28-jarige Zandvoorter Cock
Zwemmer. Voor de meeste sport-
mensen geen onbekende, daar hij
jaren aktief is in de sport. Zo is
Cock Zwemmer 15 jaar lid van
Zandvoortmeeuwen, hanteert de
scheidsrechtersfluit bij de HVB
en is voorzitter van de zaalvoet-
balvereniging Zandvoort Noord.
Toen hem ter ore kwam dat de
funktie van Sporthalbeheerder
vrij kwam was hij direkt geïnte-
resseerd.

„Toen ik hoorde dat Gijs Mola-
nus stopte zag ik er wel brood in.
De rijschool, die ik had liep niet
meer en dus had ik niets te doen
en wilde graag weer aan de gang.
Bovendien trok deze funktie mij,
omdat ik gek van sport ben en dus
vermaak ik mij prima hier in de
sporthal. Je moet wel altijd 's
avonds en in het weekend wer-
ken, maar daar staat tegenover
dat je overdag en in de schoolva-
kanties vrij bent. Het went overi-
gens gauw het in de avond wer-
ken en het draaien van gemiddeld
48 uur per week vind ik ook geen
bezwaar. Je bent zo lekker bezig
met de sport en kan vaak de wed-
strijden volgen, wat ik graag doe.
Binnenkort ga ik met een EHBO-
cursus beginnen om assistentie te
kunnen verlenen bij blessures en
omdat ik overdag toch veel tijd
heb wil ik ook een boekhoudkun-
dige cursus gaan volgen.

Problemen in de Sporthal heb
ik nog niet gekend en ook het con-
tact met de sportverenigingen
loopt prima. De meesten kenden

mij al, dus tot nu toe is het alle-
maal erg leuk. Ik kan wel stellen
dat het met vernielingen in de
sporthal erg mee valt en ik vind
deze hal tot de netste sporthallen
in de omgeving behoren. Wat ik
graag wel zou willen is het hou-
den van een groot evenement in
de sporthal. Een boksgala of een
interlandwedstrijd zou erg leuk
zijn maar of dat ooit weieens zou
lukken weet ik niet. Ik blijf daar
maar op hopen".

Cecils draait prima in
zaalvoetbalcompetitie

ZANDVOORT - De zaalvoet-
ballers van Cecils kwamen dit
weekend tweemaal in het veld en
konden drie punten aan het totaal
toevoegen en bezetten een ver-
dienstelijke derde plaats in de in-
terregionale klasse. De eerste wed-
strijd werd met 5-3 gewonnen van
AORC en de volgende partij,
bracht na veel spanning een 4-4
gelijkspel, tegen HZV/Leico. In
sporthallen buiten Zandvoort
trekt het zaalvoetbal volle zalen,
maar helaas laten de toeschou-
wers het in de badplaats afweten.
Het zaalvoetbal in deze hoogste
klasse behoort tot de top van Ne-
derland en verdient zeker meer
aandacht dan het handje vol dat
tegen HZV/Leico de tribunes be-
volkte.

In de wedstrijd tegen AORC kwam
Cecils vooral in de tweede helft in het
ritme. In het eerste gedeelte namen de
Amsterdammers een 3-1 voorsprong.
Pim van Dord zorgde voor de tegen-
treffer. In de tweede helft een geheel
ander spelbeeld en de mannen van
coach Bert Leijenhorst lagen een spel-
letje zaalvoetbal op de vloer om van te
smullen. Onder aanvoering van de
uitblinkende Jos van der Meij werd de
achtervolging ingezet en AORC moest
terug in de defensie. Jos van der Meij
en Patrick Steenkist zorgden dat de
stand in evenwicht kwam.

De Zandvoorters zetten furieus door
en de snelle aanvallen leverde veel
spektakel op voor het doel van AORC.
Pim van Dord knalde Cecils op een 4-3
voorsprong en Jos van der Meij stelde
de overwinning definitief veilig, 5-3.

De zaalvoetbal wedstrijd tegen
HZV/Leico was ongemeen spannend
en ook hier viel van uitstekende sport
te genieten. De altijd betrouwbare en
zijn doelpunt meepikkende Pim van
Dord zorgde voor de opening (1-0)
maar HZV/Leico kwam na een kwar-
tier spelen op 1-1. Beide teams legden
het accent op de aanval waardoor vele
mogelijkheden ontstonden. Uit een
daarvan kon Pim van Dord de rust-
stand bepalen op 2-1.

De tweede helft startte Cecils met
een man minder en daarvan profiteer-
de HZV/Leico handig, 2-2. Hierna do-
mineerde Cecils de strijd en dat leek de
overwinning op te leveren. Patrick
Steenkist schoot de Zandvoorters op

voorsprong en Jos van der Meij zorgde
voor 4-2. De laatste tien minuten wa-
ren voor de Haarlemmers die de doel-
man inwisselde voor een veldspeler. De
strijd werd wat rommeliger maar de
spanning keerde volledig terug toen
HZV/Leico op 4-3 kwam. De gasten
roken een gelijkspel en met veel inzet
kwam uiteindelijk de 4-4 score op het
bord hetgeen de verhouding goed
weergaf.

Coach Bert Leijenhorst was best te-
vreden over het geleverde spel. „Vooral
tegen AORC hebben we prima ge-
speeld en ook tegen HZV/Leico liep het
goed tot de slotfase. Ik ben zeer tevre-
den met de plaats die wij nu innemen.
We hopen echter dat de toeschouwers
eens komen kijken en proberen deze
vorm dan ook vast te houden." De
eerstkomende thuiswedstrijd is op
maandag 27 januari aanstaande in de
Pellikaanhal en kan voor ƒ 2,- worden
bijgewoond.

Dames moeizaam gelijk

HVS overklast Sporting
ZANDVOORT - De start van de

tweede helft van de volleybalcom-
petitie is voor Sporting OSS vrij
gunstig verlopen. Vier teams kwa-
men tot een overwinning, één tot
een gelijkspel en drie teams moes-
ten met nederlagen genoegen ne-
men. Het eerste herenteam startte
goed tegen HVS, maar ging daar-
na kansloos met 3-0 ten onder. Het
eerste damesteam viel enigszins
tegen met een 2-2 gelijkspel tegen
het laaggeplaatste Allides 3, maar
de Zandvoortsen blijven de rang-
lijst aanvoeren.

Na een goede start van Sporting
OSS, waaruit een 4-0 voorsprong ont-
stond, kon niet verhinderd worden dat
HVS het spel overnam, de achterstand
wegwerkte en de set toch gemakkelijk
won met 15-8. Tegen de toekomstige
kampioen had Sporting in de volgende
twee sets niets meer in te brengen, en
het warm gedraaide HVS liet uitste-
kend volleybal zien. De Zandvoorters
waren daar niet tegen opgewassen en
verloren die sets met 15-4 en 15-2.

Het tweede herenteam kwam uit te-
gen Gazellen Heemstede en wist een 3-
0 zege te behalen. De eerste twee sets
domineerde Sporting door goede en
gevarieerde aanvallen op te bouwen
en af te werken met harde smashes. In
de derde set vielen de Zandvoorters
wat terug en kon Gazellen een voor-
sprong nemen. De time-outs haalden
Sporting uit de slaap en het verhoogde
tempo en de goede opzet zorgden er
voor dat de stand werd rechtgetrok-
ken. Na veel spannende rally's kon
Sporting alsnog de setwinst grijpen en
de 3-0 zege veilig stellen.

Het derde herenteam, dat zijn twee
hoofdaanvallers wegens verplichtin-
gen elders, miste, begon ontmoedigd
maar met veel concentratie aan de
strijd tegen FES 3. Het gemis van de
twee werd goed opgevangen en vanaf
het begin zorgde een goede organisatie
voor vlot lopende aanvallen en een
snelle voorsprong voor Sporting. Zeer
ontspannen en met bekeken spel werd
FES in deze set naar een 15-7 verlies
gespeeld. Sporting was geheel inge-
speeld en in de volgende twee sets was
van tegenstand geen sprake meer (15-2
en 15-3). Door deze zege gaat het derde
team duidelijk mee tellen.

Dames

Het eerste damesteam van Sporting
kon dit keer moeizaam in het ritme
komen en behaalde slechts een zwaar
bevochten gelijkspel tegen het op de
elfde plaats staande Allides 3. De eer-
ste set ging tot 7-7 gelijk op, maar toen
zette Allides door naar een 10-15 set-
winst. In de tweede set was Sporting
aardig op dreef en wist Allides met 15-9
terug te wijzen. In de derde set was
Sporting optimaal aan het werk en
sloeg Allides met 15-0 van het veld.
Hetgeen niet verwacht werd gebeurde
in de beslissende vierde set. Sporting
was uitgespeeld en Allides kwam pri-
ma terug. Ook twee time-outs konden
de Zandvoortse dames niet redden en
Allides greep de set en bepaalde daar-
door de uitslag op 2-2.

Ook deze poging van Sporting OSS kon het HVS-blok niet verrassen.

Het tweede damesteam kwam beter
voor de dag en speelde een bekeken
wedstrijd tegen SBY 2. Alleen in de
tweede set kwam Sporting OSS irt de
problemen en zag een genomen voor-
sprong snel kleiner worden. De time-
outs hielpen ook hier niet en Sporting
keek tegen een 12-13 achterstand aan.
Een wissel bleek de juiste ingreep te
zijn en de set werd alsnog winnend
afgesloten. De derde set werd net als de
eerste dominerend gewonnen door
Sporting en de 3-0 eindzege was een
verdiend resultaat.

Sporting OSS dames vier verloor

met 0-3 van Die Raeckse 9 via de set-
standen 13-15,13-15 en 6-15. In de eer-
ste set ging de strijd lange tijd gelijk op
maar met gering verschil, mede door
enige mislukte service-ballen ging de
set met 13-15 verloren. In de tweede set
kwam Sporting op een 1-5 achter-
stand, maar een time-out herstelde
het ritme en de achterstand werd in-
gelopen tot 13-13. Die Raeckse bezat
echter iets meer kracht en scoorde de
beslissende punten. Sporting kon in
de derde set niet op het zelfde spelpeil
komen als in de voorgaande sets en Die
Raeckse besliste de strijd in een snel
tempo, 6-15.

Foto: Harry Opheikens

Bij de jeugd ging één wedstrijd verlo-
ren en werd één in een overwinning
omgezet. Het toch wel goed spelende
meisjesteam bleek niet opgewassen te-
gen VCY en verloor via de setstanden
7-15,10-15 en 10-15. Het tegenspel was
zeer goed maar VCY was nog iets beter
en besliste de strijd. Het jongens mix-
team, dat tegen Van Nispen speelde,
zorgde voor een fraaie 3-0 overwm-
nmg. Vooral het goede serveren lever-
de vele punten op, doch ook de stops en
de aanvallen verliepen gesmeerd.
Sporting bepaalde het spel in alle sets
en bereikte via de setstanden 15-8,15-4
en 15-12 de verdiende zege.

SPORT KORT

Succes voor C-team
Zandvoort 475

Y zaalvoetbal

ZANDVOORT - Het kersverse
jeugdteam zaalvoetbal van Zandvoort
'75 onder leiding van coach Jaap van
der Oord heeft in zijn eerste wedstrijd
een groot succes geboekt. In de Pelli-
kaanhal nmoest worden aangetreden
tegen het team van Halfweg, waarvan
met 5-0 werd gewonnen.

Het werd ook voor het publiek een
aantrekkelijk duel met leuke combi-
naties. Natuurlijk was het voor de
veldspelers even wennen, zowel aan de
regels als aan de grootte van het speel-
veld, maar het succes werd er niet
minder om. Het team bestaat uit Ar-
nold Nijkamp, Alex Verhoeven, Rem-
co Vriesema, Arthur Paap, Cor Dijk-
stra, Robert Slag, Robin Luiten en
Roy van Huystee. Het bestuur van de
voetbalvereniging is verheugd dat hij
het besluit genomen heeft om het
veldteam in te schrijven in de zaal-
voetbalcompetitie.

Bridgenieuws

.A.
~ bridge

ZANDVOORT - Op 8 januari heeft"
de Zandvoortse bridgeclub haar acti-
viteiten weer gestart. Op woensdag-
avond behaalde in de A-lijn het koppel
Emmen/Sjouwerman een grote over-
winning met 64,58%, tweede werden
mevrouw De Leeuw/Chris Braun met
60,27%.

Bij B-lijn ging de eerste plaats naar
het paar mevrouw Visser/H.Heldoorn
met 62,86 %, gevolgd door het paar Me-
vrouw Smink/heer Jurriaans met
61,79%.

In de C-lijn werd door de familie Ko-
ning de eerste plaats behaald met
63,1%, tweede werd de familie Stor
(58,33%).

In de D-lrjn tenslotte wonnen de da-
mes Keur/Van Petegem met 62,50%,
gevolgd door nummers twee en drie ex
aequo de familie Claassen en de heren
Holtrop/Van Zoelen beide teams met
61,11%.

Postzegelclub
ZANDVOORT - De Zandvoortse

Postzegelclub organiseert vanavond,
donderdag 16 januari, een "snuffela-
vond" vanaf 20.00 uur in het Gemeen-
schapshuis aan de Louis Davids-
straat. De gebruikelijke veiling wordt
deze keer niet gehouden. De avond is
voornamelijk bestemd voor algemene
informatie betreffende de handel en
wandel van postzegels.

Belangstellenden zijn van harte
welkom.

ZVM teams zorgenvoor
spectaculair handbal

ZANDVOORT - De afgelopen
zondag deed de ZVM-handbalver-
eniging duidelijk aan klantenbin-
ding. De goed gevulde Pellikaan-
hal heeft van uitstekend en spec-
taculair zaalhandbal kunnen ge-
nieten zowel bij de dames als de
heren. De dames speelden een pri-
ma partij tegen Bato en bepaal-
den het spelbeeld wat uiteindelijk
een ruime 18-4 zege opleverde. De
Zandvoortse heren wezen Concor-
dia terug en blijven daardoor in de
bovenste regionen meedraaien.
ZVM wachtte ook nu tot de tweede
helft en met zeer fraaie aanvallen
werd Concordia met 19-15 opzij
gezet.

Het laaggeplaatste Bato spartelde
vooral in de eerste helft energiek te-
gen. In die eerste helft lag het tempo
enorm hoog en beide teams zorgden
voor een puik spelletje handbal. Bato

overtrof zichzelf in dit eerste gedeelte
en maakte het ZVM zeer moeilijk. De
Zandvoortse dames hadden er echter
veel zin in en met snel handbal werd
Bato op een 4-2 achterstand gezet.

In de tweede helft moest Bato tol
betalen voor het hoge tempo en moest
een stapje terug, maar ZVM bleef
doordraaien en vooral Janneke de
Reus wist vaak de weg naar het doel te
vinden. In het ZVM team maakte Ni-
cole Longeroux een zeer verdienstelijk
debuut. Zij nam de plaats in van de
door een blessure gestopte Truus Hof-
stra. In de tweede fase stopte doelvrou-
we Greet Vastenhouw een strafworp
en met snelle breaks werd Bato over-
speeld.

De ZVM defensie onderschepte op
prima wijze de Bato aanvallen en
kwam er snel uit om doeltreffend naar
een 18-4 zege te lopen. Scores ZVM:
Janneke de Reus, Yvonne ae Jong 2,
Riny Cappel 2, Elly Bol 2, Marja Brug-
man 2, Annie Trouw l, Anja van de
Koekelt l, Nicole Longeroux 1.

„We staan nu op een derde plaats
maar spelen we elke week zo goed dan

Riny Cappel is vrijgespeeld en gaat scoren voor ZVM.

Foto: Harry Opheikens

Badminton
BC Lotus

ZANDVOORT - De badmintonvere-
niging BC Lotus had op de twaalfde
speeldag weinig reden tot juichen.
Slechts twee overwinningen werden
genoteerd en dat deden de Cl junioren
en het negende team. Gelijke spelen
waren er voor het derde en zesde team,
maar voor het overige niets dan neder-
lagen, zoals uit onderstaande uitsla-
gen blijkt. Lotus I-Leiden l 1-7; Lotus
2-Duinwijck 7 1-7; Lotus 3-F1. Shuttle
l 4-4; Lotus 4-Weesp 2 2-6; Lotus 5-
Zijderveld 17 1-7; Lotus 6-Nab Spirit 3
4-4; Lotus 7-Kennemerland 7 0-8; Lo-
tus 8-Kennemerland 9 0-8; Lotus 8-
Kennemerland 12 5-3; Lotus Bl-Duin-
wijck BI 2-6; Lotus Cl-Haarlem Cl 8-
0; Lotus Hl-Almere Haven Cl 0-8.

Het komende weekend treden alle
teams van Lotus in het veld voor uit-
wedstrijd: Velsen 4-Lotus 1; Haarlem
5-Lotus 2; CTO 70 1-L/otus 3; Sloter-
meer 6-Lotus 4; Muiderberg I-Lotus 5;
Duinwijck 11-Lotus 6; TYBB 2-Lotus
7; TYBB 4-Lotus 8; TYBB 5-Lotus 9;
Velsen Hl-Lotus Hl; Haarlem Al-Lo-
tus Al; TYBB BI-Lotus BI; TYBB B2-
Lotus B2; Slotermeer Cl-Lotus Cl.

zijn er meer mogelijkheden", aldus
coach Geert Dijkstra, die verder zag
dat er plezier in het handbal was.

Heren

In de beginfase lukte het nog niet bij
ZVM, terwijl Concordia wel een over-
tuigende start had en een 2-5 voor-
sprong nam. Na de 3-6 stand kwam
ZVM door twee fraaie treffers van
Joop Boukes terug tot 5-6. ZVM wilde
te veel in deze periode en schoot te snel
op het doel. De schoten werden geblok-
keerd en Concordia kon zodoende lan-
ge tijd de kleine voorsprong vasthou-
den. De Zandvoorters kregen, naar
mate de strijd vorderde, steeds beter
het oog op de Concordia aanvallen en
haalden voor rust op tot 8-8.

Tot 10-10 in de tweede helft hielden
de teams elkaar m evenwicht, maar
toen volgde het beste gedeelte van de
strijd, vooral van ZVM. Enige malen
werd Wim Brugman zeer fraai vrrjge-
speeld en hij maakte geen fout, 14-11.
Wat Concordia ook probeerde, de ZVM
defensie gaf weinig kansen meer weg
en ZVM zorgde er voor dat aanvallend
het nodige te genieten viel. Via 16-13
liep ZVM verder weg naar een 19-15
overwinning.

Doelpunten ZVM: Wim Brugman 7,
Joop Boukes 5, Djurre Boukes 3. Dirk
Berkhout l, Joost Berkhout l, Roland
Vos l, Hans Moll 1. „In het begin pro-
beerden we het met een 4-2 en 5-1 ver-
dediging, dat liep echter niet goed,
maar de 6-0 verdediging voldeed goed.
Verdedigend liep het steeds beter en ik
heb verschrikkelijk leuk handbal ge-
zien. Een compliment voor de hele
ploeg is op zijn plaats," stelt coach
Herman Koper.

Veel inbraken in
maand november

ZANDVOORT - In totaal zijn er in
Zandvoort gedurende de maand no-
vember van het afgelopen jaar 58 in-
braken en dief stallen gepleegd. Dit feit
werd onlangs door de gemeentepolitie
bekend gemaakt. Er werden 23 daders
verhoord, onder wie zes helers. Zeven-
tien verdachten gingen achter slot en
grendel en vier verdachten moesten
voor de rechter verschijnen.

Men heeft de goederen die bij tien
van deze inbraken werden ontvreemd,
inmiddels teruggevonden.

VOETBAL

Zondag: Zandvoortmeeuwen-DTS,
14.30 uur, terrein Vondellaan.

TZB-CBS, 14.30 uur, terrein aan de
Kennemerweg.

Zaterdag: Van Nispen-Zandvoort-
meeuwen, 14.30 uur.

BASKETBAL

Zaterdag: 20.30 uur, heren. Lions-
Dunking Limmen, Sporthal Pelli-
kaan.

21.45 uur, dames. Lions-White
Stars, Sporthal Pelhkaan.

ZAALHANDBAL

Zondag: 14.40 uur, heren, BSM-
ZVM, in de Groenendaalhal.

ZAALVOETBAL

Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
19.00 uur, Zandvoortmeeuwen A-jun.-
DSC'74: 19.45 uur. Zandvoort Noord-
Wilho; 20.40 uur, Zandvoort Noord 7-
Zandvoortmeeuwen 6; 21.25 uur,
Zandvoort Centrum-Hoofddorp; 22.30
uur, TZB 6-Kalmthout 2.

Maandagavond in de Sporthal Pelh-
kaan: 20.30 uur, Nihot L. A-jun.-HBC
2; 21.15 uur, Zandvoort Noord 6-Hille-
gom 3; 22.00 uur, Zandvoort Noord 2-
Zandvoortmeeuwen 3.

Uitslag winkelactie
ZANDVOORT - Door de Federatie

handelsvereniging Hanze wordt be-
kendgemaakt dat de sintnicolaas en
kerstactie van de plaatselijke winke-
liers de navolgende winnaars heeft op-
geleverd.

De vijfde trekking op 23 december ge-
houden: 1. E.Pasma-Hensel. Burg. van
Fenemaplein 22/12 ƒ750,-. De tweede
prijs van ƒ500,- is voor David Kanger,
Fazantstraat 10 in Zandvoort en de
derde van ƒ250,- is gewonnen door Lin-
da Bluijs, Lorentzstraat 64 in Zand-
voort.

De trekking van 30 december heeft de
navolgende Zandvoorters een prijs op-
geleverd:

Ie Yvonne Keur, Celciusstraat 49
ƒ750,-, Mevrouw M.C.Boutouta-Mol
uit de Keesomstraat 129 een prijs van
ƒ500,- en de derde prijs van ƒ250,- was
voor A.J.Koper, Piet Leffertstraat 23
in Zandvoort.

Om Camel trophy r

Spannende selectie op circuit
De Camel Trophy Selectie jury

maakte afgelopen zondag op het
Circuit van Zandvoort na afloop
van een zeer spannende voorselec-
tie de namen bekend van de kan-
didaten, die doorgaan naar de Na-
tionale Selectie voor deelname
aan de Camel Trophy 1986 in Au-
stralië.

Vijftig kandidaten uit de provincies
Noord-Holland. Utrecht en Flevoland
streden tijdens de regionale voorselec-
tie m Zandvoort om een plaats bij de
laatste 20 kandidaten, die tijdens de
Nationale Selectie gaan uitmaken,
welke kandidaten doorgaan naar de
Finale Selectie voor het nationale Ca-
mel Trophy team.

De voorselectie bestond uit diverse
tests en rijvaardigheidsproeven, die de
deelnemers ruimschoots in staat stel-
de om de jury van hun kunnen te over-
tuigen. En dat de kandidaten graag
willen deelnemen aan de Camel Trop-
hy bleek wel uit hun tomeloze inzet op
de diverse onderdelen. Tijdens de nj-
proeven werden de Land Rovers met
verve door het ruwe landschap ge-
jaagd, waarbij soms halsbrekende toe-
ren werden uitgehaald om veel punten
te scoren.

De jury had dan ook geen gemakke-
Irjke taak, maar maakte niettemin
aan het eind van de dag de volgende
kandidaten voor de Nationale Selectie
bekend:

1. Jan Bos (31), Maartensdijk

2. Pieter Edeling (36). Midden-Beem-
ster

3. Arjo de Jong (31). Maarssen

4. Arjan Mehesie (27). Bosch en Duin

5. Jan Heijne (32). De Cocksdorp

Samen met de kandidaten uit de
overige regionale voorselecties zullen
de winnaars van de Camel Trophy
voorselectie op zondag 19 januari te
Valkenswaard strijden om een plaats
bij de laatste vijf van de Finale Selec-
tie.

Vier schapen door
honden gedood

ZANDVOORT - Op het binnenter-
rein van het circuit zijn op zaterdag-
morgen 11 januari vier dode schapen
aangetroffen. Eén van de twee honden
die zich in buurt van de kadavers op-
hielden, kon door de gewaarschuwde
mensen van het dierenasiel worden
gevangen. De andere hond ontkwam.

De gedode schapen, drachtige ooien,
vertoonden verwondingen aan de nek
en de achterpoten. De ram, die nog in
leven was, is op advies van een dieren-
arts afgemaakt. De totale schade be-
draagt ongeveer drieduizend gulden.

Een andere dierenarts heeft braak-
sel van de gevangen hond afgenomen
en voor onderzoek naar het Gerechte-
lijk Laboratorium opgestuurd. De
schapen zijn door hun eigenaar ver-
voerd naar het slachthuis m Haarlem.

Later diezelfde dag werd de hond die
ontkomen was. aangetroffen in een
hok op een adres in Nieuw-Noord. De
eigenaar van heeft zich bereid ver-
klaard de schade te vergoeden.
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IK VOND WAT IK ZOCHT OP DE

OPRUIMING
met korting van

30% tot 60%
WA wet 'tt

Grote Krocht 19, Zandvoort

Denk aan de vogels!

vetbollen -
pinda's en
strooivoer

Ook hebben wij
voedertafels

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28, Zandvoort

Altijd snel en
schoner!

voor het
uWa°'XX 'chemisch

•<--. —' reinigen van
al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-
zakken

JM stomerij/dry cleaning ̂  ̂

Azeanette
Zandvoort: Groto Krocht 21

Heemstede: Zandvoortselaan 69
'Bloamendaal: Bloemendaalsawag 23 >

Haarlem: Jan Gijzenkade 163

AART VEER
Grote Krocht 25 - Zandvoort - Tel. 02507-14404

groenten en fruit

VRIJDAG - ZATERDAG
Perssinaasappels
Barstens vol sap 10 voor

per kist 110 stuks

2,75
25,-

Hagel wit

CHAMPIGNONS per doosje

heerlijk zoet

CLEMENTINES
heel kilo 2,25

UIT ONZE KEUKEN
voor de fijnproevers

APPELSALADE
250 gram ij UU

Boek - en kantoorboekhandel
sigarenmagazijn

DE KROCHT
OPRUIMING BOEKEN

3 pockets nu
ƒ5,-

GROTE KROCHT 17 ZANDVOORT

TE KROCHT
REISBURO ZANDVOORT

organiseert in 1986 weer filmavonden
21 jan. De Jong Intra en Gulliver
Spanje-Oostenrijk-Parijs-Noorwegen

27 jan. J.T.I. Reizen
Specialist verre reizen-Spanje-ltalie-Griekenland

Kaarten af te halen bij Reisburo Zandvoort,
Gr. Krocht 20 of telefonisch 12560
Kosten slechts ƒ 3,- incl. kopje koffie.

GRATIS BINGO
MET DIVERSE PRIJZEN.

Grote sortering
prachtige

planten en
bloemen

ericaff

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

Q Ql JIQQpc
O OwlOOI—O Corn. Slegersstraat 2c

AANBIEDING
Moderne vlotte trui
in alle kleuren,
patroon + materiaal ƒ19,50

Meteen Micro komt u onder de mensen.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten.
particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
« Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant. Diemer
Courant. De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer. Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ5,- m rekening ge-
bracht

• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
/ 2,50 m rekening gebracht.

.U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven: tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor pfaat-
smg in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

Diversen

Bontmantel-
inruil:

Nu een schitt nieuwe bont-
mantel met (kleine) bijbeta-
ling, ook regelmantels met
bontvoering, exclusieve Lam-
my-coats en nappakleding
Bel voor afspraak of folders
020-233488

Jonge vrouw zoekt huish
werk, event intern Br o nr
798-74137 burblad

Energiemassage, een fijne
massage die u heerlijk ont-
spant en nieuwe energie
geeft (geen sex) Voor ml.
en/of afspraak 02507-17474

Happy Line
Slankclub

Afslanken in groepsverband
Inl tel 02507-16137 of hoofd-
kantoor, tel 02524-5200

* Te koop 2- zits eikehouten
bank m gebloemde kussens,
hoog model. Tel 15981

Hiilegom-antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub in alle stijlen Vee
klemantiek. Laagste prijzen'
Leidsestraat 122. Dag. tel
02520-20993. Koopavond.

* HTS'er zoekt tv's om mee
te knutselen. Tel. 14830

* Huish. hulpgevr. 4 uur p w
Tel. 020-794938 (beh. maan
dag), na 1900 u. 02507
15370.

Jonge vrouw zoekt rustige
man tot 40 jaar, geen bar- o
danstype. Br. o. nr. 798-7413"
bur. v d. blad.

SALON DE MODE Badhul«pleln8
ZANDVOORT

Te|

Jonge vrouw zoekt kamer m
volledig pension, event. m
huiselijk verkeer Br.o nr 798-
74137 burblad.

* Mannenkoor-vrouwen-
koor?? Het Zandvoorts km-
derkoor bestaat al jaren'! Re
petitie ieder donderdag-mid
dag in de Calvynzaal.

MET SPOED gevr. tijdelijke
HULP VOOR DE KEUKEN
elke dag van 10 30-15 00 uur,
ter vervanging van een zieke

Huis in 't Kostverloren
Tel 16945

Onderwijzeres zoekt kamer
m kookgelegenheid en dou-
che in Zandvoort. Tel. 02507-
13260 Bellen tussen 19.30-
20 00 uur
* OPPAS biedt zich aan Tel
02507-18167

* Schaak u sufi Vanavond m
het gemeenschapshuis bij de
Zandvoortse schaakclub Info
17272-14441

Te huur in Zandvoort GEM
KAMER m kookgel., gebr
douche, toilet en c v., + 50 m
van zee Tel. 02507-15339,

* Te koop 3-delige zithoek,
in prima staat, t e a b Tel
16923

* Te koop gereedschappen
voor timmer, metsel en tuin
Tevens regenton Bel 17405

* Te koop lange grijze bont-
jas, mt 38, modern model, 3x
gedragen Prijs ƒ300 Tel
12306

* Te koop stalen noren Ving,
maat 40/41, z g a.n , ƒ50; ijs-
hockey schaatsen, maat
41/42, ƒ40 Tel 15486

* Te koop viewer ƒ 25; Dach-
stein skisch , mt 38/39, ƒ 25;
1-pers bed ƒ20, div. aqua-
riumspullen ƒ 10 Tel 16305.

* Te koop- 2-paar schaat-
sen, noren, maat 41 en 43
ƒ40 per paar Tel 15168

* T k. bontjasie mt 40. Tel
17242.

* T.k gevr. vouwfiets. Tel.
02507-14056.

* T.k. Junkers badgeiser
ƒ 150; Nobel keukenkachel
ƒ 50; Nobel ronde rode kachel
ƒ50. Tel 19283.

* T.k. karrewiel tafel 80 cm,
ƒ200. Tel. 17481.

* T k. klepkast wit ƒ 250. Tel.
17481
* T k. manou salontafel 60
cm-120 cm/175. Tel. 17481.

* T.k. Sony stereo tuner-ver-
sterker-cassettedeck-
draaitafel + 2 Sony 40W
boxen Tel. 15178

* T.k. Studio 1550 combina-
tie van' Grundig tuner en Dual
platenspeler + boxen (20 W)
+ gebruiksaanw., ƒ250. Tel.
15052

* T.k. zitbad ƒ 25. Kooi voor
b v marmot/dwergkonijn
ƒ20 Bed (hout) ƒ25 Tel.
17736.

•*• T.k. zwarte nappa leren
broek mt 38 ƒ 250; lammy km-
derjack ± 12 jr ƒ50. Tel
13377.

•*• T.k a Bosch warmhoud-
plaat, 38x23, met thermostaat
en controlelampje. Fahren-
heitstr 25, D Spaans. Tel
12498.

* Vereniging VROUWEN
VAN NU, in het tiende jaar
feestelijk en extra gezellig!
Belt u eens voor inlichtingen
16085 of 14462

•*• Voor nog 20 zangers is
plaats Dan zitten wij op 100.
Kom dinsdagavond naar het
gemeenschapshuis en zing
mee11

Voor voordelig SCHILDER-
WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Tel 02507-15655, voor

vrijblijvende prijsopgave

Woningruil Aangeb. 3-kam
huurflat m Alkmaar. Gevr. huis
of 4-kam flat m Zandvoort of
grens Haarlem. Tel. 072-
612067

Zonnestudio
Kapsalon

Passage 42
t Lichaamssnelbruiner

40 mm ƒ40,
abonn. 3x ƒ 100.

*• Gezichtssnelbruiner
20 min ƒ 10,
abonn 4x ƒ 30

r Zonnebank/hemel
20 mm. ƒ8,50,
abonn. 10x ƒ75.
Openingstijden Studio:
maandag t/m vrijdag.

Ook 's avonds geopend
Openingstijden kapsalon:
dinsdag t/m zaterdag en

vrijdag t/m 21.00 uur.
Wij werken op afspraak.

Tel. 02507-12500.
Tot ziens,

Ellie, Edith en Ben.

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN
INBOEDELVEILING

Woensdag 22 januari a.s. 's morgens om
9.30 uur in Veilinggebouw DE WITTE
ZWAAN, Gasthuisplein t.o.v. Deurwaarder
H. Terhoeven te Haarlem.
Er wordt geveild uit diverse inboedels.
Meubilair modern en uit Oma's tijd.
Veel kleingoed, kleden, schilderijen en vele
andere leuke dingen.
Te bezichtigen op Zondag 19 en Maandag
20 januari van 10.00-16.00 uur.
Er kunnen nog dagelijks goederen worden
ingebracht.

Veiling directie
Fa. Waterdrinker

Inl. tel. 121 è4/13713 - na 18.00 uur 16658.

ELLEN
Ir. Friedhotfplein 10
Zandvoort, 50 m van het zuidstrand
Tel. 02507-12773

Vakkundige en liefdevolle
verzorging van uw (ras)hond

dibeyo Wij doen
speciaalzaak. net iets meer.

SPORTCENTER WIM BUCHEL
JEUGD JUDO

Kies als goede lich. opv. voor uw
kind

JEUGD JUDO
Speciale nieuwe club 6-7 jaar op
vrijdagmiddag 15.30 uur

Alle lessen worden verzorgd door gediplo-
meerde leerkrachten die aangesloten zijn bij
de Judo Bond Nederland.

Te koop

WERKPLAATS
in centrum dorp ca. 83 m2

Vraagprijs ƒ 75.000 k.k.
Inl. makelaar o.g. H. W. COSTER b.v.

Tel. 15531.

De lekkerste vulkoeken
nog steeds bij

R. v. d. WERFF
TOLWEG 6-TEL. 1 5001

5 R E G E L S
U kunt de levensduur
van uw schoenen
verlengen
door ze naar de
SCHOENMAKER
te brengen

J. VAN CAMPEN EN ZOON
SCHOEN- en SLEUTELSERVICE

C. Slegersstraat 2 - Zandvoort -
Tel. 02507 - 1 54 49

G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

'Telefoon 15186

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A • Zandvoort • Tel. 15186

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel. 023-364168,
b.g g. 023-381378.

* T.k. 2x junior bed wit/rood,
afm. L 175 cm, br. 75/80 cm, a
ƒ 75; 2x winter/skipak, Ift 4 jr,
groen/rood a ƒ 15; div.
schaatsjes. Tel. 12698.

* T.k. 2 paar ski's ƒ 175 per
stel, Atomic + Blizzard; ijs-
hockey schaatsen mt 44 ƒ 75.
Tel. 15017.

* T.k. combinatie van tuner,
platenspeler, boxen, stereo.
Merken Dual, Grundig, spe-
lend te beluisteren, i.z.g.st.
Tel. 15052, Zandvoort.

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander
huisraad te koop9 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij:

Telefoon Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Postcode Plaats 2°41 JM Zandvoort

t
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Nog zes jaar de tijd voor nijpend probleem

Gemeente dient bezwaarschrift
in tegen besluit van Provincie
.ZANDVOORT - Da gemeente

gandvoort moet voor 1992 een op-
'Sossing gevonden hebben voor de
'afvoer van het overtollig rioolwa-
' er, het zogenaamde afvoeref-
1 luent. Dit stelt het college van
l Gedeputeerde Staten van Noord-
1 Holland als voorwaarde in de ont-
i aeffing voor de lozing van het
j )Vertollig rioolwater in de bezink-
• /ij vers op het binnencircuitter-
{rein. Door de gemeente Zandvoort
' ial tegen deze voorwaarde zo sppe-
dig mogelijk een bezwaarschrift
worden ingediend.

In de raadsvergadering van 28 juni
1985 besloot de raad met algemene
stemmen niet accoord te gaan met het
voorstel, een bedrag van drie miljoen
gulden beschikbaar te stellen voor de
realisering van een afvoerleiding.

'Deze afvoerleiding door het duinge-
bied naar de Leidse Vaart in Haarlem
moet ervoor zorgen dat het overtollig

gezuiverd rioolwater uit Zandvoort
i behoorlijk wordt afgevoerd. Momen-
jteel heeft men van de Provincie een
j onthef f ing om in noodgevallen te lo-
zen in de bezinkvijvers op het binnen-
circuitterrein. De mogelijkheid van
bodemverontreiniging in het water-
wingebied wordt echter door de Pro-
vincie aanwezig geacht en reeds jaren
is er sprake van de aanleg van deze

l Socialist terug
in college
• Vervolg van pagina 1.

Oud-VVD'er Jongsma, nu sprekend
namens de 'onafhankelijk liberalen'
was verbitterd dat de VVD haar coali-
tiepartner zo gemakkelijk had versto-
ten, en verweet de liberalen kiezersbe-
drog. Immers de grote stemmenwinst
van de VVD in 1982 kwam voort uit de
strijd die de VVD beloofde om het cir-
cuit voor Zandvoort te behouden.
'Deze verklaring is verraad aan de kie-
zers van 1982, hiermee wordt de belofte
met voeten getreden. De passieve hou-
ding van de VVD belooft weinig goeds

1 voor de toekomst" aldus Jongsma.

Michiel Jansen (Gemeente Belan-
gen) schaarde zich achter Inspraak
Nu en de Onafhankelijken, en zei
evenmin met de intentieverklaring te
kunnen instemmen.
Kenmerkend was wel dat deze spre-
kers geen bezwaar hadden tegen Au-
kema op de post financiën, wél met de
voorwaarden die hieraan werden ver-
bonden.

Verwarring
Hoewel Toonen beweerde dat de in-

tentieverklaring en voorwaarden die
gesteld werden alvorens Aukema de
benoeming zou aanvaarden, slechts
die van de PvdA waren, stond er zwart
op' wit: "Naast deze afspraak zijn par-
tijen voorts het volgende overeengeko-
men", terwijl in de vorige alinea werd
gezegd: "De fracties vn VVD, PvdA,
het CDA en D66". Een en ander wekte
verwarring, evenals de mededeling
wan de fractievoorzitter van het CDA,
die zei de intentieverklaring nog niet
te hebben gelezen voordat hij ter ver-
gadering kwam.

Later kwam Van As op deze woorden
terug door te stellen, dat het CDA
slechts van plan was constructief mee
te werken Zandvoort bestuurbaar te
houden. Hij had de verklaring nog'
eens rustig doorgelezen en was tot de
conclusie gekomen dat deze niet meer
bevatten dan reeds op de commissie-
vergadering in december door de raad
met meerderheid van stemmen was
aanvaard, zodat hij geen bezwaren
meer aanwezig achtte. Dus ook het
GDA ondersteunde de intentieverkla-
ring.

Nadat uiteraard de VVD met Jongs-
ma op de vuist gegaan was over het al
dan niet vermeende kiezersbedrog,
Toonen had verklaard dat deze wijze
van 'op de winkel passen' anders was
d£n het college de voorafgaande perio-
de had gedaan, werd tot stemming
overgegaan. Met de stemmen van
VVD, Pvda, D66 en het CDA vóór en
die van Inspraak Nu, Gemeente Be-
langen en de Onafhankelijk Liberalen
tegen aanvaardde Ide Aukema zijn be-
rioeming en is terug op de plaats die hij
in 1982 moest verlaten.

nieuwe afvoerleiding. De kosten aan
dit project verbonden, bedragen ech-
ter ruim zes miljoen gulden. Drie mil-
joen zal worden bijgedragen door het
Hoogheemradschap Rijnland, de an-
dere drie miljoen zijn voor rekening
van de gemeente Zandvoort.

Verzet
Vanaf het begin is er in Zandvoort

verzet gerezen tegen dit exorbitante
bedrag. Hoewel de Provincie tien pro-
cent van de kosten voor haar rekening
wilde nemen, is de Zandvoortse ge-
meenteraad in overgrote meerderheid
van mening, dat Zandvoort door nieu-
we wetten in een hoek is gemanoeu-
vreerd. Hierdoor wordt Zandvoort
voor onaanvaardbare hoge kosten
aansprakelijk gesteld, die door de bur-
gers niet zijn op te brengen, zo is be-
toogd.

In juni 1985 moest een beslissing
worden genomen door de raad een kre-
diet van drie miljoen beschikbaar te
laten stellen voor de uitvoering van
het project, omdat de Provincie wei-
gerde nog veel langer een ontheffing
voor de lozing in de binnencircuitvij-
vers te verlenen. Wanneer Zandvoort
geen medewerking zou verlenen,
dreigde de Provincie het aanbod van
de tien procent-bijdrage in te trekken.
Omdat de raad zich onder druk gezet
voelde, en meende dat de bijdrage van-
uit de Provincie of het Rijk hoger be-
hoorde te zijn, werd het voorstel door
de gemeenteraad afgewezen.

Ingetrokken
In oktober 1985 heeft de Provincie

aan Zandvoort laten weten dat niet
meer gerekend kan worden op de bij-
drage van tien procent. Dit, omdat

Zandvoort weigerde het gevraagde
krediet beschikbaar te stellen. Tegen
dit besluit is reeds in november 1985
door Zandvoort een bezwaarschrift in-
gediend.

"Wanneer wij destijds in juni ak-
koord waren gegaan, dan hadden wij
tegen de nieuwe ontheffing geen be-
roep meer kunnen aantekenen. Ac-
cepteer je een verordening, dan verlies
je het recht op beroep. Wij blijven van
mening dat van de Zandvoortse bur-
gers teveel wordt gevraagd. Door onze
ongunstige positie, zonder open water
in de directe omgeving, kunnen wij
niet anders lozen dan wrj nu doen. Het
is een regionaal probleem dat ons in de
schoenen wordt geschoven. Wij zijn
blij dat nu de nieuwe ontheffing er is,
wij hiertegen binnen dertig dagen be-
zwaar kunnen aantekenen, hetgeen
wij dan ook direct zullen doen", zegt
wethouder Van Caspel.

In de nieuwe ontheffing wordt dui-
delrjk gezegd dat de gemeente Zand-
voort in 1989 moet stoppen met het
lozen van overtollig afvalwater in de
bezinkvijvers. De natuurlijke vijvers
mogen worden gehandhaafd, doch de
andere bezinkvijvers zullen niet meer
mogen worden gebruikt. Volgens wét-
houder Van Caspel heeft Zandvoort
zich altijd op het standpunt gesteld,
medewerking te verlenen aan dit pro-
bleem, maar niet wanneer de kosten
voor de oplossing voor de burgers de
pan uitrijzen: "Dan zullen er meerdere
instanties de beurs moeten trekken".

Overigens verwacht Van Caspel dat
binnenkort de hoorzitting zal worden
gehouden waarbij het bezwaarschrift
van Zandvoort tegen de intrekking
door de Provincie van de 10% bijdrage
zal worden behandeld.

Informatiemiddag óver kanker
AMSTERDAM/ZANDVOORT

Binnenkort organiseert het Integraal
Kankercentrum Amsterdam (IKA) in
samenwerking met de plaatselijke
kruisverenigingen en het Koningin
Wilhelmina Fonds (KWF) een infor-
matiemiddag over kanker. Deze infor-
matiemiddag is bedoeld voor patiën-
ten met kanker en hun naasten. Met
name gaat het deze middag om be-
langstellenden uit Badhoevedorp,
Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem,
Halfweg, Heemstede.Hoofddorp,
Nieuw Vennep, Spaarndam en Zand-
voort.

Deze eerste informatiemiddag wordt
gehouden op woensdag 22 januari 1986
ui het gebouw van de Kruisvereniging
Haarlem, Kenaupark 15 in Haarlem.

Kanker is nog steeds een ziekte waar
veel vraagtekens bij staan. Het ont-
staan, de kans op genezing, de behan-
deling en het resultaat ervan, de voor-
spelling over het ziekteverloop etc. zijn
vaak onduidelijk. Dit heeft tot gevolg
dat de patiënt bij wie de diagnose kan-
ker is gesteld, maar ook de naaste f a-
milieleden een onzekere tijd tegemoet
gaan. Sommige behandelingen bren-
gen grote ongemakken met zich mee,
zodat de behoefte aan informatie groot
is.

Derhalve organiseert het IKA in sa-
menwerking met de plaatselijke kruis-
verenigingen deze informatiemiddag.

Op deze middag wordt algemene en
medische informatie gegeven over de
ziekte. Voorts is er gelegenheid voor
het stellen van vragen en het uitwisse-
len van ervaringen.

De middag op 22 januari duurt van
13.30-16.00 uur. Het gebouw van de
Kruisvereniging Haarlem vindt men
aan het Kenaupark 15. Men wordt
verzocht zich vooraf op te geven bij het
IKA, telefoon: 020-172903.

Gespreksgroepen
Omdat veel patiënten met kanker

en hun eventuele partners het gemis
betreuren aan contact met lotgenoten
heeft het IKA besloten te komen tot
het oprichten van gespreksgroepen.
Wanneer men namelijk uit het zie-
kenhuis is ontslagen, dreigt men in

een zwart gat te vallen, artsen zijn
moeilijker bereikbaar, de omgeving
weet vaak geen raad met de problemen
waarmee de patiënt en familie zich
geconfronteerd weten. Door lotgeno-
tencontact in de vorm van gespreks-
groepen is men beter in staat, steun en
begrip bij elkaar te vinden, onderling
informatie uit te wisselen en inzicht in
de veranderde relaties binnen familie-
en vriendenkring te krijgen. Het open-
lijk met anderen over kanker te praten
kan het isolement verkleinen.

Eind februari/begin maart start een
nieuwe serie gespreksgroepen voor pa-
tiënten met kanker waarbij ook de
partners welkom zijn. De gespreks-
groepen worden geleid door ex-patiën-
ten en medewerkers van het Integraal
Kankercentrum Amsterdam en het
Antoni van Leeuwenhoekhuis. Deze
gesprekken zullen worden gehouden
in het IKA gebouw. In principe komt
men acht maal bijeen in de middag-
uren van 13.30-15.00 uur of 's avonds
van 20.00-21.30 uur

Voor nadere informatie en aanmel-
ding kan men zich wenden tot het In-
tegraal Kankercentrum Amsterdam,
Plesmanlaan 125, 1066 CX Amster-
dam, telefoon: 020-172903.

De veelvuldig gebruikte expositieruimte in het Cultureel Centrum

Creativiteit viert hoogtij
ZANDVOORT - Er wonen hier

zeer veel talentvolle en artistiek
begaafde, maar ook kunstmin-
nende mensen. Dat werd afgelo-
pen vrijdagavond bijzonder dui-
delijk, toen in het Cultureel Cen-
trum de tentoonstelling "25 Zand-
voorters en hun hobby" officieel
van start ging onder een overwel-
digende belangstelling. Naast de
exposerende ,amateur-kunste-
naars die alle 25, op een enkele
zieke na, aanwezig waren, bleek
dat hun plaatsgenoten bijzonder
veel waardering hebben voor het-
geen deze mensen in hun vrije tijd
produceren en de Zandvoorters
waren dan ook in grote getale ge-
komen.

In een propvolle zaal besloot de heer
Ide Aukema om geen minuut later te
beginnen met zijn openingswoord dan
was aangekondigd. Na acht uur was
het eenvoudigweg te vol voor laatko-
mers. De heer Aukema benadrukte
het feit dat het hier vooral gaat om het
pretentieloos gestalte geven aan het
intens beleven van hun hobbies door
de Zandvoortse hobbyisten. Hij vertel-
de zelf bijzonder onder de indruk te
zijn van de inspanning, liefde en de
zorg die deze mensen investeren in
hun kunst en hun kunstnijverheid.
"Bij dit soort uitingen van creativiteit
laten bij uitstek mensen die zich niet
om den brode hiermee bezig houden,
ons facetten zien van hun belevings-
wereld, van hun omgeving en van wat
hen heeft getroffen," aldus de heer Au-
kema.

"De toename van vrije tijd, helaas
soms verkregen op onvrijwillige ma-
nier, en het emanicipatiestreven heb-
ben er toe bijgedragen dat het bepefe-
nen van kunst en kunstnijverheid de
laatste dertig jaar een grote vlucht
heeft genomen. Het zegt veel als op een
simpele oproep er zoveel respons is dat
er alleen al voor Zandvoort twee ten-
toonstellingen moeten worden gehou-
den en gelijktijdig met betrekking tot
datgene wat wordt ingebracht, men
zich tot enkele stuks moet beperken."

"De kunst is voor iemand het enige,
maar ook unieke, middel om tot verde-
re ontwikkeling van de persoonlijk-
heid te komen. En omdat ik het niet
kan laten, zeg ik het nog maar eens:
elke overheid kan niet om dit motief
heen, als het gaat om bij een cultuur-
of kunstbeleid steun te verlenen aan
deze activiteiten, waarin zoveel kan-
sen tot vorming zijn gelegen. Dames
en heren, de Oostenrijkse dichter

Franz Wertel laat in zijn voor het to-
neel bewerkte gedicht "Paulus onder
de Joden" één van zijn hoofdpersonen
zeggen "Kunst is een voorname vorm
van wellust". Bij het zien van deze ten-
toonstelling dacht ik: "Kunst en
kunstnijverheid zijn in dit geval een
plezierige vorm van welbevinden", zo
besloot de heer Aukema zijn inleiding.

Veel bezoekers waren het met de
spreker eens dat de toewijding en de
talenten van de exposanten hebben
geleid tot een een boeiende en geva-
rieerde tentoonstelling. Men ziet er
niet alleen schilderijen, tekeningen en
beelden, maar ondermeer ook fraaie
handwerken, truien en plastieken die
getuigen van veel fantasie en inventi-
viteit. De kwaliteit is in sommige ge-
vallen zelfs bijzonder hoog te noemen
en dit alles is nog maar een greep uit
hetgeen er in Zandvoort aan artistiek
talent aanwezig is.

Deze eerste tentoonstelling is te zien
tot en met 2 februari in het Cultureel
Centrum, dagelijks geopend tussen
13.30 en 16.00 uur, behalve op maan-
dag en dinsdag.

Kunst en cultuur

Jeugdorkest gaat van start
BLOEMENDAAL - Eind januari of

begin februari wordt een nieuw orkest
opgericht onder de naam "Bloemen-
daals Jeugdorkest". Repetities hier-
voor vinden plaats op dinsdagavond
van 18.30 tot 20.00 uur bij de Gemeen-
telijke Muziekschool Bloemendaal,
Korte Zrjlweg 9b te Overveen (achter
de Jeugdherberg). Jeugdige musici
kunnen zich ondermeer aanmelden
tussen 13.15 en 17.15 uur via tel.nr.
023-27740.

De Stichting Leerlingen- en Ouder-
commissie van de Muziekschool Bloe-
mendaal, ondersteund door de Mu-
ziekschool en het Kennemerlyceum,
zijn onlangs tot dit initiatief overge-
gaan, omdat men van mening is dat er
heel wat jong talent in de omgeving
van Bloemendaal aanwezig is. Voor
bepaalde gelegenheden worden op dit
moment door de middelbare scholen
en ook door de Muziekschool Bloemen-
daal orkesten gevormd die incidenteel
optreden, maar helaas zijn deze orkes-
ten veelal geen lang leven beschoren.
In dit nieuwe Jeugdorkest is onder an-
dere plaats voor instrumenten als:
viool, altviool, cello, contrabas, dwars-
fluit, hobo, clarinet, saxofoon (alt en
tenor), fagot, hoorn, trombone, trom-
pet, pauken en slagwerk.

Iedereen vanaf 14 jaar kan meedoen,
mits hij of zij voldoende geoefend is op

zijn/haar instrument. Om dit na te
gaan zal eerst een kleine auditie wor-
den gehouden, men moet zich hierdoor
echter niet laten afschrikken want er
zullen geen hoge eisen worden gesteld.
Het is niet nodig leerling te zijn van de
Gemeentelijke Muziekschool Bloe-
mendaal en men hoeft niet in de ge-
meente Bloemendaal te wonen.

Het is de bedoeling dat het orkest elk
jaar een aantal uitvoeringen geeft: zo
staat er nu reeds een optreden voor de
maand juni in het Openluchttheater
van Bloemendaal op het programma.
Verder wordt gedacht aan het geven
van concerten in andere plaatsen en
op basis van uitwisseling, in het bui-
tenland.

De opleiding voor dit orkest vindt,
ondermeer plaats aan de Muziek-
school Bloemendaal, maar ook bij een
aantal privé-docenten en andere mu-~
ziekscholen in de buurt. De repetities,
die elke dinsdagavond plaatsvinden,
zullen onder leiding staan van de vak-
kundige dirigent Matthijs Broers. Hoe
eerder men zich hiervoor opgeeft, des
te sneller kunnen de lessen van start
gaan.

De contributie bedraagt / 83,- per
seizoen (van september tot juni), mu-
ziekschoolleerlingen kunnen gratis
deelnemen.

Beroemde zangers op N.P.O.-concert
HAARLEM - De sopraan Bernadet-

te ter Heyne en de bariton Marco Bak-
ker zullen op vrijdag 17 januari als
solist optreden tijdens het vierde van
de serie B "Populair" -concerten, die
door het Noordhollands Philharmo-
nisch Orkest worden gegeven. Het

In "De Manege"
ZANDVOORT - De bekende boogie-

woogie pianist Jaap Dekker treedt op
zondag 19 januari op in restaurant-
bistro "De Manege". De zaal gaat voor
deze swingende jazzmiddag om 15.00
uur open, de muziek begint om 15.30
uur.

De Stichting Holland Jazz, die het
geheel organiseert, staat ook ditmaal
garant voor een geslaagde middag.

Kunstexpositie in Duysterghast
ZANDVOORT - Het werk van

Theo Blankesteijn dat in de perio-
de van 12 januari t/m 9 februari
1986 te zien is in Sociëteit Duys-
terghast aan het Gasthuisplein,
behoort tot de 'école-postimpres-
sionisme'. Tot deze conclusie
kwam Joop Menger in zijn toe-
spraak bij de opening van deze ex-
positie, zondagmiddag.

•De tentoonstelling omvat kleurenli-
tho's en aquarellen, waarvan een be-
paalde sfeer uitgaat. Kenmerkend is
de voorliefde van de kunstenaar voor
het water en het landschap, hetgeen
in zijn werk tot uitdrukking komt.
Blankesteijn begon in 1955 met aqua-
relleren en ontwikkelde in de zoge-
naamde droge techniek een geheel ei-
gèn stijl. Zijn 'oeuvre' is dan ook zeer
transparant, waarbij hij de oude vor-
men verbindt met die van deze tijd. Op
eenzelfde wijze als in de Nederlandse
taal, oude en nieuwe woorden, spelling
en vormen zonder problemen door el-
kaar worden gevlochten tot één ge-
heel.
'•"Het prettige van Blankesteijn is

djit, wanneer men het werk van hem
op zich laat inwerken, er een zekere
mystieke en dromerige sfeer van uit-
gaat. Hang een groot schilderij van
hem in uw huis op een witte achter-
grond en u denkt er een venster bij
gekregen te hebben", aldus Joop Men-
ger in zijn openingswoord zondagmid-
dag.

Aandacht werd door Menger ook ge-

• The Blankesteijn
die 'selfmade' kun-
stenaar uit Oost
Knolledam wiens
werken momenteel
in Zandvoort te be-
zichtigen zijn.

vraagd voor de verschillende technie-
ken waarmee Blankestijn werkt, be-
halve aquarellen zijn ook de kleurenli-
tho's een negen stuks, herkenbaar
door dezelfde transparante werkwijze
van de kunstenaar. Voor de bezoeker
is het ongetwijfeld belangrijk te weten,
dat behalve kopen, deze kunstwerken
ook kunnen worden aangeschaft via

huurkoop of geleend kunnen worden
voor een kortere of langere termijn.
De openingstijden van de sociëteit zijn
zaterdag en zondag van 14.00-18.00
uur. Men behoeft geen lid van Duys-
terghast te zijn om toch de tentoon-
stelling te bezoeken. Een tentoonstel-
ling die een bezoek zeker rechtvaar-
digt.

concert vindt plaats vanaf 20.15 uur in
het Concertgebouw te Haarlem. De
leiding is op deze avond in handen van
André Vandernoot, in verband met
ziekte van Jan Stulen.

Het programma wordt geopend met
de Ouverture Don Giovanni van Mo-
zart, waarna Marco Bakker en Berna-
dette ter Heyne achtereenvolgens een
aria en een duet uit deze opera zullen
zingen. Daarna worden aria's en een
duet uit werken van Verdi gezongen
en het orkest eindigt het programma
voor de pauze met de Ouverture Gio-
vanna D'Arco van Verdi.

Het tweede deel van het concert
wordt geopend met liederen van Léhar
uit "Die Lustige Witwe". Vervolgens
worden ondermeer enkele liederen uit
"Porgy en Bess" van Gershwin gezon-
gen en het programma wordt besloten
met "Matinees Musicales" van Brit-
ten, bewerkt door Rossini.

"Soul"-avond in De Sneeuwbal
HEEMSTEDE - Op zaterdag 18 ja-

nuari presenteert "De Sneeuwbal",
Wagen weg 111 te Heemstede, de rela-
tief nieuwe formatie "The Alfredo
Brothers". Deze groep, die op deze
avond optreedt vanaf 21.00 uur, be-
staat uit zes leden met een gemiddelde
leeftijd van twintig.

De uit Amsterdam afkomstige Al-
fredo Brothers brachten al geruime
tijd met een kleinere groep muziek ge-
baseerd op soul-jazz en rythm & blues.
Vanwege haar "soul"-verleden voegde
zich na enige tijd Katja Flik bij de
band, toen bleek dat er behoefte was

aan een pianist. Ook de zangeres Lu-
cretia was vervolgens een enorme aan-
winst. Bronnen van inspiratie voor de
groep zijn ondermeer John Lee Hoo-
ker, Ray Charles, Al Green en James
Brown, aangezien hun repertoire en
stijl veelal gebaseerd is op de blues.

De band bestaat uit Peter Koorn -
zang en sologitaar, Floris Klisman -
drums, Lucretia - zang en percussie,
Robert de Witte - gitaar en zang, Kat-
ja Flik - piano en orgel en Peter van de
Berg - basgitaar.

De entreeprijs bedraagt vijf gulden
per persoon.

Zijdeschilderen
HEEMSTEDE - In Centrum 111,

Heren weg 111 te Heemstede gaat op
dinsdag 14 januari weer een cursus
"zijdeschilderen" van start, wanneer
blijkt dat hiervoor voldoende belangy
stelling bestaat. De les wordt gegeven-
van 13.30 tot 15.30 uur.

Tijdens het eerste gedeelte van^de
cursus maakt men kennis met de ba-
sistechnieken van het zijdeschilderen,
Onderwezen wordt de "serti-techniek'.
waarvan de zout- en alcohol-techniek
wel de mooiste is, maar er zijn vele
andere mogelijkheden om dit fraaie
materiaal te beschilderen. Tevens
leert men de toepassingsmogelijkhe-
den van de beschilderde zijde, van
kaart tot schilderij en van sjaal tot
kledingstof.

Voor nadere informatie en inschrijr
ving bellen naar de docente, tel. 02510-
45102. De cursus bestaat uit tien les-
sen en er kunnen maximaal twaalf
personen aan deelnemen. De kosten
bedragen ƒ 80,-, exclusief materiaal/
Voor het basispakket met verf en zijde
betaalt men ƒ 50,-.

Beelden van Loos
in bibliotheek

ZANDVOORT - In de expositiezaal
van de openbare bibliotheek aan de
Prinsesseweg worden van maandag 13
januari tot en met zaterdag l februari
de beelden getoond van de Zandvoor-;
ter Arie Loos. De tentoonstelling kan:

worden bezocht gedurende de ope-i
ningstijden van de bibliotheek: op'
maandag van 10 tot 12 uur, van 3 tot 5'
uur en van 7 tot 9 uur, op dinsdag van.
10 tot 12 uur en van 3 tot 5 uur, op*
woensdag van 10 tot 12 uur, van l tot 5.'
uur en van 7 tot 9 uur, op vrijdag van-
10 tot 12 uur van l tot 5 uur en van 7;
tot 9 uur en op zaterdag van 10 tot 14'
uur. l

Arie Loos is twintig jaar geleden be-I
gonnen met figuratief beeldwerk en in;
de loop der tijd is hij overgegaan tot de]
vervaardiging van bronzen beelden.:
Zijn grote abstracte figuren ontston-
den tijdens zijn bezoeken, gedurende
de afgelopen tien jaar, aan de Stich--
ting Zaterdag Ateliers in de Egelantier
te Haarlem. Arie Loos heeft inmiddels;
een geheel eigen stijl ontwikkeld, ge-
tuige ondermeer zijn collectie "Schel-"
pen" waarin hij de mens toont in zijn-
oervorm. :

Weekend: 18 - 19 januari
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
arts: Adé Scipio Blüme.
HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
en P.C.F. Paardekoper: arts P.C.F.
P aardekoper.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355, Flieringa, tel. 12181 en
Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wrjkverpleeg-
kundigè: 023-313233
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-323233
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wrjkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wrjkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.

Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.
BRANDWEER: tel. 12000
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191
TAXI: tel. 12600
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
Irjk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.
DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak.
PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur. tel. 16973.

Weekend: 18 - 19 januari
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Oecumenische
dienst in de Gereformeerde Kerk. Ge-
zamenlijke Pastores. Crèche aanwe-
zig.
GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: Interkerkelijke
dienst in de Gereformeerde Kerk.
Kindernevendienst en crèche.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
Zondag: Oecumenische dienst in de
Gereformeerde Kerk.
Dinsdag 20.00 uur: Ds. Beekhuis over
het Hulpwerk.
Woensdag 20.00 uur: Burgstraat.
Avond Lokale Raad over Kerkmuziek.
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Viering samen met
Christenen uit andere christelijke
groeperingen binnen Zandvoort.
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag 10.30 uur: Morgendienst ds. C.
Holleman.
Zondag 19.00 uur: Avonddienst de
heer J. Unema

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op,
maandag om 15.00 uur, tel. 14878.
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-.
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-'
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE

Vrijwillige Hulpverlening

f*R* 17373

Periode 6 januari - 13 januari 1986
Ondertrouwd:
Piller, Dave S. en Braun, Rosemarie
Jeanette
Geboren
Kasijani, dochter van: Koning, Hen-
drik en Koonings. Corina E.
Overleden
Van Soelen geb. Sliker, Jansje E., oud
79 jaar
Paap geb. Fortgens. Wilhelmina. oud
58 jaar
Vonk, Hendrik F., oud 68 jaar
Dalmeijer, Jan, oud 73 jaar
Kraaijenoord geb. Keur, Cornelia, oud
91 jaar
Drommel geb. Duijvis. Marianna M.,
oud 70 jaar
Van Straten geb. Van den Bosch, Wil-
helmina H., oud 96 jaar
Van der Leide geb. Hart, Grietje, oud
85 jaar
Van Doorn, Boudewijn. oud 70 jaar
Wit. Bertus, oud 77 jaar
Dalman geb. Koper, Aleida. oud 86
jaar.
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Citroen zet „Evolution"99-

in bij WK-rally's
Let Franse merk Citroen gaat

deelnemen aan het
wereldkampioenschap rally's
1986 door bet inzetten van twee
BX 4 TC „Evolution".

Er zullen van de Citroen BX 4 TC
,,Evolution" 20 exemplaren in

Interstate geeft
BMW vleugels
De BMW 5-sene is zonder meer al
een reeks automobielen, die tot de
„hogere klasse" behoren, maar ook
onder de berijders daarvan zijn er
lieden die een nog exclusievere
verschijning wensen.

Welnu, Interstate B.V. heeft voor
hen de Hartge-uitvoenng
geïntroduceerd, die onder meer een
compleet spoiler-pakket omvat,
waarbij de nieuw ontwikkelde
achtervleugel het meest in het oog
springt. Verder bevat het een
voorspoiler, een verlagingsset, achter
onderscherm, side skirts en een
stripingset.

De tuning-set brengt het
motorvermogen op 240 pk, goed voor
een topsnelheid van 230 km/h en een
acceleratie van 0-100 km/h in 6.8
seconden. De Hartge-uitlaat zorgt
voor een nog sportievere BMW-
„sound".

Alfa Romeo slaat in
formule- 1 jaar over

lfa Romeo heeft een grondige
studie gewijd aan de mogelijkheden
en kansen in het komende
Wereldkampioenschap Pormule-1 en
het resultaat daarvan is dat het
Italiaanse bedrijf heeft besloten in
1986 van direkte deelname af te zien.

Indirekt hoopt Alfa Romeo wel op
de internationale Formule-1 circuits
aanwezig te zijn door de nieuwe
viercilindermotor, die nu een
ontwikkelingsfase doormaakt, aan
renstallen te leveren.

Het gaat daarbij om een 1500 cm3
motor, de '415 T' genaamd, die in
wedstrijduitvoering goed moet zijn
voor een vermogen van liefst 830 pk.
Als daarmee het gewenste niveau
met betrekking tot prestaties,
betrouwbaarheid en kosten is
bereikt, hoopt men weer een nauwere
samenwerking met geïnteresseerde
renstallen te verwezenlijken, waarbij
dan aan het seizoen 1987 wordt
gedacht.

De technische staf van de sport-
' afdeling zal intussen emplooi vinden
bij de experimentele afdeling en de
afdeling ontwikkeling nieuwe
produkten.

Trappes (Frankrijk) door Citroen
Compétitions worden vervaardigd.
Ze zijn voorzien van
vierwielaandrijving, een
hydropneumatische veringen een
stuurbekrachtiging met
automatische terugloop. Het
vermogen van de 2141,5 cm3

viercilinder motor met
turbocompressor bedraagt niet
minder dan 380 pk bij 7000 tpm. Deze
motor is in lengterichting voorin
geplaatst.

De vijfversnellingsbak brengt de
beweging naar vier aangedreven
wielen over via achter- en
voordifferentieels, waarvan de
vertraging variabel is. Voor en achter
zijn zelfventilerende schijfremmen
aangebracht bediend door een
remservo die wordt gevoed door een
onder hoge druk staand hydraulisch
circuit. De remkrachtverdeling kan
door handbediening op het
dashboard geregeld worden. Het
leeggewicht van de Evolution
bedraagt 980 kg.

De wedstrijdafdeling van Citroen
krijgt bij dit project steun van Total,
Michehn, Valêo, Champion, SKF en
Sabelt.

De Citroen BX 4 TC „Evolution", waarmee Citroen zich volgend jaar gaat mengen in de strijd om het wereldkampioenschap
rally's.

1OO JAAR AUTOMOBIEL
DAIMLER-BENZ 1886-1986

Dit is het jubileum-logo dat
Daimler-Benz AG in Stuttgart
heeft geïntroduceerd als steeds
terugkerend symbool ter
gelegenheid van het jubileum
„100 jaar automobiel". Het
embleem is gebaseerd op een
ontwerp van de bekende
kunstenaar Alan Fletcher uit
Londen. Met een zilverkleurige
uitbeelding van het cijfer 100
wordt gelijktijdig een auto
gesymboliseerd en de
waardering voor de auto in zijn
betekenis voor mobiliteit en
vooruitgang tot uitdrukking
gebracht.
Het is de bedoeling dat het
vignet het komende j aar in de
hele wereld tijdens beurzen en
tentoonstellingen, op affiches,
vlaggen etc. zal worden
gebruikt.

Fiat Uno heeft nu ook
een zuinige fire-motor
-Llis alweer bijna drie jaar gele-
den, dat Fiat de Uno introduceer-
de en sindsdien zijn er meer dan
anderhalf miljoen eenheden ge-
produceerd.

Men vond het tijd om de reeks een
nieuwe samenstelling te geven én dat
gebeurde onder andere door de
invoering van een nieuw
kleurengamma in combinatie met
nieuwe interieur-bekleding.

Maar het belangrijkste nieuws is
toch wel dat de Uno 45 is uitgerust
met de Fire 1000-motor, waarmee dit
model tot de zuinigste en tevens
pittigste in de één-liter klasse is
gepromoveerd. Met deze 45 pk-motor
is een topsnelheid van 145 km/h
bereikbaar en kan de kilometer met
staande start in 37,2 seconden
worden afgelegd. Dat hij ook zuinig is
blijkt uit het verbruik van 4,1 liter
per 100 km (l op 24,4) bij 90 km/h.

Drie jaar na de introductie is de Fiat

Uno-reeks gemoderniseerd. Hier één

van de nieuwe modellen

in een Hollands landschap

Meer luxe
De Uno 70 is nu in een luxueuzere

SL-uitvoering leverbaar met getint
glas, centrale portiervergrendeling, _
elektrisch bedienbare portierramen'
vóór met bedieningsknoppen in de
armsteunen, halogeen koplampen en
toerenteller. Door verfijningen aan •
de carrosserie en de luchtstroomge-
leiders aan de onderzijde kon de Cw-
waarde worden teruggebracht tot
0,33.

Naast de nieuwe Fire 1000-motor"
zijn de andere Uno-motoren even- ~*
eens verbeterd. Zo kregen alle benzi- -
nemotoren kontaktpuntloze elektro-
nische ontsteking en werden de Uno
60 en 70 krachtbronnen met een dub-
bele carburateur uitgerust. Ten be-
hoev_ van een gunstiger benzinever-. v
bruik is in het brandstoftoevoersys-'
teem een elektronisch geregelde af- •
sluiting opgenomen. Ook zijn alle '-
Uno's nu uitgerust met rembekrach-' *
tiging.

Het totale Uno-programma omvat ,
nu twee carrosserie-varianten (3- en .. •
5-deurs), vijf motor versies (1000,
1100,1300, 1300 Turbo en 1300 diesel)
en drie uitvoeringen (basis, S en SL). l
De prijzen varieren van ƒ 15.850.- tot
f29.200.-.

ft SLAGERIJ ARBDUW'2
HALTESTHAAT12 —2042 LM ZANOVOORT —TEL. (02507)1 26 1*

Riblappen
Biefstuk
Americain filet
Leverkaas
Rosbief
Cervelaat
Lever
Pekelvlees
Ham

500 gr.

250 gr.

150 gr.

150 gr.

100 gr.

100 gr.

100 gr.

100 gr.

150 gr.

9,50
7,25
2,65
1,80
2,95
1,55
1,60
1,95
2,25

Limousiri. Puur natuur uit dé Fnnse Dordogne.

Geg
zonder

rundvlees
hormonen.
"

DE HOUTLOODS

RAADHUISSTRAAT 56a - HAVENSTRAAT 1
HEEMSTEDE - TEL. 023 - 29 00 28

HOUT
PLAATMATERIAAL
RAMEN
DEUREN
KOZIJNEN

Alles op maat gemaakt
Gratis thuisbezorgd

Slimme Nederlanders ruilen nu hun
auto in voor een Renault 9 of 11 Broadway

f l ~S~~\ t l m l f*f^ /"v /"v /^v T ' l T l t ~s * ~\ ^"^(want Renault gaat f 2.000,-buiten het boekje).

Wanneer u nu* besluit om een Renault 9 of 11
'Bïoaduay aan te schaffen krijgt u f 2.000,-
extra inruilpremie. Zelfs als u mot een heel

oude auto koml voorrijden. U krijgt er minstens
f 2.000,- voor terug.

Heeft u een wat nettere auto, dan treft u het
helemaal. U krijgt dan f 2.000,- inruil boven de üiruil-
prijs die de ANWB 'Bovag kocrslijst aangeeft.

U moet de Renault 9 of 11 Broad\vav die u

kiest wel laten financieren door Renault Credit
Nederland. Een buitenkansje dus om aan zo'n
allurevolle auto te komen. Met een uitrustings-
niveau waar je u tegen zegt.

Bijvoorbeeld een Philips radio. Extravagante
wieldoppen. Speciale bekleding: Spoilers, een soe-
pel schakelende vijfbak. een van binnenuit verst el-
bare buitcnspiegel en daar nog eens bovenop voor
de Renault 9 Broadway een fraai stel dubbele kop-

lampcn, zoals 01 > de Renault 11. Grijp uw kans dus...
De auto die u bij ons wilt inruilen moet wel minstens
twee maanden op uw naam staan. De financiering
geschiedt op basis van een huurkoopovereenkomst
waarbij de wettelijke aanbetaling verplicht is.

Mocht u helemaal geen auto in te ruilen heb-
ben, maar toch ook op een aantrekkelijke manier
zo'n Renault 9 of 11 willen aanschaffen, komt u dan
VOOral langS... Tot Straks! •Di l .unbodwli l l t m - U lamuu l'IHIi

Wijzigingen voorbehouden.

iii VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kou i j ma n ...
voor een goed verzorgde auto!!!

HMAULT 9 EN 11 BROADWAYl

Zandvoort; Rinko, Curiestraat 8 (Nieuw Noord),
Tel. 02507-13360.

Renault adviseert elf oliën

onder de mensen.
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Inspraakavond
over Vendoradoplan

ZAND VOORT - Op maandagavond
3 februari zal in het wijkcentrum "t
Stekkie een inspraakavond gehouden
worden over het Vendoradoplan.

Op deze bijeenkomst die om 20.00
uur begint kunnen inwoners kennis-
nemen van de inhoud van de plannen
om aan de Kop Van Lennepweg een
vakantiebungalowpark te bouwen.
Belangstellenden worden in de gele-
genheid gesteld vragen te stellen en
bezwaren kenbaar te maken.

Rust verstoord
ZANDVOORT - Het scheen de be-

woners van een flat aan de Burge-
meester Van Alpenstraat afgelopen
dinsdagavond niet gegund te zijn om
van hun avondrust te genieten. Uit
een voor het gebouw geparkeerd
staande auto kwam de hele avond het
geluid van een inwerking gestelde
alarminstallatie. Er was geen spoor te
bekennen van de eigenaar.

Eén van de flatbewoners kon het la-
waai niet langer verdragen en belde de
politie. De bedrading van de auto
moest worden verbroken, teneinde de
rust weer te laten keren.

Twee pianisten op
één podium

ZANDVOORT - Voor de tweede
maal geven Dico van Putten en Jaap
Dekker met een begeleidingsgroep een
concert voor twee piano's. Deze beken-
de musici, die opnieuw een swingende
avond zullen brengen, treden op zater-
dag 25 januari op vanaf 20.00 uur in
Gebouw "De Krocht".

' Er is tijdens deze avond bovendien
gelegenheid tot dansen. Vooral dege-
nen, die het vorige concert hebben ge-
mist, worden aangeraden hun plaats-
bewijzen tijdig te reserveren. De toe-
gangsprijs bedraagt f.10,-, CJP-ers be-
talen f.7,50. De kaarten zijn verkrijg-
baar bij de firma Lissenberg,
Haltestraat 9 en vanaf 20.00 uur aan
de zaal. De kaarten kunnen telefo-
nisch worden besteld via tel. 13260 of
18217.

ADVERTENTIE

Dansschool
Albert van Lingen

studio: Oranjestraat 12
Zandvoort-centrum.

Ballroom en
Latin American

a.s. vrijdag
(24 januari) 20.00 uur

Aanvang cursus
Ie jaars voor
(echt)paren
Inschrijving is nog

mogelijk.

Eerstdaags aanvang club
voor kinderen (6-12 jaar).

Les in kinder-disco.

Prospektus en inlichtingen
telefoon

02507-16623/17082

• Duidelijk zichtbaar de grote afslag van de zeereep bij het Bloemendaalse' strand, waar zelfs oude funderingen
door de storm werden blootgelegd Foto Berioit

Stormachtige januarimaand
ZANDVOORT - De afgelopen week hebben verschillende stormen de Zandvoortse kust geteisterd.

Hoewel elders langs de kust van Noord- en Zuid-Holland, en ook langs de Zeeuwse kust veel schade
ontstond en schepen in nood verkeerden, bleef Zandvoort hiervoor gespaard. Schade aan de zeereep bleef
ook uit, behalve aan het Bloemendaalse strand, waar grote stukken duin zijn weggeslagen.
Doordat de stranding van de Rio Grande op het Wassenaarse strand, bleef het ook zondagmiddag
verrassend rustig in Zandvoort. Trekt de stormachtige zee op andere dagen veel bezoekers uit de hoofdstad
en de regio, deze zondag was het spectaculaire schouwspel op het Zuid-Hollandse kust veruit favoriet bij
de Nederlanders. Maandagmiddag, tussen de storm van zondagmiddag en dinsdagmorgen in, was het wél
bijzonder druk op het strand, met name bij Bloemendaal. De moderne schatzoekers uitgerust met
dectectors speurden naar verloren voorwerpen die geld kunnen opleveren bij de opkoper.

Vroedvrouw trekt ten
tegen besluit gemeent

ZANDVOORT - Mevrouw Tine
Oudshoorn, de Zandvoortse
vroedvrouw, heeft een Arobproce-
dure aangespannen tegen de ge-
meente Zandvoort. In de raads-
vergadering van 18 december 1985
heeft een meerderheid van de
raad het voorstel van het college
van burgemeester en wethouders
goedgekeurd om de standplaats-
vergoeding van de Zandvoortse
vroedvrouw in acht jaar af te bou-
wen. Een besluit waartegen me-
vrouw Oudshoorn in verzet is ge-
komen, omdat dit in haar ogen ten
onrechte is genomen.

Haar eerste bezwaar richt zich te-
gen het feit dat dit besluit werd geno-
men zonder enig overleg vooraf. Ten
tweede omdat zij over een waterdicht
contract met de gemeente beschikt,
dat deze maatregel niet zou rechtvaar-
digen. Mevrouw Oudshoorn ontving
op 6 juli 1971 een contract waarin haar
als tegenhanger voor een wel aangebo-
den maar door haar niet begeerde
ambtelijke status, een standplaatsver-
goeding van f. 18.000,- per jaar werd
aangeboden. Deze standplaatsvergoe-
ding zal volgens het contract aan haar
worden verstrekt zolang zij volledig in
Zandvoort functioneert.

Het is zelfs zo dat zij in 1974 een
vernieuwd contract ontving, omdat de
haar toegekende standplaatsvergoe-
ding niet trendmatig was aangepast.
"In feite was de gemeente toen in ge-
breke gebleven, een zaak die werd
rechtgetrokken, zonder dat ik daar-
van op de hoogte was. Een contract
kun je nu eenmaal niet eenzijdig op-
zeggen. Bij mijn weten is dit college-
voorstel ook nimmer in de daarvoor
geëigende raadscommissie behandeld.
Als je het mij vraagt is dit voorstel uit

HAARLEM - Gedeputeerde
Staten van Noord Holland zullen
de problemen die de gemeente
Zandvoort heeft met de directie
van de Nederlandse Spoorwegen
onder de aandacht brengen van
het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat. Dan zal de vraag wor-
den gesteld of'de beslissing van NS
om het baanvak van Zandvoort
voor een bepaalde periode af te
sluiten voor het treinverkeer juist
is.

Dit antwoordt het college van GS
aan het lid van de Provinciale Staten,
K.C. van der Mjje Pzn uit Zandvoort.
Het college van GS is echter van me-
ning dat het niet op zijn weg ligt een
overleg tussen de NS en het gemeente-
bestuur van Zandvoort te initiëren.
Wel zal het college de directie van de
Spoorwegen vragen hoe de verschil-
lende overheden en de treinreizigers in
soortgelijke gevallen worden geïnfor-
meerd. Deze directie zal erop worden
gewezen dat een tijdige en volledige
informatie aan de belanghebbenden
noodzakelijk is.

Door oudraadslid Van der Mije wa-
ren in december 1985 verschillende
vragen aan het college van Gedepu-
teerde Staten gesteld over de voorge-
nomen werkzaamheden van de NS
aan het station en baanvak in Zand-
voort. Hij had de medewerking van het
college van GS verzocht om op korte
termijn een overleg tot stand te bren-
gen tussen het Zandvoortse gemeente-
bestuur en de NS. Hierbij zouden dan
alle mogelijke andere alternatieven

l van andere en betere verbindingen

Provinciaal bestuur wil zelf geen actie ondernemen

GS brengen NS-problematiek
onder aandacht ministerie *
moeten worden besproken. Als argu-
ment werd door Van der Mije aange-
voerd dat "een dergelijke drastische
vermindering van de vervoersmoge-
lijkheden gedurende het vaak drukke
voorjaar ontoelaatbaar was".

Dit standpunt wordt door het colle-
ge van GS niet gedeeld. "Het ligt niet
op onze weg te beoordelen of een derge-
lijke beslissing van de NS toelaatbaar
is" luidt het antwoord. Bovendien
staat het voor het college van GS nog
geenszins vast of er wel van een drasti-
sche vermindering van vervoersmoge-
lijkheden kan worden gesproken.
Evenmin dat de betrokken periode 3
maart - 20 april inderdaad kan worden
aangemerkt als de 'vaak drukke voor-
jaarsmaanden'.

Weloverwogen

sen te vervoeren weloverwogen is ge-
maakt. "De alternatieve mogelijkhe-
den zijn door de NS wel degelijk bestu-
deerd. Dieseltractie en uitvoering van
de werkzaamheden gedurende de
nachtelijke uren komen niet in aan-
merking. Dieseltractie blijkt niet uit-
voerbaar in verband met het onvol-
doende beschikbaar zijn van materieel
en personeel. Bovendien betekent die-
seltractie, net als overigens het ver-
voer per bus, een verlenging van de
reistijd en kan een overstap tot gevolg
hebben. Voorts zou er sprake zijn van
een halvering van de frequentie. De
uitvoering van de werkzaamheden in
de nachtelijke uren brengt bijna on-
overkomenlijke problemen met zich
mee voor de te compenseren nachtu-
ren van het personeel. Tevens is dit
een te relatief dure oplossing", aldus
GS in hun schrijven aan Van der Mije.

Uit informatie die het college van Actiegroep
GS heeft ingewonnen bij de NS is ge-
bleken dat de beslissing om gedurende
deze periode de treinreizigers vanaf
Overveen tot Zandvoort v.v. met bus-

Inmiddels is door de 'Actiegroep NS-
Zandvoort' een bijeenkomst uitge-
schreven op donderdag 23 januari.

Deze wordt gehouden in de conferen-
tiekamer van het Wooncentrum
Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165.

Door de kerngroep van de bewonersor-
ganisatie, die als contactorgaan fun-
geert, zijn inmiddels verschillende fol-
ders vervaardigd. Hierin worden de
Zandvoorters, maar ook de forensen,
attent gemaakt op de lange reistijd die
hen boven het hoofd hangt. Het ligt in
de bedoeling dat deze folders worden
verspreid door de mstellingen/vereni-
gingen die eerder blijk gaven van hun
sympathie en medewerking aan de ac-
tie hebben beloofd. Deze folderuitrei-
king zal na twee weken worden ge-
volgd door een handtekeningenactie.

Niek Teeuwen coördinator van deze
actie rekent erop dat veel handteke-
ningen zullen worden verzameld,
waarna men een onderhoud zal aan-
vragen met de directie van de NS. De
bijeenkomst vanavond in Nieuw Uni-
cum begint om 20.00 uur en veel van
de sympathisanten en andere belang-
hebbenden worden er verwacht.

Garagehouders gearresteerd
ZAANSTAD/ZANDVOORT -

In verband met duistere praktij-
ken inzake de in- en verkoop van
tweedehands automobielen, zijn
begin deze week drie Zandvoortse
garagehouders aangehouden. De
arrestaties werden verricht door
3e politie uit Zaanstad, die het on-
Jerzoek leidt in deze zaak, in sa-
menwerking met de Zandvoortse1

politie. De gehele administratie
van het garagebedrijf, alsmede
ruim twintig auto's waarvan
wordt vermoed dat ze van diefstal
afkomstig zijn, werden in Zand-
voort in beslag genomen.

In totaal zijn door de politie elf ar-,
' restaties verricht. Als hoofdverdachte
ih deze zaak wordt de 33-jarige J.V.,
»n inwoner van Alkmaar, vastgehou-
3en. Hij was degene die de garagehou-
3ers hun voorraad bezorgde.

De garagehouders en hun medewer-
ters (plaatwerkers) worden ervan ver-
iacht in opdracht van derden gestolen
mto's van andere chassisnummers te
lebben voorzien. Van autowrakken
iie bij autosloperijen werden opge-
cocht, . werden de chassisnummers

verwijderd en op de gestolen wagens
aangebracht. Voorzien van deze legale
nummers werden de auto's gekeurd en
vervolgens met keuringsbewijs door-
verkocht.

Aangenomen wordt dat met deze
"zakelijke" transacties zeker enige
tonnen van hand tot hand zijn ge-
gaan. De in beslag genomen auto's zijn
overgebracht naar het politiebureau
in Zaanstad, waar de bijbehorende pa-
pierwinkel aan een grondig onderzoek
wordt onderworpen. Deze autozwen-
del, die niet alleen in Zandvoort
plaatsvond, is door samenwerking van
de politiekorpsen uit Alkmaar, Zaan-
stad, Castricum en Zandvoort opge-
lost. De verdachten zijn eveneens af-
komstig uit deze Noordhollandse
plaatsen..

Kledingdiefstal
ZANVOORT-Op dinsdag 14 janua-

ri is een inbraak gepleegd in een kle-
dingwinkel aan de Kerkstraat. Ken-
nelijk hadden de inbrekers verstand
van zaken, want sinds hun bezoek
wordt een kostbaar zwart-leren pak
vermist, bestaande uit een rok, jasje en
topje. De vermiste kleding vertegen-
woordigt een bedrag van f .2.500,-.

ADVERTENTIE'

M.i.v. vrijdag a.s. worden de danslessen van
dansschool De Boer voortgezet door

DANSCENTRUM DE VOS
uit Haarlem.
De lessen worden gegeven in gebouw „De
Krocht".
Voor beginners en gevorderden NU inschrijven.

Bel 023-326906 én u kunt vrijdag beginnen! '

Onderscheiding voor bekend judoka
ZANDVOORT - De Zandvoort-

se judoka en internationaal
scheidsrechter, Wim Buchel,
heeft pp de jaarlijkse nieuwjaars-
receptie van de Konininklijke
Nederlandse Judobond de zeven-
de dan ontvangen. Een bijzondere
promotie die samenviel met het
dertig jarig jubileum als judo
scheidsrechter van Buchel.

Reden genoeg voor de populaire
sportschoolhouder om zaterdag
18 januari een feestje te geven
voor collega's en bekenden. Een
receptie die uitgroeide tot een
ware judo-happening met tal van
afgevaardigden van hoofdbe-
stuur en district Noord-Holland.
Talrijk waren de geschenken die
de pas gepromoveerde en jubile-
rende judoka mocht ontvangen.
Van de voorzitter van de Konink-
Irjke Nederlandse Judobond ont-
ving Buchel het diploma beho-
rend bij de zevende dan, een her-
inneringsplaquette van de
scheidsrechtercommissie Noord-
Holland van deze sportbond, en
uit handen van de districtsvoor-
zitter een herinneringsbord van
Delfts blauw aardenwerk.

Bijzonder verheugd was de ju-
bilaris met de "Buchel Wisselbe-
ker". Een initiatief van de leden
van zijn sportcentrum. Pieter
Joustra overhandigde hem deze
beker die beschikbaar gesteld
wordt voor de wedstrijden van het
district Noord Holland. Temid-
den van de talrijke sportlieden die
deze receptie bezochten bevonden
zich ook Prins Sjef den Ursten
met zijn gemalin Prinses Marijke
en de Raad van Elf, want behalve
een uitstekend judoka en scheids-
rechter is Buchel een enthousiast
Grootvorst van de Zandvoortse
carnavalsvereniging De Scharre-
koppen.
Meer informatie over deze judoka
op de sportpagina.

de kast gehaald op het moment dat
wethouder Jongsma zijn tas pakte",
zegt ze verontwaardigd.

Raadsvoorstel
Het besluit van de raad houdt in dat

mevrouw Oudshoorn over 1986 in
plaats van f. 18.000,-, slechts f. 15.750,-
- zal ontvangen. Jaarlijks wordt een
vermindering van f. 2250,- voorge-
steld, zodat in 1992 geen geld meer
wordt toegekend. Voor mevrouw
Oudshoorn wordt het dan onmogelijk
om nog langer in Zandvoort te werken.
De praktijk verkopen heeft geen enke-
le zin want wie zou er zo'n kleine prak-
tijk willen kopen.

De normpraktijk voor een vroed-
vrouw is, volgens mevrouw Ouds-
hoorn, 165 bevallingen per jaar. Daar-
van zou een vroedvrouw kunnen be-
staan. In Zandvoort echter worden on-
geveer 121 kinderen geboren. Van deze
bevallingen begeleidt de Zandvoortse
vroedvrouw momenteel er gemiddeld
zeventig. Ongeveer veertig bevallin-
gen vinden, op medische indicatie
plaats in ziekenhuizen of kraamkli-
nieken. Dit betekent dat zij voor
slechts zeventig bevallingen de volle-
dige vergoeding ontvangt via zieken-
fondsen/particuliere verzekeringen
etc. "Het pensioen van een vroed-
vrouw is bijzonder laag, de leeftijd is
momenteel gesteld op zestig jaar, dat
betekent dat ik nog 21 jaar moet wer-
ken en moet zorgen dat ik ook een
pensioentje over houdt. Van diezeven-
tig bevallingen kan dit niet. De neven-
activiteiten zoals zwangerschaps-
zwemmen, anticonceptie, zwanger-
schapsgymnastiek etc. zou ik dan ook

Siembusstrijd 1986
ZANDVOORT - Voor de ge-

meenteraadsverkiezing 1986 lijkt
de stembusstrijd om de gunst van
de kiezer in Zandvoort ontbrand.
Behalve de vier landelijke partij-
en, de PvdA, het CDA, de VVD en
D66 zullen in Zandvoort vier
plaatselijke groeperingen deelne-
men. Dit zijn Gemeente Belan-
gen Zandvoort, Zandvoort 2000,
De plek van de nietstemmer, en
de jongste loot aan de politieke
stam Zandvoort Op Nieuw.

Deze groepering bijt de spits af
in de artikelenreeks die deze week
start en op 13 maart eindigt in
Zandvoorts Nieuwblad. De doel-
stelling, de mensen achter deze
groepering en hun streven wor-
den uitgebreid belicht op pagina

Ongeluk in huis
ZANDVOORT - Een 88-jange Zand-

voortse vrouw is terwijl zij op zater-
dagmorgen uit bed stapte, gevallen.
Het ongeluk gebeurde doordat de
vrouw uitgleed over een mat. Zij was
gelukkig in staat de politie te waar-
schuwen. De voordeur moest worden
opengebroken om haar te kunnen hel-
pen. Nadat men de vrouw op haar bed
heeft gelegd, is de huisarts op de hoog-
te gesteld van het incident.

Eind uit de buurt
ZANDVOORT - Een Duitser waan-

de zich in de nacht van woensdag op
donderdag kennelijk in een "rosse
buurt", toen hij zich in de Kanaal-
straat bevond. De 41-jarige man had
bij diverse woningen waar nog licht
brandde, aangebeld. Hij verkeerde in
de veronderstelling dat hij daar, tegen
betaling, met open armen zou worden
ontvangen.

Deze misvatting werd voornamelijk
veroorzaakt door het teveel aan alco-
hol dat de man had geconsumeerd.
Door een bewoner van de Kanaal-
straat werd de politie gewaarschuwd,
toen hij voor het raam verscheen. De
Duitser werd meegenomen en ter ont-
nuchtering opgesloten in de speciaal
daarvoor bestemde cel. Hij mocht na
een verhoor weer vertrekken.

moeten afstoten. Er is nog steeds een
intensieve nazorg nodig, denk maar
eens aan de begeleiding na de geboor-
te, de postnatale depressies etc.", ver-
klaart mevrouw Oudshoorn nader.

Collegeprogram
In het collegeprogram van VVD en

Inspraak Nu werd opgenomen dat een
vroedvrouw voor Zandvoort behouden
moest blijven. Dit geschiedde, nadat al
in een eerdere periode stemmen waren
opgegaan de standplaatsvergoeding
van de vroedvrouw af te bouwen. Een
voorstel dat het niet haalde en waar-
schijnlijk in een kast werd opgebor-
gen.

Volgens mevrouw Oudshoorn ziet
het er nu naar uit dat dit voorstel weer
uit de kast werd gehaald op het mo-
ment dat VVD-wethouder Jongsma
zijn tas pakte. "Anders valt dit niet te
verklaren. Zonder enig overleg vooraf,
pats boem, dit besluit,. Wel heeft men
mij op 9 december een brief gezonden
waarin stond dat men dit voorstel in
de raad zou brengen, doch ik was met
vakantie en kwam pas terug nadat de
raad op 18 december met het voorstel
accoord gegaan was. Ik ben onaange-
naam verrast en heb mijn raadsman
ingeschakeld. Mr Garveling is met mij
van mening dat deze gang van zaken
ontoelaatbaar is, vandaar deze Arob-
procedure.

Wanneer mevrouw Oudshoorn deze
zaak verliest dan zal Zandvoort na een
periode van honderd jaar met meer de
beschikking hebben over een eigen
verloskundige.

»JHAROCAMO"
weer geopend
donderdag
vrijdag
zaterdag
en zondag
van 12.00 tot 21.00 uur

Kerkstraat 14
Telefoon 12102

WATER-
STANDEN

Datum HW LW HW LW
23 |an 1 55 941 14 03 21 59
24 jan 240 1027 1747 2245
25 jan 319 1101 1526 2324
26 jan 354 1135 1601
27 jan 0428 002 1636 1212
28 jan 0502 037 1711 1251
|29 jan 539 111 1747 1331
I30 jan 0616 145 1827 1411

Maanstanden zondag 26 jan VM 1 31 uur
iSpnngtij donderdag 30 jan NAP + 117 cm
11847 uur

« Pieter Joustra overhandigt Wim Buchel de wisselbeker, beschikbaar gesteld
door de leden van zijn sportcentrum. Deze schonk de wisselbeker direct aan
de voorzitter van het district Noord-Holland, de heer Trigallez, voor de binnen-
kort te houden districtswedstrijden. toto Dick Loenen

Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN
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Bedankt

Greet

voor 10 jaar vertrouwen

Teun
en kinderen Jerry en Wendy

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-1 72 44 / 1 21 37 / 1 32 78

SAUNA-SPORTCENTER WIM BUCHEL
A. J. v. d. Moolenstraat 47, tel. 15829

GEZOND EN FIT DE WINTER DOOR!!

Bezoek nu onze geheel gerenoveerde
SAUNA

ZEKER EEN BEZOEK WAARD!!

Speciale januari-aanbieding ƒ 10,-

Zonnebanken en
Hemels-aanbieding ƒ 7,-

Openingstijden
Zon gehele week, ook de weekends

Openingstijden Sauna

Dames woensdagavond v.a. 19.00 uur
donderdagmorgen 8.30 uur

Heren donderdagavond v.a. 19.00 uur
zondagmorgen 8.30 uur

Echtparen
dinsdagavond v.a. 19.00 uur

Gemengd en alleenstaanden
vrijdagavond v.a. 19.00 uur

RekEame aanbieding vanaf donderdag

VERS ROGGEBROOD
VAN 1,15 VOOR Uf9u

Verkrijgbaar bij:
BROOD- en
BANKETBAKKERIJ

Gorthuis
Kruisweg 953 - Tel. 16287
Skagerhof 206 - Tel. 20957
PLein 7 - Tel. 02526-87694

Alles uit eigen bakkerij

40 JAAR P. WILKES... 1 JAAR IMOEFAR
TE GEKKE OPRUIMING ZIE DE ETALAGE

• RADIO'S • TV'S « RECORDERS
• HUISHOUD.- EN VERZORGINGAP-
PARATEN • ELEKTR. EN SCHAKEL-
MATERIAAL • TL-BUIZEN EN GLOEI-
LAMPEN • CAMERA'S • FLITSERS
• CALCULATORS

STUNT 1 Wetenschapp. calculator voor
school, werk of _ _ _ _
universiteit 29,90
STUNT 2 Radio + cassetterecorder
AM + FM, batt. en
lichtnet

GRATIS PATAT FRITES OF KROKET VANAF 15,- GULDEN

ELECTRO
EH FOTO

nocFcir
PASFOTO'S in kleur of zwart/wit, klaar in 1 minuut.
Zoek niet verder, wat geeft het . . .

ELEKTRO FOTO (v/h P. Wilkes) heeft het!
Thorbeckestraat 15 t/o Casino Zandvoort, tel. 13378

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland
tel.02507-1 5351
DA G EN NA CHT VERZORGING

MIELE WASSALON

WASUNIEK
Haltestraat 63 b, tel. 14417

Profiteer nu nog van onze
heropenings aanbieding:

Wassen 25 % korting
geen ƒ 8,- maar ƒ 6,-
in nieuwe hoogcentrifugerer.de
wasautomaten van MIELE

WASUNIEK: * Wassen, verzorgde wassen
* Lakenpakketten
* Dry-cleaning
* Leer- en suèdereiniging
* Dekbedreiniging
* Overhemden wassen en strijken
* Kilo-wassen voor bedrijven

MIELE: ER IS GEEN BETERE
Tot ziens! Joke en Stef Weller

Voor een gezellige
borrel en een
lekkere saté

natuur/i/k naar

EETCAFÉ

'T f

•Celsiusstraat 196
Winkelcentrum Noord

Zandvoort
Tel. 02507 -1 60 44

OOK OM TE DARTEN
•dEN TE BILJARTEN

Geopend van
;-'16.00 tot 03.00 uur.

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE
WERKKRACHT

adverteer <n Oe krant

Bij de afdeling reiniging van de dienst van Publieke Werken is
plaats voor een

MEDEWERKER M/V
voor het vegen van straten en pleinen.

Salaris van f 1.996- tot / 2.336- per maand (schaal 2).
Bij gebleken geschiktheid is bevordering naar schaal 3 (/ 2.041,--
f 2.567,-) mogelijk.

•
Bij de afdeling plantsoenen van de dienst van Publieke Werken is
plaats voor een

PLANTSOENMEDEWERKER M/V
voor de aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen,-*Net
planten en verzorgen van bomen, alsmede het steken en planten
van helm.
Het bezit van het diploma aankomend hovenier is noodzakelijk; het
bezit van het diploma vakbekwaam hovenier strekt tot aanbeveling.

Salaris van f 2.041,- tot f 2.567- per maand (schaal 3).
Bij gebleken geschiktheid is bevordering naar schaal 4 (f 2.085,--
/ 2.725,) mogelijk.

ELLE
SCHOONHEIDS-ZON-

PEDICURESALON
naast diverse

GEZICHTSBEHANDELINGEN
PLAATSELIJK AFSLANKEN

met PHYSIO - FLUID
ZONNEKUUR MET SNEL

BRUIN APPARATUUR

MARG LIGTHART
Nieuwemeerdijk 376,
Badhoevedorp. Tel.

02968-4537.

Aanstelling geschiedt in tijdelijk dienstverband voor de duur van 12
maanden, waarna bij gebleken geschiktheid aanstelling in va'ste
dienst kan volgen.
De aebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de chef van de bui-
tendienst ing. P. Honderdos, telefoon 02507-14841 toestel 150.

Sollicitaties met opgave van leeftijd, referenties, diploma's en
verrichte werkzaamheden, kunnen binnen 14 dagen na het
verschijnen van dit blad worden gericht aan de directeur van de
dienst van Publieke Werken, postbus 267, 2040 AG Zand-
voort

TGEMEENTE'

4-deurs Kadett vanaf heden leverbaar!
Bezoek onze doorlopende OPEL-SHOW in onze showroom

met diverse ASCOIMA- en REKORD-aktiemodellen

Van Lenf... bijna 80 jaar gespecialiseerd in auto's

van lent autobedrijven - zandvoort
kamerlingh onnesstraat 15 - zandvoort - tel. 02507 -1 53 46

l—

Weekmedia opHmicrofiche.
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

„QUEENIE"
vraagt voor directe indiensttreding:

* OBER-KELNER
verantwoordelijk voor de service in
het restaurant.
Representatief en talen vereist (Duits
en Engels)
leiding geven aan de overige festau-
rantmedewerkers

* DEMI CHEF DE RANG
* COMMIS DE RANG

Inlichtingen en sollicitaties
Telefoon 02507-13599
Kerkplein 8
Zandvoort

Aangevraagde bouwvergunningen
158B85
159B85
160B85
161B85
162B85
1 B86
2 886
3 B86
4 B86

Vuurboetstraat 8 rood
Oosterparkstraat 13
Kostverlorenstraat 89
Van Ostadestraat 1a
Thorbeckestraat 35
Vondellaan 23
Kerkstraat 22/1
Kamerlingh Onnesstraat
Frans Zwaanstraat 70

bouw garage
dakkapel
verbouw woning
verbouw woning
vergroten balkon
plaatsen dakkapel
verbouw koffieshop

13verbouw opslagruimte
verbouw woning

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 830 tot 1230 uur gedurende een week na
verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar mdie-
nen bij burgemeester en wethouders Deze bezwaren zullen bij de beoordeling
worden betrokken
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder is het mogelijk dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde
Staten nodig is

Verleende bouwvergunningen
154B85 Duinrooslaan 1 oprichten paardenboxen

oprichten woning boven zwembad
oprichten bedrijfsgebouw
uitbreiden woning

76 B85 J. v. Heemskerckstraat 4
142B85 Voltastraat
160B85 Kostverlorenstraat 89
157B85 Wikkelaan 16 plaatsen tuinhuisje
Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Voorbereidingsbesluiten

Ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
nmg (geopend van 8.30 - 12.30 uur) liggen voor een ieder ter inzage de
besluiten van de gemeenteraad van 18 december 1985 nummers4a, 4b, 4c
en 4d

Bij deze besluiten zijn voor de volgende gebieden c.q. percelei bestem-
mingsplannen in voorbereiding verklaard:
a Zuidlaan 43; b. Wil helm inaweg 38; c. Grote Krocht e.o.; d. Kostverlo-
renpark.

Bouwplannen
Het College is voornemens om met toepassing van verklaringen van geen
bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en
artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunning te verlenen voor de
oprichting van een garage op het perceel Wilhelminaweg 38 en het aan-
leggen van een ondergronds zwembad aan de Zuidlaan 43 te Bentveld.
Betreffende bouwplannen liggen met ingang van 27 januari 1986 gedu-
rende 14 dagen ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening, vooreen ieder ter inzage (geopend van 8.30 -12.30
uur)
Tijdens voormelde termijn kan een ieder bij Burgemeester en Wethouders
schriftelijk bezwaar indienen.

Inspraakavond
Op 3 februari 1986 te 20.00 uur zal in het gebouw 't Stekkie aan de
Flemingstraat in het kader van de oestemmingsplanprocedure voor een
ieder ten overstaan van burgemeester en wethouders gelegenheid woi-
den gegeven in te spreken over het plan tot oprichting van een
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met bijbehorende accommodaties in het gebied begrensd door het terrein
Kop van Lennepweg, Burg. van Alphenstraat, Vondellaan, Dr. J. P. Thijsse-
weg en Van Lennepweg.

Het plan ligt vanaf heden ter inzage op de afdeling Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening ter gemeentesecretarie (geopend op werkdagen van
09.00- 12.00 uur).

Evenementenpot 1986

Voor het zomerseizoen 1986 is in de begroting een bedrag van / 16.000,-
gereserveerd voor het verlenen van financiële steun voor de organisatie
van een aantal seizoen-evenementen.

Organisaties die een beroep willen doen op deze zgn. 'evenementenpot'
dienen uiterlijk voor 1 maart 1986 een verzoek aan burgemeester en wét-
houders te richten. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een uitvoerige
beschrijving van het te organiseren evenement en een gespecificeerde
begroting met toelichting.

Zandvoort, ^ /GEMEENTE"
23 januari 1986

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Koaijman...
voor een goed verzorgde auto!!!

WIE MAAKT U
WEGWIJS IN

DE WIR-WAR
VAN ONZE

SOCIALE
UITKERINGEN?

HET PAROOL!
Het sociale stelsel - 1e kwartaal 1986.

Alle sociale premies en uitkeringen op 'n rijtje.
Wie heeft in 1986 recht op een uitkering, hoe hoog zijn
de uitkeringen voor de verschillende groepen mensen,
wie moet ervoor betalen en hoe hoog zijn a! die
verschillende premies?
Het antwoord op deze en dergelijke vragen stond op
een overzichtelijke manier op twee krantepagina's in
Het Parool van 30 december 1985.
De overdruk die we daarvan voor u hebben laten
maken is /oiuist door de drukker afaeleverd.
De poster is te koop bij alle kantoren van Het Parool in
en om Amsterdam voor ƒ 5,- per stuk.
Bestellen kan ook, door ƒ 7,50 (poster,
porto en verpakking) over te maken
op postgirorekening 260728 ten
name van PAROOL SPECIAAL in
Amsterdam met vermelding
„poster uitkeringen 1986".
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Sinds 1974 heeft André Gielen, met onderbreking van de
; periode l januari 1980/september 1982, deel uitgemaakt van de
, Zandvoorts gemeenteraad. Hij begon als VVD'er en keerde in

.982 terug als fractievoorzitter van de plaatselijke groepering
Inspraak Nu. Reeds vorig jaar augustus heeft hij
aangekondigd dat hij na de gemeenteraadsverkiezing van

: naart 1986 niet meer terug zal keren in de raad. Een besluit
lat niets te maken heeft met de gewijzigde politieke
samenstelling van het college, doch eerder voortkomt uit het

1 Teit dat hij na al die jaren wel eens wat meer tijd wil hebben
f oor zichzelf.

i Dit jaar heeft hij de benoeming aanvaard om als secretaris
j leel uit te maken van het schoolbestuur van Sancta Maria in
•Haarlem, een functie die ongetwijfeld veel tijd zal vergen.
Bovendien heeft hij zich voorgenomen om de studie
j strafrecht te volgen. Een en ander is de reden dat hij reeds ver
/an te voren zijn besluit heeft kenbaar gemaakt, uit de

! lorpspolitiek te vertrekken.
•Terugkijkend wordt deze periode door hem leerzaam
' enoemd.

Na tien jaar vertrekt Gielen uit dorpspolitiek
6Het is zinvol om kleine politieke
groeperingen bij elkaar te voegen'

•

"Ik heb er natuurlijk veel van ge-
jïeerd. Kijk, waarom iemand de politiek
Ingaat, of althans deel gaat nemen
'aan het bestuur van een gemeente,
daar zijn gewoon motieven voor. Ten
'éérste denk je daar capabel voor te
zijn, ten tweede dat het leerzaam is om
'pp die manier bezig te zijn. Ik ben op
'zich liberaal, maar daar zijn veel woor-
"den voor te geven. Want wat is liberaal
zijn? Dat heeft in wezen weinig te ma-
ken met lid zijn van een liberale partij
in een dorpsgemeenschap."
>,,Liberaal is een levensinstelling, dat is
tJat een liberaal zichzelf ziet als een
jVrij mens, en dat hij ook zijn mede-
rnens als vrije mensen tegemoet komt.
Wanneer je dan in een bestuur zit, dan
•noet je ervoor zorgen dat zo'n kader
;eschapen wordt dat het bestuur in zo
*root mogelijke vrijheid kan functio-
leren."

"Maar hier is heel duidelijk door de WD
het circuit om zeep geholpen"

men van de zes toekomstige raadsle-
den te zijn voor één man, en twee voor
een andere VVD'er. Men wenste toen
de man met twee stemmen op de wet-
houderszetel, daar waren wij het niet
mee eens. Uiteindelijk was de VVD
door deze onderlinge verschillen niet
vertegenwoordigd in het college. Niet
omdat de VVD niet in het college was
vertegenwoordigd heb ik toen reeds
aangekondigd in het najaar van 1979
te zullen vertrekken, maar omdat ik
het niet eens was over de manier waar-
op dit onderling in de VVD werd ge-
speeld. Verder kunnen wij daar beter
over zwijgen. Jammer was dat Joustra
ook vertrok, wij wisten dat niet van
elkaar."

Nieuwe groepering
Inspraak Nu zal de komende ge-

meenteraadsverkiezing ingaan teza-

'Ik heb in deze periode bestuurlijk
geleerd, de technische kanten daar-
van. Ik weet nu hoe een gemeente pre-
:ies in elkaar zit. Ook hoe je zakelijk de
Droblemen aanpakt die in zo'n ge-
neenschap spelen, zonder nu echt
stokpaardjes te berijden. Ik heb er ook
menselijk veel van geleerd. Ik vind ook
dat ik uitstekend heb gefunctioneerd
3e laatste vier jaar. De party die wij
hebben, daarin is de loyaliteit zeer
;root. Het was een heel fijne periode,
dat meen ik echt. Natuurlijk zal ik de
Sandvoortse politiek blijven volgen, en
de vergaderingen van mijn partij bij-
wonen misschien als extern adviseur."

Periode 1974-'80
In de periode 1974-'80 maakte Gielen

deel uit van de VVD-fractie. Na de
gemeenteraadsverkiezing van 1978
sleef hij slechts aan, tot na de behan-
deling van de begroting 1980, dus
ïlechts ruim één jaar. Was daar een
speciale reden voor?

"Ja dat was direct bekend. Het is
vervelend om daar nu nog over te spre-
•cen, want het ligt al zo lang achter
Dns. De heibel ontstond over de wet-
nouderszetel. Afgesproken was dat de
jekozen raadsleden de wethouder zou-
Jen aanwijzen. Er bleken vier stern-

men met de zojuist afgescheiden onaf-
hankelrjk liberalen en Gemeente Be-
langen. Deze drie zijn nu samenge-
voegd tot Gemeente Belangen Zand-
voort. Waarom is dit gebeurd, en op
wiens voorstel?

"Kijk ik heb gedacht dat het zinvol is
om drie groeperingen die in wezen het-
zelfde voorstaan, tezamen te voegen.
Een zeer recente ontwikkeling, maar
toen Jongsma aftrad als wethouder
had ik het gevoel "daar komt weer een
groepering van, de zoveelste splitsing".

De achtergrond is eigenlijk geweest
dat je deze groeperingen beter kunt
samensmelten tot één blok. Ik begreep
dat Jongsma alleen dóór wilde, In-
spraak Nu ging door en ook Gemeen-
tebelangen. Op dat moment zijn die
fusiebesprekingen gestart. Momenteel
zijn nog besprekingen gaande over het
programma. Wél is de groslijst bekend.
Nummer l is Jongsm, 2 Flieringa, 3
Landman, 4 Jansen, dan komen er nog
op te staan Anderson, Tine Ouds-
hoorn, Harry Pot uit Bentveld en Wil
Moerenburg. Op welke plaatsen is nog
niet bekend, want dat zal verder uitge-
kristaliseerd moeten worden."

"Wij zijn in het college gaan zitten in
1982 om Zand voort bestuurbaar te
houden. Toen alle partijen hadden af-

circuit moet weg. Bekeken zal nog
moeten worden of het Vendoradopark
haalbaar is. Als het kan, is het fijn, is
het prachtig, maar het zou voor Zand-
voort veel en veel beter zijn als je beide
had. Het probleem dat zich nu op fi-
nancièn aandient, het gemis aan m-
komsten uit dat circuit, is op dit mo-
ment acuut. Dat zou misschien nog
voor één jaar kunnen, maar de volgen-
de jafen niet. Je zit nog steeds met de
grote problematiek ten aanzien van
Casino, gaat dat door of niet, maar je
zit wel met een inkomstenderving van
drie a 4 ton".

"Door de VVD is heel duidelijk met
dit besluit, of deze voorwaarden, het
circuit om zeep geholpen. Want men,
weet allemaal heel duidelijk de onder-
handelingen die met het Rijk gevoerd

een motie van wantrouwen te komen.
Wanneer je vlak voor de verkiezingen
onder het mom van bestuurbaarheid
een wethouderszeteltje in de'wacht
moet slepen, op deze wijze, dan is dat m
mijn ogen een lachertje. Dan moet ik
Jongsma gelijk geven wanneer hij de
PvdA feliciteert en zegt: "Het is U toch
gelukt". De passieve houding van de
VVD lokt dit wel uit."

/

Integraal bestuur
De 'fractievoorzitter van Inspraak

Nu blijkt een voorstander van een in-
tegraal bestuur zoals dit ook in de
gemeente Eindhoven functioneert.
Reeds in zijn Algemene Beschouwin-
gen bij de begroting van 1986 heeft hij
hier enige woorden aan gewijd, woor-
den die hij nog graag wil herhalen:

"Bij zuiver bestuurlijke zaken, dus
daar waar de raad beslist, moeten
ambtelijke adviezen eerst behandeld
worden in de commissies. Ieder onder-
werp dat dan aan de orde komt krijgt
van alle fracties de eigen politieke in-
breng mee die kan worden meegeno-
men bij de voorbereiding van de voor-
stellen. Het college weet dan wat de
mening van de raad is, en krijgt bij de
voorbereiding van de voorstellen de
taak van 'uitvoerder'. Een dergelijk in-
tegraal bestuur werkt beter, kijk maar

"Niet alleen op een wethouderszetel bepaal je
het bestuur"

"Een integraal bestuur functioneert beter dan het huidige bestel"

gehaakt, moest er toch wel wat gebeu-
ren. Je kunt de gemeentepolitiek niet
afhankelijk stellen van één stem en
dat zou gebeurd zijn, want acht stem-
men van de VVD op één lijn dan wordt
ieder voorstel afhankelijk van die éne
stem die meegaat, en dat kan natuur-
lijk niet. Je moet wel een gedegen pro-
gramma hebben, waar een meerder-
heid'van de raad zich in kan vinden".

Toekomst Zandvoort
De toekomst van Zandvoort in eco-

nomisch opzicht wordt volgens Gielen

bijzonder moeilijk. Hij is van mening
dat de VVD door in te stemmen met de
voorwaarden waarop Aukema nu de
portefeuille financiën beheert, in feite
het circuit heeft laten vallen.

"Wanneer je deze verklaring zorg-
vuldig leest, dan kun je zeggen dat het
circuit al weg is. Dan is de VVD toch
wel afgegaan en heeft in wezen het
circuit opgeofferd. Iedereen weet heel
goed dat een eis van het Rijk is dat er,
voordat er investeringen worden ge-
daan, eerst een meerjaren contract
van veertig jaar wordt getekend. Wan-

neer je dan leest "Partijen zullen over-
eenstemming moeten hebben bereikt
over de duur van het langjarig con-
tract", dan is het circuit weg."

4

"Maar dat had je dan als VVD wel
eerlijk moeten zeggen. Bovendien
kiest men hier al voor een Vendorado-
park. Daar heb ik niets tegen, het is
een uitstekend plan, maar het heeft
niets met het circuit te maken. Het
kan heel makkelijk naast elkaar
staan. Daarbij je kunt geluidswallen
regelen, de baan veranderen, maar
hierbij is al heel duidelijk bekend: het

zijn en wat de eisen van die kant zijn.
Dat staat niet meer ter discussie

Triest resultaat
Het aftreden van wethouder Jongs-

ma in november 1985 wordt door Gie-
len een triest resultaat genoemd. Een
zaak die in zijn ogen de term 'politiek
onbenul' verdient.

"Kijk Jongsma kon natuurlijk niet
blijven zitten. Hoewel hij als wethou-
der uitstekend functioneerde, was de
verdeeldheid binnen de VVD er de oor-
zaak van dat hij moest vertrekken.
Duidelijkheid werd gevraagd van de
VVD of Jongsma nog het vertrouwen
van zijn partij genoot. Nu dat hadden
ze niet, wel met hun mond, maar dat
kwam er zo raar uit, dat werd nergens
hard gemaakt. Dan is het onmogelijk
om te blijven zitten. Tenzij de partijen
hadden gezegd: Mijnheer Jongsma wij
vinden het best, gaat U op de winkel
passen, zoals nu bij Aukema. Dan zou
er niets aan de hand geweest zijn. Het
is helemaal een triest resultaat ge-
weest met die hele VVD de afgelopen
periode, de ene na de andere ellende.
Het spreekt gewoon van politiek onbe-
nul om je zittende wethouder op deze
manier te behandelen. Het lijkt erop of
ze zich nu tegen elke prijs verkopen."

De motie van wantrouwen die wét-
houder Flieringa, zijn partijgenoot, in
december, vlak voor de begrotingsbe-
handeling noopte om op te stappen,
wordt door Gielen een belachelijke
zaak genoemd.

"Kijk ik kan mij voorstellen wan-
neer er inhoudelijk op jou, als wethou-
der, niets is aan te merken geweest.
Dat je het gewoon goed hebt gedaan -
je financiën, je personeel en onderwijs
- dan is het een nare manier om met

naar een gemeente als Eindhoven. Ik
denk trouwens dat wij toch af zullen
moeten van het behandelen van de
onderwerpen zoals dat nu gebeurt. Ik
voorzie in de toekomst dat de integrale
aanpak te verkiezen zal zijn en door
meerdere gemeenten zal worden toe-
gepast. De raad heeft naar mijn me-
ning te weinig inspraak en het kost
teveel tijd. Inspraak van de politieke
partijen moet er zijn bij de voorberei-
ding, dat werkt efficiënter, bovendien
weet een college dan dat een voorstel
gedragen wordt door de hele raad.
Vanaf het begin af aan, zonder dat het
college een uitspraak heeft gedaan,
móet het in de commissies gebracht
worden. Daar komen alle goede initia-
tieven vandaan, dan haal je het beste
uit de mensen."

of de nieuwe groepering Gemeente
Belangen Zandvoort deel zal uitma-
ken van het college 1986/1990 interes-
seert Gielen niet zoveel.

"Dat is afhankelijk van de vraag of
de mensen ons daar willen, afhanke-
lijk van het aantal stemmen dus. Wij
hebben daar in ieder geval mensen
voor, wanneer de burgers van Zand-
voort ons daar niet wensen, dan zullen
wij dat wel merken. Ik vind dat best,
prima. In de 'oppositie' kun je ook veel
bereiken, je kunt altijd alternatieven
aandragen etc.etc. Het is verkeerd om
te denken datje uitsluitend vanaf een
wethouderszetel deel kunt uitmaken
van een bestuur. Vanuit de oppositie,
hoewel woord oppositie eigenlijk niet
thuis hoort in een gemeenteraad, kun
je uitstekend werk doen. Een gemeen-
tebesturen doe je met de gehele raad
en niet één partij of in je eentje."

MARGREET ATES

Zestigduizend gulden voor kunstwerk

Wanneer raad akkoord gaat,
wordt politiebureau verfraaid

ZANDVOORT - Het nieuwe po-
litiebureau aan de Hogeweg zal,
wanneer de raadsleden akkoord
gaan, een fraai kunstwerk rijker
worden. In de voorgevel zal in één
der glaspanelen een glaswerk wor-
den aangebracht, voorstellende
>zon, zand en zee. Het ontwerp is
.yan de kunstenaar Louis La Rooy
en beslaat een oppervlakte van 21
m2. De kosten bedragen zestigdui-
,zend gulden.

Enthousiast reageerde raadslid Au-
kema in de commissievergadering fi-
nancién. "Voor zover ik het kan becor-
délen is dit kunstwerk zonder meer
geslaagd. Ik ben dan ook onvoorwaar-
delijk vóór", luidde zijn oordeel. Heel
wat meer aanmerkingen kwamen er
van de zijde van de VVD. De liberaal
Methorst had duidelijk moeite met de
grootte van het bedrag. "Het is jam-
mer dat men pas op dit idee komt wan-
neer het gebouw is voltooid. Wanneer
het was aangebracht tijdens de bouw,
dan had dat elf duizend gulden ge-
scheeld, voorwaar niet een bedrag
waar wij lichtvaardig overheen kun-
nen stappen", sprak hij zorgelijk.

Ook Jan Termes uitte zo zijn bezwa-
., ten. Het kunstwerk dat uitgevoerd zal

worden in diverse soorten glas, had bij

hem herinneringen opgeroepen aan
kathedralen. Dat dit nu in een over-
heidsgebouw gebruikt zou worden,
vond hij wel een trouvaille, doch het
bedrag ineens van f. 60.000,- uit een
pot die slechts f. 110.000,- rijk is gaf
hem eveneens problemen ook al omdat
bij de nieuwbouw van het raadhuis
deze pot onaangetast is gebleven. Met
deze verdeling van de 'kunstpot' had
hij duidelijke moeite, evenals trou-
wens Jansen van Gemeente Belangen
die de aanwezige kunstenaar vroeg of
het kunstwerk wellicht iets kleiner
kan worden uitgevoerd.

Jongsma reageerde fel en was van
mening dat dit bedrag veel te hoog was
voor één project. Hij drong aan meer-
dere kunstwerken voor het beschikba-
re bedrag aan te kopen. Ingwersen
(CDA) merkte aarzelend op dat het on-
getwijfeld een verfraaiing van het ge-
bouw zou betekenen en informeerde
waarom het indertijd niet tijdens de
bouw was uitgevoerd.

Videopresentatie
De voorzitter van de commissie ver-

klaarde dat men de initiatieven van de
korpschef had afgewacht.Deze was
oorspronkelijk met het voorstel geko-
men een videopresentatie te maken.
Een plan dat door de raad werd ver-

worpen. De kosten hiervan zouden f.
50,000.- hebben bedragen. Pas hierna
waren besprekingen gevolgd tussen
korpsleiding, architect en de kunstex-
pert van de gemeente Emmy van Vrij-
berghe de Coningh. Het resultaat
hiervan is geweest de kunstenaar
Louis La Eooy uit te nodigen een ont-
werp voor het politiebureau te maken.

Het kunstwerk, dat 2.80 meter hoog
is en 12 meter breed, zal aangebracht
worden m éép der glaspanelen van het
bureau. Het-wqrdt iets uit het midden
geplaatst, "omdat het anders gedach-
ten aan een aanplakbord oproept,"
verklaarde Le Rooy. Met speciale glas-
soorten en technieken worden de ele-
menten zon, zand en zee tot uitdruk-
king gebracht. Het zal geen kathe-
draaleffect geven in het bureau, even-
min zal het interieur van de Zand-
voortse gemeentepolitie veranderen in
dat van een psychedelische disco, zo
werd de de aanwezige commissieleden
verzekerd.

De PvdA-vertegenwoordiger was
dus onvoorwaardelijke voor, vertegen-
woordigers van het CDA, de VVD, D66
en Gemeente Belangen wat aarzelend
in hun bijval. "Over elfduizend gulden
kun je niet zo snel heenstappen" (Met-
horst), terwijl Jongsma c.s. tegen
stemden.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelhanng

Kantoor Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel 02507
17166 Postadres,
postbus 26,2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u,
dinsdag 10-13 en 14-16
u, woensdag9-11 u ,

donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8.
Aalsmeer, tel 02977-28411 Postadres
postbus 264, 1430 AG Aalsmeer.
Verkoopleider B Lodeweiien
Micro advertenties lel 020~- 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066 Postadres postbus 26.2040
AA Zandvoor!
Margreet Ates, Constance Basart
Redactiechef DickPiet
Abonnementsprijzen: ƒ 10,65 per kwartaal, ƒ
19,55 per half jaar, ƒ 36,95 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers/ 1,-
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507-
17166

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941

Ouderen houden forumavond
ZANDVOORT - Door de Alge-

mene Nederlandse Bond voor Ou-
deren wordt eind februari/begin
maart een open forumavond geor-
ganiseerd. Deze avond is bestemd
voor de leden en andere Zandvoor-
ters ouder dan 55 jaar, om zich te
oriënteren op de gemeenteraads-
verkiezing 1986.

Door deze bond wordt gezegd dat cir-
ca 25 % van de Zandvoortse bevolking
ouder is dan 55 jaar en dat het bestuur
het-tot zijn taak rekent de leden zo
breed mogelijk te informeren over de
verkiezingsprogramma's. Daarom
zijn door het bestuur alle politieke
partijen en groeperingen uitgenodigd
kenbaar te maken welke specifieke
voor ouderen bestemde punten in het
verkiezingsprogramma zijn opgeno-
men. Voor de bond zijn de bouw van
een multifunctioneel Dorpshuis, het
bouwen van woningen voor ouderen,
het aanpassen van bestaande wonin-
gen voor ouderen, het renoveren van
verouderde bejaardenwoningen, het
beheersen van de woonlasten voor ou-
deren, uitbreiding van het volkstui-
nencomplex, aangepast vervoer voor
invalide en slecht ter been zijnde

Zandvoorters bijzonder belangrijk.
De partijen en groeperingen worden

tevens uitgenodigd aan deze forum-
avond deel te nemen, terwijl gevraagd
wordt het verkiezingsprogramma in
vijfvoud aan het bestuur van de
ANBO te zenden.

Lepra-zondag door
Protestantenbond

ZANDVOORT - In het kader van
lepra-zondag houdt de Nederlandse
Protestantenbond, afdeling Zand-
voort, op zondag 26 januari een bijeen-
komst in haar kerkgebouw. Brug-
straat 15.

Door Zandvoort werd enige tijd gele-
den het projekt Kasulu in Tanzania
geadopteerd en op de bijeenkomst zal
onder meer een film over dit lepra-
projekt vertoond worden. Verder
wordt verwacht dat de arts Armand
van Deun, die zojuist uit Tanzania is
teruggekeerd, tijdens deze ochtend een
voordracht zal komen houden. Op
deze bijeenkomst, die om 10.30 uur be-
gint, is iedereen van harte welkom.

• De politieke strijd lijkt in
het dorp te zijn ontbrand. Het
wordt moeilijk voor de burgers
om te kiezen, want alle
programma's lijken op elkaar.
Het ziet er naar uit dat de
inwoners van Zandvoort sich
niet druk hoeven te maken.
Grote eensgezindheid in de
programma's behoort immers
ook eensgezindheid te geven
bij de uitvoering daarvan.

• Goed er zijn hier en daar
nog wat kleine verschillen,
maar de teneur is gelijk. Af en
toe staan er natuurlijk
onvervulbare wensen in,
terwijl de Bond voor Ouderen
het helemaal mooi maakt,
dooreen open forumavond te
organiseren. Hiervoor sijn alle
partijen uitgenodigd en wordt
een klein geheugensteuntje
verstrekt.

• Denk erom wij ouderen
wensen een multifunctioneel

dorpshuis, woningen voor
ouderen, uitbreiding van het
volkstuinencomplex 20 lijkt er
te staan. Er wordt niet gezegd
dat deze bond voor ouderen
haar leden een 'stemadvies'
zal geven, maar de toonzetting
van het schrijven doet dit
vermoeden. Wat is dan
haalbaar? dat zul je je dan
toch moeten afvragen.

• In eerste instantie niet het
multifunctionele dorpshuis,
dat toch snel een paar miljoen
kost. Denk maar eens aan de
kosten van de bouw van 't
Stekkie, een wijkcentrum
waar de vroede vaderen zich
tien jaar mee bezig hebben
gehouden, voordat het er
stond.

• Uitbreiding van het
volkstuinencomplex is
eveneens een heet hangijzer.
De gemeente wil wel, maar de
Provincie niet. Uitbreiding
voor woningen voor ouderen,
ook een nobel streven, en
waarschijnlijk het enige punt
dat in de toekomst wel
uitgevoerd kan worden.

• Kun je je afvragen welke
politieke partij of groepering
deze wensen 'meeneemt' in
zijn programma. Wie waagt
het te denken "Willen ze dat,

dan beloven wij het, dan
hebben wij de stemmen en die
tellen", of zullen er mensen
opstaan die eerlijk
voorlichting geven, wat wel en
wat niét uitgevoerd kan
worden van deze wensen?

• Tobber zit zielstevreden
voor de kachel. Hij likt zich de
poten, knipoogt en
verkondigt: "Zie je wel dat ik
gelijk gehad heb "
Omdat wij niet weten waar hij
over begint, beperken wij ons
tot het licht omhoog trekken
van de wenkbrauwen. "Geen
idee waar je over begint, maar
als jij het zegt zal het wel zo
sijn", hebben wij geantwoord.

• Trots komt hij aandragen
met een vergeelde krant. "Kijk
maar, twee jaar geleden heb ik
het al voorspeld, en nu gebeurt
het."
In "Stuifzand" van 29 maart
1984 lezen wij hetvolgende:
"Over de verhuisvergoeding
aan de vroedvrouw, een
bedrag van drie mille, zei
Tobber: Weet je dat bedstro
duur geworden is?
Gossiemijne mijn opoe zaliger
haalde het vroeger voor niks
en wij doen het al jaren en
jaren met mandjes, maar als
je bedstro wil hebben dan kost
dat drie mille. Het vrouwtje

dat bedstro krijgt heeft al heel
wat wiegjes opgemaakt en
voor een goede kracht heb je
wel watbedstro (geld) over,
helemaal als ze toch haar
baantje gaan afbouwen. Wist
je dat niet? Ja, dat is al lang
voor elkaar ze gaan haar
baantje afbouwen, een
afbouwregeling, dan krijg je
ieder jaar een beetje minder
geld. Maar het moet wel een
bijdhandje zijn, dat
vroedvrouwtje, want voordat
ze haar gaan vertellen dat ze
haar uitkering gaan afbouwen
gaan ze eerst naar een jurist
om dat te laten uitzoeken of
het wel kan. Hieruit blijkt dat
ze. goed beslagen ten ijs willen
komen, met andere woorden
se willen geen risico lopen dat
het vrouwtje straks zelf naar
de jurist gaat."
Grinnikend keek hij ons aan, .
"Zie je wel, heb ik al
voorspeld, goed het is nu twee
jaar later, maar toch, maar
toch blijkt nu dat ik helemaal
geen onzin uitkraam zoals jij
wel eens zegt".

• Diep beschaamd hebben
wij gezwegen, de vergeelde
krant nog eens nagelezen,
maar ja het stond er. Lieve
mensen de krant is klaar,
voetjes op tafel, tot volgende
week...

Auto gestrand
ZANDVOORT - Bezoekers aan de

badplaats proberen regelmatig om
met hun auto op het strand te rijden,
hetgeen niet altijd zonder moeilijkhe-
den verloopt. Vorige week vrijdag-
avond meldde een volledig in paniek
geraakte Duitser de politie dat zijn
auto vastzat in het zand. Zijn voertuig,
ter waarde van vijftigduizend gulden,
dreigde door het opkomende zeewater
te worden overspoeld.

De poging door de politie om de auto
met een Landrover los te trekken, had
geen resultaat. De K.N.Z.H.R.M.
moest worden ingeschakeld en met be-
hulp van een tractor kon het dure au-
tomobiel alsnog tijdig worden gered.

Reanimatie-cursus
ZANDVOORT - In samenwerking

met de Kruisvereniging Zandvoort
gaat op maandagavond 3 februari de
eerste van een aantal cursussen "Eer-
ste Hulp bij Hartstilstand" van start.

Deze korte cursus van viermaal
twee lesuren wordt gehouden in het
Gezondheidscentrum van de -Kruis-
vereniging aan het Beatrixplantsoen.
Spoedige opgave is wenselijk daar les
wordt gegeven aan groepjes van
slechts acht personen. De kosten be-
dragen f.25.- per persoon. Inlichtingen
bij de apotheek of via tel. 16085, 14624
of 15851. l Op zoek naar geld en goederen Het was druk maandag met eigentijdse schatgravers Foto Berlott
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IK VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT
AART VEER
Grote Krocht 25 - Zandvoort - Tel. 02507-14404

groenten en fruit

f Vers gesneden

i Soepgroenten
';- extra gevuld 1/2 pond 1.49
: prachtig mooi

: Witlof
j Let op! Heel kilo 1.98

wegens enorm sukses
Perssinaasappelen
10 voor 2.75
per kist 25.00
UIT ONZE KEUKEN

Aardappelsalade
.. 250 gr. 2.50

Grote
Krocht 22HERMAN HARMS

UITVERKOOP
vele paren tientjes goedkoper

te zien geven
is formidabel

Het allerbeste en het
allernieuwste in
monturen; het
volledig juiste in
glazen. Komt dat
zien, komt dat zien!

Hier
binnengaan is
altijd nog weer
een vraagteken.
Bij ons kunt u
rekenen op zeker
heidvan het bijzon
der e in brillen voor
ge\vone prijzen.
Terecht is onze
invitatie: "kom
dat zien".

Optiek
Slinger

gedipl. oogmeetkundige
contactlensspecialist

A.N.V.C
Grote Krocht 20a, Zandvoort

Tel. 02507-14395

leverancier
alle ziekenfondsen

Altijd snel en
schoner!

voor het
uW30'"^ Chemisch
^ —' reinigen van

al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-
zakken

•a stomerij/dry cleaning ^ ̂

Aieanette
Zandvoort: Grote Krocht 21

Heemstede: Zandvoortselaan 69
'Bioemendaal: Bloemendaalsaweg 23 '̂

Haarlem: Jan Gijzenkade 163

^

Grote sortering
prachtige

planten en
bloemen

3 SUISSES
Corn. Slegersstraat 2c

KORTINGSAKTIE
op verschillende soorten wol

10 tot 25%

tevens opruiming

RESTANTEN v.a. l,- p. bol.

ffericaff

GROTE KROCHT 2'
ZANDVOORT

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
Ü kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

- 1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie1

Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd- vrijdag 16.00 uur.

•, Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
i combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-

ren verkrijgbaar.
'- Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5,- m rekening qe-

-. bracht. y y

• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ2,50 in rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bézorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

Te huur gezocht
V/oonruimte met tuin of balkon, minimaal 5 kamers, Zand
voort of omgeving Voor langere tijd, dus ongemeubileerd
Huur tot ca ƒ 1500 p m Evt opknappen geen bezwaar

Br o nr 798-74151 bur v d blad

Bijies in handelsrekenen, be
dnjfsadministratie, van
HEAO-student Tel 15888, na
18 u

Bontmantel-
inruil:

Nu een schilt nieuwe bont
mantel met (kleine) bijbeta
ling, ook regenmantels mei
bontvoering, exclusieve Lam
my-coats, ook voor heren en
nappakledmg Bel voor af
spraak of folders 020
233488

Gevr PUCH MAXI, kl defect
geen bezw Tel 023-251138

* He hè Piet heeft eindelijk
zijn after-ski-boots Gefelici-
teerd hoor en veel plezier er-
mee"

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
m alle stijlen, ook Mechels en
Henry II Laagste prijzen1

Leidsestraat 122 Dag tel
02520-20993 Koopavond

* In vier lessen leert u Eerste
Hulp bij accute hartstilstand
Inl tel 16085, bgg 14624

* Jongem , 26 jr, zoekt sta-
geplaats m fotostudio stud
School v d Fotografie & Fo-
netica, Den Haag Inl na 18
uur 023-250613

KLEUREN-TV ƒ395
VIDEO VHS ƒ 675
Tel 02507-12391

Zonnestudio
Kapsalon

Passage 42
r Lichaamssnelbrumer

40 mm ƒ 40,
abonn 3x ƒ 100

t Gezicntssnelbruiner
20 mm ƒ 10,
abonn 4x ƒ 30

k- Zonnebank/nemel '>
20 mm ƒ 8,50,
abonn 10x/75
Openingstijden Studio
maandag t/m vrijdag

Ook 's avonds geopend
Openingstijden kapsalon
dinsdag t/m zaterdag en

vrijdag t/m 21 00 uur
Wij werken op afspraak

Tel 02507-12500
Tot ziens,

Ellie, Edith en Ben

* Lid worden van de verg
VROUWEN VAN NU7 Ge-
woon DOENi» Belt u eens
voor ml nr 16085 of 14462

* Moet weg Renault 4 TL,
bj '77, beige, moet opge-
knapt worden, div nwe on-
derd aanw Prijs ƒ275 Tel
17225, Hollander

NIEUW' Dames, heren, echt
paar, gedipl sportmasseur
komt bij u aan huis voor een
zeer lage tarief Ook m week-
end Tel 02550-21218

* OPPAS biedt zich aan Tel
02507-18167

FORD SIERRA
Stijlvol, zuinig, ruim en nog steeds de meest

opzienbarende auto in z'n klasse.

FORD SCORPIO
De eerste auto in deze klasse die standaard met

een elektronisch geregeld Anti Blokkeer Systeem
(ABS) is uitgerust.

FORD FIESTA
Groot in prestaties, zuinig in verbruik,

gul met ruimte.

FORD ESCORT
Sportief, dynamisch, zuinig en snel.

FORD ORION
Ruimte bij de vleet, zit als een vorst, rijdt als

een trein.

Zandvoortse Auto Centrum Nieuw-Noord Autobedrijf J. Jongsma Curiestraat 8
tel. 02507-133 60 showroom tel. 02507 -123 23 werkplaats

SALON DE MODE Badhulipleln 8
ZANDVOORT

Tol. 17679„CECILE"

HOERA!
het nieuwste op
breimodegebied

Lente/zomer-
album '86
weer een nieuw idee van

Zandvoort, corn. slegersstraat 2

* Te koop aangeb ski's,
z g a n + stokken en ski
broek, ƒ300 Tel 02507-
14482

Te koop complete STEREO-
INSTALLATIE (klein defect),
ƒ400 Tel 02507-13224

* Te koop damesfiets, Spar-
ta, ƒ75; snorfiets,-'*Eugeot
Tel 19155
* Te koop skipak, bestaan-
de uit salopette met een los
jack, kleur l blauw, maat
38/40. Prijs ƒ 150 Tel 14788
na 18 uur
* Te koop zithoek, m prima
staat, t e a b ; wandkast
(bruin). Tel 02507-16923 of
02940-19594

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk Tel 023-364168,
bgg 023-381378

* T k 2 pers kastbed + ma-
tras, 1 pers teakhouten bed
met matias, t e a b Tel
18999

•*• T k 4 nieuwe Goodyears
175 SR 14 m ong BMW velg
51/2 J H Z Tel 02507-15888,
na 18 u
•*• T k 6-hoekige gebeeld-
houwde eiken salontafel
ƒ295 Tel 15817.

* T k bankst groen leer Tel
15229

* T k bontjasje wolf, rood,
mt 38 ƒ 100, skipakje mt 98
met muts, das en wantjes
ƒ25, skipakje mt 80 ƒ 10 Tel
13312, na 18 u

* T k. halfronde kachel m
Benraad, '/2 jr oud, nwpnjs
ƒ700, nu voor ƒ250 Tel
17295
* T.k hand grasmaaimachi-
ne/25 Tel 15736

•*• T k kmderledikantje
60x120 cm incl matras, la-
kentjes en deken ƒ 100 Tel
na 18 u 13312
* T.k. mod zit-slaapbank,
beige bruin gebloemd Te-
vens nieuw wit videomeubel,
pr n o t k Tel 17794

* T k. opklapbed met matras
ƒ 90,1 pers bed m 2 laden +
matras ƒ 90, trapnaaimachine
ƒ120 Allesipr.st Tel 14372

* T k. Sharp video VHS
ƒ300 Tel 15736

•*• T k. Silvercross kmderwa-
gen incl toebehoren, ƒ150
Westerstraat 6

* T k. sportvelgen v. Alfa
Sud Tl of Sprint, org Alfa
lichtmetaal velgen + zeer
goede banden Tel 2507-
16126.

* T k. studio 1550 comb.
merk Dual, Grundig verster-
ker tuner, aut. platenspeler,
boxen Prijs ƒ 250 Tel 02507-
15052.

* T k. typemachine + koffer,
Philips bandrecorder -t- ban-
den t e a b Tel 02503-32747
na 18 uur

* T k. zeer goede skischoe-
nenmt38, ±ƒ 150 Tel na 18
u 17617.

* T.k.a. hardhouten fauteuil
met zwieren kussens (de-
montabel), ƒ 120 Keesom-
straat 53 Tel 17225

* Toonkunstkoor Zandvoort
(TOZ), opgericht m 1967 Re-
petitie in „De Krocht" op
maandagavond 8 uur Kom
eens kennismaken'

Voor voordelig SCHILDER-
WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Tel. 02507-15655, voor

vrijblijvende prijsopgave.

Wekelijks sauna ƒ 10, ma-di-
do-dam., do-vr gem , za hr.,
zo par. Tel 023-330272. Wïn-
kelc Parkwijk, H'lem-0

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan. Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de be-
handeling.

* Wie had dat ooit gedaéht
We hebben al 5 maanden vol
bracht. Ook u kunt er nog bij
er zijn nog wat stoelen vrij
Zvt. Vr.koor 18591/19372

* Zandvoort bijna kam-
pioen" Het eerste team lijkt
daar m te slagen! U schaakt
toch ook mee??? Info: 17272 -
14441.

* Zaterdag 8 maart 1986
1600 uur op televisie???
Zandvoorts Mannenkoor bij
Tmeke97? Informeer: tel.
17272 - 16711.

• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zon-
der opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen).

HOE VERKOOP JE
EEN PAS VOLTOOID

SCHILDERIJ
adverteer <n de krant

5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander
huisraad te koop9 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.

*
3 K
k e

T e
e
r

n
i

k

e

o
m
t

o
o
e

P
d
n

b

s

r
s
t

u

0

1

e

d

I

v J

•r

a

e

P

i

0 n
1

0

m
1
2

t
e
-

u -
5 1

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Telefoon .

Postcode

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij-

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Plaats 2041 J M Zandvoort

word ook
bloeddonor

020-12 34 5e

Amsterdam
en omstreken.

Weekmediaop^microfiche.
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485
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ZANDVOOBT - Bon
Schouten en Ger ter
raak zijn de initiatief-
emers van de nieuwste
folitieke groepering in de
?adplaats, namelijk:
iandvoort Op Nieuw,
anneer deze naam

Ivordt afgekort tot Z.O.N.,
L,f ZON, dan roept dit au-

matisch associaties op
,n het hemellichaam
,t in Zandvoort zo vaak

Verstek laat gaan, doch

D<
,,
én dan be

OOR ONS werd geconsta-
teerd dat het de hoogste tijd
wordt dat er in Zandvoort,

bedoel ik de Zandvoortse poli-
jfaek, veranderingen worden aange-
'racht. Veranderingen met name in
ét beleid. De afgelopen politieke ja-
m spreken voor zich, en nu dreigt
.ndvoort als klap op de vuurpijl poli-

.ek verkocht te worden door een on-
lerling gesjoemel van de landelijke
lartijen die macht en persoonlijke
jtrijd blijkbaar belangrijker vinden

dan het welzijn van ons dorp".
'l •
'*Dit zegt Ron Schouten, die erop

wijst dat de nieuwe Zandvoortse groe-
pering ZON zich tot doel heeft gesteld
yoor iedere inwoner vooral een leef-
èaar dorp te houden. "Leefbaar voor
onszelf maar ook voor de toerist, die,
en dat is maar al te goed bekend, de
l iclangrijkste bron van inkomsten is.
3e bevordering van ,het toerisme
vordt door ZON dan ook hoog in het
aandel gedragen. Gert ter Braak zegt
jerover:
Als je de nota van aanbieding leest
an 1986 dan wordt daarin de toeris-
enindustrie aangemerkt als onze be-
angrijkste industrie. Maar over ver-
etering van de kampeerplaatsen vind
e geen letter terug. Dat is volgens ons
lard noodzakelijk, want daardoor,
vanneer je beschikt over goed geoutil-
eerde campings, trek je automatisch
e betere toerist aan. Niemand wil he-
len ten dage nog verblijven op een
amping waar de toiletgebouwen op
nstorten staan. Ik heb de neiging te
eloven dat Zandvoort momenteel al-
een open staat voor het uitschot on-
Ier de toeristen en dat is bepaald niet
Ie bedoeling. Wij zijn van oudsher een
ehoorlijke badplaats, in grote lijnen
ok een familiebadplaats, en dat moet
an ook zo blijven".
Door een professioneler aanpak, kan
en ook een beter verblijfstoerisme
vorden gerealiseerd" zegt Schouten.

"Het bedrijfstoerisme zit in Zand-
oort behoorlijk in het slop wanneer je
Ie landelijke cijfers bekijkt. Kenmer-
:end is het dat deze landelijk gezien
mhoog gaan en in Zandvoort teruglo-
en. Eén van de zaken die dus aange-
akt moeten worden. Het beleid ten
anzien van het verblijfstoerisme dat
ij voorstaan zal zich richten op het
ubliek dat onze hotels als verbljjfsac-
ommodatie kiest, het publiek dat
aar de campings trekt en die toerist
ie zich het prettigste voelt in een par-
iculier pension".

Volgens Ter Braak is het toerisme

dit blijkt de bedoeling te
zijn van de oprichters.
Want zij belovenJiun kie-
zers in ieder geval een
zonniger toekomst, dan
nu het geval is.

In een interview ver-
klaren zij zich nader over
het hoe en waarom van
deze nieuwste politieke
groepering die vol ver-
trouwen gaat deelnemen
aan de verkiezingsstrijd.

een gemeentezaak. "Dat kan ook best.
Momenteel heeft burgemeester Ma-
chielsen de portefeuilles economie en
toerisme in de achterzak. Wat gebeurt
er? Op bepaalde kritische momenten
krijg je van hem te horen: "Ik heb geen
politieke achterban ik ben dus politiek
niet aanspreekbaar." Hij kan daar in
feite dan ook niet verantwoordelijk
voor gesteld worden. Toerisme in een
badplaats als Zandvoort is geen zaak
van het bedrijfsleven alleen. Dat kan
ook niet alleen door het bedrijfsleven
gedragen worden. Wat wij nodig heb-
ben in Zandvoort is een modern ge-
coördineerd beleid, waarbij de onder-
nemers, de VVV en de gemeente sa-
men het toerisme aanpakken. De on-
dernemers door kwaliteitsverbetering,
de VVV met een gerichte promotie,
terwijl de gemeente deze zaak goed
kan begeleiden. Dan is het ook noodza-
kelijk dat er een politieke verantwoor-
delijke figuur is die verantwoording
kan afleggen, wanneer dit wordt ge-
vraagd. Zo zien wij dat"

HET DORPSCENTRUM is even-
eens aan een herstructurering
toe, waarbij vooral de parkeer-

gelegenheid nu eens goed opgelost
moet worden. De groepering ZON
staat het behoud van historische ge-
bouwen, pleinen en straten voor. Het
centrum moet op loopafstand bereik-
baar zijn, waarbij de auto's onderge-
bracht kunnen worden in een par-
keergarage. De bevordering van de be-
reikbaarheid van de winkels en open-
bare gebouwen voor bezoekers staat
hierbij voorop. Evenals trouwens het
toegankelijk zijn van veel winkels en
gebouwen voor rolstolgebruikers.

Het Mabonplan wordt in het verkie-
zingsprogramma 'een sterke zet van
onze burgervader' genoemd. De initia-
tiefnemers van ZON noemen het
uniek en dit omdat het zo dichtbij de
dorpskern wordt gesitueerd, zodat der-
halve de vruchten geplukt kunnen
worden door de hele Zandvoortse ge-
meenschap, ook qua werkgelegenheid
en inkomstenbron voor de onderne-
mers. Het gebruik van de sportieve en
culturele accommodaties door de in-
•woners van Zandvoort wordt een eer-
ste vereiste genoemd. "Wij zullen ons
dan ook hard maken om beide projec-
ten te behouden en te realiseren. Op-
merkingen van provinciale ambtena-
ren over moeilijkheden in het kader
van de Wet Geluidhinder dienen te
worden ontzenuwd", zegt Schouten.

WONINGBOUW NEEMT in het
verkiezingsprogramma van
ZON slechts een korte bladzij-

'Zandvoort verloedert niet,
maar wel de beleidsorganen'

Voor ieder een leefbaar dorp
• De initiatiefnemers van de groepering Zandvoort Op Nieuw die deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezing van
Zandvoort. Schouten (l) en Ter Braak (r) foto Beriott

de in beslag. Hetgeen volgens beide
initiatiefnemers niet wel zeggen dat
zij dit niet belangrijk achten.
"In tegendeel. Wij zijn van mening dat
je niet alleen grond moet aankopen,
maar dat je dan ook eindelijk eens
moet gaan bouwen. In het oog vallen
nu de hoek van de Brederodestraat /
Hogeweg en het Stationsplein. Als in-
woner ga je'je dan afvragen 'waarom
gebeurt daar niets'. Dat kan niet. Ik
heb dertien 'jaar deel uitgemaakt van

het bestuur van een coöperatieve wo-
ningbouwvereniging, dus ik weet
waar ik over spreek, wanneer ik zeg
'dit is niet nodig'", verklaart Ter
Braak. "Ik denk dat de gemeente op de
verkeerde weg is. Van tevoren moet
nagegaan worden of een plan haal-
baar is. Van tevoren is, mijns inziens,
bekend hoe groot het contingent is dat
een gemeente krijgt toegewezen. Daar
stem je je plannen op af, zodat wan-
neer dat contingent binnen is, direct

gebouwd kan worden. En niet zoals nu
is gebeurd: eerst de grond aankopen
voor sociale woningbouw en later tot
de ontdekking komen dat dat type wo-
ningen niet haalbaar is en de grond
bestemmen voor premiekoopwonin-
gen. Dan gaat natuurlijk een raad
dwarsliggen en alles duurt weer lan-
ger, en het gat ligt daar maar. Nu
wordt er afgebroken en het blijft lig-
gen. Ik denk dat het zinnig is dat je
direct kunt starten wanneer het con-

tingent binnen is".
Overigens zijn de vertegenwoordi-

gers van ZON van mening dat er in
Zandvoort meer gebouwd kan worden
dan tot nu toe is gebeurd. "Aan de
rechterzijde van de Linnaeusstraat
bijvoorbeeld, op de plaats van de oude
Roomskatholieke Noodkerk, daar kan
nog heel wat bij. Bovendien is er hier
gebouwd voor jongeren, dat is uitste-
kend, maar veel van de HAT-eenhe-
den zouden, wanneer zij iets groter
waren gebouwd, uitstekend geschikt
zijn geweest voor oudere inwoners die
nu te groot wonen. Ik wil niet zeggen
dat er niets gebeurd is, maar het had
beter gekund", is Ter Braak van me-
ning.

De groslijst van ZON is maandag-
avond 20 januari 1986 bekend ge-
maakt. Lijsttrekker is Ron Schouten,
gevolgd door: 2. Ger ter Braak, 3. Mia
Paap, 4. Ad Koning, 5. Aad Keur, 6.
Klaas Koper, 7. Kiki Bluys, 8. Antoi-
nette Schuurman en 9. Adri Keur.

Door Ter Braak wordt gezegd: "Op
dit moment staat er een aardig pand te
huur of te koop in de Oranjestraat.
Voor ons gevoel een zeer goede plats
voor een ruime parkeergarage, wei-
licht in combinatie met een klein
stukje winkelcentrum. Het voordeel
hiervan is dat je dan bijvoorbeeld uit
de Haltestraat (zeker het voorste stuk)
afkomt van de geparkeerde auto's
waardoor de stoepen zo verrekte smal
zijn. Het heeft ook het voordeel dat het
Raadhuisplein verkeersluw gemaakt
kan worden, evenals het Kerkplein.
Momenteel is de Oranjestraat een
dode buurt geworden, dat kan dus ver-
anderen. Voor ons is dit een ideale si-
tuering voor een parkeergarage, niet
alleen kun je de dorpskern attractief
houden, maar kom je van een heleboel
parkeerellende af"

Over de bereikbaarheid van Zand-
voort op drukke zomerdagen wordt
door Ter Braak gezegd: "In Amster-
dam wordt al enkele jaren met succes
op drukke dagen gebruik gemaakt van
een zogenaamd 'doorstromingsplan'.
Dat houdt in dat bepaalde toevoerwe-
gen naar de hoofdstad die vierbaans
zijn, op drukke dagen worden veran-
derd, drie rijstroken naar Amsterdam
toe, en één uitgaande rijbaan voor ver-
keer dat vertrekt."
"Dit is, zeker op de Noordbpulevard te
realiseren. Daar kunnen drie rijbanen
bijvoorbeeld tot drie uur in de middag
voor het verkeer naar Zandvoort wor-
den gemaakt. De hulpmiddelen die je
hiervoor nodig hebt, zijn verkrijgbaar
en niet kostbaar. Je houdt dan één
rijbaan over voor het vertrekkende
verkeer. Na drie uur draai je de zaak
om. Dit zou met medewerking van
Provincie en de gemeente Bloemen-
daal misschien doorgezet kunnen wor-
den op de Zeeweg. Je ontlast op deze
wijze de Zandvoortselaan, door middel
van omleidingsborden kun je het pu-
bliek dat op weg naar Zandvoort is
hiervan m kennis stellen en ik denk
dat je dan toch zorgt voor een goede
doorstroming".

OVER HET circuit en het Mabon-
plan is de nieuwe groepering
kort. "Het circuit van Zandvoort

en het Mabonplan zijn twee zaken
welke op dit moment onontbeerlijk
zijn voor onze Zandvoortse gemeen-
schap" staat er in het verkiezingspro-
gramma.

Volgens de initiatiefnemers van ZON
is het noodzakelijk dat de gemeente
zich sterk maakt voor een eigen ge-
meentelijke exploitatie van het cir-
cuit. Schouten zegt hierover: "Het is
duidelijk dat wij voor beide zijn. Dus
én het circuit én het Mabonplan. He-
lemaal niet óf-óf, maar èn-èn. Wij heb-
ben de inkomsten hard nodig". Ter
Braak valt hem bij en zegt: "Ik heb
inzage gehad m de raadsstukken over
het circuit, met name het contract zo-
als dat door het college werd voorge-
steld. Het is een duidelijke zaak dat wij
op die manier van de regen in de drup'
raken. Wij zijn van mening dat het
circuit door de gemeente geëxploiteerd -,
moet worden, via misschien een con- >
tract met derden. Nu de Grand Prix ,
1986 niet wordt verreden, wordt direct .
gezegd dat wij de inkomsten moeten
missen, maar dat hoeft niet. Wij zitten
niet vastgebakken aan het circuit
Zandvoort BV, of de Cenav zoals deze -
firma vroeger heette. Kunnen ze de •
pachtsom niet opbrengen? Dat is jam- v
mer dan, er zijn al liefhebbers die ziclr '
op het raadhuis hebben gemeld, als
mijn- informaties juist zijn. Een ge-
meente behoort in een zaak die zo ge-
zichtsbepalend is voor Zandvoort en
internationale marktwaarde heeft,
een stevige vinger in de pap te hebben.

Exploitatie van het circuit door BV's
welke nu de verantwoordelijkheid op,
onze gezamenlijke nek willen afschui-
ven, wijzen wij af. Zandvoort heeft zelf
de know-how in huis om een verant:

woorde exploitatie mogelijk te maken.
Ik heb met name wat moeite met die
onduidelijke BV's waar je als gemeen-
te zo weinig inzicht in hebt. Dat is
namelijk de rechtspositie van een BV.
Je hebt nooit een echte inkijk. Wij
kunnen allemaal wel cijferen en als je
dan verstand hebt van bedrijfsvoe-.
ring, dan zit er toch een vrij zware
bezetting op het circuit, aan de top'.
Wij zijn voor een veertigjarig contract,
maar het hoeft niet geëxploiteerd te
worden door de huidige BV, dat bedoel-
ik. Er behoort door de gemeente einde-
lijk een actief beleid gevoerd worden,
in plaats van het passieve dat tot nu
toe gebruikelijk was".

MARGREET ATES
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Ati Klijn-Mattern,
lerares ouderen-gymnastiek

Toen zoon Tim omstreeks de ja-
•en zeventig hoge ogen gooide als
opsporter, besloot Atie Klrjn-
tfattern, dat het tijd was om zelf
lok weer eens actief te worden. Ze

wilde wel graag sportonderricht
geven aan ouderen, niet alleen
panwege de fysieke, maar ook de
psychische en sociale aspecten
daarvan. Met name raakte zij
hierin geïnteresseerd, omdat er in
die tijd wel veel bejaardenhuizen
van de grond kwamen, maar er
jvein.ig werd ondernomen op het
;ebied van het welzijn en het soci-
ile verkeer van de bewoners.

Atie liet zich inschrijven voor de
:ursus "Bewegen voor Ouderen"
Lan het Instituut Van der Laan te
Jtrecht, een opleiding waar de
lestrjds bekende gerontoloog dr.
postvogel geheel achter stond. Na
b.aar certificaat te hebben be-
haald, heeft zij eerst gedurende
sen periode van ruim zeven jaar
gymnastiekles gegeven aan diver-
se ouderenclubs in Zandvoort, on-
der meer via de ANBO, de Zand-
kroortse afdeling van de landelijke
iuderenvereniging. Persoonlijke
jmstandigheden leidden ertoe dat
aj enige tijd moest stoppen, maar
n januari 1985 startte zij met col-
pga Ali Effern de "De Sport- en
pelinstuif voor ouderen in Zand-
oort".

Naast deze lessen doet zrj de
oekhouding en alle voorkomende
dministratie van de surfwinkel,
ie zij met haar zoon in de bad-
laats begon. Bovendien heeft zij
nds die eerste cursus nog een
root aantal opleidingen gevolgd,
aaronder één voor zwanger-
:hapgymnastiek en diverse aan-
ullende cursussen.

Ati heeft voornamelijk belang-
elling in opleidingen, waarmee
j haar leerlingen leert zoveel mo-
;lrjk met hun lichaam in harmo-
ie te leven. Eén van de laatste
arsussen die ze heeft gevolgd, een
Dst-academische opleiding aan
3 universiteit, draagt de titel
'ursus tegen slapeloosheid", of
>als zrj hem zelf liever noemt "een
irsus beter slapen". Atie vertelt

Syer haar diverse opleidingen en
Interessen het volgende:

('Mijn uitgangspunt is eigenlijk dat
| mensen, die met lichamelijke en

stelijke problemen zitten, kunt hel-
i de dingen positiever te zien. Of het

du het ouder worden betreft, of het

• Atie-Klijn Mattem probeert niet alleen ouderen, maar mensen van alle
leeftijden te leren zich te ontspannen en naar hun lichaam te luisteren.

foto Beriott

krijgen van een baby, je kan daar te-
genop zien, maar je kan ook de voorde-
len daarvan benadrukken en vaak
helpt het als je daarbij van iemand
anders een steuntje in de rug krijgt.
Om bijvoorbeeld op die cursus om be-
ter te kunnen slapen terug te komen:
als je al begint uit te gaan van het
begrip "slapeloosheid", dan heeft dat
direct zo'n negatieve klank. Wanneer
je er achter kunt komen, waarom je zo
slecht slaapt en daar met iemand over
kan praten, die samen met je probeert
het probleem op te lossen, of in ieder
geval het probleem onder ogen te zien,
dan ben je al een heel eind op de goede
weg. Eén van die mensen die ik ont-
moette, was een man, die bleek enorm
legen het werk dat hij dagelijks ver-
richtte, op te zien. Toen hij zich reali-
seerde dat dit de oorzaak van zijn sla-
peloosheid was, is hij uiteindelijk naar
z'n baas toegestapt en hij kon binnen
dit bedrijf worden overgeplaatst naar
een andere afdeling, waar waar hij
zich prettiger voelde. Einde slapeloos-
heid.
"Helaas is er vaak, ook wanneer de
oorzaak is opgelost, veel tijd mee ge-
moeid totdat iemand dan uiteindelijk

beter slaapt, omdat veel lijders aan
slapeloosheid inmiddels wel verslaafd
zijn aan alle mogelijke slaapmiddelen.
Men moet dan een echte ontwen-
ningskuur doen en ik begeleid deze
mensen daarbij.

"Zowel mijn collega Ali als ik genie-
ten enorm van die sport- en spelmid-
dagen voor ouderen. Het gaat er heel
ontspannen en gemoedelijk toe. We
zetten bijvoorbeeld gewoon een em-
mertje bij de ingang, waar de deelne-
mers hun twee gulden in doen. Zo
hoeft men ook geen lid te zijn en voor
een heel jaar ineens te betalen. Op die
manier zit er ook minder dwang ach-
ter, er wordt per keer betaald en men
komt als men zin heeft. Het is altijd
enorm gezellig en we hebben meestal
een vast ploegje.

"We houden de sport- en spelinstuif
voor mensen vanaf 55 jaar iedere don-
derdagmiddag van twee tot vier uur.
We geven dan eerst een kwartier oefe-
ningen en een kwartier volksdansen,
maar alles is volkomen vrijblijvend.
Men kan in die tijd ook badminton-
nen, of foam-tennis, koersbal en jeu de

boule spelen en sjoelbakken. Er doen
ook veel mannen aan mee en er wor-
den vaak hele goeie partijen gespeeld,
soms door mensen die nog nooit heb-
ben gesport. Het gebeurt wel dat de
mensen zo enthousiast zijn, dat ze na
afloop klappen, echt heel leuk. Opval-
lend is dat oudere mensen vaak harte-
lijker zijn dan jongeren.

"Ali en ik zijn iedere week aanwezig,
maar we geven om de week les. We
letten allebei goed op dat niemand
zich overmatig inspant, zodat er geen
ongelukken gebeuren. Men hoeft voor
onze middagen niet eerst gekeurd te
worden. Vaak weet men op die leeftijd
zelf wel wat men wel en niet kan doen.
De meeste mensen komen met iemand
mee, die al eerder bij ons geweest is,
maar het komt ook voor dat een huis-
arts ons mensen stuurt. We schrijven
geen speciale kleding voor, wel is het
natuurlijk aan te raden om een soort
zaalsportschoenen te dragen. De
meesten komen in trainingspakken
omdat die gewoon prettiger zitten,
maar in principe mag men dragen wat
men wil.

"In 1970 ben ik bij dr. Hart in Utrecht
de zwangerschapsgymnastieklessen
gaan volgen. Daarna heb ik allerlei
aanvullende cursussen gedaan, onder
andere de psycho-profylaxe cursus,
waarin je onder meer leert de vrouwen
bij te brengen om de bevalling en het
gehele gebeuren ervoor en erna posi-
tief te benaderen. Zwanger zijn en een
baby krijgen is tenslotte een hele
mooie belevenis en er zijn altijd zoveel
negatieve invloeden van buitenaf.
Men moet leren meer nieuwsgierig te
zijn en de angst voor het onbekende en
de pijn leren te relativeren. Daarom
geef ik de lessen gewoon bij mij thuis,
in een zoveel mogelijk ontspannen
sfeer en ik praat ook over het eerste
conctact met de baby. Het heeft alle-
maal te maken met de lichaamstaai,
luisteren naar je lichaam en de sensa-
tie van het gebeuren. Dat is ook het
thema van de congressen die ik onder
andere in Duitsland en Engeland over
dit onderwerp heb bijgewoond.

"Het zijn wel twee uitersten, gym-
nastiek met ouderen en zwanger-
schapsgymnastiek. Uit mijn opleidin-
gen, het lesgeven en de omgang met
mensen heb ik geleerd dat het van
groot belang is dat men goed met zijn
lichaam omgaat. Ik probeer daarbij te
helpen door de mensen te leren zich te
ontspannen. Daar heb ik in mijn eigen
leven ook veel baat bij. want als tegen-
hang moét ik een keiharde zaken-
vrouw zijn in mijn aandeel in de surfs-
hop en de surfschool. Dat is een jonge
sport met veel jongen mensen en ik
behandel het financiële gedeelte en
probeer een vinger aan de pols te hou-
den.

"Alles wat ik doe. doe ik met plezier
en ik probeer iedere situatie te relati-
veren. Mijn voornemen voor 1986 is
dan ook: me nergens aan ergeren, al-
leen verwonderen over bepaalde din-
gen."

Vrijwillige Hulpverlening;
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Ministerie landbouw en visserij in reactie op structuurplan

Staatsbos in Haarlemmermeer
is ook voor niet ingezetenen

HAARLEMMERMEER - Als
Haarlemmermeer in de toekomst
een Staatsbos krijgt, dan moet de
ligging hiervan zodanig zijn dat
ook buurgemeenten van het bos
kunnen profiteren. Dit zegt het
ministerie van Landbouw en Vis-
serij in een reactie aan burge-
meester en wethouders, op het
structuurplan voor Haarlemmer-
meer.

De directie van de Landelijke gebie-
den en kwaliteitszorg in de provincie
Noord-Holland en de Zuidelijke IJssel-
meerpolders van het ministerie, heb-
ben hun reactie niet in de vorm van
een bezwaarschrift gesteld. De opmer-
king ligt meer in de kritische sfeer. De
kritiek spitst zich toe op de door de
raad aangewezen eventuele boslocatie
ten zuiden van Hoofddorp. Op dit mo-
ment wordt op voorstel van de ge-
meente de mogelijkheid van een
Staatsbos onderzocht.

Een bos op de plaats van de voorma-"
lige NORON-locatie bij Vijfhuizen is
in de eerste helft van vorig jaar door de
gemeenteraad van de hand gewezen.
Het ministerie is echter van mening
dat men niet zonder meer mag voorbij-
gaan aan mogelijke claims voor een
bos vanuit gemeenten buiten Haar-
lemmermeer. Dit in het bijzonder als
het gaat om een bos waar niet al teveel
voorzieningen op recreatief gebied te
vinden zijn.

een bezwaarschrift tegen het struc-
tuurplan. Wel heeft de hoofdinge-
nieur-directeur van Rijkswaterstaat
enkele kanttekeningen geplaatst bij
het plan. Hij wijst erop dat nog niet
besloten is tot aanleg van de A22. Wel-
iswaar is deze weg opgenomen in het
Structuurschema Verkeer en Ver-
voer, maar dat is volgens Rijkswater-
staat nog geen aanleiding om deze weg
al als toekomstige autosnelweg in het
Haarlemmermeerse structuurplan op

te nemen. De HID prefereert de aan-
duiding "mogelijke toekomstige auto-
snelweg". Het zou volgens rijkswater-
staat bovendien zinvol zijn om in het
structuurplan aan te geven hoe dé
ontwikkelingen in het plangebied zijn
gedacht. Vooral in geval een beslissing
van de minister van Verkeer en Wa-'
terstaat leidt tot een situatie zonder
weg langs de IJtocht of zonder kort-
sluiting tussen de A9 bij Badhoeve-
dorp en de rijksweg A4.

Snelweg A22
Ook het ministerie van Verkeer en

Waterstaat ziet geen aanleiding tot

Woninginbraken
ZANDVOORT - Het afgelopen

weekend is er we<?r op diverse plaatsen
ingebroken of werden pogingen daar-
toe ondernomen.

Op vrijdag 17 januari werd in een
bejaardenwoning ingebroken. Een
aantal sieraden wordt sinsdien ver-
mist. Diezelfde dag werd een inbraak
gemeld m een woning aan het Achter-
om. Diefstal kon hier echter worden
voorkomen omdat de ongewenste be-
zoeker werd betrapt. Geconstateerd
werd dat de televisie en de videorecor-
der al klaar stonden om te worden
meegenomen.

Onbekenden hebben zich op zater-
dag toegang verschaft tot een woning
aan de A.J. v.d. Moolenstraat. Ont-
vreemd zijn: een paspoort, een radio-
cassetterecorder, twee gouden ringen
en een zilveren broche. Ook in een wo-
ning aan de Tollenstraat heeft men op
deze dag geprobeerd naar binnen te
dringen. Op dit adres wordt tot nu
niets vermist.

Schiphol verwacht in 2000 dubbel
zoveel passagiers als in 1985

SCHIPHOL - De directie van de
Luchthaven verwacht m het jaar 2000
minstens tweemaal zoveel passagiers
te ontvangen als thans het geval is.
Daarom is men druk bezig met allerlei
bouwwerkzaamheden op de Luchtha-
ven. Er is ook een vignet ontworpen
dat duidelijk moet maken dat Schip-
hol voor het jaar 2000 bouwt.

Opnieuw popmuziek
in De Sneeuwbal

HEEMSTEDE - Stevige rock, gesto-
ken in een melodieus jasje, wordt op
zaterdag 25 januari in "De Sneeuw-
bal", Heren weg 111 te Heemstede, ge-
bracht door de popgroep "The Jinx".
De groep die omstreeks mei 1984 in
IJmuiden werd gevormd, heeft sinds-
dien diverse voorprogramma's ver-
zorgd bij grote Nederlandse bands. Se-
dert enige tijd treedt "The Jinx" nu
ook op als hoofdattractie.

Het repertoire wordt voornamelijk
door de band zelf verzorgd, met name
door basgitarist en zanger André Ver-
hage. Hun muziek laat zich het best
typeren door hun eigen omschrijving:
tegen de hard rock aan, maar beslist
geen "heavy metal". "The Jinx" is sa-
mengesteld uit: André Verhagen - bas-
gitaar en zang, Hiske Hin - zang, Mar-
co Hes - slaggitaar, Arco Noorman -
sologitaar en Pranz Andriessen -
drums. Het optreden begint om 21.00
uur en men betaalt vijf gulden toe-
gang.

Op zaterdag l februari begint Pay
Lovsky haar nieuwe tour in "De
Sneeuwbal". Deze tour staat in het
teken van de nieuwe platen die on-
langs door Pay zijn gemaakt en bin-
nenkort op de markt zullen verschij-
nen. Haar nieuwste single is al vanaf
31 januari in de winkel te koop. Ook
deze avond begint om 21.00 uur. De
toegangsprijs bedraagt f .7,50. Voorver-
koop van plaatskaarten bij Radio
Janssens (Heemstede) en Café "de
Gooth"(Haarlem).

Het vignet werd voor het eerst naar"
buiten gebracht via een surfzeil dat op
de Luchthaven verscheen. Surfen op
de Luchthaven, dat lijkt vreemdr-
Maar het is niet zo ongewoon als men
weet dat Schiphol op het ogenblik een
meertje rijk is ter grootte van twee
voetbalvelden. Ex-wereldkampioene
Jolanda de Jong uit Amsterdam was
door de Luchthavendirectie uitgeno-
digdom haarsurfkunnen te laten zien
op deze plas water

Dat was hoofdzakelijk gedaan om
het beeldmerk Schiphol 2000 te intro-
duceren Dat beeldmerk stond dan ook
op het zeil geschilderd. Schiphol 2000
zal m de komende jaren worden afge-
drukt op tal van zaken die verband
houden met de uitvoering van Schip-
hols n ieuwe Masterplan. dat een ver-
groting van de capaciteit inhoudt Tot
1995 zal Schiphol ongeveer 1.4 miljard
Kulden mve-steren m nieuwe gebou-
uen. platformen, wegen en pakeerga-
rages en in uitbreiding en moderm.se-
ring van bestaande gebouwen en we-
grn

Door middel van het "Schiphol
2000"-loKO vul de luchthaven aange-
ven dat Schiphol niet dit Masterplan
nu al aan het werk is voor de lui-htha-
ven van het jam 2000 In dat jaai
denkt Schiphol tmgeu't'i '2'2 miljoen
passagiers te /.uilen at handelen Vorig
jaar heelt de l u c h t h a v e n 11 7 miljoen
passagiers v e r w e r k t

Te laat open
ZANDVOORT - De bezoekers aan

een bar aan de Haltestraat wisten
woensdagnacht van geen ophouden.
Ook de eigenaar had het kennelijk bij-
zonder goed naar zijn zin. want het
etablissement was na de officiële slui-
tingstijd nog steeds open.

De politie kwam de barbezoekers
uiteindelijk meedelen, dat het de hoog-
ste tijd was en de eigenaar werd ge-
sommeerd zijn bedrijf te sluiten.
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ECHTE
ROOMBOTERKOEK

R. v. d. WERFF
TOLWEG 6- TEL. 1 5001

De specialist
in al uw

bloemwerken

Gezellig kent
geen tijd met
bloemen van

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel.1 2060

Tegen inlevering
van deze

advertentie
Scholfilet met saus en

pommes frites ƒ o,'

De drie puntjes
Bloemendaal aan Zee

Snackbar
Boul. Barnaart 8 Zand-1

voort
tel. 14301.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-

ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
Haltestraat 1
ZAMDVOORT

Tel. 02507-16123

SPORTCENTER WIM BUCHEL
JEUGD JUDO

Kies als goede lich. opv. voor uw
kind

JEUGD JUDO
Speciale nieuwe club 6-7 jaar op
vrijdagmiddag 15.30 uur

Alle lessen worden verzorgd door gediplo-
meerde leerkrachten die aangesloten zijn bij
de Judo Bond Nederland.*.*

ELLEN
Ir. Friedhoffplein 10
Zandvoort, 50 m van het zuidstrand
Tel. 02507-12773

Vakkundige en liefdevolle
verzorging van uw (ras)hond

dibevo Wij doen
speciaalzaak. net iets meer.

DE HOUTLOODS

RAADHUISSTRAAT 56a - HAVENSTRAAT 1
HEEMSTEDE - TEL. 023-29 00 28

HOUT

PLAATMATERIAAL

RAMEN

DEUREN

KOZIJNEN
Alles op maat gemaakt
Gratis thuisbezorgd

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poede/s en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

TAPIJT
AUG. v. d. Ml JE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

vele restanten met
aantrekkelijke

korting.

/ SCHILDERWERK
AUG. v. d. IVEUE
Marisstraat 13A - Zandvoort

telefoon 15186

^

Makelaardij
ATTEMA o.g.
Hogeweg 66, tel. 12715

Te koop

aangeboden:

Zandvoortselaan
3-kamerapp. met
2 balkons ƒ 90.000,-

de Ruyterstraat
3-kamerapp. balkon
zeezijde.
C.V./lift ƒ115.000,-

K. Doormanstraat
4-kamerapp. balkon
zeezijde. Eigen
C. V. ƒ120.000,-

C. v.d. Lindenstr.
4-kamer maisonette
vrij uitz. over duinen
c.v./lift ƒ185.000,-

Brugstraat i
Woonhuis met
zomerh. kamer ens.
4 slaapk. ƒ 145.000,-.

Na tel. afspraak kan
bezichtiging
plaatsvinden.

Oude keukens
weer als "nieuw17

Begint uw keuken er oud uitte
zien? Voordelig en snel maakt
PORTAS uw keuken weer als
nieuw, door het vervangen van
de keukendeurtjes door waarde-
volle PORT AS-deurtjes met ver-
verwisselbare panelen. Naar
keuze 24 uitvoeringen in vele
natuurgetrouwe houtmotieven.
Bijplaatsen van elementenis
mogelijk.
Vraag inlich-
tingenofbe-
zoekonze
show.

PORTkS®wiiveraieuwen
deuren & keuhens

PORTAS-Vakbedrijf
Haarlem Zaandam b.v.
Jan Sluyterslaan 3
2033 TM Haarlem ,
'S? O 23 733 25 24 B J

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en

geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE

TEL. 020-562.2485

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel.02507-1 2327
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN.
PANTY'S. KNIE-en
ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT

Verkoop
Goede gebruikte
muziek-
instrumenten -
keyboards -
geluidsinstallaties.

b.v.
Rozengracht 115
Amsterdam
Tel. 020-265611
na 19.00 uur
02507-17462

Restaurant Delicia
Kerkstraat 16 Zandvoort

Tel. 12270

Ons MENU voor zondag a.s.
Groentesoep

*
Varkensfilet

gevuld met gehakt
aardappelen met verse groenten

*
Us

*
Koffie

17,50 p p.
ELKE DAG

2e kopje koffie gratis 1,80

of

koffie met gebak 3,50

CLAERÜN
JONGE

JENEVER
HELE LITER

J7S5

COTESDUVENTOUX'84
CUVEE DU PRESIDENT
Een rode kwaliteitswen
met een fijne, ietwat krui-
dïge smaak. De volgerijpte
druiven op de hellingen van
de Mom Ventoux (Een
beroemde berg van de
belangrijke etappe uit de
Tour de France) profiteer-
den van de gulle zon.
Uiteindelijk ontstond hieruit
deze volwaan

MILLWOOD
WHISKEY

GREAM
COCKTAIL

1Q&5

WHISKY
WILLIAM

lAWSON'S

$ &
W t f f .

DUJARDIN
VIEUX

R DEZE
PORTO

RIOJA

)t,<nHlNAf><'N «WO-EN ;„,)J(

PORTO FEISTLTER
"ondeBel

voorzien van het origine/e
kwaliteits garantiezegelLA MARCA

MERLOT
DEL VENETD

ZOEK UIT:
*RUBY
* TAWNY
*WHITE

RIOJA CONDE BEL
5.tinto 1982 of

blanco 1984
per fles

FLES

(veelil naast/bij supermarkten van Dirk van den Broek, Bas van der Heijden, Digroi en
Dirkson). • Amsterdam: Nieuwpoortstraat, Lijnbaansgracht, Sloterkade, Delflandplein,
Oidorpplein, Lambertus Zijlptein, Plein '40 - '45, Motorkade, Kamperfoelieweg, Kastelen-
straat. • Zwanenburg • Hoofddorp • Nieuw Vennep • Zandvoort • Volendam
• Hilversum • Katwijk ain Zee • Sassenheim • Hillegom i Noordwijk • Leiden
• Noordwijkerhout l Oude Wetering • Spijkenisse • Dordrecht • Sliedrecht l Bolrtes
• Ridderkerk • Papendrecht • Vlaardingen • Schiedam l Rotterdam: Overschie,
G.J. Mulderstraat en Alexanderpolder. (zie voor juiste adressen de Gouden Gidsen).

Ü
9.
w?

u.M

\-Vff

-a
UI

l tf

uitverkocht voorbehouden

ft';
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SPORT KORT

zaalvoetbal

-lindvoort Centrum
bekt winst

.ANDVOORT - Het zaalvoetbal-
m van Zandvoort Centrum "13e
ur" heeft onlangs, na een bijzonder
innende wedstrijd, de club uit
iofddorp verslagen. De Zandvoor-
s. die moesten winnen om op de eer-
plaats te komen, sleepten uitemde-

; een 3-2 overwinning in de wacht.

3e zenuwen speelden iedereen par-
, hetgeen te merken was aan het
1. Toen de wedstrijd vijftien mmu-

, oud was. scoorde Leo Knppendorf
t eerste doelpunt. Rob Gillebert was

jfhder fortuinlijk en schoot een aan-
' malen hard tegen de paal. Vervol-
is bracht John Keur de stand op 2-0
nadat er gewisseld was. maakte
jfddorp 2-1. Het spel werd er even-

niet beter op. Dankzij het goed
igeven van Rob Gillebert vergroot-
Yans Valks de voorsprong naar 3-1.
ar Hoofddorp het zich niet in een
k drukken en even later was het 3-
anaf dat moment viel de spanning
mjden en er werd hard gewerkt. Er
d door Harry van der Woerd uit-
cerid verdedigd en ook keeper Ton
idriks kon het doel verder schoon-
uden. Er vielen aan beide kanten
en verdere doelpunten zodat Zand-
ort met een. zij het moeizame, over-
nnmg naar huis ging.

•

*il:,-
H"3

bridge

5ANDVOORT - De tweede wed-
•ijd in de onlangs gestarte competi-
door de leden van de Zandvoortse

5^£Jidgeclub. bracht in de A-lijn een
^ervvinning voor het koppel 'i De

•euw/Reijer met 60,42°ó. De familie
eman eindigde op een goede tweede
iats met 59,90 °6. Het team Bruiri-
mmen jr. staat thans aan de kop in
ze lijn. gevolgd door het koppel Em-
en sr./Sjouwerman.

ïj'^Cn de B-hjn eindigde het koppel Vis-
49, r/Heldoorn als eerste met 62,14%.

tarmee zij tevens deze lijn aanvoe-
fsg n. De dames Ackooy/Drenth werden

eede met 61,25°ó. Het team Smink-
urriaans bezet op dit moment de
eede plaats in de B-hjn.

Het koppel Overzier/V.d. Staak
epte het toppercentage van 75.45üo
de wacht brj de C-hjners en staan
armee op een veilige eerste plaats in

-ij, ze competitie. Tweede in de wed-
,--rf 'ijd waren de dames Lemmens en
'>^5 >est. In de C-lijn competitie staat
»j} ans de familie Stor als tweede geno-

-rd.

Bij de D-lijners wonnen de dames
mr en Van Petegem met 67%, de
mihe Verburg behaalde 59%, goed
or de tweede plaats. De D-hjn wordt
k door deze twee koppels aange-

.fjô-

afé-inbraak
ZANDVOORT - Onbekenden heb-
n vorige week ingebroken in een ho-
ca-onderneming aan het Dorps-
ein. Uit de kassa verdween f.1.200,-.

Ieder spoor van de dader of daders
tbreekt tot op dit moment. De poli-

e heeft de zaak in onderzoek.

Lions-teams komen te kort en
blijven in onderste regionen

ZANDVOORT- Aan de lage po-
si tie op de ranglijst hebben de bas-
ketbalteams van The Lions zater-
dag niets kunnen veranderen. Zo-
wel de heren als de dames leden
een nederlaag en in beide wed-
strijden zijn er mogelijkheden ge-
weest op een beter resultaat. De
heren verloren mtt 47-56 van
Dunking Limmen en de dames
gingen met 47-55 ten onder tegen
White Stars.

The Lions en Dunking Limmen
maakten er geen grootse partij basket-
taal van. Daarvoor werd de score te
laag. Verdedigend ging het nog wel
maar dat kwam mede doordat de aan-
val het het af weten. Er waren te wei-
nig goede momenten in deze wedstrijd.
Een constant spelend Zandvoorts
team had zeker meer moeten halen
tegen het hooggeplaatste maar niet
erg goede Dunking. Na acht minuten
was de stand pas 6-8 en ondanks dat
enige verdedigende rebounds werden
gepakt werd te veel balverhes geleden
om een voorsprong te nemen. Het on-
nauwkeunge passwerk kwam Lions
zelfs op een 6-12 en 11-16 achterstand
te staan, na 12 minuten.

Een aantal momenten kwam er lijn
in het spel van Lions en de stand kreeg
een gunstiger aanzien. De bal werd
goed rondgespeeld. waarna twee man'
een blok op zette en René de Jong
bracht met enige feiloze pogingen de
score op een 17-16 voorsprong. Maar
opnieuw onnozel balverhes en Lim-
men profiteerde. 17-22, na 16 minuten.

Zoals gesteld was het een wisselvalli-
jje partij want nu liet Lions weer een
•paar minuten goed basketbal zien. De
17-22 achterstand werd zeer snel wég-
gewerkt en mede door een gave dribbel
van Evert Bol namen de Zandvoorters
de leiding met 24-22. Vlak voor de rust
bepaalde Limmen de stand op 24-24.

In de tweede helft kreeg Lions direct
een paar goede schietkansen om een
voorsprong te nemen maar het vizier
stond niet scherp. Er ontstond een
rommelige fase waarin Limmen de
hoge positie op de ranglijst zeker niet
waar kon maken. Na zes minuten was
de stand opgelopen naar 30-30 en daar
Lions niet wenste te scoren maakte
Limmen daarvan gebruik en de voor-
sprong was daar, 30-35. na tien minu-
ten.

De rust was nu totaal verdwenen uit
de Zandvoortse ploeg en Limmen leek
de strijd m handen te nemen, 32-43.
Met nog drie minuten te spelen, een
man to man door Lions en het gat
wordt verkleind tot 44-49. Lions kon de
Limmenaren echter met onder druk
houden en de eindstand werd tenslotte
47-56.

Topscores Lions: René de Jong 15,
Geurt Jan Beekhuizen 10, Olaf Bor-
kent 11.

Dames 12 etb

De eerste minuten is voor Lions fa-
taal geworden m de strijd tegen White
Stars. In die periode kwamen de Zand-
voortsen op een 1-11 achterstand en
het verschil van tien punten kon niet
meer worden goedgemaakt. Lions
kreeg wel de kans om dichterbij te ko-
men daar goed op de break werd gelo-
pen. De lay-ups werden echter gemist
en dat betekende dat White Stars de

Geurt Jan Beekhuizen is drie spelers van Limmen te snel af.

eerste helft afsloot met een voor-
sprong. 20-30.

In de tweede helft moest White
Stars al snel enige speelsters missen
door vijf persoonlijk fouten en Lions
bleef uitstekend partij bieden. Met nog
vier minuten te gaan was de stand 39-

50 en Lions schakelde over op een man
to man. De Lions haalde wat van de
achterstand af maar door een zuiver
schot van White Stars kon de afstand
niet overbrugd worden. Eindstand 47-
55. Volgens coach Olaf Vermeulen
moet het toch weieens gaan lukken.
..We kwamen net iets te kort tegen

Foto: Harry Opheikens

White Stars, maar de volgende wed-
stnjd tegen Kometen moeten we kun-
nen winnen. Anders komen we geheel
onderaan. Het moet kunnen", aldus de
optimistische coach.

Topscores Lions: Thea Remders 20.
Irene van Bruggen 11.

levende dan voor Wim Buchél

m

ZANDVOORT - De Zandvoort-
sportschoolhouder Wim Bu-

iel (55) werd op de nieuwjaarsre-
ptie van de Judobond Neder-
nd officieel bevorderd naar de
vende dan. Een promotie die
bchel verdiende voor de enorme
Tdienste op het scheidsrechter-
ke vlak in de 30 jaar (tevens een
bileum) dat hij wedstrijden

leidt. In de judo wereld is de gradu-
atie van zevende dan enorm hoog
daar slechts negen Nederlanders
in het bezit zijn van deze dan.

Wim Buchél is dan ook op het gebied
van het leiden van judowedstrijden
geen onbekende. Zo leidde hij wedstrij-
den tijdens Nederlandse-, Europese,
wereld- en Olympische kampioen-

Foto: Berlott.

schappen, in alle categorieën. Boven-
dien is de Zandvoorter lid van de Na-
tionale Scheidsrechtercommissie, be-
geleidt hij de topscheidsrechters in
Nederland en is docent judoleraren
opleiding en tevens examinator.

Wim Buchél is terecht trots op zijn
promotie naar zevende dan. Hij stelt:
..De eerste tot en met vijfde dan zijn
technische examens en vanaf de zesde
dan zijn het graden voor verdienste in
het judo. De zesde kreeg ik m 1977 dus
het is niet zo dat het een automatisme
is datje promoveert. Er wordt gekeken
van wat doet die vent voor ons en daar-
iia besluit het hoofdbestuur van de
judobond ol je in aanmerking komt
voor een hogere graduatie waarna het
besluit wordt bevestigd door de bond
van Japan, de bakermat van het judo.

Voordat het zover is moet je heel wat
doen. In 1960 werd ik uitgezonden
naar de cursus in Zwitserland waar ik
de B-hcentie behaalde en in 1972 be-
haalde ik de A-hcentie tijdens de we-
reldkampioenschappeii in Duitsland.
Je begint dan met kleine wedstrijden.

Het bhjlt moeilijk de arbitrage van
judowedstrijden maar met de jaren
kreeg je veel routine. Je moet een
waardering kunnen geven maar ook
straffen uitdelen. Een goede opstelling
en gedecideerde beslissingen horen er
ook bij Ik vind het steeds een geweldi-
ge gewaarwording, het leiden van
\\edstnjden en door deze hobby heb ik
de hele wereld gezien. Het hoogtepunt
was wel de laatste Olympische spelen
in Los Angeles. Geweldig was dat "

Voor de sportschoolhouder is de ze-
\ende dan ook een geweldige beloning
voor de enorme inzet en daarbij komt
dan ook dat je er vrijwel altijd mee
bezig bent. ..Je bent er vrijwel elk
weekend mee bezig. Er gaat veel tijd in
zitten maar ik vind het enorm leuk
dus ga ik de vijf jaar die ik nog mag.
lekker door. Het is erg leuk als je
scheidsrechters* tegenkomt, bij voor-
beeld uit Scandinavië, die je hebt op-
geleid. Ja. ik ben er wel trots op dat ik
dit bereikt heb. Buiten deze sport zegt
het misschien niet zoveel, maar m de
judosport betekent deze promotie erg
veel. Ik verheug me alweer op de ko-
mende jeugdjudo-kampioenschappen
in april, m Rome Daar leel ik weer
naar toe en zo hoop ik de laatste jaren,
zolang de gezondheid het toestaat, fijn
door te gaan met het scheidsrechte-
ren." besluit Wim Buchél.

ADVERTENTIE

OVERHEMDEN
Extra lang, extra wijd

of naar maat.

Ook met monogram of logo.

spierïngs
• herenmades •"*

Hoofdstraat 178 Hillegom
tel.02520-15119

7>. voetbal

Oefenwedstrijden
ZANDVOORT - Ondanks dat

het gehele amateurvoetbal was
afgelast kwamen de Zandvoortse
tean's van TZB en Zandvoort-
meeuwen in het veld voor het spe-
len van oefenwedstrijden. De vel-
den in Zandvoort waren ondanks
de ruigenbtüen goed bespeelbaar.

TZB speelde tegen het Haarlemse
Schoten (3e klasse KNVB) en leed een
kleine 1-0 nederlaag. Het enige Scho-
ten doelpunt kwam op naam \an de
Zandvoorter in Haarlemse dienst
Steef Water Het was een nuttige oe-
tenpartij.

Zandvoortmeeuwen trad aan tegen
de eredivisie\eremgmg MW uit
Maastricht en bood uitstekende partij
De Zandvoorters namen door John
van der Zeijs een 1-0 voorsprong en
even later was het bijna 2-0 toen Van
der Zeijs de lat raakte. Vlak voor de
rust kon MW langszij komen door
een doelpunt van Marcel Adam

In de tweede helft bleet Zandvoort-
meeuwen knap tegenspel bieden,
maar allengs ging de conditie een
woordje meespreken. De badgasten
moesten terug en de profs uit Maas-
tncht konden zodoende via Huub
Smeets de score op 1-2 zetten. Over het
geheel genomen was het een prima
partij \oetbal.

Us en weder dienende zal Zand-
voortmeeuwen zondat thuis spelen te-
gen West-Prisia. In dit duel hoopt het
bestuur de spelers Richard Kerkman
en Chris Jongbloed in het zonnetje te
zetten Beiden spelen tien jaar onafge-
broken in het eerste elftal en komen
zondag op een aantal olficiele wed-

*an 2SO.

fc wielrennen

Veldrittitel
voor Wim Koene

HAARLEM - Bij het veldrit-
kampioenschap van Haarlem
zorgde de Zandvoorter Wim Koe-
ne voor een fraaie overwinning na
een uitstekend gevecht met
Noord-Hollands kampioen Ton
Zwirs. Op het loodzware en gladde
parcours in de Waarderpolder wa-
ren beide kemphanen de rest van
het veld veel te snel af.

Ongeveer vijftig renners pinpen van
.start en daarbij kwam W.m Koene
slecht weg en moest direct \ersnellen
om de achterstand goed te maken. Na-
dat hij de koplopers had achterhaald.
ging hij samen met Zwirs door. Beiden
kwamen ten \al en toen zij opuekrab-
beld waren snelde Koene ervandoor.
Zw irs bleef de Zandvoorter op een paar
nieter m de rug kijken en Koene leek
te worden ingehaald Het hoge tempo
werd Zw irs echter noodlotting en Wim
Koene maalde maar duor en liep ver-
der weg om met een voorsprong van
oen hahe minuut te lini'-lien. Het
aanvallende rijden \ an de 7andvoor-
ter werd beloond met het kampioen-
schap. Alleen Zwirs kon in dt>''nabij-
heid blij\en: de lest v a n het veld kwam
met veel grotere achterstaiul over de
meet

Uitslag: l Wim Koene. 2. Ton Zwirs.
3. Gerard Looyestem. 4. Ben Luyken.
5 R Burecraat

Winter-wandeltocht
AERDENHOUT - De Haarlemse

vvandeltportveremeing "J, n Pas-
stoors" organiseert op zateitlag l en
/ondac '2 februari de derde ticht in de
serie \\interwandelingen. Er kan naar
keuze worden gelopen ovei een al-
stand van 5. 10. 15 of 20 kilometer.

De atstand van twintig k lometer
start op beide dagen tussen 10.00 en
11 15 uur. de overige atstanden tussen
1000 en 12.30 uur. De stalt vindt
plaats bij het ontmoetingscentrum "'t
Zijltje". Korte Zijlweg 9a te O'erveen
(naast de R K.kerk). Indien men niet
aan de gehele serie deelneemt, kan
men zich aan de start voor de^e vvan-
deltocht laten inschrijven. Nadere in-
lichtmgen via tel. 023-241927 ot 023-
357751.

Watergymnastiek Duinpan
ZANDVOORT - Op vnjdas; 31

januari zal liet zwembad ,De
Duinpan" een demonstratienud-
dag verzorgen van WATER-
GYMNASTIEK in het kader \an
..meer bewegen voor ouderen"
Een en ander zal geschieden tus-
sen 14.15 en 16.00 uur wanneer
alle 55-plussers van harte welkom
zijn om onder het genot van een
kopje kol f ie zich te laten mlorme-
ren over deze nieuwe activiteit
van ..De Duinpan' .

WATERGYMNASTIEK be-
staat uit allerlei oefeningen in
het water, zodat men zich al tae-
vvegend heerlijk ontspant en de
gewrichten los en soepel maakt
Ol men nu wel oi met kan zwem-
men is niet van belang Naa.st het

informaties e gedeelte van de/e
middag wordt door het ge/.el-
scluip Cabaretgroep Santpoort
een optreden verzorgd. Op de/e
wijze wordt het nuttige met het
aangename verenigd

Vanal vrijdag 7 februari zal
clan de „WATERGYMNAS-
TIEK" op ledere vrijdag van
14 15-15 00 een vast onderdeel van
liet uctu iteitenproRranima /ijn

Dit is tot stand gekomen door een
Roede samenwerking tussen het
dienstencentrum Zandvoort en
de coordinatrue ..meer bewegen
voor ouderen" in dienst van
Kruis\er Haarlem en Stichting
Dienstencentra Zuiii Kennemer-
land.

Sporting OSS boekt
goede resultaten

ZANDVOORT - De volleybal-
vereniging Sporting OSS kwam
met vier teams in het veld de af ge-
lopen week en boekte daarbij drie
overwinningen en een gelijkspel.
Een zeer fraai resultaat. Het eer-
ste damesteam verstevigde de
koppositie door een 3-0 overwin-
ning op Die Raeckse. Het derde
herenteam en het tweede dames-
team wonnen eveneens alleen de
dames twee speelden met 2-2 ge-
lijk.

Het derde herenteam van Sporting
OSS beet de spits af tegen HSVC 5 en
pareerde direct de eerste aanvallen
waarna snel een voorsprong werd ge-
nomen die niet meer werd afgestaan
Met goed georganiseerde aanvallen
nam Sporting afstand en wat de te-
genpartij ook probeerde de set werd
met 15-5 in winst omgezet. In de twee-
de set was de weerstand veel groter en
moest Sporting alle zeilen bijzetten,
maai1 zij bleven een geringe voor-
sprong vasthouden en pakte de winst
met 15-13. De derde set bleek voor
Sporting OSS een formaliteit daar die
met 15-3 gewonnen werd.

Het derde darnesteam dat op een
overwinning leek af te gaan door de
eerste twee sets met 15-9 en 15-5 te
winnen gaf de volle winst toch nog uit
handen. In de volgende twee sets ont-
stond er een mentale inzinking brj
Sporting en Die Raeckse kwam via
setstanden 6-15 en 10-15 terug tot 2-2.
Het tweede darnesteam deed tegen
HSVC l wat er van verwacht werd en
voegde een welverdiende 3-0 zege aan
haar toch al grote serie toe. Met de
overtuigende setstanden 15-6. 15-8 en
15-8 toonde Sporting zich superieur en
het zien de ware koploper te zijn.

Het eerste damesteam van Sporting
bezorgde Die Raeckse een 3-0 neder-
laag Tegen een optimaal draaiend
team dat vlotte aanvallen produceeide
en deze genadeloos afwerkte had Die
Raeckse geen afdoend antwoord. In
hoog tempo werd Die Raeckse van het
veld gespeeld, 15-4. 15-1 en 15-6. Met
deze monsterscore accentueerde Spor-
ting nogmaals dat terecht de kopposi-
tie wordt ingenomen. Komende zater-
dag een volledig programma in de

Sporthal Pellikaan waarvoor de toe-
uang gratis is.

VOETBAL
Zondag: Zanchoortmeeu wen-West

Fn.sia 1430 uur terrein Vondellaan
DSK-TZB 14 30 uur te Haarlem

BASKETBAL
Zaterdag: 18 00 uur DIOS-Lions he-

ren te Hillegom.

ZAALIIANDBAL
In de Pellikaan Sporthal. Zaterdag.

13.30uurZVM MW 1-Concordm: 14.15
uur ZVM MP 3-Wijk aan Zee. 1500
uur ZVM JP I-Wijk aan Zee l, 1545
uur ZVM MP 1-Odin l

Zondag m de Pelhkaanhal. 10.00 uur
ZVM JA ]-IJmond 1: 1045 uur ZVM
MA 1-KIC 1: 11.30 uur ZVM DS 4-
Uitgeest2: 12.35 uur ZVM DS 1-HVH
l - 13.45 uur ZVM HS 1-Meervogels 1:
15.00 uur ZVM DS 3-Concordia 2. 16.05
uur ZVM HJ I-De Blinkert 1.

VOLLEYBAL
Zaterdag in de Zandvoortse sporthal

Pellikaan: Dames 18.30 uur Sporting
OSS 1-Cazus 1. 1930 uur Sporting
OSS 2-JBS 1: 20 30 uur Sporting OSS
3-De Blinkert 1: Sporting OSS 4-IDEE
1. Heren- 20.00 uur Sporting OSS 1-
Spaarne '75 l 19.30 uur Sporting OSS
2-IDEE 1. Jeugd: 18.30 uur Sporting
OSS K-jongens mix Allides A: 1830
uur Sporting OSS K-Meisjes-Alhdes
M.

Vrijdagavond m de Pelhkaanhal:
19.00 uur Zandvoortmeeuwenm 2-Se-
kura 2. 19 45 uur Zandvoortmeeuwen
A jun.-Dry Cr„ 20.30 uur Zandvoort-
meeuwen-Koesvelcl. 21 25 uur TZB 3-
Hillegom 2. 22.10 uur Zandvoort Cen-
trum 3-BSM 4.

Maandagavond Pelhkaanhal: 20.30
uur Cecils-Diemen: 21.25 uur Nihot-
Beurszicht: 22.20 uur Zandvoort Cen-
trum 4-Zandvoort Noord 7
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WEEKENDDIENSTEN

Weekend: 25 - 26 januari
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
arts. Bart van Bergen.
HUISARTSENPRAKTIJK O.J.J. Mol
en P.C.F. Paardekoper: tel. 15091.
arts. G.J.J. Mol.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355, Flierinsa, tel. 12181 en
Zwerver, tel. 1249!).
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
ïirts bellen
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek. A.
van Kempen, tel. 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkVerpleeg-
kundige: 023-313233
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tme
Oudshoorn. Kochstraat öA. Zand-
\oort. tel. 02507-14437. bgg 023-323233
DIERENARTS: Mevrouw Dekker.

.Thorbeckestraat 17 te Zandvoort. tel.
15847
POLITIE: Tel 13043. Alarmnummer
14444.

^ KERK
DIENSTEN

Weekend. 25 - 26 januan
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur Ds. JA. van Leeu-
\\en
GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur Dr. M.E. Brinkman
Thema: "Een genezing op de sabbat".
Kindernexendienst en crèche.
NEDERLANDSE PRCTESTANTEN-
I50ND
Zondag: Lepra-zondag
Dinsdag 20.00 uur ' Kfderbesprekmg
Woensdag H.00uur: Vouwenmiddag.
KOOMSKATIIOLIEKE KERK
Zaterdag 19 00 uur. EV. met orgel en
.samenzang
Zondag 10.30 uur Hoigmis m.m.v St.
Caecihakoor.
KERKv.d.NAZ.VRENER,ZijIweR218,
Haarlem
Zondag 1030 uur: ds. J. Overdum
Zondag 19.00 uur: Avmddienst ds. J.
Overdum
NED.CIIRISTELI.IKJ GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagensamenkomst op
maandag om 15.00 mr. tel. 14878.
JEHOVA'S GETUIGÏN: Gem. Els-
woud. Zondag 09.30-1130 uur. Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19 30-21.15 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongrn. Van Raep-
horststraat ?6 te Haa'lem, tel. 023-
244553.

Spreekuur wijkfunctionans Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie). tel 17113.
Wijkfunctionans Centrum (Peter
Kuling) woensdag 1000-11.00 uur en
19 00 tot 20 30 uur in liet politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionans Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20 30 u u r e n woensdag
11 00-1200 uur
BRANDWEER: tel. 12000
C'ENTRAU: POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAN1): Ongevallen tel 023-319191
TAXI: tel. 12(100
STORINGSDIENST GASBEDRIJF
tel. 17641
ALG.MAATSCHAPPELI.TK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat 1. tel
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9 00-10 00 uur
maandagavond van 1900-2000 uur
Verder volgens alspraak Voor deze
hulpverlening beschikbaar voor lede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zi jn .
CENTRUM VOOR VRIJ WILLIGE
HULPVERLENING. Voor inlormaüe
advies en hulp tel 17373. op alle werk-
dagen van l O 30-12 W uur Srhnlte-
hjk Postbus 100 2040 AC Zandvoort
WETSWINKIX. Gemeenschapshuls
L Dav idsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van 1730-
1830 uur
DIENSTENCENTRUM: Konin^inne-
vi'S l, Znndvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tol
3.00 uur door de heer Trits \ .111 Veen ol
na telefonische alspraak.
I 'LANTENDOKTER: R Boekelman
na 1800 uur tel 16973

STAND

Periode 14 januan - 20 januari 1986
Gehuw cl:
Van Steijn. Petrus J en De Vries Ka-
nn A.
Geboren
Hubert. zoon van Van Nes. Enk
A M M en Biel. Hernnna
Dennis, zoon \an: Zwemmer. Willein
J.E. en Slop. Hennette J H
Kim. dochter van Molenaar. Huig
A G. en Bos Antonia C
Overleden
Koelma geb. ivleijer. Gerntdma F oud
96 jaar
Van Beein geb.Ten Velden. Petronella
W., oud 64 jaar
Jacobs. Klaas, oud 59 jaar.
Nieuwenburg. Frnnciscus. oud 70
jaar.
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Stormwinden in de Ronde Venen
Januari heeft ons verrast met een

tweetal superdepressies, die kort na
ekaar „opdoken" in het zeegebied tus-
sen IJsland en Schotland. De eerste
depressie veegde in één klap de winter
ons land uit. Zij had een laagste kern-
druk van 934 millibar, wat zelfs voor
het depressierijke IJsland een zeld-
zaamheid is. De record laagste lucht-
druk voor IJsland en tevens voor ge-
heel Europa werd in januari 1933 ge-
vestigd en bedroeg 924 millibar. gere-
gistreerd in de moeilijk uit te spreken
plaats Vestmannaeyjar in het uiterste
zuiden van dit vulkanische eiland.
Nog maar een paar jaar geleden, op 5
januari 1983. werd in de IJslandse
hoofdstad Reykjavik eveneens een
zeer lage luchtdruk gehaald, t.w. 931
millibar. In diezelfde winter daalde op
18 december 1982 de luchtdruk in het
zeegebied ten zuiden van IJsland tot
iets onder de 930 millibar (928 milli-
bar).

Nauwelijks was de dooidepressie an
de weerkaart verdwenen, of een vrij-
wel gelijkwaardige depressie met een
kernruk van 936 millibar diende zich
begin vorige week zuidelijk van IJs-
land aan. Deze bleek voor ons land een
stuk gevaarlijker dan haar voorgang-
ster. doordat zij - opvullend - m de
richting van Denemarken bewoog en
ons op betrekkelijk korte afstand pas-
seerde. Aan de zuidzijde narn zij een
sterk windveld mee. Danzij de wmdre-
gistratie-apparatuur van Simon
Zwarts in De Hoef weten we ook welke
windkrachten er m onze regio zijn
voorgekomen in de avond van dindag
14 januari en m de nacht en vroege
ochtend van woensdag 15 januari.

Van zonsondergang tot zonsop-
komst lag de gemiddelde windsnelheid
op 12 meter per seconde (45 km per
uur), dit is windkracht 6 (krachtige
wind) op de schaal van Beaufort. Er
werd een maximumwindstoot geregis-
treerd van 22 meter per seconde (80 km
per uur). Deze snelheid komt overeen
met 9 op de schaal van Beaufort, volle
stormkracht!

Brj de natuurkrachten die hier aan
het werk zijn vragen wij ons af hoe de
wind toch kan ontstaan en vanwaar
die uiteenlopende richtingen? Wind is
lucht die in beweging is. Er zijn plaat-
sen op aarde waar de lucht opstijgt,
waardoor een tekort aan lucht aan de
grond ontstaat: de vorming van een
gebied van lage luchtdruk. Daarente-
gen zijn er ook gebieden op onze aard-
bol waar zich een teveel aan lucht be-
vindt: een gebied van hoge luchtdruk.
De natuur tracht nu dit verschil op te
heffen door een luchtbeweging op
gang te zetten van een hoge naar een
lage drukgebied. Bij stormweer zijn de
drukverschillen over een betrekkelijk
kleine afstand erg groot.

De richting waaruit de wind komt
hangt af van de plaats van de hoge- en
Ingedrukgebieden. Bij hogedruk bo-
ven Frankrijken lagedruk boven
Scandinavië waait er m ons land een
zuidwestelijke tot westelijke wind, bij
hogedruk boven Scandinavië en lage-
druk boven Frankrijk hebben we een
noordoostelijke tot oostelijke wind.
Maar is dat wel juist? Zou dat niet
moeten zijn respectievelijk een zuideij-
ke en noordelijke wind? Dit klopt wel
degelijk. Asl gevolg van de draaiing an
de aarde wijkt de wind op het noorde-
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HET WEER

door Paul Dekkers

lijk halfrond namelijk af naar rechts.
Niet altijd bepaalt de windrichting

op een bepaalde plaats de ware rich-
tmg, waaruit de lucht wordt aange-
voerd. De luchtstroom die het karak-
ter van de plaatselijke weersgesteld-
heid beheerst, zoals temperatuur en
vochtigheid, verloopt doorgaans niet
rechtlijnig en maakte dikwijls een om-
weg. Het kan dus voorkomen dat bij-
voorbeeld een oorspronkelijk van
noord naar zuid gerichte luchtstroom
hier als een uit het westen komende
stroom aankomt. De westenwind is
dan koud en relatief droog: in Mij-
drecht op dinsdagavond 14 januari
een temperatuur van 5,0 gr.C. en een
luchtvochtigheid van 64%. Maar het
kan ook voorkomen dat een uit het
zuiden opkomende luchtstroom naar
het oosten ombuigt en ook als westen-
wind ons land binnendringt. Er wordt
dan zachtere, maar ook veel water-
damp bevattende lucht aangevoerd: in
Mijdrecht op maandagavond 13 janu-
ari een temperatuur van 9,6 gr.C. en
een vochtigheid van 88%.

Achter de actieve stormdepressie
kwam de wind op donderdag en vrij-
dag in de noordwesthoek terecht en
voerde koude onstabiele poollucht met
regen-, hagel en natte sneeuwbuien
aan. Overdag zakte het kwik terug tot
5'/i graad en 's nachts lagen de minima
tussen O en 2 graden.

In het weekeinde maakte nieuwe de-'
pressies ten westen van de Britse Ei-
landen de weg vrij voor zachtere oce-
aanlucht en kwam er een soort warm-
tegolf tot stand. Azorenlucht deed de
thermometer in Mijdrecht oplopen tot
8,9 gr.C. op zaterdag en tot zelfs 10,7
gr.C. op zondag jl. In de tussenliggende
nacht reikte de temperatuur niet la-
ger dan 7,6 gr.C. Over de temperatuur
hadden we dus niet te klagen, over de
rest wel.

Het was geheel bewolkt, érg winde-
ng en van tijd tot tijd viel er regen.
Zaterdag bedroeg de af-fapping in Mij-
drecht 9 mm, op zondag werd 13 mm
gemeten. Aan hemelwater is deze
maand geen gebrek; tot aan maandag-
avond jl. telden we al 82 mm neerslag.
Normaal voor de hele maand in onze
regio is 65 mm.

Vandaag, 22 januari, is het de ge-
denkdag van Sint Vincentius. Te ho-
pen valt dan op een beetje zonne-
schijn, want: „Vincentius met zonne-
schijn, geeft veel koren en ook veel
wijn". Temperatuurnormalen periode
22-29 januari: maximumtemperatuur
(overdag): 4 gr.C. minimumtempera-
tuv ('s nachts): -l gr.C.

Om Schiphol beter bereikbaar te maken

A4 bij Badhoevedorp krijgt
nu snel vier rijkstroken

BADHOEVEDORP - In oktober van dit jaar gaat Rijkswatersstaat
beginnen met het verbreden van rijksweg A4, de weg van Amsterdam
naar Rotterdam. Het gaat hierbij om het stuk tussen het klaverblad
Badhoevedorp en de Luchthaven Schiphol. Dit stuk wordt verbreed
van drie naar vier rijstroken. De omgeving heeft van de verbreding
geen, of nauwelijks, toename van het geluid te vrezen. Dat heeft een
onderzoek van het ingenieursbureau Tebodin uitgewezen. Met name
aan de Sloterweg is onderzocht in hoeverre de hinder zal toenemen.
Dat blijkt dus nauwelijks het geval te zijn. Er zullen daarom ook geen
schermen langs de weg komen, noch zullen er voorzieningen aan de 45
woningen op de Sloterweg worden getroffen.

Het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat is ervan overtuigd dat rijks-
weg 4 een belangrijke functie vervult
voor de bereikbaarheid van Schiphol
aan de ene kant en de economische
centra in de Randstad aan de andere
kant Voor de luchthaven en de daar
gevestigde bedrijven is een goede be-
reikbaarheid een bestaansvoorwaarde
die gewaarborgd moet worden, aldus
het ministerie.

Files
Op dit ogenblik bestaat rijksweg 4 in

Haarlemmermeer tussen de splitsing
met rijksweg 44 (de weg naar Den
Haag) uit twee rijbanen met ieder vier
rijstroken. Het gedeelte tussen de
Kruisweg en de aansluiting op rijks-
weg 10 heeft maar tweemaal drie rij-
stroken. Op het gedeelte tussen het
klaverblad en Schiphol staan regel-
matig files.

Er is geteld hoeveeel verkeer er nu
eigenlijk wel over deze rijksweg gaat.
Dat zijn in de spitsuren zo'n vijfdui-
zend tot 5400 motorvoertuigen per

uur. Mede als gevolg van de aantrek-
kende economie en de uitbreiding van
de bedrijvigheid op Schiphol is er voor
de toekomst nog een behoorlijke toe-
name van het verkeer te verwachten.
Om dit op te vangen is verbreding van
de weg noodzakelijk.

De hoofdrijbanen van de rijksweg
zullen tussen het klaverblad en de
luchthaven ieder met een rijstrook
worden verbreed. Bovendien komt er
nog een vluchtstrook bij. Dat is in de
tunnel niet mogelijk. Daarom gaat de
vluchtstrook in die tunnel dienst doen
als rijstrook. Omwille van de veilig-
heid zal in de tunnel een verkeerssig-
naleringssysteem worden geïnstal-
leerd. Rijkswaterstaat verwacht dat
de tunnel op deze wijze voldoende ca-
paciteit zal bieden, zonder dat daarbij
de verkeersveiligheid in gevaar komt.

Het gedeelte van de rijksweg tussen
Schiphol en de aansluiting van de
Kruisweg, bij de op- en afrit van en
naar Hoofddorp, zal eveneens door
rijkswaterstaat tot vier rijstroken in
beide richtingen worden verbreed.

Badminton BC Lotus
ZANDVOORT - Op de één na laat-

ste competitiedag, hebben de twee
teams van BC Lotus, die in de landelij-
ke klasse uitkomen prima resultaten
behaald. Lotus l won met 3-5 van Vel-
sen 4 en Lotus 2 speelde gelijk tegen
Haarlem 5. In de vierde klasse district
behield het negende badminton team
al haar kansen op het kampioenschap
door van TYBB 5 met 3-„5 te winnen.
Een gelijkspel tegen de nr. 2 op 2 febru-
ari is voldoende om kampioen te wor-
den. Rest nog de vermelding dat het
jongste team van BC Lotus, de Cl een
prima 7-1 overwinning behaalde en
eveneens vermeldingswaard is de 5-3
winst van Lotus 4. De volledige resul-
taten waren: Velsen 4-Lotus l 3-5,
Haarlem 5-Lotus 2 4-4; CTO I-Lotus 3
7-1, Slotermeer 6-Lotus 4 3-5, Muider-
berg I-Lotus 5 8-0, Duinwijck 11-Lotus
6 7-1; TYBB 2-Lotus 7 7-1, TYBB 4-
Lotus 8 7-1, TYBB 5-Lotus 9 3-5, Vel-
sen Hl-Lotus Hl 8-0, Haarlem Al-Lo-
tus Al 7-1, TYBB BI-Lotus BI 4-4,
Slotermeer Cl-Lotus Cl 1-7.

Vijfde concert in
serie A door N.P.O.

HAARLEM - Op dinsdag 4 februari
geeft het Noordhollands Philharmo-
nisch Orkest het vijfde concert van de
serie A "Hoogtepunten" in het con-
certgebouw te Haarlem, aanvang
kwart over acht.

Het orkest staat onder leiding van
Thomas Sanderling, de soliste van
deze avond is de pianiste Elisabeth Le-
onskaja. Het programma begint met
de Ouverture "De Getemde Feeks" van
Wagenaar, waarna Elisabeth Leons-
kaja het Pianoconcert no. l van
Brahms zal vertolken. Na de pauze
speelt het orkest de Symfonie no. 8 van
Van Beethoven.

Daniel Heifetz bij
N.P.O.-orkest

HAARLEM - De beroemde violist
Daniel Heifetz verleent solistische me-
dewerking aan het tweede concert in
de serie Z-l, dat op zondag 26 januari
door het Noordhollands Philharmo-
nisch Orkest wordt gegeven. Het con-
cert dat de titel draagt "Mozart op
reis", vindt plaats in het concertge-
bouw te Haarlem, aanvang half drie 's
middags.

Het programma, dat werken van
Wolfgang Amadeus Mozart brengt,
wordt geopend met de ouverture en
balletmuziek uit "Idomeneo". Vervol-
gens zal Daniel Heifetz het Vioolcon-
cert no.4 KV 218 vertolken. Na de pau-
ze speelt het orkest de symfonie no. 36
KV 425 "Linzet". Het geheel staat on-
der leiding van Roelof Driesten, die de
zieke Jan Stulen vervangt.

Oecumenen houden
politiek gebed

ZANDVOORT - In gebouw Brug-
straat 15 komen op zaterdag 25 janua-
ri de leden van de werkgroep Exodus
bijeen voor een politiek avondgebed.
Het gebed dat gericht is tegen de apa-
thie, heeft als thema "Onverschillig-
heid. wie daaraan lijdt, sterft voor zijn
tijd".

De avond, die om 19.30 uur begint,
kan naast de leden van de werkgroep,
ook door andere belangstellenden wor-
den bezocht.

In de manege
ZANDVOORT - De Stichting Hol-

land Jazz organiseert op zondag 26 ja-
nuari het optreden van het quintet
Astrid Marz in restaurant-bistro "De
Manege" aan de Zandvoortselaan. De
gitarist Thijmen Hooi werf is daarbij
als gast aanwezig.

Astrid Marz was lid van de ploeg,
tijdens het vorig jaar in Knokke ge-
houden festival. Zij is dit jaar één van
de vijf finalisten op het Nationale
Songfestival.

Getuigenisdienst
ZANDVOORT - Op zondag 26 janu-

ari wordt in het Gemeenschapshuis
aan de Louis Davidsstraat een "Zang
en Getuigenis"- dienst gehouden,
waaraan zowel gezinnen als alleen-
staanden kunnen deelnemen. De
dienst vindt plaats van 15.30 tot circa
16.30 uur.

Wil men meer weten over deze bij-
eenkomst, dan kan men bellen naar
"De Schuilplaats" en vragen naar
Klaas Hof, tel. 023-25063.

'Mr Jazz' in de tuin van de familie Nederlof

Geschenk voor
foto Berlott

jazzpromotor
ZANDVOORT - Jazzpromotor Wim Nederlof werd enkele weken gele-

den verrast meteen beeld, vervaardigd door de bekende beeldhouwer Edo
van Tetterode. Het kunstwerk heeft een plaats gekregen in de tuin van de
initiatiefnemer van het 'Jazz behind the Beach festival' voor zijn woning
aan de Lorentzstraat.

Het is uitgevoerd in Italiaans trachiet (pepperino) en heeft een afme-
ting van 75 x 30 x 25/30 cm. De sokkel is van granietkeien vervaardigd.
Van Tetterode verklaart dat dit beeldje in 1982 aan het echtpaar Nederlof
werd aangeboden door leden van het Nationaal l april Genootschap als
zilveren huwelijksgeschenk. Het werd in de gevel van hun woning ge-
plaatst. Nu in 1986 het 'Jazz behind the Beach Festival' voor de tiende
maal in successie zal worden gehouden, bedachten de schenkers dat de
gevelsteen beter omgebouwd kon worden tot tuinbeeld, een karwei waar-
mee Van Tetterode zich heeft belast.

Het beeldje stelt voor een saxofoonblazer met de bekende strooien hoed
en bolle (glas)blazerswangen. Het vertoont enige gelijkenis met de beken-
de jazzmusicus Harry Verbeeke uit Haarlem. De trompet is met 24
karaats bladgoud bedekt.

Nederlof, de 'vader' van het Zandvportse jazzgebeuren, toonde zich
aangenaam verrast met de verandering van zijn oorspronkelijke ge-
schenk.
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Golf Syncro: eerste
compact met 4WD
TJET aantal vierwielaangedreven automobielen blijft groeien

en opvallend is dat dit soort aandrijving nu ook zijn intrede
doet in de kleinere klasse. Het Duitse merk Volkswagen neemt
daarbij het voortouw door een Golf op de markt te brengen
uitgerust met een permanente vierwielaandrijving met visco-
koppeling, een systeem waarmee een slipafhankelijke kracht-
verdeling over de vier wielen wordt verwezenlijkt.

Bij de start van de serieproduktie hebben de ingenieurs in
Wolfsburg voor wat de motor betreft de keuze laten vallen op
de beproefde 1,8 liter viercilinder met 66 KW/90 pk. Deze motor
bleek met zijn gunstige koppelopbouw het best te harmoniëren
met het vierwielaandrijfconcept. Overigens is deze motor, met
gelijk vermogen, ook verkrijgbaar in katalysatoruitvoering, in
welk geval een inspuitsysteem voor de mengselvorming zorgt.

Het aandrijfsys-
teem - de visco-
koppeling bevindt
zich voorin links
van de aandrijfas
naar de achterwie-
len.

330 foto's van rally's en races
Onder redactie van Huub Dubbel-

man en Ric van Kempen is bij
uitgeverij De Alk m Alkmaar een 208
pagina's dik boekwerk verschenen,
waarin de intet nationale autosport
uitvoerig wordt belicht, maar ook aan-
dacht wordt bi sleed aan de nationale
rallysport en delracerij op Zandvoort.

Het boek bevat meer dan 330 foto's,
waarvan 120 in rieur. Behalve versla-
gen en beschouv mgen van alle wed-
strijden. die mei tellen voor de ver-
schillende kam
ook zeer uitgebreide uitslagen en kam-
pioenschapstabel

de titel dan toch
voeren? is een v;
opkomt, maar v(
belangrijk is.

loenschappen. zijn

en opgenomen.

De samenstel::rs beogen om; het
boek met een ja: rlijkse frequenôe te
laten verschijne'. Als het wat de ka-
lender betreft laitst beschreven eve-
nement, de Briti s RAG Rally, op 28
november 1985 e ndigt, waarom moet

het jaartal '86 mee-
aag die even bij me
ier ook weer niet zo

Voor de liefhebbers is het alleszins
lezenswaardig materiaal, dat ook voor
later zijn' waarde als documentatie en
naslagwerk zal behouden.

Jo Goezinne

Visco-koppeling
zorgt voor veel
rijgemak

Het voordeel van vierwielaandrij-
ving boven de conventionele aandrij-'
ving op één as is, dat er duidelijk meer
trekkracht aanwezig is. De technisch
eenvoudigste en ook goedkoopste uit-
voering is het systeem met de naar
wens inschakelbare vierwielaandrij-
ving. Dat zal meestal gebeuren als er
wat meer trekkracht vereist wordt, zo-
als bij een gladde ondergrond en bij
lagere snelheden.

Als echter wordt vergeten op een
droge en stroeve rijbaan de vierwiel-
aandrij ving uit te schakelen, dan kun-
nen er in bochten en bij het parkeren
grote spanningen optreden tussen
voor- en achteras. Een grotere ban-
denslijtage en een beperkte rij- en
remstabiliteit bij hogere snelheden
zijn de nadelen.

Die problemen kunnen worden ver-
meden bij de permanente vierwielaan-
drijving, waarbij in principe twee sys-
temen kunnen worden onderscheiden:

- permanente vierwielaandrijving
met vooringestelde krachtverdeling;

- permanente vierwielaandrijving
met slipafhankelijke krachtverdeling.

Het eerste systeem wordt toegepast
op de Audi quattro en de Passat Va-
riant, waar een tussendifferentieel er-
voor zorgt, dat de aandrijfkracht in
een vooraf bepaalde verhouding op de
beide assen wordt overgebracht.
Bij de visco-koppeling ontbreekt dit
tussendifferentieel. Hier wordt één as
- en bij de Golf Syncro is dit uiteraard
de vooras - direct aangedreven, terwijl
de andere as afhankelijk van de slip
van de direct aangedreven wielen
wordt geactiveerd.

De visco-koppeling is zo gecon-
strueerd dat er bij bochten én parke-
ren geen spanningen tussen voor- en
achteras optreden en bovendien heeft
men er voor gezorgd dat onder norma-
le omstandigheden de slipneiging van
de voorwielen steeds iets groter is dan
die van de achteras. Daarmee blijft het
gunstige rijgedrag van de voorwiel-
aandrijving steeds behouden.

Een verder voordeel van de visco-
koppeling is dat de krachtoverbren-
ging zo soepel verloopt, dat alles volko-
men schokvrij en onmerkbaar voor de
bestuurder geschiedt. De krachtver-

deling reikt zover, dat onder extreme
omstandigheden, als bijvoorbeeld de
voorwielen geen kracht kunnen over-
brengen, die geheel wordt overgeno-
men door de achterwielen.

In het achteras-differentieel is een
vrijloop geïntegreerd, die de aandrij-
ving van de achteras onmiddellijk ont-
koppelt als er op de motor wordt afge-
remd. Daarmee is een voortijdig blok-
keren van de achterwielen bij het rem-
men uitgesloten.

Een groot voordeel van het hier toe-
gepaste systeem is, dat er in feite geen
enkele ingreep van de bestuurder aan
te pas komt. Er zijn geen schakelhen-
dels en ook om de overbrugging van de
achtervrijloop behoeft de bestuurder
zich niet te bekommeren. Voor het
achteruitrijden met vierwielaandrij-
ving wordt bij inschakeling van de
achteruitversnelling een schuifmof
bewogen, die de vrijloop buiten wer-
king stelt.

Het nieuwe systeem maakte wel en-
kel? wijzigingen onder de carrosserie
noodzakelijk. Wielgeleiding en vering
van de achterwielen wordt bij de Golf
Syncro verzorgd door een moderne as
met schuingeplaatste wielgeleidear-
men. Daartoe moest de bodemsectie
achterin worden aangepast. Een klein
nadeel moest daarbij worden geaccep-
teerd. Het systeem met de aangedre-
ven achteras neemt wel wat meer
ruimte in beslag en dat is ten koste
gagaan van de laadruimte, die overi-
gens nog wel 230 liter bedraagt. Wat
extra kilogrammen waren ook onver-
mijdelijk: het zijn er rond 90.

De uitmonstering van de Golf Syn-
cro komt vrijwel overeen met die van
de Golf CL.

Volkswagen introduceert permanente vierwielaandrijving op de Golf Syncro

Nissan Trend levert voo:
weinig meer veel extra
{"ONGEVEER een jaar geleden
^ bracht Nissan de Trend-serie
in Nederland op de markt. Het
ging daarbij om met een aantal
extra accessoires uitgeruste uit-
voeringen van de Micra, Cherry
en Sunny, die in razend tempo
uitverkocht raakten.

Het heeft vrij lang geduurd
voordat de fabriek in staat was
een nieuwe Trend-serie voor Ne-
derland te produceren, maar nu
zijn ze weer verkrijgbaar en tegen
prijzen die slechts ƒ250,- hoger
liggen dan de basisuitvoering,
maar door de levering van alle ex-

tra's - afhankelijk van het type -
voor de consument een voordeel!
kunnen opleveren dat kan oplo-|f
pen tot ƒ 2.500,-

Tot de extra-accessoires kunl
nen o.a. behoren speciale stoeler ,̂'
met exclusieve bekleding, 5-ver
snellingsbak, sportief stuurwiel
grote hoofdsteunen vóór, aerody
namische wieldoppen, volledig be
klede kofferruimte enz.

Nissan Motor Nederland B.V
verwacht in het eerste kwartaa
van 1986 ongeveer 4.500 automo
bielen uit de Trend-serie te kun-
nen verkopen.

De Nissan Trend-serie is weer leverbaar. Op de foto een drietal vertegenwoor
digers, van links naar rechts de Sunny, de Micra en de Cherry.
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Gematigd optimisme bij onderwijsteam over basisschool

langzaam zorgen voor de
Hing van het etiket

INDS AUGUSTUS 1985 zijn de begrippen lagere school en
kleuterschool vervallen. In plaats hiervan is gekomen de
.sisschool'. Deze basisschool kwam niet onverwacht, reeds
en werd achter de schermen gewerkt door de
derwijzersteams aan de verandering in het Nederlandse

Ihoolstelsel. Voordat de basisschool inwerking zou treden,
:sten de scholen het zogenaamde 'schoolwerkplan'

jdienen, dat dan weer uiteen valt in verschillende
ilplannen: deelplan rekenen, deelplan taal, deelplan
ressie, deelplan wereldoriëntatie (het vroegere

"rdrijkskunde en geschiedenis) etc.
t totale schoolwerkplan werd opgesteld door de
rkcommissie van de school met behulp van de
ooiadviesdiensten, medezeggenschapsraden (de vroegere

dercommissies) en de leerkrachten zelf.
t schoolwerkplan moet uitdrukking geven aan de wijze
larop de school het begrip 'basisschool' vertaalt. "Want het

begrip basisschool is het etiket en dat behoeft nog steeds een
vulling. Deze vulling is de wijze waarop langzaam maar zeker
'de basisschoolgedachte wordt uitgevoerd. Een proces van
geleidelijkheid". Dit zegt de heer H.H.Nijboer, directeur van de
Hannie Schaf tschool in Zandvoort.

Want het is wel even wennen. Er zijn geen klassen meer,
maar groepen; geen zittenblijvers, maar trage leerlingen; geen
'hoofd der lagere school' maar een directeur; geen
onderwijzers(essen), maar leraren(essen), én geen
kleuterleidsters hoewel kinderen nu op 'kleuterleeftijd' vanaf
hun vijfde jaar verplicht zijn de basisschool te bezoeken.

Vijf maanden basisschool is een te korte periode om te
spreken van een evaluatie. Wél tijd voor een gesprek met de
directeur, de heer H.H.Nijboer, en de adjunct-directrice,
mevrouw H.Keislair, van de Hannie Schaf tschool over de
vraag "of het begrip basisschool werkbaar is".

Qua niveau zijn de leerlingen in •
groepen verdeeld in een klas. Dan kan
het gebeuren bij bijvoorbeeld rekenen,
wanneer de breuken behandeld wor-
den, dat één der kinderen een bepaald
probleem niet onder de knie kan krij-
gen. Jantje snapt best hoe je breuken
moet vereenvoudigen, maar raakt in
het nauw wanneer hij moet vermenig-
vuldigen. Deze problemen worden
door deze twee teamleden aangepakt,
tussen het gewone leerprogramma
voor. Volgens de directeur een zware
baan, want er zit tocli wel gauw twee
keer een halve week aan remedial-
uren in hun programma. "Bovendien
moetje als lerares steeds omschakelen
van problemen van de zesde met reke-
nen naar de taalmoeilijkheden van
een kind uit groep 3 en dergelijke. Wij
zijn bijzonder blij met het werk dat
deze beiden hierin steken, want het is
geen eenvoudige taak", zegt Nijboer.

Engelse les

tén van de positieve punten van de
•isschool is volgens directeur Nij-
r het overleg tussen de teamleden
derwijskrachten) dat nu wekelijks
atsvindt. "Het is natuurlijk niet zo
, dit vroeger niet gebeurde, maar
, contact tussen de teamleden on-
ling is intensiever geworden". Bo-
idien blijkt op deze Zandvoortse ba-
;chool dat het team van medewer-
•s, in totaal negen man/vrouw, al
jaar nauw samenwerkt, zodat men
: gezamenlijk naar de basisschool is
gegroeid.

Is tweede voordeel wordt genoemd
op deze school, sinds de ingebruik-

ning in 1977, de kleuterschool altijd
het gebouw zelf was gehuisvest. Op
nd daarvan was er al een intensief
itact tussen de lagere- en de kleu-
school, een overlegsituatie die werd
gebouwd.

tegratie
)it nauwe overleg en de grotere in-
ratie is duidelijk merkbaar bij de
ste groepen, de 4/5 en de 6/7 jarigen,
adjunct-directrice, mevrouw Keis-
tevens belast met de 'onderbouw'

t zijn deze groepen leerlingen), ver-
hierover: "Vroeger toen ik nog

fdleidster was van de kleuter-
ooi, was er natuurlijk overleg met
uffrouw van de eerste klas. Doch

n besprak je toch hoofdzakelijk de
hnische kanten. Ik kwam bij haar
een in de eerste klas en zij bij mijn
uters. Wij spraken dan wel over de
'je hoe wij op de kleuterschool de
deren bepaalde begrippen bij-
chten en waarom dat belangrijk
.. Een belangrijk verschil was dat

de kleuterschool al in groepen

werkten, terwijl op de lagere school
nog echt klassikaal onderwijs werd ge-
geven."

"Om nu in augustus de doorstro-
ming te bevorderen, en ik toch al ge-
wend was met groepen te werken,
werd mij gevraagd dit jaar de eerste
klas, of wel de groep 5/6 jarigen over te
nemen. Dat kon omdat wij allemaal op
deze school de applicatiecursus heb-
ben gevolgd. De applicatiecursus die
door het rijk werd gegeven, kon wor-
den gevolgd door kleuterleidsters en
onderwijskrachten die geen hoofdacte
hadden behaald. Dit houdt in dat een
kleuterleidster met applicatiecursus
nu bevoegd is ook op de vroegere lagere
school les te geven. Hieruit blijkt dat
eveneens de vroeger opleiding tot
kleuterleidster tot de verleden tijd be-
hoort."
Er is een tijd geweest dat men op de
scholen, via speelleerklassen heeft ge-
tracht de overgang van kleuterschool
naar de lagere school zo soepel moge-
lijk te maken. Doch dit is altijd een
mondelinge overdracht geweest. "Me-
vrouw Keislair heeft nu de kans ge-
kregen om de verworvenheden van de
kleuterschool rechtstreeks mee te ne-
men naar de lagere school. Vroeger
was het toch wel zo datje een terugval
krijgt bij de kleintjes. Kijk, veel onder-
wijzeressen van de eerste klas be-
schouwden de leerlingen toch teveel
als kleuters. Bepaalde verworvenhe-
den, zoals alleen je jas aantrekken,
naar het toilet gaan, het werken in
groepen, kleine opdrachten zelfstan-
dig uitvoeren, werden ineens op de
tocht gezet, omdat aangenomen werd
"dat die kleintjes dat nog niet kun-
nen". Daarom kon je soms spreken van
een terugval van de kinderen. Op de
inhoudelijke kant kun je dus nu beter

aansluiten op de verworvenheden van
de kinderen, en dat is een vooruit-
gang", legt de heer Nijboer uit.

Theorie schoolwerkplan
Door het Ministerie van Onderwijs

en Wetenschappen worden de laatste
jaren tal van cursussen gegeven en
worden de onderwijsteams gestimu-
leerd deze te volgen om de theoretische
inhoud van het schoolwerkplan in-
houd te geven. Zo werd in 1984 al op de
Hannie Schaftsehool gewerkt met het
zogenaamde 'speerpuntleesplan'. Een
methode om de kinderen beter en ac-
curater te leren lezen. Dit jaar is er een
activiteit die inhoudt het werken met
invoegingsprogramma's.

Het speerpuntleesplan houdt in dat
de klassieke leesles, met het vingertje
bij het woord en de helft van de klas
ettelijke pagina's verder stiekem door-
lezend, tot het verleden behoort. De
leerlingen zijn bij de leeslessen ver-
deeld in groepjes van vier. De kinderen
zijn qua niveau ingedeeld, om de beurt
is er een groepsleider, dat wisselt per
week. Nog steeds wordt er om de beurt
gelezen, maar hoor je een fout dan
klop je op de tafel, en wordt het overge-
daan. Bij de jongere groepen is een
'leesmoeder' aanwezig. Omdat in zulke
kleine groepjes gelezen wordt blijft de
aandacht van de kinderen gevangen,
en de resultaten zijn aanmerkelijk
verbeterd, volgens deze beide teamle-
den.

"Het leesniveau is omhoog gegaan"
zo wordt geconstateerd. Bovendien
werd een extra krediet verleend aan de
Hannie Schaftsehool om de sterk ver-
ouderde klassikale leesboeken te ver-
vangen door moderner materiaal.

Klassen/groepen
De vroegere klassen mogen dan wel

vervangen zijn door groepen, toch is de
basisgedachten 'klas' gehandhaafd
gebleven. De school telt 135 leerlingen
en negen leerkrachten al dan niet in
parttime. In klas/groep 6 werken me-
vrouw Driehuizen en de heer Marks,
zij wisselen elkaar af.

De taken in klas/groep 5 worden ge-
deeld door de heer Nijboer en mevrouw
Engels-Godijn, die in de gecombineer-
de klas 3/4 door mevrouw Enderman-
Blom, Joke Bias heeft klas/groep 2/3,
mevrouw Keislair de 5/6 jarigen en
mevrouw Kroes-Holstein heeft de 4/5
jarigen onder haar hoede. Bovendien
is ook nog aan de school verbonden
mevrouw Willemsen.

Dit wil geenszins zeggen dat deze
leerkrachten altijd in deze klassen te
vinden zijn. Er wordt afwisselend ge-
werkt, ten eerste door mevrouw En-
gels-Godijn die in augustus besloot ge-
bruik te maken van de VUT-regeling
om zo plaats te maken voor jongere
collega's. Dat zij nu toch twee dagen
per week werkt, komt voor uit het feit
dat één der leerkrachten met ziekte-
verlof is en ook parttime werkt. "Een
geweldige oplossing", die volgens de
heer Nijboer door alle teamleden met
vreugde is begroet.

Het contact onder de teamleden
moet dus ook wel groot zijn wanneer
gewerkt wordt met combinatieklassen
en parttimers, en andere vormen van
lesgeven. Zo werken zowel mevrouw
Willemsen als mevrouw Driehuizen
als 'remedial-teachers'. Een Engels
woord voor dié leerkrachten, die leer-
lingen bijwerken wanneer dat nodig
is.

groep 4/5 jangen van de Hannie Schaftsehool

Door Joke Bais wordt in de vijfde en
zesde groep Engelse les gegeven.
Slechts een half uur per week, dat
toch lijkt uit te groeien, tot langere
lessen, omdat de kinderen, maar ook
de lerares zo enthousiast zijn. Gewerkt
wordt met het lesprogramma van de
Nederlandse Onderwijs Televisie.
"Wanneer dit wordt uitgezonden,
meestal op voor ons onmogelijke uren,
dan wordt het door mij op een video-
band opgenomen. Deze draai ik dan af
tijdens de les. Het is verrassend te zien
hoe enthousiast de kinderen zijn. Het
is een leuk programma, het gaat over
een groep kinderen met vakantie die
alle mogelijke avonturen beleven.
Daar tussendoor zit natuurlijk de in-
formatie."

Deze middag hebben de kinderen
net geleerd de tijden op te noemen in
het Engels, het lesprogramma ging
niet verder dan de hele en halve uren.
doch mevrouw Bais heeft ze dan ook
nog maar even verteld wat kwart voor
en kwart over is. De leerlingen zijn zelf
enthousiast. "Je kunt dan beter begrij-
pen wat ze op de TV op Sky Channel
zeggen", meldt een jongen, terwijl een
meisje beweert dat wanneer ze had
mogen kiezen tussen Duits, Frans,
Engels, zij Duits gekozen zou hebben,
"omdat mijn moeder kamers ver-
huurt". Door de andere kinderen uit
de klas wordt braaf naar voren ge-
bracht: "Nee hoor, Engels, want dat
moet je straks verplicht volgen op de
Mavo of Havo, en dan weten wij er
tenminste wat van". Volgens Joke
Bais blijkt wel duidelijk dat er kinde-
ren zijn die er feeling voor hebben,
terwijl je ook de TV-kijkertjes er zo
uitpikt.

Door drie leerkrachten van de Han-
nie Schaftsehool werd de cursus En-
gels gevolgd, zodat door hen deze les-
sen kunnen worden gegeven. Volgens
de heer Nijboer heeft het Engels op de
basisschool nu al duidelijk zijn didac-
tische waarde getoond. Door de werk-
commissie werd voorlopig het TV-les-
programma geadviseerd, op scholen
kan ook het radiolesprogramma of an-
dere methoden worden gevolgd. Aan
het einde van dit schooljaar zal een
schoolwerkplan 'Engels' moeten wor-
den ingediend bij de schoolinspectie.
Dan zal bekeken worden of men door-
gaat op deze wijze, of dat wellicht toch

voor een andere methode gekozen zal
worden.

De werkcommissie is een groep leer-
krachten die samenwerken met de
schooladviesdienst. Trouwens gedu-
rende het gehele inwerkperiode van de
basisschool wordt iedere school bege-
leid door een lid van de Schooladvies-
dienst, die bij de omschakeling van
lagere-naar basisschool een groot stuk
verantwoordelijkheid heeft gekregen
en buiten wiens hulp liet gehele proces
waarschijnlijk niet zo gladjes was ver-
lopen als nu het geval is.

Wanneer het Engels verplicht ge-
steld wordt ingaande 1986/87 zal even-
eens bekeken moeten worden hoe het
lesprogramm van de basisschool past
in dat van de scholen van het voortge-
zet onderwijs. Hier moet eveneens een
duidelijke samenspraak komen zodat
lesprogramma van de basisschool
aanpast aan dat op het voortgezet on-
derwijs wordt gegeven. Een moeilijk
gegeven omdat niet alle leerlingen een
zelfde type voortgezet onderwijs zullen
volgen.

Peuterzaal
Door bijna iedere basisschool is dit

jaar of eerder al begonnen met een
peuterspeelzaal. Op de Hannie

fotoBerlott

Schaftsehool heeft men zich daar in
het begin niet zo mee beziggehouden.
Een centraal gelegen peuterspeelzaal
bijvoorbeeld m het Gemeenschaps-*
huis voor alle peutertjes uit het Cen-
truni en/of Zuid leek het onderwijs--
team de beste oplossing. Dit bleek ech-'
ter met uitvoerbaar, zodat heel Iaat
werd gestart met een peuterspeelzaal.
Na enkele aanloopmoeilijkheden. het'
zag er op een gegeven moment naar
uit dat de pas geopende peuterspeel-
zaal beter de deuren weer kon sluiten, •
wegens gebrek aan belangstelling'
draait ook dit onderdeel goed.

"Het hoort zeker niet bij de basis-
school, en werkt dan ook helemaal
zelfstandig, maar net als alle andere
lagere scholen in Zandvoort is er nu
ook een peuterspeelzaal bij onze
school" vertelt de heer Nijboer. Over
liet algemeen wordt aangenomen dat
de peuters van een bepaalde school op
diezelfde school het basisonderwijs
zullen volgen. Tenminste dat ligt in de
lijn van de verwachting. Dit betekent
dat een kind vanaf zijn derde tot aan .
zijn elfde/twaalfde jaar hetzelfde ge- .
bouw zal bezoeken... en dat zijn heel •
wat jaren.

MARGREET ATES

NAAR EEN ANDERE SCHOOL: NAAR WELKE?
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uziekcentrum presenteert
kesten en ensembles

LA.RLEM - Op zondag 2 februari
mteert het Muziekcentrum Zuid-
nemerland van 14.30 tot 17.00 uur
:t Concertgebouw te Haarlem een
al van de orkesten en ensembles
wekelijks door de leerlingen naast
instrumentale lessen worden ge-

ig be-

B.V
rtaa
omo-
kun

k 'f deze presentatie treden ook de in
l M imber jongstleden gestarte kin-

oelerl >ren onder leiding 'van Jeanette
i-ver i eier voor de eerste" keer-voor het
*wiel l icht. Deze door de Federatie van
rody| - en Oratoriumverenigingen te

lem opgerichte kinderkoren ver-
en zich volgens de verwachting

In grote belangstelling en repete-
ekelijks onder leiding van de aan
Muziekcentrum verbonden zang-
oge Jeanette Kesseler.
der ligt het accent bij deze sa-
Jelpresentatie op de akoestische
imenten. (Voor de pop- en lichte
'kgroepen volgt nog een presen-
'n het Patronaat op 7 maart).

woor

Op zondag 2 februari spelen achter-
eenvolgens:

In de Grote Zaal:

Juniorenorkest o.l.v. Joop Nuyten,
Volksmuziekensemble o.l.v. Christien
Boon, Blazersensemble o.l.v. Simon
Butter, M.Z. Kamerorkest o.l.v. Corrie
Kerkhpff, Slagwerkensemble o.l.v. Mi-
guel Lizandra en de beide Haarlemse
kinderkoren o.l.v. Jeanette Kesseler.

In de Bovenzaal:

Volwassenenensemble o.l.v. Corrie
Kerkhoff, 3 blokfluitensembles o.l.v.
resp. Lia Attema, Marga Hendriks en
Henk Zwart en 2 gitaarensembles o.l.v.
Leo Sanders.

Er wordt een grote verscheidenheid
in instrumentale bezettingen en re-
pertoire gebracht. De toegang is voor
iedereen gratis. De presentatie vangt
om 14.30 uur aan.

Nederlandse academie
voor medisch secretaressen
Planciusstraat 11, 1013 MD Amsterdam
Telefoon 020-227447

eenjarige beroepsopleidingen
(aanvang september)

Dagopleiding medisch secretaresse (N AM S);
Dagopleiding doktersassistente (ASOP);
Avondopleiding medewerk(st)er medische ad-
min, met vervolgopleiding tot medisch secreta-
resse.

•••••••••••••••••••••••li

GIJSBREGHT ACADEMIE
ACADEMIE VOOR
GEZONDHEIDSZORG
OP PROT. CHR. GRONDSLAG
Mauritskade 14 -
1091 GC Amsterdam
Tel. 020 - 93 28 82

HBO-VERPLEEGKUNDE
(vooropleiding minimaal HAVO)

HBO-V VERKORT
(t.b.v. in-service A, B of
Z en MBO-V gediplomeerden)
Voor mensen die willen werken in de
gezondheidszorg als all-round
verpleegkundige, inzetbaar in:
- algemeen ziekenhuis
- psychiatrie
- zwakzinnigenzorg
- verpleeghuis
- extramurale gezondheidszorg

(m.n. wijkverpleging)
De HBO-V duurt 4 jaar,
waarvan 2 jaar theorieonderwijs
en 2 jaar stages; de HBO-VV
duurt 3 jaar.

De werkgelegenheidskansen
zijn zeer hoog!
Inschrijving is mogelijk tot
1 maart 1986; je krijgt
dan een uitnodiging voor
de informatiemiddagen in
maart of april.

GRAFISCHE SCHOOL
HAARLEM

Terschellingpad 2, Haarlem (Schalkwijk)
buslijnen 71-77-2, tel. 023-337004.

School voor voorbereidend grafisch
beroepsonderwijs voor meisjes en jon-
gens vanaf de basisschool Eveneens
voorbereidend onderwijs voor verdere
studie aan het Middelbaar Technisch
Onderwijs.

Vanaf heden dagelijks

INSCHRIJVING VAN
LEERLINGEN
OPENBARE LES

op woendag 29 jan en 5 februari van
10 00-12 00 uur en van 13 00-16 00 uur,
op donderdag 27 februari van
1900-2100 uur

Opleiding tot REPRO-TEKENAAR voor leerlm-
gen met goede tekenkwaliteiten en een afge-
ronde vooropleiding LBO-C, MAVO e.d. Toela-
ting na tekentest. Vanaf heden dagelijks

Folder en inschrijfformulier op aanvraag

SG DS. W. J. VAN ELDEN
voor LHNO - LEAO - IBO - MAVO

houdt dinsdag 28 januari van
13.30-15.30 uur

OPEN HUIS
in de schoolgebouwen

Rembangstraat 36

(Haarlem-Noord, te bereiken met
bus 4 en 5) en Nassaulaan 37
(Haarlem-Centrum, te bereiken
met bus 4, 5, 6, 7, 8 en 70).

"Jl5 DE LA SALLE
Peoagogscne Akaaemie MDOT Leraren Basisonderwijs

Je wilt graag
met kinderen
werken?!

Dan schuilt er misschien een heel goede leraar/lerares in jou!
PABO "DE LA SALLE" leidt daarvoor op.
Het is een Hogere Beroepsopleiding van vier jaar met een
nieuw opgezet studieprogramma en met veel aandacht voor
stage en praktijk. "DE LA SALLE'' ligt op de grens van Heem-
stede en Bennebroek in de bossen van het Linnaeushof.

Heb je belangstelling?
Bel ons dan voor een afspraak
of kom op de
OPEN DAG DONDERDAG
14 FEBRUARI om 13 15 uur.

PABO DE LA SALLE
Pedagogische Akademie voor
Leraren Basisonderwijs
Glipperweg 7 2104 AG
Heemstea'e tel 023 - 280820

EERSTE CHRISTELIJK LYCEUM
Scholengemeenschap voor Havo, Atheneum en
Gymnasium.

Het ECL is centraal gelegen bij ,,het Schouwtje"
direkt aan de buslijn A'dam-Zandvoort met een
vaste stopplaats op 2 min. loopafstand van het
gebouw.

Zuider Emmakade 43, Haarlem,
telefoon 023-311651.
Rector: J. G. Landstra

Spreekuren na tel. afspraak.

zat. 1 febr. 10.00-13.00 uur.

Op het ECL zijn ook leerlingen uit klas 4 Mavo
welkom, die overwegen in 4 Havo plaats te
nemen.

Leerlingen van de zesde klas van de basisscholen
en hun ouders zijn van harte welkom om kennis te
maken met de school.

ft
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Zwart kentekenveld mef Elan-aaoduiding

Inhoud kofferruimte 660 liter.

Grijs getinte wieldoppen.

Prijsvoordeel 680 guldep^

va
Ier prijs: f 21S74.

Volkswagen maakt het u makkelijk het nieuwe jaar
met een nieuwe auto te starten. Kijk maar naarde extra's van de
Jetta Elan én de tijdelijk zeer aantrekkelijke prijs. Het voordeel
komt dus van twee kanten.

Bovendien kunt u rekenen op de betrouwbaarheid
en degelijkheid van een echte Volkswagen. En dat zijn
pluspunten die u vooral na jaren rijden zult ervaren. In uw
portemonnee, wel te verstaan.

Een andere zekerheid die u krijgt zijn de geringe
onderhoudskosten. Slechts één maal per jaar (of elke 15.000

kilometer) rijdt u de Jetta** richting garage voor een beurt.
Arbeidsintensief (dus dure) werkzaamheden als het

afstellen van ontsteking, kleppen en koppeling kunnen achter-
wege blijven dankzij onderhoudsvrije constructies. Reken
daarbij de long-life bougies en de eiectronische ontsteking en
u begrijpt dat de nota voor een onderhouds beurt slechts een
bescheiden bedrag zal vermelden.

Maar niet a l leen qua onderhoudskosten onderscheidt
de Jetta zich, ook wat betreft ruimte heeft hij veel te bieden.
Stap gerust eens met z'n drieën achterin en ontdek dat u

niet half op eikaars schoot hoeft te bivakkeren.
Even ruim bemeten is de kofferbak.Zeshonderdzestig

liter heeft u tot uw beschikking. Een geruststellend idee
wanneer u aan de vakantie denkt of vertegenwoordiger in
encyclopedieën bent. Maar om te beginnen kunt u nu profite-
ren van de ongekend lage prijs.

Voor een proefrit in deze buitenkans bent u wei-
kom bij de Volkswagen-dealen Bel 020-867351
voor de dealer bij u in de.buurt.

Volkswagen.Wie anders?
**GELDT VOOR JETTA BENZINE-UITVOERINGEN.'DE JETTA ELAN v.a. f 21.174. INCLUSIEF BTW, EXCLUSIEF f 375 AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Audi Auto Strijder B.V.
Burg. v. Alphenstraat 102, 2014 KP Zandvoort. 02507-14565.

S t. iacob in de Hout
•A. l J

Het bejaardentehuis Sint Jacob in de Hout biedt plaats
aan 180 bewoners, verdeeld over drie flats en beschikt
over een ziekenafdeling met 10 bedden.

Voor de verzorging van onze bewoners zoeken wij op
korte termijn kontakt met kandidaten voor de
onderstaande vakatures:

a. een part-time
gediplomeerd bejaarden-
verzorgende of zieken-
verzorgende m/v

vakaturenummer 501/85/J.

voor de avonddienst op één van de flats. De werktijden
zijn van 17.00 uur - 22.00 uur. Het rooster is 7 avonden
werken en 14 avonden vrij. Van de kandidaat wordt
verwacht dat hij/zij over enkele jaren ervaring beschikt.

b. een part-time
verpleegkundige m/v
29,25%

vakaturenummer 502/85/J

Hij/zij biedt hulp aan de avonddienst op de
verzorgingsafdelingen en is ondermeer belast met de
medicijnenverstrekking.
Werktijden: van 17.00 uur-22.00 uur, 7 dagen werken,
14 dagen vrij.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij over enkele
jaren ervaring beschikt.
Leeft'jdsindikatie: vanaf 24 jaar.

De salariëring en de overige arbeidsvoorwaarden zijn
geregeld overeenkomstig de C.A.O.-bejaardentehuizen.

Van de betrokkenen wordt verwacht dat hij/zij het
christelijk uitgangspunt van de organisatie respekteren.

Schriftelijke sollicitaties gelieve u te richten aan de
Dienst Personeelszaken van ons bejaardentehuis,
Zuiderhoutlaan 1, 2012 PJ HAARLEM onder vermelding
van de betreffende vakaturenummers.

SLAGERIJ ARBOUW'3

Biefsfuk
Oordon Blue
Frïcandeau
Osseworst
Oerveiaat
Rosisief

Leven
PekelvBees
Leverworst

• UmoiBtn. Puur naton uil de Fmue Dordomt.

Gegarandeerd rundvlees
zonder verboden hormonen.

Gevr. jonge vrouw
met erv. in de horeca

voor restaurant
4 dagen per week.

Brieven met foto onder nr. 74162 bur. van
dit blad.

Hondenkapsalon „ELSE" Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507 -1 30 77
Lorentzstraat 158 -Zandvoort

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

ZANDVOORT:
HAARLEM: (C. Koper)
023-25 50 21 02507-1 82 25

FOTO QUELLE
Compleet foto/filmassor-
timent, voordelig afdruk-

ken en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltesfraat 1
Zandvoort

20 uur
werken: iefs

voor /ou?
Kemp Versmarkt

Abbenes.
Tel. 02524-4232.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathii

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-1 61 23

iedereen leest de krant altijd en overal

I I »

Keur en Zoon, Paradijsweg 2 Zandvoort

Kondukteur m/v
Als kondukteur bij NS doet u veel
meer dan alleen kaartjes knippen.
Op de trein bent u de chef met alle
verantwoordelijkheid (veiligheid,
ordehandhaving) vandien. Maar ook
het verlenen van service aan reizigers
is een belangrijk aspekt van uw taak.
U maakt mensen wegwijs, infor-
meert ze over aansluitingen en staat
ze met raad en daad terzijde. Ook het
afgeven van treinkaartjes behoort tot
uw veelzijdige taak als kondukteur.

En omdat u op alle typen
reizigerstreinen dienst gaat doen, is
enige kennis van Frans, Duits en
Engels onmisbaar.

Het aanvangssalaris is afhan-
kelijk van leeftijd en bedraagt tussen
f2.045,- en f 2.362,- bruto per
maand. De AOW/AWW premie
komt voor eigen rekening.

Het rayon Amsterdam
vraagt mensen voor de funktie van
kondukteur.

Woont u in Amsterdam of in de Nadere informatie wordt u
omgeving (binnen een straal van 15 a verstrekt op het Gewestelijk
20 kilometer), bent ü tussen de 21 en Arbeidsbureau Amsterdam, Singel
40 jaar, heeft u een lengte van ± l .60 202. Bij NS kunt u op werkdagen

informatie inwinnen, telefoon 020-
239311 (toestel 575).
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u
met vermelding van vakature-
nummer 0010 richten aan:

N.V. Nederlandse Spoorwegen
Afd. Personeelszaken
Postbus 1283
1000 BG Amsterdam

tot 1.90 m, is uw opleiding minstens
LBO/MAVO eventueel HAVO en
beschikt u over een uitstekend
gehoor en gezichtsvermogen (even-
tueel met bril), dan willen wij graag
eens met u praten.
U moet wel bereid zijn in onregel-
matige diensten te werken, ook op
zon- en feestdagen. Vanzelfsprekend
ontvangt u hiervoor extra toeslagen.
In verband met de aanvangstijden
van de diensten dient u over een
eigen vervoermiddel te beschikken.

NS is bereid meer vrouwen
aan te nemen. Daarom worden
vooral ook zij uitgenodigd te sollici-
teren.
Voor alle duidelijkheid: iedereen die
bij NS wil komen werken, krijgt te
maken met een medisch, psycholo- "
gisch en antecedentenonderzoek.

Zonder mensen rijden treinen niet.



WOONINFORMATIE Nieuwsblad
Donderdag 30 januari 1986 Los nummer ƒ1,- Week Editie:30 \\ Oplage: 4.300

Verkeersproblemen
loor gladheid
ZANDVOORT - In de nacht van

|;ondag op maandag heeft het verkeer
veel hinder ondervonden van de glad-
icid. Op de Zandvoortselaan werd een
mto in de berm aangetroffen. De wa-
;en had vermoedelijk eerst een boom

.geraakt en is vervolgens tegen een hek
jtot stilstand gekomen. De bestuurster

an dit voertuig belde even later naar
iet bureau met de mededeling dat zij
lad moeten uitwijken, voor een tegen-
igger en tengevolge van de gladheid
iaar auto niet in bedwang had kun-
jen houden.

De problemen n-.et het wegdek wa-
•en gedurende de nacht het grootst op

de Zeeweg. Daar raakte een groot aan-
;al auto's van de weg als gevolg van de
;ladheid. Door de Bloemendaalse poli-

tie werd aan de Zandvoortse collega's
;evraagd om te assisteren bij het op-
ossen van de chaos.

Groslijst Gemeente
Belangen Zandvoort

ZANDVOORT - Door de groepering
Gemeente Belangen Zandvoort is de
roslijst voor de komende gemeente-

raadsverkiezing vastgesteld. Lrjsttrek-
cer is Jan Jongsma, gevolgd door:

ï. P. Flieringa, huisarts. 3. H. Land-
man, ex-horecaondernemer. 4. M. B.
V. Jansen (Michiel), bankempl. 5. J. G.
Anderson, huisarts. 6. Chr. Ouds-
hoorn (Tine), vroedvrouw. 7. R. Schilt-
meijer (Ruud), bankempl. 8. H. Pot,
ondernemer. 9. W. M. Moerenburg
geb. Baten, huisvrouw. 10. J. Hogen-
kamp geb. List (Janny), tennislerares.
11. P. Poots (Frits), oud-ambtenaar Fi-
nanciën. 12. A. Kalk geb. Bluys, huis-
vrouw. 13. J. C. M. Kessel (John), ac-
countant. 14. J. S. L. Pomper geb. Van
Ylzinga Veenstra (Joan), operatiever-
pleegkundige. 15. M. B. J. Demmers,
horeca-ondernemer. 16. F. Ploegman,
bankempl. 17. A. Balledux (Bertus),
ondernemer

Kinderen
voor
kinderen

ZANDVOORT - Leerlingen
van de Beatrixschool hebben
vrijdagmiddag enthousiast de
pakjes klaargemaakt voor
kinderen in het verre Colom-
bia. "Voor kinderen die niks
meer hebben, daarvoor heb-
ben wij voor de kerstvakantie
geld verzameld. Daar is een
vulkaanuitbarsting geweest,
en dat hebben wij op de televi-
sie gezien. Nu krijgen ze van
ons een toilettas met alles d'r
in, mooi hé", zegt een meisje
uit de vierde klas van deze
school, terwijl ze ijverig toont
wat do leerlingen van deze
school voor de kinderen in het
verre Colombia bij elkaar
hebben gebracht.

Het is gebruikelijk dat de leer-
lingen van de Beatrixschool geld
inzamelen of acties voeren voor
kinderen waar ook ter wereld, die
er slechter aan toe zijn dan zijzelf.
Al eerder werd bijvoorbeeld een
actie gevoerd voor de kinderen in
Pakistan, dit jaar dacht het on-
derwijsteam direct aan de vul-
kaanramp in Colombia om hier-
op in te spelen. "Eerst wilden wij
meehelpen aan de actie 'Breng ze
onder dak', de algemene actie. Wij
ontvingen echter een schrijven
van het Jeugd Rode Kruis waar-
in medewerking werd gevraagd
voor een verzoek van het Colom-
biaanse Rode Kruis die de zorg
van de kinderen in het getroffen

Enthousiasme bij de Zandvoortse kinderen bij het inpakken van de tassen bestemd voor Colombia foto Beriott

doos, wondpleisterstrips. hand-
doek en een stevige kam. Als ex-
traatje konden de Zandvoortse
kinderen ook nog een washandje
inpakken, terwijl er zoveel geld
was dat men een extra stevige en
grote toilettas kon kopen.

gebied opzich heeft genomen. Dat
was namelijk voor l februari zo-
veel mogelijk toiletsets (het
streefgetal van het Jeugd Rode
Kruis is 30.000 stuks) in te zame-
len. Deze zijn bestemd voor de da-
gelijkse persoonlijke hygiëne van
de Colombiaanse kinderen. Wij
hebben hier graag op ingespeeld
en de kinderen zijn enthousiast
begonnen", vertelt de directeur
van deze basisschool, de heer Van
As.

Het resultaat van de Zand-

voortse kinderen mag er zijn. Er
werd ruim duizend gulden opge-
haald, onder andere tijdens de
kerstviering van de school in de
Hervormde Kerk, en dankzij de
steun van de Zandvoortse HEMA,
die tegen een sterk gereduceerde
prijs de goederen heeft geleverd,
konden vijftig toilettassen wor-
den verzonden. In iedere tas be-
vindt zich een tandenborstel,
tandenborstelkoker, tandpasta,
verpakte toiletzeep, twee stukken
desinfecterende zeep, een zeep-

Wanneer de goederen net zo en-
thousiast worden ontvangen in
het verre Colombia, als zij in
Zandvoort door de kinderen wer-
den ingepakt, dan betekent dat
vijftig blijde kindergezichtjes in
dit land.

Meerderheid gemeenteraad tegen apartheid

Zandvoort wil plaatselijke boycot
tegen Zuidafrikaanse producten

ZANDVOORT - Een meerderheid van de Zandvoortse gemeenteraad
is dinsdagavond accoord gegaan met een motie van de fractie van de
Partij van de Arbeid inzake een sociaal-economische boycot van Zuid
Afrika. In deze motie wordt het college verzocht contact op te nemen
met de Federatie Handelsvereniging Hanze, de horeca van de bad-
plaats en de Vereniging van Ambulante Handel, om tot een plaatselij-
ke boycot te komen van Zuidafrikaanse producten. De motie werd met
zes stemmen tegen en tien voor aangenomen.

Door het college werd voorgesteld de
motie van de gemeenteraad van De-
venter van 20 december 1985 inzake
een sociaal-economische boycot voor
kennisgeving aan te nemen. Een
standpunt dat de fractie van de PvdA
van de Zandvoortse raad niet wilde
delen. Integendeel, fractievoorzitter
Toonen verzocht een discussie over de
apartheidspolitiek van Zuid-Afrika
aan de agenda toe te voegen. Toen uit
die discussie bleek dat ook het CDA en
D66 weinig voelden voor het stand-

nt van het college, de Deventerse
motie 'voor kennisgeving aan te ne-

men', kwam Toonen met een motie die
steun ontving van de raad, behalve de
Onafhankelijk Liberalen, Inspraak
Nu en de VVD'er Attema.

In de motie wordt de apartheids poli-
tiek van Zuid-Afrika veroordeeld en
wordt de mening uitgesproken dat, ge-
let op de ernst van de schendingen van
de rechten van de mens in dat land,
economische offers worden aanvaard.
Omdat er in Zandvoort veel Zuidafri-
kaans fruit te koop wordt aangeboden,
wordt het college verzocht in overleg
te treden met de verschillende onder-

Aantal inbraken in huizen
stijgt thans schrikbarend

ZANDVOORT - Gedurende de afgelopen week is weer duidelijk
;ebleken, dat het van groot belang is om persoonlijke bezittingen goed
e beveiligen. Inbrekers legden een voorkeur voor woningen aan de
iag, maar ook bedrijven en auto's waren gedurende deze periode niet
"eilig voor ze.

nemersverenigingen om tot een plaat-
selrjk verbod van Zuid Afrikaanse pro-
ducten te komen.
Bovendien zal deze motie, op aan-
drang van de CDA'er Ingwersen, ook
aan de Zuidafrikaanse Ambassade in
Nederland worden aangeboden.

Kabouters
Tijdens de discussie bleek dat de

apartheidspolitiek van Zuid-Afrika
scherp wordt veroordeeld door het
CDA en de PvdA. Beide fracties stel-
den zich op het standpunt dat er eens
een tijd moet zijn datje niet meer om
deze problematiek heen kunt, en dat
er dan een standpunt moet worden
ingenomen. "In dit geval dat deze poli-
tiek verwerpenlijk is, al zullen wij wel
kabouters zijn die het tegen de rest
van de wereld opnemen", aldus Jan
Termes van D66.

De fractie van de VVD was verdeeld
over het aannemen van de motie. Een
meerderheid ondersteunde deze, doch
Attema verklaarde tegen te stemmen
omdat hij een afwijkende mening over
dit onderwerp had. "Ik heb veel ge-
sprekken gevoerd met mensen die in

Alleen al op dinsdag 21 januari werd
reeks van inbraken gepleegd. De

'erste vond plaats in een woning aan
te Mr. Troelstrastraat, waarbij een vi-
ieorecorder. gouden en zilveren siera-
Jen, twaalf girobetaalkaarten en een
cetting van bloedkoralen werden ont-
.-reemd. Vervolgens werd een woning
'bezocht" aan de Burgemeester Beeck-
nanstraat, waar een schaal met stui-
/ers, een dameshorloge en een gouden
cetting met gouden tientje spoorloos
erdwenen. Diezelfde dag werd gemeld
lat uit een kampeerauto aan de Bou-
evard Paulus Loot een draagbare te-
evisie, een koffer met gereedschap,
jlasservies en een bestekbak waren ge-
tolen. Even later kwam het bericht
jinnen dat een tas was meegenomen
lit een gymnastieklokaal aan de Corn.

Jlegersstraat, waarin een portefeuille
m diverse persoonlijke papieren en be-
rittingen zaten. Bovendien is op deze

L

WATER-
STANDEN

Jatum
50 jan
1 jan
feb
feb
feb
feb
feb
feb

'HW
616
655
738
828

0932
1050
1204
0054

LW
145

0222
0303
0348
440
542
657

0821

HW
1827
1910
1959
2102
2216
2336

1312

LW
1411
1451
1534
1619
17.12
1820
1946
2131

Vaanstanden zondag 2 feb LK 5 21 uur
jpringti] donderdag 6 feb

+ 74 cm 1 14 uur

dinsdag een auto gestolen, zrjn drie
pogingen daartoe ondernomen en
werden in twee gevallen artikelen uit
auto's vermist.

De volgende dag werd opnieuw een
auto ontvreemd, heeft men tweemaal
geprobeerd een auto te stelen en werd
één keer in een automobiel ingebro-
ken. Woningen waren ook op deze dag
in trek: de achterdeur en de toegangs-
deur van een huis aan de P. Leffert-
straat werden geforceerd en onbeken-
den vertrokken met ruim zeven hon-
derd gulden. Daarop was een woning
aan de Boulevard Paulus Loot aan de
beurt, waaruit een aantal antieke
voorwerpen werd meegenomen.

Op donderdag werd gemeld dat er
een portemonee uit een boodschap-
pentas was gestolen, terwijl de eige-
naar bezig was inkopen te doen. Op-
nieuw was een woning in de P. Leffer-
straat het doelwit van inbrekers. Dit-
maal verdwenen een zakhorloge met
ketting, een bedrag van zeven honderd
gulden, tien oude zilveren guldens,
vier oude rijksdaalders en twee rijks-
daalders van Unie van Utrecht. Men
heelt op deze dag geprobeerd in te bre-
ken in een goudgieterij in de Bakker-
straat, maar deze poging had geen
succes.

Onbekenden hebben zich toegang
verschaft op vrijdag 24 januari tot een
woning aan de J.P. Tlujsseweg em ver-
volgens een flobertgeweer en enig geld
gestolen. Eveneens op vrijdag heeft
men, zonder resultaat, getracht in te
breken in een woning aan de Tolweg.

De laatste meldingen over inbraken
kwamen binnen op zaterdag. Op deze
dag werd er maar liefst in totaal vijf-
maal ingebroken.

ADVERTENTIE

A.s. zondag

JAZZ on Sunday
in de manege

aanvang 15.00 uur

Zuid-Afrika wonen, en dat werpt dan
toch een ander licht op de zaak. Ik
weet niet of wij er verstandig aandoen
deze boycot te ondersteunen," uitte hij
zijn bezwaar.

Ook Gielen van Inspraak Nu had zo
zijn bedenkingen tegen de inhoud van
de motie. In eerste instantie vond hij
het een zaak van de landelijke politiek,
dus Den Haag, een standpunt te bepa-
len. "In deze zaak kunnen wij betrek-
kelijk weinig uitrichten, ik zou liever
zien dat wij onze krachten zouden be-
steden aan acties die tenminste direct
resultaat opleveren. Dan bedoel ik een
project in één land, dat wij financieel
zouden kunnen steunen. Daar heb ik
al verschillende malen op aangedron-
gen, maar er gebeurt niets," consta-
teerde hij.

Jan Jongsma, sprekend namens de
Onafhankelijk Liberalen, bracht naar
voren dat een economische boycot, in
dit geval het weigeren van Zuidafri-
kaans fruit, misschien een averechtse
werking zou kunnen hebben. "Juist
die mensen die je wilt helpen, gaan op
deze manier naar de kelder" waar-
schuwde hij. Toonen bracht hier te-
genin dat juist door de niet blanke
bevolking van Zuid Afrika aangedron-
gen wordt op een economische boycot.
"De mensen hebben het er graag voor
over, dus is onze motie afgestemd op
een gerichte actie waarom wordt ge-
vraagd. Juist omdat wij hadden voor-
zien dat u dit probleem zOu doorver-
wijzen naar de landelijke politiek, heb-
ben wij ons bepaald tot datgeen wat
wij in Zandvoort tegen Zuid-Afrika
kunnen doen", betoogde hij.

Dit mocht echter niet baten. De On-
afhankelijk Liberalen, Inspraak Nu
en Attema stemden tegen.

ADVERTENTIE

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voer vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

1 71 66

Gala/eest op 7 maart in Haarlem
Prix d'Humanité is voor
milieugroep Greenpeace

ZANDVOORT - De 'Prix d'Hu-
manité' zal dit jaar door de Lions
Club Zandvoort worden uitge-
reikt aan de groepering "Green-
peace'. Dit gebeurt tijdens een
groots galafeest in het Haarlemse
Concertgebouw op vrijdagavond 7
maart. De prijs, een speciaal hier-
voor ontworpen beeldje van de be-
kende kunstenaresse Bep Sturm
van den Bergh uit Bentveld,
wordt uitgereikt door Tineke de
Nooy van Veronica. Medewerking
op deze avond wordt verleend door
Marco Bakker en het Zandvoorts
Mannen- en het Zandvoorts
Vrouwenkoor. Voor dit laatste
koor betekent dit optreden tevens
het debuut.

Verlichting bij
Huis in de Duinen

ZANDVOORT - Door de directie
van het Huis in de Duinen is aan het
gementebestuur een schriftelijk ver-
zoek ingediend, de verlichting rond
het ouderencentrum te verbeteren.

Binnenkort zullen de noodwonin-
gen worden afgebroken, hetgeen her-
stelwerkzaamheden en herindeling
van het terrein tot gevolg heeft. De
directie heeft hierover reeds bespre-
kingen gevoerd met de dienst PW. Ge-
vraagd wordt nu of tijdens deze werk-
zaamheden ook de verlichting kan
worden uitgebreid, omdat "de laatste
tijd geconstateerd moet worden dat wij
overlast hebben van lieden die het
voorzien hebben op eigendommen van
de bewoners. Uit dat oogpunt is het
van belang dat er een betere verlich-
ting komt", aldus de directie m haar
schrijven.

Horeca-bijeenkomst
ZANDVOORT - De afdeling Zand-

voort van Horeca Nederland houdt op
donderdag 30 januari 1986 een bijzon-
dere vergadering in het Palace Hotel.
Aanvang 14.00 uur. Deze bijeenkomst
wijkt af van de gebruikelijke vergade-
ringen, omdat als gastspreker is uitge-
nodigd de voorzitter van de bond, cie
heer Luit Ezinga. Deze zal een lezing
houden over 'Kwaliteitsverbetering in
de Horeca". Hierna is er voor de aan-
wezigen de gelegenheid tot het stellen
van vragen.

Na de pauze, wordt door de heer
Bouwmeester van het Centraal Insti-
tuut voor het midden- en kleinbedrijf
voorlichting gegeven over de automa-
tisering in de horeca.

Jaarlijks wordt deze prijs door de
Lions Club toegekend aan mensen /
groeperingen / instellingen die zich
verdienstelijk hebben gemaakt op
maatschappelijk terrein. Eerder werd
deze prijs onder andere toegekend aan
Prins Bernhard voor het Wereld Na-
tuur Fonds, de Zandvoortse Reddings-
brigade, de bestuursleden van de SOS-
kmderdorpen etc. De laatste keer was
het Herman van Veen die in Treslong
in Hillegom de prijs m ontvangst nam
voor zijn belangeloze medewerking
aan talloze kinderbeschermingspro-
jecten. Dit jaar heeft men de prijs
toegekend aan de organisatie Green-
peace.

Lions Club Zandvoort heeft voor
deze avond de medewerking ingeroe-
pen van Marco Bakker die tezamen
met het Zandvoorts Mannenkoor en
het Zandvoorts Vrouwenkoor een con-
cert zal geven. Ter gelegenheid van dit
concert wordt van tevoren een plaat
opgenomen. Presentatrice is de beken-
de TV-journaliste Tineke van Veroni-
ca, die de uitnodiging aanvaardde op
voorwaarde dat de Zandvoorters in
haar TV-programma op zaterdagmid-
dag 8 maart haar gasten zullen zijn.
Een uitnodiging waaraan de dirigent
Dico van Putten graag gevolg heeft
gegeven. Na afloop van het concert zal
de avond worden besloten met een ou-
derwets bal.

Een deel van de opbrengsten van
deze avond zijn bestemd voor Green-
paece, terwijl een ander deel geschon-
ken wordt aan de SOS-kinderdorpen,
één van de projecten waarvoor de
Lions Club Zandvoort zich nu al jaren
inzet. Kaarten voor deze avond zijn
verkrijgbaar in de regio.

Brand in HID door
water op televisie

ZANDVOORT - Het omvallen van
een bloemenvaas op de televisie heeft
afgelopen brand veroorzaakt in een
woonkamer van het Huis in de Dui-
nen. Door de kortsluiting die was ont-
staan, raakte de televisie in brand en
het vuur verspreidde zich in de woon-
kamer.

De bewoonster werd met haar hond
door de brandweer uit haar benarde
positie bevrijd. Inmiddels had zich een
hevige rook ontwikkeld in de zuidvleu-
gel van het ouderencentrum, waar-
door de overige bewoners eveneens
hun kamers moesten verlaten. De
brandweer was het vuur binnen twin-
tig minuten meester. De kamer waar
de brand was ontstaan, brandde ge-
deeltelijk uit. Er was rook- en water-
schade in de aangrenzende kamers.

Handtekeningactie is startsein
ZANDVOORT - De actie-

groep 'NS-station Zandvoort
moet open blijven', start op l
februari met een handteke-
ningactie onder de inwoners
van de badplaats en treinrei-
zigers die regelmatig naar
Zandvoort komen. Deze actie
duurt twee weken en heeft tot
doel te bereiken dat het spoor-
wegstation in de winter-
maanden op de gebruikelijke
uren is geopend, en dat de NS
afziet van sluiting van het
station in de periode 3
maart/20 april aanstaande.

Dit heeft de actiegroep besloten
op donderdag 23 januari in een
speciale bijeenkomst die in het
wooncentrum Nieuw Unicum
werd gehouden. Eveneens werd
overeengekomen dat deze hand-
tekenmgactie slechts veertien da-
gen zal duren. Momenteel wordt
het station gedurende de winter-
maanden om 21.00 uur gesloten,
de lift buiten werking gesteld en

de bewaakte fietsenstalling ver-
vangen door een 'onbewaakte'.
Het voornemen van de Neder-
landse Spoorwegen om van 3
maart t/m 20 april het station te
sluiten in verband met herstel-
werkzaamheden aan het baan-
vak is voor veel Zandvoorters de
bekende druppel geweest die de
emmer deed overlopen.

"Ondanks het feit dat er op dat
traject in die periode bussen door
de NS zullen worden ingezet zul-
len met name ouderen, gehandi-
capten en ouders met kleine kin-
deren (kir.der- en wandelwagens)
hiervan de dupe worden en ver-
stoken blijven van vervoer," zegt
de actiegroep. Bovendien bete-
kent deze eenzijdig genomen
maatregel van de NS, zonder
vooroverleg met gemeentebe-
stuur of andere belanghebben-
den, veel ongerief voor toeristen
of bezoekers die gewoon zijn per
trein naar Zandvoort te reizen.

De actiegroep waaraan mee-

werken tal van sociale instellin-
gen, de gezamenlijke kerken en de
landelijke politieke partijen, zal
in de komende week de inwoners
van Zandvoort op de hoogte bren-
gen van de actie door middel van
een pamflet. Deze felgroene brief
bevat een beknopt verslag waar-
om de actiegroep van mening is
dat de inwoners van Zandvoort
hun medewerking behoren te
verlenen. Daarna wordt de hand-
tekeningactie georganiseerd in de
periode 1/14 februari. Degene die
zich solidair met de actie ver-
klaart, gelieve hierop een handte-
kening te plaatsen. Op diverse
plaatsen in openbare gebouwen,
sociale instellingen, maatschap-
pelijke organisaties, waaronder

Zandvoorts Nieuwsblad, kunnen
deze lijsten getekend worden. Dit
schriftelijke protest zal daarna
onder de aandacht gebracht wor-
den van de landelijke politieke
partijen, de media en de presi-
dent-directeur van de Nederland-
se Spoorwegen.

Gemeente wil een kort geding
tegen Spoorwegen aanspannen

ZANDVOORT - Samen met de Federatie Handelvereniging Hanze,
de Stichting VVV Zandvoort, de Vereniging van Strandpachters van
Zandvoort en Horeca Nederland afdeling Zandvoort, is de gemeente
Zandvoort doende met de voorbereiding van een kort geding tegen de
NV Nederlandse Spoorwegen. Wanneer dit geding doorgang vindt, zal
het om 10.30 uur op maandag 10 februari dienen voor de President van
de Haarlemse rechtbank.

Aanleiding tot het kort geding is het
voornemen van de NS om in de periode
3 maart/20 april 1986 het baanvak
Haarlem/Zandvoort voor al het trein-
verkeer te sluiten. Dit wordt gedaan
om de bovenleiding op dit traject te
vernieuwen. Het kort geding wordt
aangespannen, niet omdat men zich
in Zandvoort verzet tegen deze nood-
zakelijke werkzaamheden, wél tegen
het tijdstip waarop deze zullen worden
uitgevoerd.

In gesprekken met de directie van de
Spoorwegen heeft het gemeentebe-
stuur voorgesteld de werkzaamheden
's nachts uit te voeren; óf tijdens de
werkzaamheden de spoorverbinding
te handhaven door middel van diesel-
treinen, óf de werkzaamheden uit te
stellen tot.het najaar van 1986. Deze
besprekingen hebben echter geen re-
sultaat gehad, reden waarom het col-
lege van b. en w. de Minister van Ver-

keer en Waterstaat op 15 januari 1986
heeft verzocht zo spoedig mogelijk
maatregelen en/of besluiten te nemen
dat de werkzaamheden niet in de be-
doelde periode zullen plaatsvinden, en
te bevorderen dat de werkzaamheden
worden uitgevoerd zoals door de ge-
rneente Zandvoort in de alternatieven
is genoemd.

Het gemeentebestuur en de geza-
menlijke ondernemersverenigingen
verwachten dat het stilleggeu van het
treinverkeer en de daarvoor in de
plaatskomende busverbinding tussen
de stations Haarlem - Zandvoort via
Overveen, tot resultaat zal hebben dat
veel minder toeristen Zandvoort zul-
len bezoeken. Bovendien zullen op
drukke zonnige dagen (in deze periode
valt het paasweekeinde) de bussen ver-
traging ondervinden als gevolg van de
filevorming op de twee invalswegen
naar Zandvoort. "Dit zal ongetwijfeld

een deel van van de dagtoeristen die
normaal op zulke dagen naar Zand-
voort komen per trein, ervan weer-
houden dit voorjaar de badplaats te
bezoeken", luidt het argument van het
gemeentebestuur. Er worde door het
gemeentebestuur eveneens opgewezen
dat ook de toerist die per auto naar
Zandvoort komt, en de gewone busrei-
ziger zich eveneens wel tweemaal be-
denkt, wanneer hij op de hoogte is van
de extra verkeersdruk op de beide we-
gen.

Op 27 januari heef t het gemeentebe-
stuur de NS nogmaals gesommeerd de
planning van de onderhoudswerk-
zaamheden te wijzigen in de voorge-
stelde alternatieven. "Wanneer op
korte termijn geen bevredigende op-
lossing wordt gevonden, dan dient het
kort geding op maandag 10 februari
voor de rechter", verklaarde burge-
meester Machielsen op de raadsverga-
dering die dinsdag 28 januari werd
gehouden. Hij voegde er aan toe, dat
geen van de betrokkenen kon voor-
spellen hoe dit zou aflopen, omdat nog
nimmer in de geschiedenis van de NS
een kort geding op deze gronden was
aangespannen.

IMieuwsblai
iedere week zelf in de bus
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FAMILIEBERICHTEN

40 JAAR GETROUWD

Pa en Ma Sijtsma
van harte gefeliciteerd

Sylvia, Henk, Stefanie
Marjo, Elke, Jelle

************

Op 25 januari 1986 is toch nog onverwacht vre-
dig ontslapen, onze lieve vader, behuwd- en
grootvader

Leonard Gustav Dümpel
op de leeftijd van 73 jaar.

Zandvoort:
B. A. J. Dumpel-von Stein
Kinderen
Kleinkinderen

Lorentzstraat 234
2041 SL Zandvoort
De crematie heeft woensdag 29 januari plaatsge-
vonden in het crematorium te Velsen.

DOKTERSBERICHTEN

P. Flieringa
huisarts

Afwezig van 31 januari tot 3 februari
Waarn. huisartsen

Anderson, Drenth en Zwerver

. CAFÉ-BAR

Op vrijdag
31 januari gaan we
proefdraaien
Gewoon even onze draai vinden

in een gezellig café, goede muziek,
Heineken Bier, babbeltje enz.

Kom ook even langs, je draai vinden

Anky en Mees Gerritsen
Ter kennismaking de eerste paar
dagen voor vrouwen halve prijzen,
anderen iets van het Huis.

Geopend: v.a. 4 uur 's middags, op
zondag v.a. 11 uur 's morgens.

QACE RAD Stationsstraat 17
._. ___-ƒ?" __ ,_ 2042 LD Zandvoort
'T ZEEPAARDJE Tei 02507-14308

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-172 44 / 121 37 / 1 32 78

. Gansner & Co,
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEIM
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein -Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Zandvoopts Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort.

•De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia,

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9 , Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 , Zandvoort
AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort
Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 , Zandvoort
Sig.mag. De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

BRAND BIJ HET HUIS
IN DE DUINEN

Politie en brandweer
Zandvoort

Snel en akkuraat
optreden zorgde
ervoor dat de
materiële schade
beperkt bleef.

Zeer harte/i/fc bedankt!
Medewerkenden van het Huis
in de Duinen, jullie hebben je
geweldig gehouden.
Wij zijn trots op jullie.
Bewoners van de flat, er was
goede zorg voor elkaar.
Er was begrip voor de
maatregelen die getroffen
moesten worden.

Bewondering voor
iedereen.'
Bestuur en direktie

Stichting het Huis
in de Duinen

A.s. zondag
in de manege 4 uur
continu

JAZZ,
SWING .n

DANS
mt'ziek
met
André Valkering
Boogie, Woogie Set,
afgewisseld met het
kwartet van JAN de
BAS, piano en HARRY
VERBEKE, saxofoon.

Als gaste de blueszangeres
PHAEDRA, terug uit Amerika.
Entree f 7,50,
aanvang 15.00-tot I9.00 uur.

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...

BVH. W. COSTER
Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Aangevraagde bouwvergunningen
5B86
6B86
7B86
8B86
9B86

10B86
11B86

Thorbeckestraat 35
volkstuincomplex Keesomstr.
Haltestraat 50
Louis Davidsstraat 1A
Patrijzenstraat 1
Dr. Kuyperstraat 14
Hogeweg 22/23

verbouw garage
bouw tuinhuisje
verbouw kelder
verbouw pand
verbouw woning
verbouw woning
verbouw woning

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur gedurende een week na ver
schijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indie-
nen bij burgemeesteren wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling
worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden ver-
leend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder is het mogelijk dat ereen verklaring van geen bezwaarvan Gedeputeerde
Staten nodig is.

144B85
156B85

Thorbeckestraat 33
Schuitengat 3/5

Verleende bouwvergunningen
üouw garage

- samenvoeging flats

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

30 januari 1986

DE HOUTLOODS

RAADHUISSTRAAT 56a - HAVENSTRAAT 1
HEEMSTEDE- TEL. 023 - 29 00 28

• HOUT
• PLAATMATERIAAL
• RAMEN
• DEUREN
• KOZIJNEN
Alles op maat gemaakt -
Gratis thuisbezorgd

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland
tel.02507-1 5351
DA G EN NA CHT VERZORGING

SLAGERIJ ARBDUW.2
MALTE3TRAAT 12-20»LMZANOVOOflT-TEL.(02S07)' J*

HALTESTRAAT 12 - 2042 LM ZANDVOORT -
TEL. (02507) 12616

Riblappen soo gr. 9,50
Shoarmavlees 100 gr.
Berliner 100 gr.
Rosbief 100 gr. 2,95
Achterham 100 gr. 2,40
LCVCP 100 gr. 1,60

Pekelvlees 100 Br. 1,95
Leverworst zso 8r. 2,25
Erwtensoep 11». 3,95

Umousin. Puur natuur uil de Franje Oordop*.

Gegarandeerd rundvlees
zonder verboden hormonen.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

In de bekendste badplaats aan de Noordzee bestaat de vacature:

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
(part-time 20 uur per week)

bij de
DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN annex het GAS-, GROND-
EN WONINGBEDRIJF.

Algemene informatie
De te benoemen functionaris zal bij de tekenkamer worden belast
met administratieve werkzaamheden voor o.m. de weekmarkt,
grond-, huur- en pachtzaken en het woningbedrijf.
Voorts gaan tot haar/zijn werkzaamheden behoren het notuleren
van vergaderingen en secretariële ondersteuning van de directeur.

Functie-eisen
- bezit van een diploma HAVO of VWO;
- zelfstandigheid;
- leeftijdsindicatie 25 tot 45 jaar;
- goede redactionele en contactuele eigenschappen;
- enige (gemeentelijke) ervaring strekt tot aanbeveling.

Selectie en salariëring
Bij de selectie van kandidaten wordt een vertegenwoordiging van
de afdeling betrokken.
Benoeming kan afhankelijk van ervaring plaatsvinden in de aan-
looprang: niveau 5 (maximaal f 2.960,- per maand, of de functie-
rang: niveau 6 (maximaal f 3.271,- per maand).

Inlichtingen
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de directeur de heer
ing. N. Wertheim.

Op het gemeentelijk kampeerterrein 'De Branding' is plaats voor
twee

SCHOONMAKERS (M/V)

Aanstelling zal geschieden op arbeidsovereenkomst naar burger-
lijk recht voor de periode van 24 maart - 23 september 1986.
De werktijden zijn gebaseerd op een 6-daagse werkweek met wis-
selende diensten (37 uur per week).
Salaris van / 1.996,- tot f 2.336- bruto per maand (schaal 2).
Beneden de 21-jaar gelden jeugdlonen.

Inlichtingen
Nadere inlichtingen worden verstrekt door het hoofd van de afde-
ling buitendienst, de heer P. Honderdos, telefoon 02507-14841
toestel 150.

Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 14 dagen na het
verschijnen van dit blad worden gericht aan de directeur var.
de dienst van Publieke Werken, Postbus 267,2040 AG Zand-
voort

WONINGRUIL
Haarlem-Zandvoort

Aangeb.
eengezinswoning, gr.

woonk. 7 m, 3 slaapk.,
douche, c.v., tuin.

Huur 370,-.
Gevr. 4-kam.woning

Centrum Zandvoort. Br. o.
nr. 74186 bur. v.d. bid.

Restaurant Delicia
Kerkstraat 16 Zandvoort

Tel. 12270

Ons MENU voor zondag a.s.
Groentesoep

*Varkensfilet
gevuld met gehakt

aardappelen met verse groenten

*Us

*Koffie

17,50p.P
ELKE DAG

2e kopje koffie gratis 1,80
of

koffie met gebak 3,50

FOTO QUELLE
Compleet foto/filmassor-
timent, voordelig afdruk-

ken en ontwikkelen
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 1

Zandvoort

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel.02507-1 2327
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN.
PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT

Te koop
2 jaar oude

Vendex
was-

automaat
Tel. 19201-18765

NIEUW:
DR. J. VAN SANTEN

ARBEID,
PLICHT EN
VRIJHEID
160 blz., ƒ 19,50

HERDRUKT:
DR. J. VAN SANTEN

WEIMAR 1933
DEMOKRATIE

TUSSEN FASCISME
EN KOMMUNISME

232 blz., ƒ24,50

In de boekhandel of
rechtstreeks bij:

Uitgeverij SUN /
Bijleveldsingel 9,

6521 AM Nijmegen /
Tel. 080-221700

In Zandvoort
verkrijgbaar bij

Boekhandel
„De Krocht",

Gr. Krocht 17.

Drogisterij-Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT
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MASSAGE BIJ ELKE STAP - NOPPY'S...

als bijv. vermoeiddheid in het zenuwstèl-
sel van de voet word weggemasseerd,
waardoor direkte werking op het geza-
menlijke organisme uitgeoefend wordt.

Een speciaal mengsel van kunststof
maakt de Noppy's verrassend zacht — zo
blijft de werking aangenaam.
Voetmassage bij elke stap — zoals bloot-
voets lopen op grint — of natuurgrond.
Door bij het lopen voortdurend wis-
selende stand van de noppen wordt de
bloedcirculatie op gang gebracht en
komplete bewegingsmechanisme van
voeten en benen geaktiveerd. Storing zo-

Natuurlijk zijn de Noppy's zoals bij alk
Birkenstocks met het voetbed uitgerust;
zodat bij de werking van de massage de
ontspanning door het voetbed wordt be-
nadrukt. De Noppy's zijn waterbesten-
dig, zodat ze ook in het zwembad of in
de sauna gedragen kunnen worden.

HERMAN HARMS
Grote Krocht 22

BIRKENSTOCK

Grote sortering
prachtige planten en
bloemen

"erica"
GROTE KROCHT 24
ZANDVOORT
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fandvoorters van
plichting verdacht
ZANDVOORT/HOOFDDORP

'wee Zandvoorters zijn door de politie
angehouden, omdat zij er van worden
erdacht in Hoofddorp een juwelier te
ebben opgelicht.
De juwelier liet op verzoek van een

an de mannen enkele sieraden zien
ie de Zandvoorter daarna onder de
gen van de winkelier wegnam en om
ervolgens met een voor de winkel ge-
eedstaande auto te vertrekken. Zowel
e chauffeur als de 'klant' konden in
andvoort worden aangehouden. De
etrokken Zandvoorters, een van 20 en
en van 40. jaar zijn in verzekerde be-
yaring gesteld. Van de buit is maar
>en klein deel terug gevonden. De poli-
ie vermoedt dat men de rest tijdens de
lucht heeft verloren. Overigens wer-

ien er deze week nog twee inbraken in
ie badplaats gepleegd waarbij siera-
ten werden weggenomen.

Programma van eisen ingediend

Circuit moet totaal
worden vernieuwd

ZANDVOORT - De directie van het Circuit Zandvoort is bereid mee
te werken aan het verleggen van de racebaan, wanneer dit in het kader
van de Wet Geluidhinder geëist zou worden. Dit heeft men het college
van Zandvoort laten weten bij de toezending van het programma van
eisen dat op verzoek van de gemeente is ingediend. Dit programma van
eisen wordt door de gemeente aan twee projectbureaus toegezonden,
met het verzoek naar aanleiding hiervan een totaal renovatieplan voor
het Zandvoortse circuit op te stellen. Bovendien wordt gevraagd wat
dit de gemeente gaat kosten. Alvorens één hunner de opdracht krijgt,
zal door de gemeenteraad worden beslist welk bureau hiervoor wordt
ingeschakeld. De kosten van dit ontwerpplan moeten namelijk eerst
door de raad worden goedgekeurd.

Wanneer het totale renovatieplan
door het planbureau is ingevuld en
ook de totale kosten hiervan bekend
zijn, wordt nagegaan hoe en op welke
wijze deze renovatie gefaseerd kan
worden uitgevoerd. Dan wordt ook de
wijze van exploitatie onder de loep ge-
nomen, plus de verlenging van het
langjarig contract met een circuitex-
ploitant. Dan pas kan worden nage-
gaan hoeveel geld Zandvoort voor dit
plan tegemoet kan zien van het Rijk
en andere investeerders.

Programma van eisen
Volgens het ingediende programma

van de huidige circuitexploitant zal
het binnenterrein van het circuit ver-
anderd dienen te worden. Dit betekent
onder andere een paddock van 30.000
m2 en pits voor veertig racewagens. De
boxen hiervan dienen aansluitingen
te hebben voor water, elektra, verwar-
ming en een afvoer met vuilafschei-
ding. Bovendien moet er voor de tech-
nische keuring van de racewagens een
overdekte ruimte zijn die ongeveer
duizend vierkante meter groot wordt.
Hier komen hefbruggen en een weeg-
brug, terwijl tevens een kleine kan-
toorruimte noodzakelijk is.

In de paddocks zelf dienen kleedka-
mers en douches, alsmede aansluitin-
gen voor gas, water en electra te zijn,
plus toiletfaciliteiten. Voor de brand-
stof, gas, diesel en benzine wordt een
tankinstallatie gebouwd. In de huidi-
ge opzet zijn twee restaurants nopdza-
kelijk, één in de paddock en één in de
directe nabijheid. Bovendien is hetno-
dig dat bij renovatie van het circuit
een voetgangerstunnel wordt aange-
legd ter hoogte van de huidige start/f i-
nishlijn en een tunnel voor vrachtau-
to's.

Buitenterrein
Een van de eerste eisen voor het bui-

tenterrein is een goed dienstencen-
trum. Momenteel zijn het Rode Kruis,
de brandweer, politie en officials on-
dergebracht in verschillende gebpuw-
tjes en bouwsels. Hiervoor moet in de
toekomst één gebouw komen, waarin
ook garagefaciliteiten voor deze dien-
sten zijn opgenomen. Gedacht wordt
aan een gebouw dat twee verdiepingen
hoog wordt, met een inhoud van 23.000
m3, en een parkeerruimte van 5000
m2. Ten behoeve van de circuitexploi-
tatie is eveneens een opslaggebouw

noodzakelijk waarin een garage voor
het wagenpark van het circuit. Ook
dit gebouw kan twee verdiepingen
hoog worden van dezelfde afmetingen
als het 'dienstengebouw'.

Een controletoren is eveneens nood-
zakelij k voor het secretriaat, officials,
communicatie en tijdwaarneming.
Het grondoppervlak van deze toren
kan 10 x 10 meter zijn, met een totale
hoogte van 12 meter, verdeeld over vier
verdiepingen. De nieuwe kantoren
voor een exploitatiemaatschappij
kunnen gevestigd worden in een ge-
bouw dat vier etages heeft met een
oppervlakte van 20 x 20 meter plus een
magazijn.

Noodzakelijk is dan tevens een cafë-
restaurant ten behoeve van de exploi-
tatie van het circuit. Dit restaurant
moet het hele jaar open zijn. Het zou
uit twee etages kunnen bestaan en een
dakterras kunnen hebben voor de be-
zoekers. Hierbij behoort gerekend te
worden op een parkeerterrein van on-
geveer 5000 m2, een terrein dat, behal-
ve voor de restaurantbezoekers, dienst
kan doen voor medewerkers van het
circuit. Een nieuw perscentrum kan
dan gesitueerd worden (2000 m2) ter
hoogte van de start/finishlijn (in de
tribune). Dit perscentrumn is bestemd
voor radio-en televisiecommentato-
ren, de publieksomroep, de schrijven-
de en fotograferende pers. Voor deze
laatste groep zijn drie donkere kamers
noodzakelijk.

Bij dit perscentrum behoort even-
eens een podium, een geluidsinstalla-
tie en ruimte voor een receptie. Op het
buitenterrein moet ook ruimte zijn
voor de inrichting van gasten-units,
minimaal 25 stuks, van 10 x 10 meter
met de noodzakelijke voorzieningen
zoals water, electra en telef oonaanslu-
tingen.

Voor de toeschouwers worden nieu-
we faciliteiten gepland: ongeveer 5000
tribuneplaatsen, waarvan er 2500
overdekt zijn, en een totaal aantal
parkeerplaatsen van 5000. Voor al deze
faciliteiten wordt een rioleringssys-
teem aangelegd. Behalve de electrici-
teitskabels wordt de aandacht ge-
vraagd voor een kabel-tv aansluiting
op het terrein.

In Zandvoort werd altijd een spannende Grand Prix verreden. "Wanneer weer?", vragen de liefhebbers zich af.
(archieffoto)

Algemene veranderingen die plaats
moeten vinden zijn: het verplaatsen
van de schiet- en süpschool. Er moet
een helicopterlandingsplaats komen.
De hoofdingang dient veranderd en
verbreed te worden. Nieuwe kassa's en
een geheel nieuwe omheining behoren
ook te worden geplaatst. Bovendien
dient een nieuwe omheining te wor-
den aangebracht tussen de racebaan
en publieksaccommodatie. De race-
baan wordt voorzien van een nieuwe
toplaag asfalt. Bij dit werk behoort
eveneens het ophogen van bermen en
vangrail.

Er kan een verkeersoefencentrum

aangelegd worden evenals een kart-
baan voor het toerisme. De huidige
circuitexploitant verzoekt tevens of de
mogelijkheid kan worden onderzocht
op het circuitterrein congresruimten
te realiseren. Onder de tribune zouden
eventueel enkele bedrijven kunnen
worden gevestigd.

Grand Prix
Door Bernie Ecclestone werd dit

jaar als eis gesteld dat in ieder geval
het dienstencentrum zou worden ge-
bouwd, alvorens er een Grand Prix
zou worden verreden. Hij heeft zich

bereid getoond hiervoor geld beschik-
baar te stellen. Eveneens moet men
dan zekerheid hebben over de verlen-
ging van het contract.

De raad echter besloot dat eerst de
plannen van de renovatie van het cir-
cuit ter tafel moesten liggen, alvorens
men wilde spreken over de verlenging
van een contract. Dit kostte Zand-
voort de Grand Prix. De procedure
waarvoor nu werd gekozen zal echter
zes maanden in beslagnemen, alvo-
rens opnieuw de verlenging van het
contract behandeld zal worden. Mis-
schien lukt het alsnog de Grand Prix
1987 te verkrijgen.

Woningbouwvereniging
it bezwaar bij provincie

HAARLEM - De door de ge-
teente Zandvoort voorgenomen

xije sectorbouw (premiekoopwo-
lingen) op het Stationsplein,
teef t geleid tot een bezwaar-
;chrift dat de Woningbouwver-
;niging EMM heeft ingediend bij
Ie provincie. Een bezwaarschrift
*ericht tegen de provincie die een
verklaring van 'geen bezwaar'
aeeft afgegeven voor de bouw vn
leze woningen. Vorige week kreeg
Je voorzitter van EMM de gele-
*enheid de bezwaren mondeling
oe te lichten op een hoorzitting in
iet Provinciehuis.

Het voornemen van het gemeente-
>estuur om op deze plaats vrije sector-
voningen te realiseren, stuit op on-
)verkomenlijke bezwaren van EMM,
>mdat de geprojecteerde woningen
loor hun afmetingen, type en inhoud
liet voldoen aan de woningbehoefte
lie er in Zandvoort is. "Dit project be-
ekent dan ook niet een verlichting
ran de woningnood", aldus Termes op
leze zitting. "Onze vereniging kan
'anuit haar volkshuisvestingsopvat-
,ing nimmer accoord gaan met het
lan dit plan ten grondslag liggende
>eleid, dat geheel en al strijdig is met
Ie reeds geruime tijd duidelijke, wer-
celijke woningbehoefte in onze ge-
neen te".

In september 1984 werd door het col-
.ege van b. en w. van Zandvoort de
iiedewerking ingeroepen om voor het
Juidelijk deel van het Stationsplein
;en woningwetplan te ontwerpen. Dit
verd gevraagd om de gemeente in
itaat te stellen tijdig de benodigde
•ijksbijdragen voor de verwerving van
Je gronden aan het Stationsplein te

Verkrijgen. Nadat de plannen van
^SMM waren ingediend, heeft de ge-
meente Zandvdort de grond aange-
cocht 'voor sociale woningbouw'. "Nu
>as wordt bekend dat onze hulp
jlechts een doekje voor het bloeden is
jeweest. Van begin af aan moet het
:ollege gespeeld hebben met de ge-
Jachte deze grond op één van de aan-
.rekkelijkste punten van Zandvoort te
aestemmen voor de premiekoopsector.
Dit blijkt nu", zo betoogde de voorzit-

?ermes noemde het woningbeleid van
'andvoort in strijd met de bestuurlij-
ce normen. "Zonder visie op wat lange-
•e termijn, zonder behoorlijke onder-
Jouwing, zonder overleg met de be-
rokken belanghebbenden wordt het
oer plotseling omgegooid".
Namens de gemeente werd het

voord gevoerd op deze hoorzitting
loor burgemeester Machielsen. Hij
'erklaarde de 'ommezwaai' van het
college door het gebrek aan woning-
wetcontingenten, waardoor het plan

op losse schroeven kwam te staan. Bo-
vendien zouden er grote renteverlie-
zen optreden wanneer men zou wach-
ten met bouwen tot eindelijk een wo-
ningwetcontingent door de gemeente
zou zijn ontvangen om tot de bouw
over te gaan. "Je kunt plannen maken,
maar je moet wel alert kunnen inspe-
len op gewijzigde omstandigheden.
Beter is het dan de woningzoekenden
een gedifferentieerd aanbod te léve-
ren, dan de grond zo duur te laten
worden dat woningbouw helemaal on-
verantwoord zou worden". Door hem
werd naar voren gebracht dat er in
Zandvoort ook behoefte bestaat aan
premiekoopwoningen óók onder de
Zandvoortse ingezetenen. Dit zou na-
melijk een doorstromingsetfect kun-
nen hebben.

Op deze hoorzitting werden ook de
bezwaren aangehoord die door de
Stichting De Papieren Tijger uit
Haarlem tegen het plan waren inge-
bracht. Deze stichting die zich in-
spant voor de leefbaarheid van een
woonomgeving, achtte de plannen zo-
als die nu door de architect waren ont-
worpen "een aantasting van de woon-
omgeving".
Op korte termijn valt de uitspraak van
de provincie te verwachten of de be-
zwaren ontvankelijk of niet ontvanke-
lijk verklaard zullen worden.

• De werksfeer in een bedrijf of
onderneming wordt heden ten
dage belangrijk geacht voor de
arbeidsprestaties van de
werknemers. In welhaast iedere
advertentie komt dit gegeven
terug; Voorbeelden hiervan in
iedere willekeurige krant bij de
personeelsadvertenties zijn er
genoeg te vinden. Wil men goede
prestaties van zijn werknemers
dan behoort de werksfeer goed te
zijn, dat sal niemand ontkennen.
• Ook raadsleden behoren dus in
een goede werksfeer gezamenlijke
besluiten te nemen voor het
welzijn van de burgers die hen
ooit als vertegenwoordiger hierin
hebben gekozen. Daar komt in
Zandvoort dan nog bij dat
'omwille van de bestuurbaarheid
van de gemeente' (ook zo'n mooie
volsin), de raad in extra
vergadering bijeen kwam op 14
januari om toch een nieuwe
wethouder te kiezen. Deze zou
ervoor moeten zorgen dat de
bestuurbaarheid van de gemeente

niet verloren zou gaan, want één
wethouder en een burgervader is
nu niet direct een groot college
voor een woelige gemeente als
Zandvoort. Deze benoeming
geschiedde met meerderheid van
de raad.
• Als onschuldig toeschouwer mag
je dan toch verwachten dat de
eerste raadsvergadering, waarin
weer een min of meer voltallig
college achter de bestuurstafel (er
mist nog steeds een wethouder,
maar zijn taken zijn verdeeld) zit,
er een goede werksfeer is. Dat men
tracht gezamenlijk de lopende
saken en de nieuwe die ondanks
verkiesingen toch opdoemen,
behoorlijk te behandelen.
• Tja en dan komt die 'neutrale'
toeschouwer die op de tribune zit,
toch met een nare smaak uit zo'n
vergadering. Want als je niet
gekomen bent om te horen 'hoe
goed je partijgenoten het doen', of
'zich waar makeh', en je dus niet
regelmatig in proestbuien en
gegiechel kunt uitbarsten omdat
er open deuren worden in getrapt,
dan kun je je slechts verbazen
over de werksfeer in de
Zandvoortse raadszaal, en je in
goede gemoede afvragen waar
men in Hemelsnaam mee bezig is.
• Wanneer bij de behandeling van
de notulen van de vorige
vergadering aan het begin van de
vergadering vragen gesteld
worden door de 'oppositie' over de
procedure rond het inwerking
treden van de afbouw van de

uitkering aan de vroedvrouw. En
er volgt hierop een antwoord, al
dan niet tot tevredenheid van de
vragensteller. Waarom moet daar
dan tijdens de rondvraag, door de
'andere' partij op teruggekomen
worden? Waarom volgt er dan een
soort samenspraak tussen
fractievoorzitter en wethouder
waarbij door de huidige dan
nadrukkelijk gesteld wordt "Dat
hiervan in de dossiers niets is te
vinden" (en dat wilde men toch
horen). Als dan blijkt dat niet de
juiste wethouder antwoord geeft,
maar dat de zwijgende wethouder
had behoren te antwoorden
omdat'het onderwerp bij zijn
portefeuille hoort.
Dan kun je je afvragen, ondanks
het applaus van de achterban van
de eerste antwoordgever, waar
zijn ze in deze raadszaal in
Hemelsnaam mee bezig. Dan krijg
je toch het gevoel dat je naar een
slechte poppenkastvoorstelling zit
te kijken, een voorstelling waarbij
de ene de rol pikt van de ander.
Dit kan toch niet de bedoeling zijn
van het besturen van een
gemeente en in welke werksfeer
worden hier voorstellen
aangenomen of verworpen.
Terwiüe van het welzijn van de
gemeente, of terwille van het
applaus op de publieke tribune?
• Al met al een raadsvergadering
die zeker niet voor herhaling
vatbaar is, gewoon omdat 'vliegen
vangen' wel een aardige bezigheid
is vlak voor de

gemeenteraadsverkiezing, maar
dat niet de grenzen mogen
worden overschreden. En juist dit
werd dinsdagavond 28 januari
maar te snel en te vaak vergeten.
Dan is de samenwerking tussen
gemeentebestuur en ondernemers
in de zaak tegen de spoorwegen
een onderwerp waaruit blijkt dat
•men juist met het bundelen van
gezamenlijke krachten misschien
veel kan bereiken, in ieder geval
een beter voorbeeld van
saamhorigheid.
• Tobber ruikt liet voorjaar en is
vrij optimistisch gestemd. "Nog
een iveek", meldt hij luid
spinnend, "Nog een week en dan
ga ik weer op het strand kijken,
want dan gaan we weer beginnen
met de opbouw van onze tenten.
Ja, ja ik heb het druk, veel
schilderwerk na die natte somer
van vorig jaar, maar wij gaan er
weer fris en vrolijk tegen aan. Het
wordt vast een goed seizoen, ik
voel het in mijn botten."
Zoveel optimisme is bepaald niet
gewoon bij ome dorpskat, dus
informeerden wij belangstellend,
hoe dat kwam:
• "Ondanks alles, zie ik de wereld
niet zo zwart. Er gebeuren nare
dingen, maar daar wil ik deze
week niet aan denken. Kijk,
positief is dat de strandpachter,
de enige die zoveel nadeel van de
stormen heeft, mag gaan buurten
op het raadhuis. Hij zal dan
waarschiJ7ilijk vragen of de dienst
PW, wanneer ze toch de

strandafgangen schoonmaken,
misschien voor hem wat zand
kunnen schuiven. Nou dat vind ik
positief. Het is nog wel niet
beloofd, maar toch als zo'n
wethouder zegt: "Laat die man
maar eens langs komen", nou dan
krijg ik er ondanks alles weer
moed op. Kijk en dan vergeet ik
de nare dingen, want die weet ik
ook wel. Van die man die altijd
gratis kaartjes kreeg voor de
Grand Prix, behalve de laatste
keer, want toen gaf die Engelsman
geen kaaartjes weg. Nou die man
is zo boos, die is nu in z'n eentje
het circuit aan het onderuit
graven. Nou dat weet ik ook wel,
maar er komt niet eens een Grand
Prix dit jaar, dus laat maar
graven, daar ga ik niet naar
kijken. Wel op het strand, want
daar moeten wij het toch van
hebben dit jaar. Geen Grand Prix,
nog geen Mabontoeristen, want
dat park moet nog gebouwd
worden, geen toeristenbelasting
misschien meer van het Casino.
Dus wat houden wij over? Juist
liet strand en de zee, daar moet
het van komen dit jaar. Dus als
wij een mooie zomer krijgen, joh,
dan moet je eens zien wat er
gebeurt".

• Enthousiast is hij vertrokken en
wij met hem. De krant is klaar,
voetjes op tafel, tot volgende
week...
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Zandvoort behoudt voor 1986
contingent van 75 woningen

ZANDVOORT - Het totaal wo-
ningen dat de gemeente Zand-
voort toegewezen heeft gekregen
pm in het jaar 1986 te bouwen is
vijfenzeventig. Dit zijn 31 wonin-
gen in de huursector (Project De
Schelp, te bouwen door EMM), 13
Premie-A woningen, 15 premie-B
woningen en 16 premie-C wonin-
gen. In totaal zullen er in de regio
Zuid Kennemerland in 1986 926
woningen gebouwd mogen wor-
den. Voor 1987 zijn voorlopig 1029
woningen als regiocontingent aan
Zuid Kennemerland toegewezen.

Dit advies heeft de Regionale Volks-
huisvestingscommissie Zuid Kenne-
merland (RVO) bekend gemeekt. De
RVC wordt gevormd door de portefe-
uillehouders volkshuisvesting van de
gemeenten Bennebroek, Bloemen-
daal, Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Heemstede en Zand-
voort. Voor de verdeling van de rijks-
steun in de gesubsidieerde woning-
bouw voor de komende jaren dient dit
advies. Het advies is aangeboden aan
de provincie, die een definitief, bin-
dend voorstel aan de HID-volkshuis-
vesting moet uitbrengen. Over enkele
weken zal aan deze gemeenten bekend
gemaakt worden hoeveel woningen en
in welke sectoren er in 1986 en verdere
jaren gebouwd kunnen worden.

De rijkssteun in de woningbouw
komt tot uiting in de toewijzing van de
aantallen woningen (contingenten), te
bouwen in verschillende categorieën.
Bijvoorbeeld woningwetwoningen,
woningen met premie A of B, of met
een eenmalige premie. In de sector van
de veel begeerde woningwetwoningen
heeft staatssecretaris Brokx voor 1986
in eerder toegezegde aantallen flink
gesnoeid, wat alle gemeenten tot het
bijstellen van de plannen heeft ge-
noopt, ook Zandvoort.

Protest
In de Provinciale Commissie voor

Volkshuisvesting (waarin onder ande-
re de voorzitters van alle Noordhol-
landse Regionale Volkshuisvestings-
commissies zitting hebben) heeft Bert
Bruijn, de voorzitter van de RVC Zuid
Kennemerland een sterk protest laten
horen over de kortingen in de woning-

wetsector. Dit protest is gesteund door
de Provinciale Commissie en deze zal
binnenkort overleg voeren met staats-
secretaris Brokx over de kortingen om
te proberen de aantallen tot een aan-
vaardbaar niveau te verhogen. Voor
Zuid Kennemerland is er in 1986 spra-
ke van een achteruitgang in de wo-
ningwetsector van 408 naar 362 wo-

Zandvoort heeft voor 1986 het con-
tingent kunnen behouden, doch voor
1987 ziet het er somber uit. Dit omdat
door besnoeiingen en wijzigingen in
andere sectoren het totale contingent
van Zuid Kennemerland daalde van
1061 woningen naar 926 stuks. Door de
RVC Zuid Kennemerland wordt ge-
steld dat de verdeling van de contin-
genten voor 1986 door de kortingen
van rijkswege bijzonder moeilijk is ge-
worden. De gemeenten hadden ofwel
lopende projecten, ofwel vergevorder-
de bouwplannen. Zo wil de gemeente
Haarlem bijvoorbeeld ten behoeve van
de stadsvernieuwing een aantal van
minstens 261 woningwetwoningen
bouwen en komen plannen van onder-
andere Zandvoort door deze maatregel
op de tocht te staan.

Uiteindelijk heeft de RVC Zuid
Kennemerland toch een compromis
bereikt en aan advies geformuleerd.
Hierbij krijgt Haarlem 245 woning-
wetwoningen toegewezen, maar deze
gemeente wil hier alleen mee accoord
gaan als zij minstens 16 zogenaamde
premie-D woningen krijgt. De premie-
D woningen zijn woningen waar een
eenmalige premie van f. 20.000,- voor
wordt verstrekt, doch zij dienen ge-
bouwd te worden in stadsvernieu-
wingsgebieden.

Nog niet eerder werd men gecon-
f ronteerd met dit type woningen die
door de rijksvertegenwoordiger in de
provincie rechtstreeks worden toege-
wezen. In het advies wordt ervan uit-
gegaan dat de overige gemeenten in de
woningwetsfeer het minimum aantal
woningen krijgen toegewezen dat zij
nodig hebben om hun plannen uit te
voeren. Voor 1987 bedraagt het regio-
contingent Zuid Kennemerland voor-
lopig 1029 woningen, voor 1988 1005 en
voor 1989 949 stuks. Het aantal wo-
ningwetwoningen bedraagt respectie-
velijk 392, 38G en 368.

ADVERTENTIE

Muzieklessen:
PIANO

BLOKFLUIT
(ook groepsles)

CELLO
Tel. 18486

Bibliotheek-
Nieuwtjes

ZANDVOORT - Ook dit jaar kun-
nen kinderen uit Zandvoort weer mee-
doen met de kinderjury Noord-Hol-
land. Dit houdt in het kort in: het
lezen van 8 boeken en deze samen in de
bibliotheek bespreken. In de kinder-
boekenweek wordt aan de winnende
schrijver een prijs uitgereikt. Kinde-
ren die van lezen houden, in groep 7 of
8 zitten en mee willen beslissen welk
boek in 1986 de prijs krijgt van de kin-
derjury Noord-Holland, kunnen zich
opgeven in de bibliotheek tot 15 febru-
ari. Er kunnen maximaal 16 kinderen
meedoen. De eerste bijeenkomst is
donderdag 20 februari om 16.00 uur.

Vragen over Mabonplan
worden niet beantwoord

ZANDVOORT - In de maand f e-
bruari kan de Zandvoortse ge-'
meenteraad waarschijnlijk een-
tussenrapport tegemoet zien over
de ontwikkeling van het Mabon-
plan. Dit beloofde voorzitter Ma-
chielsen op de deze week gehou-
den raadsvergadering.

Door de Onafhankelijk Liberalen,
Inspraak Nu en Gemeente Belangen
werd om deze informatie gevraagd.
Aan het begin van de raadsyergade-
ring verzochten deze groeperingen de
voorzitter van de Zandvoortse ge-
meenteraad aan de raadsagenda het
punt toe te voegen: "Stand van zaken
en ontwikkelingen met betrekking tot

• het Mabonplan; het circuit en het ont-
wikkelingsplan betreffende het cir-
cuit".

Een verzoek dat niet werd gehono-
reerd, omdat de meerderheid van de
raad hiervoor de goedkeuring weiger-
de. Wel kon door woordvoerder Jongs-
ma in de rondvraag hierover vragen
worden gesteld. Op deze vragen, die de
voorzitter duidelijk onwelgevallig wa-
ren, wilde de heer Machielsen wel
kwijt dat door de gemeente en Provin-
cie gezamenlijk aan TNO in Delft is
verzocht na te gaan hoe eventuele ge-
luidswallen rondom het circuit moe-
ten worden aangebracht, wanneer het
bungalowpark hinder van het geluid
zou ondervinden.

Op concrete vragen van Jongsma
welke maatregelen door het college
waren genomen ten aanzien van het
wegvallen van de Grand Prix, bleek
dat er door de gemeente een brief is

verzonden naar Ecclestone. Een
schrijven waar echter geen antwoord
op is ontvangen. Voorlopig zijn de be-
sprekingen voor de realisering van het
Mabonplan in volle gang en als het
college iets mede te delen heeft, dan
zult u dat wel horen", aldus burge-
meester Machielsen in zijn antwoord.

Overigens voldoet, volgens de voor-
zitter van de Zandvoortse raad, het
door het Circuit Zandvoort BV inge-
zonden programma van eisen niet aan
de verwachtingen van het college.
"Het zal aanmerkelijk dienen te wor-
den uitgebreid", aldus Machielsen

Jazz in de Manege
ZANDVOORT - OP zondag 2 febru-

ari organiseert de Stichting Holland
Jazz een uniek optreden

In de Manege aan de Zandvoortse-
laan/hoek Blinkertweg treden van
15.00-19.00 uur op André Valkering
boogie-woogie set afgewisseld met het
trio Jan de Bas. Gasten zijn de saxof o-
nist Harry Verbeeke en de bluezange-
res Phaedra.

Belangstellenden zijn welkom.

ZVM-velden 'heilige grond' voor raad

Volkshuisvestingsplan
ontmoet weinig weerstand

ZANDVOORT - Het Volkshuis-
vestingsplan zoals dit door de ge-
meente is vastgesteld werd door de
raadsleden dinsdag goedgekeurd.
Unaniem was er tevredenheid en
waardering voor dit rapport dat
een helder overzicht geeft van de
huidige woningsituatie in Zand-
voort. Wél zal er nog heel wat wa-
ter naar de zee moeten vloeien
voordat de raad accoord zal gaan,
de sportvelden van de voetbalver-
eniging Zandvoortmeeuwen op te
offeren voor woningbouw. Dit zijn
in Zandvoort 'heilige velden' dat
bleek duidelijk.

Van Asperen (Onafhankelijk Libe-
ralen) was de eerste die kenbaar maak-
te dat zijn groepering toch wel moeite
had met de bestemming van de voet-
balvelden voor woningbouw. Het
Volkshuisvestingsplan zou wel door
zijn groepering worden goedgekeurd
onder voorbehoud van deze locatie.

Eerst zouden alle andere locaties ter-
dege onderzocht dienen te worden en
zou er zekerheid moeten bestaan of
het Vendorado- of Mabonplan wel uit-
gevoerd zou kunnen worden. Hij
drong aan op een jaarlijkse bijstelling

4van het plan. omdat het binnen de
'kortste keren 'uit de tijd' zou zijn wan-
neer dit met gebeurde.

Ook Richard van As (CDA) sprak
zijn waardering uit over het plan,
doch ook hier bezwaren tegen de
bouwlocatie 'voetbalvelden ZVM'.
Eerst zullen er dan toch gesprekken
moeten komen met de vereniging
waar zij dan wel hun sport kunnen
uitoefenen. "Doch momenteel is dit
nog niet aan de orde" stelde hij zonnig
vast.

Toonen (PvdA) daarentegen waar-
schuwde dat er geen verstoppertje ge-
speeld moest worden. "Wanneer dit de
enige locatie is, dan zullen wij daar-

i voor toch plannen moeten maken, wél
in goed overleg natuurlijk". Hij infor-
meerde naar de plannen voor het in-
stellen van een Adviesraad Volkshuis-
vesting die de plaats zou moeten inne-
men van de opgeheven 'stuurgroep 1-2
persoonshuishoudens'

Jan Termes (D66) bekende dat de
ZVM-terreinen planologisch aantrek-
kelijk waren, maar wenste eerste een
kosten/baten-plaatje te zien, voordat
verder stappen in deze richting zou-
den worden ondernomen. Ook In-
spraak Nu maakte enig voorbehoud
bij bouwlocatie, maar was van mening
dat het verder een uitstekend verhaal
was.

Door voorzitter Machielsen werd er
voor gewaarschuwd dat het instellen
van een adviesraad volkshuisvesting
wel eens zou kunnen betekenen dat de
raad de eigen inbreng uit handen
geeft.

"Een adviesraad is uitstekend,
maar moet niet het werk gaan doen
van de raad. Ik zie liever een vrouwen-
adviesgroep werkzaam by de huizen-
bouw dan een adviesraad volkshuis-
vesting", bekende hij. "De sportvelden
zullen niet vandaag of morgen be-
bouwd worden, maar het is wel zo dat
een overleg op gang gebracht zal moe-
ten worden. Wanneer wij contingen-
ten krijgen dan moet er een plan klaar
liggen. Het liefst een plan met geva-
rieerde bouw en geen kruimelwerk.

Dat mag niet worden vergeten".

Het volkshuisvesting zal regelmatig
worden bijgesteld en het werd door de
raad met algemene stemmen goedge-
keurd.

FILM
In de voorjaarsvakantie wordt in de

bibliotheek weer een jeugdfilm ver-
toond: „Otto is een neushoorn", naar
het boek van O. L. Kirkegaard. De film
gaat over twee jongens, die een neus-
hoorn op het behang tekenen. Plotse-
ling gaat de tekening leven en begint
de neushoorn de meubels op te eten.
De jongens beleven vele dolle avontu-
ren met de neushoorn. Een echte lach-
filmü De film wordt vertoond op
woensdag 12 februari, van 14.00-15.30
uur, voor kinderen van 8-12 jaar.
Kaartjes a ƒ l,- kunnen vanaf 3 febru-
ari in de bibliotheek worden afge-
haald.
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Deze week: De Plek van de Niet-stemmer
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De Pek van de Niet-stemmer is acht jaar geleden,
n 1978, opgericht door Ton de Vries en heeft zowel
n 1978 als in 1982 deelgenomen aan de
emeenteraadsverkiezing. De eerste maal werd een

ïtemmentotaal bereikt van 115, de tweede maal was
en teruggang merkbaar, want zo'n kleine tachtig
:iezers brachten hun stem op deze groepering uit.
De doelstelling van deze groepering is de mensen te
jereiken die zich om welke redenm dan ook buiten
iet politieke leven houden. Dit is één van de
edenen waarom Ton de Vries zich altijd verre
jehouden heeft van wat wel eens genoemd wordt
het politieke circuit'
Deelname aan de gemeenteraadsverkiezing 1986 ziet
?r echter somber uit. Overwogen wordt zelfs om
lieraan dit jaar niet deeltenemen, lijsttrekker De
v^ies legt uit waarom.

Groepering als 'bespreekpunt' voor
niet-stemmers en zwevende kiezers
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E ONPRETTIGE ge-
beurtenissen in de
Zandvoortse ge-

icenteraad van de afgelopen periode,
ebben de belangstelling voor het poli-
eke gebeuren niet bevorderd. Kijk,
m deel te nemen aan de gemeente-
aadsverkiezing moeten er vijf entwin-
g kiesgerechtigden hun handteke-
ing plaatsen op de kiezerslijst. Dit is
en enkele probleem. Wél was het zo

at van uit de bevolking in de vooraf-
aande jaren de respons op onze groe-
ering groter was. Dan kun je je afvra-
m, gezien de geringe belangstelling

11986, of het nog wel gerechtvaardigd
dit keer deel te nemen".

'Volgens De Vries is het moeilijk om
ts op te richten, wanneer er uit de
oelgroep geen respons, of een negatie-
e", komt. Dan ga je meedoen om mee te
oen, en dat is niet de bedoeling. „Wij
illen deelnemen omdat wij wel dege-
ik ideeën hebben die wij graag willen
erwezenlijken. De reden waarom niet
ordt gestemd door bepaalde mensen,
dat de politiek, zeker in Zandvoort,

en onduidelijke zaak is. Daarbij komt
ok nog dat er zich een bepaalde moe-
loosheid van de stemmers heeft ei-

en gemaakt, namelijk het gevoel van
lachteloosheid: "Wat geeft het, je
unt stemmen wat je wilt, het maakt
och niets uit," zegt de Vries.

In zijn ogen is deze houding niet
uist. "De overheid, en/of de politieke
artijen zouden zich zó duidelijk moe-
en manifesteren dat de burgers met
lezier gaan stemmen. Dit hoort ei-
enlijk zo te zijn, de democratie moet
m samenspel zijn van politiek en
urgers. De onduidelijkheid is echter
o groot, de inspraak van de burger in
•ezen zo klein, dat men de moed op-
eef t. Wij willen deze mensen een hart
nder de riem steken door hen ten eer-
ie erop te wijzen dat hun stem wel
egelijk 'inspraak' betekent. Om deze
nspraak gestalte te geven, zijn wij dan
ok voor een referendum".

D1 GROEPERING 'De
Plek van de Niet-=stem-
mer" heeft de volgende

regels opgesteld voor deelname aan
het dorpsbestuur:
• Alleen stemmen nadat de bevolking
over belangrijke zaken direct is ge-
hoord en een beslissing heeft kunnen
nemen;
•Eisen dat het zelfbeslissingsrecht (re-
ferendum) voor de bevolking er zo
spoedig mogelijk komt;
• Niet meewerken aan besloten (dus
geheime) vergaderingen, wanneer het
een zaak betreft die in de openbaar-
heid kan worden behandeld;
• Steeds directe en duidelijke informa-
tie over gemeentelijke zaken geven
aan de bevolking en deze bespreken;
• Eisen dat de burgers zelf kunnen
meepraten en beslissen over de eigen
zaken.

"Kijk bij een grotere inspraak en een
eerder in kennis stellen van de burgers
kan er veel werk worden vermeden. Ik
denk hierbij bijvoorbeeld aan enkele
jaren geleden toen de bewoners van de
Koningstraat/Kanaalweg en omge-
ving van hun straten een woonerf wil-
den maken. Het gemeentebestuur had
heel andere plannen klaarliggen en de
plannen van de bewoners werden in
eerste instantie 'niet ontvankelijk'
verklaard. Uiteindelijk na veel strijd is
het toch gelukt om dit gedeelte van het
dorp als 'woonerf' aan te merken, en
kijk nu eens naar het resultaat. In
mijn ogen één van de leefbaarste stra-
ten van ons dorp". Volgens De Vries
kan een dergelijk beleid alleen maar
ten voordele van de duidelijkheid van
de politiek werken.

Een integraal bestuur, zoals wordt
voorgestaan door het huidige raadslid
Gielen, vindt hij wel een verbetering.
"Het zou een stap op de goede weg zijn,
maar ik mis hierin de inspraak van de
burger. Wanneer bij belangrijke pun-
ten, (natuurlijk niet bij ieder wisse-
wasje), de vertegenwoordigers van de
raad hun achterban en burgers zou-

den raadplegen, dan worden de wen-
sen van de burgers automatisch ken-
baar in de commissievergaderingen.
Dan ook wordt de belangstelling van
de burgers groter, want reken maar
dat ze dan de commissievergaderingen
bezoeken en waarschijnlijk van hun
inspraakrecht gebruik zullen maken.
Inderdaad krijg je dan, wat Gielen
voorstaat, een weloverwogen commis-
sievoorstel dat dan uiteindelijk door
het college, als uitvoerend lichaam,
kan worden uitgevoerd. De ideale situ-
atie, die ik echter voorlopig nog niet
zie".

r'N EEN enquête is door deze
groepering de kiesgerech-
tigden van Zandvoort ge-

vraagd hun wensen kenbaar te ma-
ken. Enkele wensen die kennelijk on-
der de bevolking leven zijn: De leef-
tijdsgrens van de gemeenteraadsleden
dient verlaagd te worden tot 21 jaar.
Bovendien zou het honorarium dat
een gemeenteraadslid ontvangt, kun-
nen vervallen, wanneer uit een andere
bron (werk, pensioen) reeds een inko-
men ontvangen wordt. De Vries zegt:
"Het werken in een gemeenteraad is
een dienende taak. Zoals zovelen in
Zandvoort die zich inzetten als vrijwil-
liger, en hiervoor geen geld ontvan-
gen, zijn wij van mening dat ook een
gemeenteraadslid belangeloos haar-
/zijn medewerking kan verlenen".

Bovendien kan de begroting, spe-
ciaal het gedeelte van inkomsten-en
uitgaven duidelijker worden gesteld,
evenals zoveel ambtelijke stukken.
"De nieuwe begrotingsopzet zoals dit
jaar, dan bedoel ik niet de behandeling
daarvan, die was waardeloos, maar ge-
woon het boekwerk van de begroting
was al duidelijker maar noodt nog
steeds riïet tot lezen. Wij zijn op de
goede weg, maar het zou misschien
eenvoudiger kunnen, zodat een ieder
direct snapt waar de inkomsten uit
bepaalde bronnen voor worden ge-
bruikt. Dat is nog steeds voor veel
mensen een onduidelijke zaak. Want
wat is nu precies een saldireserve, en
waar komt de post 'kunstuitgaven'
vandaan, waar nu ineens honderden-
tien duizend gulden in blijkt te zitten.
De gemeente is op de goede weg met de
advertenties die het laatste jaar in de
plaatselijke kranten verschijnen, toch
kan het beter".

'ET TOTstandkomen
van het Dienstencen-
trum wordt door De

Vries een goede zaak genoemd. Toch
leven er onder de bevolking nog wen-
sen. Nog steeds zou een uitgebreid sa-

• Ton de Vries: "Door middel van een referendum hebben onze kiezers
daadwerkelijk een stem in de raad de komende vier jaar".

menwerkingsplan afgerond dienen te
worden tussen de hulporganisaties en
particuliere hulpverleners. Door zo'n
plan kan er meer duidelijkheid komen
over een plaatselijke dag-en nacht-
hulpverlening en de beschikbare des-
kun digen.

Eveneens wordt door deze groepe-
ring gezegd dat scholen kunnen wor-
den ingeschakeld bij het wijkgerichte
scholings-en ontspanningswerk voor
jongeren en ouderen. Hiervoor is het
noodzakelijk dat er een duidelijk plan
komt met een volledig wensenonder-
zoek bij de bevolking. Zo'n plan zou
goedgekeurd dienen te worden door de
belanghebbenden. "Wij hebben wel
eens gedacht dat een gemeentelijke

tentoonstelling over haar werken en
diensten gewenst zou zijn. Het zou de
informatie aan de bevolking ten goede
komen".

Hoewel nu een Volkshuisvestings-
plan is verschenen, blijven er volgens
'De Plek van de Niet-stemmer' nog
veel wensen over. Uit de enquête blijkt
dat er burgers zijn die voorstaan dat
de gemeente actief hulp moet bieden
aan de verhuurders en huurders die
rechtsbescherming nodig hebben. Bo-
vendien is het, zo blijkt, velen nog niet
duidelijk hoe de woningverdeling nu
precies plaatsvindt. "De beslissingen
hierover dienen openbaar te zijn," zegt'
De Vries. "Terwijl binnen de bebouw-
de kom uitsluitend huurwoningen ge-
bouwd dienen te worden met inspraak

van de bewoners van de aansluitende
wijken. Bij verbouwingen (renovaties)
van woningen, behoren de huurders
een belangrijke stem te hebben bij de
voorbereiding en uitvoering daarvan".

UITERAARD STAAT
deze groepering op de
bres voor het milieu.

Volgens De Vries is er nog steeds geen
duidelijk onderhoudsplan voor de ge-
meentelijke duingebieden. "Daar
wordt nu al jaren op gewacht, en het
zal tijd worden dat dat nu eens wordt
aangepakt. De terreinen afsluiten en
het tot natuurgebied verklaren, is na-
tuurlijk geen oplossing. Er dienen be-
paalde afspraken gemaakt te worden
zodat iedere burger van de natuurge-
bieden kan profiteren, waarbij het
lang verwachte onderhoudsplan voor-
op staat. Bij de woningen moet meer
beplanting worden aangebracht, be-
planting die bestand is tegen het zee-
klimaat waar wij nu eenmaal wonen".

Hoewel het Stekkie in Nieuw Noord
in een behoefte voorziet voor deze wijk,
is het volgens De Vries nog steeds on-
duidelijk waar de rest van het dorp
naar toe moet voor ontspanningsmp-
gelijkheden. "Het Gemeenschapshuis
is bijna dagelijks volgeboekt, een beter

•gebruik zou moeten kunnen worden
gemaakt van De Krocht en dan zijn er
nog steeds gebieden die over geen en-
kele ruimte beschikken. Er moeten
dus meer ontspanningsmogelijkheden
komen in overleg met en goedkeuring
van de belanghebbende wijkbewo-
ners." Wanneer het toerisme ontwik-
keld zal worden, moet niet vergeten
worden dat ook het woongenot en de
veiligheid van de bewoners niet wordt
vergeten, staat in het verkiezingspro-
gramma. "Gestreefd moet worden
naar een gezond evenwicht tussen toe-
risme en wonen", aldus De Vries die
mogelijkheden ziet voor het Vendora-
maplan, uitgaande van deze doelstel-
ling.

Nauw verweven met het toerisme is
het parkeren in Zandvoort. De be-
staande parkeerplaatsen zouden beter
en efficiënter kunnen worden ge-
bruikt. "Misschien zou hiervoor een
herverdelingsplan moeten komen, dit
is vooral belangrijk voor de woonge-
bieden. De kinderen moeten meer bui-
tenspeelmogelijkheden krijgen bij
hun huis dan nu het geval is. Dit zou
kunnen door parkeerplaatsen uit
woongebieden te weren. Voor de uit-
breiding van het openbaar vervoer is
een totaalplan vereist, waarbij de
plaatselijke taxibedrijven betrokken
dienen te worden," aldus De Vries.

O1F DE GROEPERING
"De Plek van de niet-
stemmer' nog deel neemt

aan de komende gemeenteraadsver-
kiezing is nog niet zeker. "De respons
dit keer is teleurstellend. In het begin
heb ik al gezegd dat je niet aan je
doelgroep voorbij moet gaan. Op 3 fe-
bruari wordt door ons de beslissing
genomen of wij ja of nee mee zullen
doen. Toch zou ik de burgers van
Zandvoort erop willen wijzen dat het
bijzonder prettig is om met medebewo-
ners van je straat of flat een mogelijk-
heid te hebben om 'ja' of 'neen' te kun-
nen zeggen tegen bepaalde gemeente-
lijke voorstellen. Dit kan ongeacht of
je nu wel politiek geïnteresseerd bent
of niet. Bepaalde zaken zullen toch
ingrijpen in je leven. Om die kans te
hebben, daarvoor zijn wij als groepe-
ring opgericht. De 'Plek van de Niet-
stemmer' wil een plaats vrij houden
voor deze mensen m de gemeenteraad.
Voor hen zullen wij het begrip 'volks-
raadpleging' (referendum) daadwer-
kelijk inhoud geven. Dit houdt onder
meer in, dat belanghebbenden bij een
bepaalde kwestie m meerderheid kun-
nen beslissen hoe onze groepering op
een gemeentelijk voorstel zal stern-
men: voor of tegen. Dit geeft de Zand-
voorter de gelegenheid zich uit te spre-
ken over zaken die op dat moment aan
de orde zijn en waarover beslist zal
worden. Wanneer geen reacties ko-
men vanuit de bevolking op voorstel-
len, dan zal onze vertegenwoordiger
blanco stemmen. Wij gaan er namelijk
van uit dat het om de mening van de
Zandvoorter gaat. Ik zou willen zeg-
gen: "Stem voor één keer op onze lijst,
en geef uzelf hiermee de komende vier
jaar het recht Uw mond open te doen
wanneer U dat nodig vindt".
Voor meer informatie over deze groe-
pering kan men telefonisch contact
opnemen met tel: 17433 of 19221 in
Zandvoort.

MARGREET ATES

Toen wij trouwden, ja toen zag
ie wereld er wel anders uit'

ikens

ZANDVOORT - Op maandag 10
ebruari zal het precies vijfenzes-
ig jaar geleden zijn dat Gerritje
chaap aan Dirk Halderman het
i-woord gaf. Dat gebeurde zowel
p het raadhuis in Zandvoort, als
n de Hervormde Kerk. Want zon-
er kerkelijk huwelijk zou vader
'aap zijn toestemming niet heb-
en gegeven. "Ja zo ging dat in die
d", knikt de bruid, nu 86 jaar,
anneer zij terug denkt aan die

|ag dat zij zo trots in haar blauwe
antelpak mevrouw Haldermar
erd.

"Ja mijn vader was zeeman, zo lang
: mij herinneren kan, viste hij op gar-
alen. Garnalen die door ons de kinde-
sn werden gepeld en door mijn moe-
er lopend naar Haarlem werden ge-
racht en verkocht. Een zeeman kan
iet buiten God zei hij altijd, en hij zou
ok altijd voor het eten bidden en dan-
en. Toen wij dus zeiden dat wij wel
ilden trouwen, gaf hij wel toestem-
ling, maar alleen wanneer het huwe-
jk in de kerk bevestigd zou worden.
'us werd ik eerst bevestigd als lid-
laat van de kerk, want anders kon je
liet in een kerk trouwen. Ik kocht

,rvoor een mooi blauw mantelpak,
.t ik daarna een jaar in de kast heb
ihangen, netjes afgedekt onder een
'•een, want ik zou er ook in trouwen,
dat deden wij dan in februari".

"Op een donderdag, want een don-
rdag dat was de goedkoopste dag, en

ijeel geld was er niet," valt bruidegom
irk haar bij. Het bruidspaar ging ook

lopend naar de kerk, want ook dat was
heel gebruikelijk. "Wij hebben vroeger
heel wat afgelopen, even naar Haar-
lem, even naar Elswoud, tegenwoordig
zit iedereen maar in een auto, maar zo
was dat toen niet. Je was al blij als je
een fiets had," verklaart hij nader.

Vijfenzestig jarig

huwelijksfeest

Dat zij ooit een vijfenzestig jarig hu-
welijksfeest zouden vieren, dat hadden
ze nimmer verwacht. Helemaal niet
dat zij beiden 86 jaar zouden worden.

"Ik 86, nee hoor, na drie kinderen werd
ik ziek, ik was toen 26 jaar en werd er
een nier bij mij weggehaald. Dat is nog
steeds een zware operatie, maar toen
dacht iedereen "Nou Gerritje heeft het
wel gehad". Je moet nagaan dat was in
1927, en moet je nou eens zien. Wij
zitten d'r nog met zijn beidjes", vertelt
de bruid, toch wel blij dat zij ter ere
van het interview zo maar een extra
twee dagen naar huis mocht vanuit
het Verpleeghuis Zuiderhout waar ze
nu al negen jaar wordt verpleegd. "Ze
is niet sterk, maar een koppie heeft ze
nog steeds", knikt Dirk Halderman
trots.

Het feit dat mevrouw Halderman in
Zuiderhout verpleegd wordt heeft
voor hem het nadeel dat hij bijna iede-
re dag blijmoedig naar Haarlem reist.

Voor een 86-jarige toch ook geen sine-
cure. Mevrouw Halderman geniet
zichtbaar van haar uitje, twee dagen
onverwacht naar huis, want anders
mag ze slechts zo nu en dan, éénmaal
per zes weken voor een weekeindje
naar huis. Als echte Zandvoortse is ze
dolblij even de zeelucht op te snuiven,
want een Zandvoortse blijft ze in hart
en nieren. Maar wat wil je ook wan-
neer je een dochter bent van Trijn Bot-
je en haar man Arie en je trouwt een
'echte' Zandvoorter, zoals Dirk Hal-,
derman?

Zoals het vroeger was
Zandvoort is wel veranderd. Dirk

vertelt hierover: "Tegenwoordig ma-
ken ze zich zo druk over hygiëne, nou
als je nagaat, achter onze tuin lag de
modderkom, daar kwam het riool van
Zandvoort uit, en dat stonk hoor in de
zomer. En bij Gerritje haar ouders
daar stond in het achtertuintje het
varkenskot met daarnaast de mest-
hoop. Wij zijn alletwee 86 jaar, dat wil
dus helemaal niet zeggen dat ze zo'n
gelijk hebben met al die moderne din-
gen."

In hun jeugd kwamen de duinen tot
aan de Wilhelminastraat en waar nu
het laatste woningbouwproject is ge-
realiseerd, op het terrein van de vroe-
ger Julianaschool daar was een ijs-
baan. "Dus voordat de school daar
stond was op het land van Dirk Groen
's winters een ijsbaan. Op een goede
dag zag ik daar een meisje bezig het te
leren op Friese doorlopertjes. Ik dacht
"Da's een leuk ding, die zal ik eens
schaatsen leren, en zo is het gekomen".

Het echtpaar Halderman-Paap, op 10 februari 1986 vijfenzestig jaar getrouwd

Zo kwam dus de verkering en uitein-
delijk de trouwdag. "Ik werkte altijd
waar ik het meeste geld kon verdienen.

Ik kreeg vijf hele guldens in de week en
moest die thuis afgeven. Toen zei Dirk,
"Als wij trouwen, dan kunnen wij dat
zelf houden", dus toen zijn wij ge-
trouwd. Ik werkte toen in de Halte-
straat bij de groenteman. Die hadden
altijd aanplakbiljetten van toneeluit-
voeringen en muziekgezelschappen
voor het raam hangen. Dan kregen ze
vrij kaartjes. Daar wilden de baas en de
juffrouw dan wel naar toe en vroegen
mij dan of ik op de kinderen wilde
passen. Dan zei ik: Ja, als mijn vrijer
ook mag komen". Dan zaten wij lekker
een hele avond met z"n tweetjes. Ge-
zellig was dat", hastr ogen twinkelen
nog bij de herinnering. "Ja wat wil je,
waar moesten wij anders naar toe in

, de winter? Dat was mooi geregeld zo".

Een heel lange tijd
Het echtpaar kijkt terug op een lan-

ge periode, van zorgen, maar ook veel
fijne dingen, wordt gezegd. "Wij kre-
gen drie kinderen, twee dochters en
een zoon, en die zijn er alle drie nog.

Dat had ook wel anders kunnen zijn.
Wij hebben fijne kleinkinderen, en
daar zijn wij ook trots op en achter-
kleinkinderen. Dat wordt pp 10 febru-
ari een groot feest in Delicia, dat zul je
zien", verzekert Halderman.

Dirk Halderman, begon net als zijn
schoonvader op zee. "Ik heb nog een
tijdje op een trawier gevaren, toen ik al
met Gerritje verkering had. Maar dat
beviel toch niet. Ik had tekenen ge-
leerd bij architect Jansen op de zolder
van het huis van Dr Gerke (het huidi-
ge gebouw van Publieke Werken) en
bij zijn vader het metselen. De dertiger
jaren waren niet zo best. Reden waar-
om mevrouw ging werken bij de villa 't
Heem aan de Zandvoortselaan. "Die
mevrouw was met een Rus getrouwd
en later gescheiden. Vlak voor de oor-
log is zij gevlucht naar Amerika. Ze zei
toen tegen mij "Gerritje ik zal je nooit
vergeten", ik dacht nog: "Ja dat wordt
zo vaak gezegd", maar het was echt
waar. Direct na de oorlog hoorde ik al
van haar, en heeft ze pakken met kle-
ren overgestuurd. Deze zomer is ze nog
geweest, ze is maar een paar jaar jon-
ger dan ik, maar deze Kerstmis is de
eerste dat ik niets van haar heb ge-
hoord, en dat is vreemd, misschien is
ze wel ziek. Maar ze heeft mij echt
nooit vergeten", vertelt mevrouw Hal-
derman.

Direct na de oorlog kwam het echt-
paar Halderman terug uit Heemstede
waar ze tijdens de evacuatie hadden
gewoond. Dirk Halderman werkte bij
het aannemeningsbedrijf Koning tot
aan zijn 73ste. "Nu nog ga ik daar wel
eens een bakkie doen, het zijn gezellig
mensen", vertelt hij. Bijzonder gezellig
belooft ook de bruiloft te worden die op
maandag 10 februari in Delicia in de
Kerkstraat gevierd gaat worden. "Wij
geven een receptie van 15.00-17.00 uur,
en iedereen is welkom. De kinderen en
ik hopen dat moeder zich wel goed
voelt", zegt de bruidegom. Mevrouw
Halderman is' echter vast van plan
voor haar trouwdag naar Zandvoort te
komen en het hele feest van 's morgens
tot 's avonds mee te maken. "Je bent
niet iedere dag de bruid, dus ik doe
mijn best", glimlacht ze stralend. En
zei haar man niet: "Ja wat ze in dat
koppie heeft, dat gebeurt", Nou dan.

"Le Corbusier en
Nederland" verlengd

ZANDVOORT - De expositie "Le
Corbusier en Nederland", die op dit
moment te zien is in het Frans Hals-
museum, is wegens groot succes ver-
lengd tot en met zondag 16 februari.

De tentoonstelling is van maandag tot
en met zaterdag tussen 11 en 17 uur te
zien en op zon- en feestdagen van 13
tot 17 uur.

Daarna-jdjn (van 15 februari tot en
met 13 april) in dit museum de opvat-
tingen over het huwelijk en gezin in de
Nederlandse kunst van de zeventiende
eeuw te zien, onder de titel "Portretten
van Echt en trouw". "

Controle
ZANDVOORT - Door de Zandvoort-

se politie is op maandagmorgen tussen
7.00 en 8.00 uur op twee plaatsen ver-
lichtingscontrole gehouden. Zowel op
de Tollenstraat als aan de Zandvoort-
selaan in Bentveld werd de verlichting
op de fietsen en bromfietsen van voor-
namelijk de schoolgaande jeugd beke-
ken.

Er werd in 22 gevallen proces-ver-
baal opgemaakt en drie bromfietsen
zijn in beslag genomen voor een nader
technisch onderzoek.

Vragen over afbouwregeling
voor de verloskundige

ZANDVOORT - Naar aanlei-
ding van krantenberichten dat de
Zandvoortse vroedvrouw, me-
vrouw Tine Oudshoorn, tegen de
gemeente een Arob-procedure zal
aanspannen, werden er in de
raadsvergadering van 28 januari
hierover vragen gesteld.

Ten eerste informeerde André Gie-
len (Inspraak Nu), of er nu wél of géén
overleg gepleegd was met de verlos-
kundige alvorens het college het voor-
stel op de agenda had geplaatst, de
standplaatsvergoeding van deze af te
bouwen. Dezelfde vragen had hij reeds
gesteld bij behandeling van het voor-
stel in de decembervergadering. Toen
dit bevestigd werd, had hij voor ge-
stemd; zou er geen overleg geweest
zijn, dan werd geacht dat hij tegen
gestemd had.

Burgemeester Machielsen, die na-
dat Jongsma zijn wethouderszetel had
verlaten, de portefeuille 'welzijn' be-
heerde, had in december geantwoord,
dat dit naar zijn weten wel gebeurd
zou zijn. Nu echter was gebleken dat
de uitkering wordt afgebouwd zonder
voorafgaand overleg, wist voorzitter
Machielsen het antwoord niet meer op
de vraag.

Toonen kwam op deze kwestie terug
in de rondvraag. Het werd een aardige
samenspraak tussen hem en de pas
benoemde wethouder Aukema, die zei:

Ouderwets carnaval
in het 'Scharregaf

ZANDVOORT - Prins Stef XII heeft
tezamen met zijn Raad van Elf en zijn
gemalin Prinsese Marijke een groots
programma opgezet om de ouderwetse
sfeer van de beginjaren van het carna-
val in het Scharregat terug te laten
keren.
Na jaren waarin de traditionele op-
tocht niet meer werd gehouden, is dit
onderdeel terug op het programma.

Op zondag 9 februari start deze op-
tocht waarvoor alle kinderen van
Zandvoort worden uitgenodigd. Deel-
name aan de optocht is gratis en ei
zijn fraaie prijzen te verdienen. Mede-
werking wordt ook verwacht van
sportverenigingen, bedrijven en in-
stellingen. Door een fraaie wisselbeker
ter beschikking te stellen voor de
laatstgenoemde groepen hoopt Prins
Stef XII te bereiken dat een lange car-
navalsoptocht door het dorp zal trek-
ken. Na afloop van deze optocht wordt
een kindercarnaval gehouden in Ver-
enigingsgebouw De Krocht. De wissel-
beker zal worden uitgereikt in Socië-
teit Duysterghast aan het Gasthuis-
plein.

Op zaterdag 8 februari wordt het
grote carnavalsfeest gehouden in het
Bouwes Hotel. Medewerking wordt
verleend door het huisorkest De Kwal-
letrappers en het showorkest "Makke-
lijk Zat'. Gasten worden verkleed ver-
wacht omstreeks 20.30 uur, het feest

zal worden voortgezet tot 01.30 uur.
Diezelfde middag nog zal Stef XII uit
handen van burgemeester Machielsen
de mijnstaf overnemen ten teken dat
het Scharregat offcieel vier dagen
door Stef XII en de Zijnen zal worden
bestuurd. Dit geschiedt traditiege-
trouw omstreeks 14.00 uur op het bor-
des van het raadhuis. Hierna zullen
enkele dorpelingen door de tijdelijk be-
stuurder worden onderscheiden.

Op vrijdag 7 februari begint het car-
naval in tal van etablissementen. Om-
streeks 22.00 uur wordt het startsein
gegeven door zijne doorluchtige hoog-
heid met zijn medewerkers met een
maxi-kroegentocht door het dorp. Het
carnaval wordt offcieel besloten met
een groot feest in Nieuw Unicum aan
de Zandvoortselaan op maandag-
avond 10 februari. Tal van muziekge-
zelschappen zullen dit jaarlijkse bal
opvrolijken.

Door de Prins in zijn Raad van Elf
wordt het carnaval al eerder gestart in
Haarlem door een bezoek op dinsdag
28 januari aan het bejaardencentrum
De Molenburg in Schalkwijk. Op dins-
dag 4 februari komt het gezelschap in
Zuiderhout en op woensdag 5 februari
in het Huis in de Duinen. De bewoners
van deze centra wordt dan een avond-
vullend car.iavlsprogramma geboden
met muziek en sketches.

"Ik heb naarstig in het dossier gezocht,
maar het is niet na te gaan of er nu wel
of niet een onderhoud met de vroed-
vrouw heeft plaatsgevonden. In ieder
geval is er niets van te vinden". Too-
nen die zich boos maakte omdat de
vroedvrouw in de pers had gezegd dat
zij wellicht de dupe was geworden van
de wisseling van de wacht, omdat "het
voorstel wellicht uit de kast gepakt
was, op het moment dat wethouder
Jongsma zijn tas pakte", betichtte de
groepering Inspraak Nu dat zij een
partijgenoot de hand boven het hoofd
zou hebben gehouden.

Oud-wethouder Flieringa reageerde
furieus: "Wij hebben dit onderwerp in
de collegevergadering van november
besproken. Het was een unaniem col-
legestandpunt. Afgesproken was dat
wethouder Jongsma de vroedvrouw
zou inlichten over dit colegestand-
punt, namelijk dat de afbouwregeling
per l januari 1986 zou ingaan. Dit moet
de huidige wethouder terug kunnen
vinden in de notulen van die vergade-
ring. Jongsma vertrok echter voordat
hij een gesprek kon hebben, daarom is
dit waarschijnlijk niet gebeurd. Dit
heeft niets te maken met partijvrien-
delijkheid, doch eerder naar het zoe-
ken op de juiste plaats door de wethou-
der".

Inmiddels meldde wethouder Van
Caspel dat de hele kwestie in zijn por-
tefeuille thuis hoorde, waarna Ing-
wersen de raadsleden verzocht in de
toekomst wat meer behoudendheid te
betrachten bij het uiten van beschul-
digingen. Helemaal wanneer derden
in het geding zijn. Hij drong er op aan
alsnog zo spoedig mogelijk een gesprek
met de vroedvrouw op de agenda te
plaatsen.

Fay Lovsky start
nieuwe tour

HEEMSTEDE - De nieuwe tour van
Fay Lovsky start op zaterdag l februa-
ri in "De Sneeuwbal", Heren weg 111 te
Heemstede. Deze tour langs de Neder-
landse podia is opgezet ter gelegenheid
van Fay's jongste single "Galileo", die
op 31 januari wordt uitgebracht. De
voorstelling begint om 21.00 uur en
voor een toegangskaart betaalt men
f.7,50.

Fay Lovsky debuteerde in 1980 met
de mini LP "Sound on Sound en in
1981 ontving zij een Edison voor haar
langspeler "Confetti". De LP "Cinema"
werd door Fay zelf in 1985 geprodu-
ceerd. De liedjes op de haar LP's heb-
ben weliswaar een eigen identiteit,
maar vormen niettemin één geheel.
Haar stijl laat zich niet makkelijk ru-
briceren. Fay brengt zelfs funknum-
mers, zij het niet regelmatig. Tot haar
grootste hits behoorden: Ranion,
Don't feed the Animals, Party Time,
Christmas is a Friend of mine en Mag-
gie.

Voor de verkoop van toegangskaar-
ten kan men terecht bij Radio Janssen
(Heemstede), Café "De Gooth" (Haar-
lem) en Centrum 111. Heren weg 111.
Heemstede.
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Renault voegt Broadway
aan modellenserie toe

Nog niet zo lang geleden presen-
teerde Renault het modellenpro-
gramma voor 1986. Goed drie
maanden later is er al een uitbrei-
ding van het Renault 9- en 11-
gamma te melden. Onder de naam
Broadway zijn er in totaal zeven
Renault 9- en 11-versies lever-
baar, die zeer compleet zijn uitge-
voerd en prestatie gunstig voor de
dag komen.

De wijzigingen die al voor het model-
jaar 1986 waren aangekondigd, treffen
we ook aan op de Broadway-modellen,
dus voor de Renault 9 een front met
vier koplampen en zowel voor de 9 als
11 meer vermogen voor de 1.4 motoren:
68 pk in plaats van 60.

Nieuw in de motorenreeks is de 1.2,
waardoor er nu keuze is uit 3 stuks. De
lichtste is de 1.2 met een inhoud van
1237 cm3 en een vermogen van 40,4
kW/55 pk. Hiermee is een top bereik-
baar van 146 km/h. Dan volgt de al
genoemde 1.4,1397 cm3 inhoud en goed
voor 50 KW/68 pk en een top van 160
km/h. Als derde de 1.6 D, de dieselmo-
tor met een inhoud van 1595 cm3, een
vermogen van 40,4 kW/55 pk en een
maximum snelheid van 146 km/h

Kleiner maar sterker
De nieuwe 1.2 motor is als het ware

een kleiner zusje van de bekende 1397
cm3 motor, maar levert nu 40,4 kW/55

pk. Dat is een vermogenswinst van
bijna 15% ten opzichte van de basis-
versie TC die over een 1108 cm3 motor
beschikt en 48 pk levert.

Wat de uitrusting betreft noem ik
naast het al vermelde nieuwe front
met vier koplampen de schildbumpers
met geïntegreerde spoiler vóór, de ge-

styleerde wieldoppen, de specifieke be-
kleding in overeenstemming met de
overige interieurkleuren en de carros-
seriekleur, de in hoogte verstelbare
hoofdsteunen, de 5-versnellingsbak,
Philips autoradio met twee in het
dashboard gemonteerde luidsprekers.
De prijzen variëren an ƒ 19.400,- tot
ƒ 24.000,- incl. BTW.

Meer erkenning
voor rijscholen
T~\E BOVAG-COA, de nationale
J-/ vereniging van rijschoolhou-
ders in Nederland, is positief over
het door de staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat drs. J. F.
Scherpenhuizen bekend gemaak-
te besluit voor een nieuwe erken-
ningsregeling voor auto- en mo-
torrijscholen.

In de rijschoolbranche wordt al ja-
ren geijverd voor een dergelijke rege-

ling. De uitvoering van de nieuwe re-
geling komt in handen van het Cen-
traal Bureau Rijvaardigheidsbewij-
zen (CBR) en daarom zal het bestuur
van het CBR met twee zetels worden
uitgebreid. Die zetels staan ter be-
schikking van afgevaardigden van de
rijschoolhouders.

Voor de rijschoolleerling betekent de
nieuwe regeling onder meer dat hij/zij
meer kans heeft te slagen, dat
examenaanvragen van erkende rij-
schoolhouders sneller kunnen worden
afgehandeld en dat een deel van het
examen - gedacht wordt aan de bijzon-
dere verrichtingen - zal kunnen wor-
den afgenomen door de rij-instruc-
teur.

Fietsketting vanj
getand rubber

Omdat automobilisten zo af en
toch ook nog wel van de fiets gebrui
maken, hier ook een berichtje uit di
tweewieler-wereld. De Japanse ban.
den- en rubberproduktenfabriel
Bfidgestone is al enige jaren bezig me|
de ontwikkeling van een getande rul
berriem die de ketting van een fie
moet kunnen vervangen. Ook hei
Duitse Continental-concern werk
hieraan. Dit heeft nu een produ
voor toepassing in de praktijk vrijge.
geven. De Duitse f ietsenfabriek Patria
heeft onlangs een nieuw model fiets oj
de markt gebracht, waarin de getand
rubberriem wordt toegepast...

Twee nieuwe Renaults, de Renault 9 en 11 Broadway.

VVN lanceert campagne
Hardrijders Doodrijders

"V7EILIG Verkeer Nederland is
v een aktie begonnen om het te

hard rijden op wegen waar een
snelheidsbeperking van 80 km per
uur geldt, te beteugelen. De aktie
gaat enkele maanden duren en
wordt gevoerd onder het motto
„Hardrijders doodrijders".

Onderzoekingen hebben uitgewezen
dat vooral op wegen met een sneld-
heidslimiet van 80 km per uur wordt
gejaagd en gejakkerd en dat de gemid-
delde snelheid daar 95 km/u bedraagt.

Veel ongevallen op deze wegen ge-
beuren in bochten, waar door een te
hoge snelheid tegen bomen of licht-
inasten wordt gereden. Het grootste
deel van deze ongevallen overkomt
jongere automobilisten in de leeftijds-
groep 18-24 jaar en hier spelen over-
moed en minder rij-ervaring duidelijk
een rol.

Veilig Verkeer Nederland wijst erop.

dat het aantal uitwijkmogelijkheden
op 80-km wegen meestal erg beperkt is:
er zijn geen vluchtstroken en vaak zijn
het enkelbaanswegen. Ook moet op
deze wegen rekening worden gehou-
den met fietsers en bromfietsers, met
langzaam rijdend landbouwverkeer
en met werkzaamheden in de berm.
Maar ook de kleinere zichtsafstand
(bij voorbeeld door bomen), de moge-
lijkheid van stilstaand verkeer en ono-
verzichtelijke kruisingen eisen bijzon-
dere aandacht op.

Veilig Verkeer Nederland heeft be-
cijferd dat als alle automobilisten de
maximum toegestane snelheid van 80
km zouden aanhouden, het aantal do-
den en gewonden met niet minder dan
6.000 zou dalen. Het loont dus echt de
moeite de snelheidsmeter in de gaten
te houden.

De aktie „Hardrijders doodrijders"
wordt onder meer gevoerd met behulp
van radio- en televisiespots, wand-
kranten en stickers.

Rosberg test bolide Marlboro-McLaren
Keke Rosberg kreeg dezer

dagen zijn eerste kans om met
de Marlboro-McLaren formu-
le l bolide te rijden in het Por-
tugese Estoril, waar zijn nieu-
we team een testprogramma
voor het seizoen 1986 afwerkte.
Dit raceseizoen start op 2
maart in Rio de Janeiro.

Rosberg nam het stuur over van
de nieuwe wereldkampioen Alain
Prost, maar moest spoedig stop-
pen om zijn stoel te laten bijstel-
len. Zijn benen waren te lang voor
de zitpositie van Alain. Daarna
ging de wereldkampioen uit 1982
weer het circuit op om na enige
ronden al tot op 0,2 seconde van
Alain Prost's beste tijd te komen.

Gevraagd naar zijn eerste in-
drukken over de Marlboro-McLa-
ren vertelde Rosberg, dat hij onder
de indruk was van de prestaties.
„Het chassis is beter te hanteren
dan de Williams, die ik gewend
was te sturen. Overigens moet ik
nog wennen aan de wagen. De
remmen en besturing voelen an-
ders aan dan ik gewend ben en de

zitpositie is voor mij nog niet héle-
maal comfortabel. Maar ik denk
wel dat het een sterke mededinger
voor het komende wereldkampi-
oenschap is," zo bevestigde Keke

Keke Rosberg, de nieuwe team-
genoot van wereldkampioen for-
mule 1 Alain Prost.

OVER TEFALPANNEN EN AUTOMOTOREN:

Kan Slick 50 vrijwel alle
motorslijtage voorkomen?!

Ik kan me voorstellen dat u bij
het lezen van bovenstaand kopje de
wenkbrauwen fronst en u afvraagt,
wat Tefal-pannen en automotoren
met elkaar te maken kunnen heb-
ben. Welnu, dat zit hem in de
PTFE, ofte wel polytetrafluorethy-
leen.

Ik zie u nog niet direct begrijpend ja~
knikken na dese bekendmaking, maar
lees nog even door. Een van de bekend-
ste toepassingen van PTFE is de kleef-
vrije binnenbekleding van braadpan-
nen en vandaar dus de 'link' met de
Tefal-pannen.

Maar datzelfde PTFE kreeg al in 1978
een plaatsje in het groot Guinness Re-
cord Book als zijnde de stof met de
allerlaagste wrijvingscoèfficiënt, te ver-
gelijken met twee stukken nat ijs, die
over elkaar glijden. De mechanisch be-
laste oppervlakken van cilinders, la-
gers, assen, tandwielen, transmissie en
differentieel, die van een PTFE be-
schermlaag voorzien zijn, hebben een
wrijvingscoëfficiënt, die vijfmaal lager
ligt dan bij de beste smeeroliën, en dat
resulteert in een verminderde slijtage,
minder warmteafgifte en een lager
brandstofverbruik.

Het sou natuurlijk een ingewikkelde
ingreep betekenen als voor het aan-
brengen van die PTFE-beschermlaag in
de automotor de motor volledig gede-
monteerd en weer gemonteerd moet
worden. Dat kan op een veel eenvoudi-
ger wijze en wel door bij de eerstvolgen-
de olie-verversbeurt een liter olie door
een liter Slick 50 te vervangen. Nog even
ter verduidelijking: als uw carter 5 liter
olie kan bevatten volstaat u nu met 4
liter olie plus l liter Slick 50. Gelijktij-
dig het oliefilter vernieuwen en na het
vullen minstens 20 minuten met het
voertuig rijden.

De PTFE gaat zich dan op alle tor,,
vende en bewegende delen afzetten, w
proces wat zich overigens pas na zo
5000 km optimaal voltrokken zal hé,'\
ben en dan kunt u in redelijkheid vè>
'wachten, dat die beschennlaag zie
voor de eerstkomende 100.000 km ges&
teld zal hebben.

In de Verenigde Staten is Slick 50 c
langer bekend en vindt het onder mee
in de rensport volop toepassing. Bij d:
introduktie voor de autopers in on
land liet importeur Petrolon Nederlaru
b.v. ons deelachtig zijn van een interes
sant experiment. Daar werd een me
Slick 50 behandelde motor van alle olü
ontdaan en vervolgens opnieuw gestart

Normaal zou de zaak in zo'n geval o
heel spoedig oververhit raken en vastlo
pen, maar na meer dan een kwartie
draaien was er niets van enige haperint
te bespeuren. Wat natuurlijk niet wï
zeggen, dat we de olie voortaan nie
meer nodig zouden hebben, verre vai
dat! Ook kan Slick 50 niet in een fonkel
nieuwe motor worden aangebracht
Daarmee moet worden gewacht tot de
inrijperiode van minstens 5.000 km
achter de rug is.

Een literblik Slick 50 kost f 100,- êa.
clusief BTW, dus f 119,- inclusief. Do
lijkt op het eerste gezicht niet zo vooi
delig, maar als inderdaad voor een pt
riode van rond de 100.000 km de mi
torslijtage tot een minimum kan wor
den teruggebracht, wat maakt so'n öe
drag dan uit op het totaal van uw auto
kosten?

Het overwegen waard? Laat ik u i:
ieder geval het adres van de importeu
geven: Petrolon Nederland b.v., Sta
tionsweg 10, Breda, telefoon 076-22701
Men zal u graag aan documentatiema
teriaal helpen.

RENAULT

Zandvoort; Rinko, Curiestraat 8 (Nieuw Noord),
Tel. 02507-13360.

. ADMINISTRATIEKANTOOR.

J&K Janssen & KOOK
J. P. Heyeplantsoen 12, 2041 PA Zandvoort
Telefoon 02507-18119
Wij verzorgen voor u het
AANGIFTEBILJET INKOMSTENBELAS-
TING en BEDRIJFSBOEKHOUDING

VERMIST
Cypers poesje, 8 mnd,
halsbandje m. oranje

kokertje, roepn.
Moppie.

Teg. bel. ter. te bez.

tel. 12758,
mevr. Hoekstra, Cath.
v. Renessestraat 2.

WIE MAAKT U
WEGWIJS IN

DE WIR-WAR
VAN ONZE

SOCIALE
UITKERINGEN?

HET PAROOL!
Het sociale stelsel - 1e kwartaal 1986.

Alle sociale premies en uitkeringen op 'n rijtje.

Wie heeft in 1986 recht op een uitkering, hoe hoog zijn
de uitkeringen voor'de verschillende groepen mensen,
wie moet ervoor betalen en hoe hoog zijn al die
verschillende premies?

Het antwoord op deze en dergelijke vragen stond op
een overzichtelijke manier op twee krantepagina's in
Het Parool van 30 december 1985.

De overdruk die we daarvan voor u hebben laten
maken is zojuist door de drukker afgeleverd.

De poster is te koop bij alle kantoren van Het Parooi in
en om Amsterdam voor ƒ 5,- per stuk.

Bestellen kan ook, door ƒ7,50 (poster,
porto en verpakking) over te maken
op postgirorekening 260728 ten
name van PAROOL SPECIAAL in
Amsterdam met vermelding
„poster uitkeringen 1986"

Oosterparkstraat 59
Halfvrijstaand woonhuis

met schuur, voor- en achtertuin.
Indeling: woonkamer met schuifpui, open haard, luxe
keuken, toilet, 1e verd. 3 slaapkamers, douche, 2e
verd. te bereiken met vaste trap, zeer royale kamer
met daarboven een bergruimte. Het pand is goed on-
derhouden en voorzien van thermopane beglazing en
centrale verwarming gas.

Inl. Makelaar 0.9. H. W. Oosten b.v.
Telefoon 15531.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507-1 82 25

Te koop

WERKPLAATS
in centrum dorp ca. 83 m2

Vraagprijs ƒ 75.000 k.k.
Inl. makelaar o.g. H. W. COSTER b.v.

Tel. 15531.

Wij zijn weer open

de croissanterie
DL, wo., do.
vr., zat.
zondag

van 12.00-18.00 uur
van 12.00-03.00 uur

12.00-18.00 uur
maandag gesloten

Inkoop
Verkoop

Goede gebruikte
muziek-
instrumenten -
keyboards -
geluidsinstallaties.

Dijkman
b.v.

Rozengracht 115
Amsterdam
Tel. 020-265611
na 19.00 uur
02507-17462

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2 .>
Dagelijks inzenden

van goederen.
IN-en VERKOOP

Tevens verhuur
serviesgoed, tafels

en stoelen.
Inlichtingen'

02507 -1 21 64
of 137 13

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

_^^___^ m v^«.i ««^». i Oude keukensFORD en VOLVO "•**•*•••
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto!!!

Hondenkapsalon „ELSE" Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel.02507-1 3077
Lorentzstraat 158-Zandvoort

ROB ANSSEN

Kochstraat 10 - 2041 CE Zandvoort
Tel. 02507-15966

Onderhoudsbeurten en reparatie van alle merken.
Storingdiagnose met behulp van

electronische rollen-testbank.
Laag uurtarief en vlotte service.

De specialist
in al uw

b/oemwerken

Maak het extra
gezellig in huis
met bloemen van

BLOEMEN H U IS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

Begint uw keuken er oud uit te
zien? Voordelig en snel maakt
PORTAS uw keuken weer als
nieuw, door het vervangen van
dekeukendeurtjesdoor waarde-
volle PORTAS-deurtjes met ver-
verwisselbare panelen. Naar
keuze 24 uitvoeringen in vele
natuurgetrouwe houtmotieven. -
Bijplaatsen van elementen is
mogelijk.
Vraag inlich-
tingenof be-
zoekonze
show.
D^"^DTK O® w"l vernieuwen
F \JK. l I\O deuren t keuken:

PORTAS-Vakbedrijf
Haarlem Zaandam b.v.
Jan Sluyterslaan 3
2033 TM Haarlem rol

©023/332524 J|

CARAVAN-RAI
van 31 jan. t/m 4 febr. a.s. in Amsterdam

Ziet U daar echter door de bomen het bos niet meer,
kom dan rustig en vrijblijvend in onze 1500 m2 over-
dekte showroom de nieuwe series CHATEAU, HOME-
CAR en CONSTRUCTAM tourcaravans en PARADI-
SO vouwcaravans bekijken.
Ook voor verhuur van nieuwe tourcaravans.

BERGMAN CARAVANS
Leidsevaart 189, Noordwijkerhout tel. 02523-72649

U kunt de levensduur
'i* van uw schoenen

verlengen
door ze naar de
SCHOENMAKER
te brengen

J. VAN CAMPEN EN ZOON
SCHOEN- en SLEUTELSERVICE

C. Slegersstraat 2 - Zandvoort -
Tel. 02507 - 1 54 49
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tweewekelijkse rubriek
over wonen met

> tips voor
woninginrichting

o informatie over
handige producten in
en rond het huis

ontwikkelingen en
trends in goed en
voordelig wonen

bijdragen, tips en
ideeën zenden aan

redactie
weekmedia
postbus 51
1180 AB
amstelveen

informatie over
advertenties
tel. 020-562 2230

Jan des Bouvrie: mooiste meubel is de 'ruimte'
JAN DES BOUVRIE is één

van Nederlands bekendste binnenhuisarchitecten, in-
terieur- en meubelontwerpers. Een man die een sterk
persoonlijk stempel zet op de ontwikkelingen in het woon-
beeld. Hij heeft een heel eigen(wijze) visie op alles wat met
het al versleten woord 'trends' wordt aangeduid. Hij ge-
looft niet in het opleggen van mode-trends aan de consu-
ment die dat dan maar slaafs moet navolgen.

In tegenstelling tot de meesten van zijn vakgenoten gelooft hij in de
verrassende mogelijkheden die een doe-het-zelver kan verwezenlijken.
Vaak met eenvoudige materialen die niet duur hoeven te zijn.

Zijn ideeën over hoe iedereen zijn eigen wooninterieur kan bepalen en
inrichten, vond de redactie van maandblad 'Doehetzelf' zo opmerkelijk
en eigenzinnig dat zij Jan des Bouvrie vroeg om deze over te brengen naar
de zelf-werkzame consument. Des Bouvrie bleek bereid de hand naar de
doe-het-zelver uit te steken. De afspraken tussen hem en maandblad
'Doehetzelf' resulteerden in een reeks van artikelen waarin hij vanuit
een uiterst practische benadering het vak van de binnenhuisarchitec-
tuur voor iedereen toegankelijk maakt.

In het januarinummer van het maandblad begint Jan des Bouvrie met
een aantal opmerkelijke uitspraken. Hij vindt, zegt hij, ruimte het mooi-
ste meubel... over minitafeltjes struikel je maar. Je moet in je kamer vrij-
uit kunnen lopen. Woonsfeer hoeft niets met prijs van doen te hebben,
met andere woorden: 'hoe duurder hoe mooier' gaat niet op.

Ook over kleurgebruik poneert hij stellige ideeën: pasteltinten worden
toegepast in een interieur dat nog overwegend wit blijft; als contrast

Binnenhuisarchitect Jan des Bouvrie.

zwarte meubelen van glimmende materialen met onverwachte kleurac-
centen en ten derde het gebruik van lichte, natuurlijke materialen
(blank hout, linnen, katoen) in aardse kleuren.
Kledingmode, zegt hij, heeft een duidelijke invloed gekregen op de inrich-
ting (ook een vorm van aankleding) van het huis.

Stijlmeubels mogen van hem, maar je moet ze alleen kopen als je ze zelf
echt mooi vindt, als ze bij jezelf en in je interieur passen. Een ding zonder
antieke waarde, maar waaraan een persoonlijke binding vast zit, een
stukje eigen geschiedenis of sentiment, kan veel meer voldoening geven
dan een tafel met Queen Anne-poten.

Naast die stijlpoten schopt hij nog talloze andere heilige huisjes omver.
Dit kan een verfrissende kijk op het woonbeeld van de komende jaren
opleveren.

PROBLEMEN TUSSEN HUUB-
DER en verhuurder hoeven niet

meteen met cyaankali voor de katten
of de hakbijl beslecht te worden. Om
dit soort geschillen op te lossen zijn
huurcommissies in het leven groepen
en nog dagelijks bewijzen ze hun be-
staansrecht. De heer G. van Rhijn,
jurist en voorzitter van onder andere
de Utrechtse huurcommissie: „We
hebben ongelooflijk veel zaken. Soms
te veel om op de zitting lang aandacht
aan de mensen te kunnen besteden.
Voor hen is het de enige zaak, hun
zaak en daarom heel belangrijk. Soms
hebben ze er een halve dag voor uitge-
trokken en dan staan ze na vijf minu-
ten alweer op de stoep. Het is de ver-
velende keerzijde van het feit dat je
zoveel mogelijk mensen wilt helpen".

De wieg van de eerste huurcommis-
sie staat aan het begin van de vijftiger
jaren. Jaren van grote woningnood
waar uitbundig geprofiteerd werd
door sommige huiseigenaren die er
geen been in zagen om gigantische be-
dragen te vragen voor miniscule ka-
mertjes. Voor iedere huurder die
klachten had, stonden immers tien
andere gegadigden op de stoep te trap-
pelen. Het idee dat de huurder be-
schermd moest worden tegen de profi-
teurs mondde uit in de oprichting van
de huurcommissies. In de loop der ja-
ren heeft zowel de structuur van de
woningmarkt als de taak van de huur-
commissie zich gewijzigd. Niet veran-
derd is het idee wat ten grondslag ligt
aan de commissie: dat zij er is ter be-
scherming van de huurder, al vindt
ook de verhuurder er het gewillig oor
van een meedenkend commissielid
voor zijn vragen en problemen.

De belangrijkste taak van de huur-
commissies is uitspraak doen in me-
ningsverschillen over de verandering
van de huurprijs. Twee voorbeelden:

Problemen tussen huurder en verhuurder komen dagelijks voor. Via
een huurcommissie kunnen dese geschillen vaak worden opgelost.
Een artikel over het reilen en zeilen van een huurcommissie.

De huurcommissie is
geen overbodige luxe

Een huurder is het oneens met de aan-
gekondigde huurverhoging. Hij heeft
zijn huisbaas al drie keer gevraagd het
huis te schilderen maar nog steeds
bladderen de muren in alle kleuren
naar beneden. Een verhuurder heeft
al een paar aardige en een paar boze
brieven geschreven om zijn huurder te
sommeren de huurverhoging te beta-
len, maar nog steeds wordt zonder op-
gaaf van redenen het oude bedrag
overgemaakt. Twee gevallen waarin
de communicatie tussen huurder en
verhuurder stagneert en de huurcom-
missie kosteloos ingeschakeld kan
worden.
Wat sijn de volgende stappen in het
proces?
De heer van Rhijn: „Als er bezwaar is
aangetekend bij de huurcommissie
dan stuurt deze een ambtenaar op pad
om onderzoek te verrichten. Deze stelt
aan de hand van een puntensysteem
(een eigen bad is bijvoorbeeld tien
punten en een wastafel twee punten)
de huurwaarde van een woning vast.
Daarnaast wordt de mate waarin de
woning onderhouden is onder de loep
genomen. Vervolgens wordt er een
raiport opgemaakt. Ter afsluiting
van het onderzoek vindt er een zitting
van de huurcommissie plaats waar-
voor beide partijen uitgenodigd wor-
den.
Ze hoeven niet te komen. Er is geen
verschijningsplicht. Blijven ze thuis,
dan wordt er alleen op basis van het

rapport een uitspraak gedaan. Is een
van de beide partijen het niet eens met
de uitspraak dat moeten ze zorgen dat
ze binnen twee maanden naar de kan-
tqnrechter stappen anders wordt de
uitspraak bindend".

Volgt er op ieder beswaar wat aange-
tekend wordt een zitting?
„Nog welja. Als er nu iemand komt die
zegt: „Ik kan het allemaal niet meer
betalen, weg met meneer Lubbers",
dan kunnen we weinig doen. Toch
wordt er een zitting gehouden vanuit
die eerdere genoemde bescherming
van de huurder. Misschien bedoelt die
meneer helemaal niet dat Lubbers
weg moet, maar dat de regenpijp lekt.
In zo'n zitting wordt hem de ruimte
geboden dingen te formuleren die er
anders misschien niet uit zouden ko-
men. Er is overigens wel een wetswijzi-
ging op komst met de eis om bezwaren
duidelijker te formuleren."
Naast uitspraak doen in geschillen,
behoort adviseren over de bedragen
die betaald moeten worden aan servi-
cekosten (gas, electriciteit, de glazen-
wasser en schoorsteenveger) tot de mo-
gelijkheden van ds commissie.

Waar houden de mogelijkheden op?
De heer Van Rhijn schetst in enkele
voorbeelden de grenzen aan de macht.
Er zijn nogal wat juridische addertjes
onder het gras. Een voorbeeld. Huur-
ders kunnen achterstallig onderhoud

alleen als argument tegen huurverho-
ging opvoeren wanneer ze de huisbaas
vóóraf uitdrukkelijk hebben gewezen
op die rottende trap of dat verzakken-
de plafond (tenzij de gebreken zo zicht-
baar zijn datje met deur en al het huis
binnenwandelt). Hebben ze dat ver-
zuimd dan kunnen ze bij de huurcom-
missie hun recht niet halen.

Een tweede voorbeeld. Het kan voor-
komen dat meneer Jansen / 250,- meer
betaalt voor hetzelfde huis met dezelf-
de voortuin en hetzelfde raam naast
dezelfde voordeur als meneer Pieterse.
Een prijsverschil wat niet begrepen
kan worden vanuit het nuchter Hol-
landse denken maar juridisch wel ge-
rechtvaardigd kan zijn.
In dit soort gevallen kan de commissie
niet ingrijpen maar wel de situatie
verhelderen, de mazen in het wettelij-
ke net aangeven en richtlijnen uit-
stippelen voor de toekomst.

Hoe zvjn de huurcommissies georga-
niseerd?
Verspreid over het hele land zijn er 62
huurcommissies die worden bijge-
staan door 22 secretariaten. ledere
commissie bestaat uit een -juridisch
geschoolde- voorzitter, leden-huur-
ders en ledenverhuurders (een make-
laar, kaderlid van de vakbeweging).
Voor de leden is het een parttime
baan, voor de voorzitter een fulltime
gebeuren. Letterlijk fulltime. De za-
ken stromen binnen en de tijd is snel
gevuld. Het is zichtbaar aan de stapels
post op het bureau van de heer Van
Rhijn en merkbaar aan het aantal
binnenkomende telefoontjes: de huur-
commissie is nog steeds geen overbodi-
ge luxe.

De heer Van Rhijn schetste de gang van
zaken in Utrecht. Voor meer informatie
met betrekking tot de regio Amsterdam
kan men terecht bij:
huurcommissie Amsterdam, Droogbak la,
Postbus 19412, tel. 020-220277.

Zacht en hard tapijt
in de nieuw kleuren
W IE OP DIT moment van

plan is nieuw tapijt, lino-
leum of vinyl te kopen, zal een
aanbod vinden dat opvallend
afwijkt van de collecties van
enkele jaren terug. Het Neder-
landse interieur heeft een
punt gezet achter bruin. Lich-
tere kleuren zijn favoriet: wit,
grijs, blauw en pasteltinten.

Lange tijd zijn dergelijke kleuren in
tapijt moeilijk geweest, vanwege het
gevaar van vuilworden. Achter het
kleurige tapijt staat een technische
ontwikkeling, n.l. van garens die niet
of nauwelijks vocht opnemen, waar-
door vlekken makkelijker te verwijde-
ren zijn. Al is hier geen sprake van
wondervezels, het tapijt wordt er be-
slist minder kwestbaar door. Op grond
van deze ontwikkeling is de trend naar
lichtere kleuren verantwoord.

Als vanouds is moquette (velours ta-
pijt) het kleurentapijt bij uitstek. Dit
is een van de oudste soorten kamer-
breed tapijt, die de eigenschap heeft,
kleuren optimaal tot hun recht te la-
ten komen, maar... niet zozeer in Ne-
derland. In vele Europese landen is
deze tapijtsoort erg populair. Neder-
landers volgen wel de kleurontwikke-
ling in moquette tapijt, maar 'verta-
len' die ontwikkeling vervolgens in fri-
sé tapijt,

In Nederland bestaat een stijgende
vraag naar zogenaamd frisé tapijt. Dit
is tapijt met een sterk gedraaid garen

en een mooie rul uiterlijk. Prisé tapi
gemaakt van die nieuwe vocht -
vuilwerende vezels, is verkrijgbaar
een groot aantal soorten en kleure
Het heeft een goede pletweerstan
een eigenschap die veel mensen b
langrijk vinden als het om tapijt ga:

Voor mensen die liever 'harde vloe
bedekking' willen hebben, bestaat
een ruime keus in vinyl en linoleu
Het accent bij deze vloerbedekkir
heeft jarenlang gelegen op imitati
van plavuizen, marmer en park
maar door de kleurtrend is vraag on
staan naar eigentijdse vinyldessins e
opnieuw, naar linoleum.

Vinyl biedt meer comfort dan wel
steen- of tegelsoort ook, omdat h
(veel) zachter is en warmer aanvoe
aldus de stichting perscentrum w
nunginrichting. 'Voetwarm' is ee
steeds vaker gehoorde term, waarm
wordt aangeduid dat vinyl ook gechi
is voor slaapkamers, kinderkame
enz. Voorts is vinyl makkelijk in h
onderhoud en werkt het geluiddem
pend, eigenschappen die vooral goe
van pas komen in een huishouden m
kinderen en/of huisdieren.

De laatste jaren is een groot aanb
ontstaan van vinyl in eigentijdse u
voeringen: wit, grijs, primaire kleur
en pasteltinten. Rasterdessins en gra
fische dessins (vaak diagonaal, d
ruimtescheppend) kunnen een kam
geweldig opfrissen. De toepassing
zeer breed. Deze ontwikkeling hee
vinyl uit de 'imitatie-sfeer' gehaald e
een eigen karakter gegeven.
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Diagonaal vinyl werkt vaak ruimtescheppend.

w
H e

ge:
de
a

lo
dv

e
ts

d
i
ti
m
z

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5.- m rekening ge-
bracht.

• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2.50 in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

Diversen

Bontmantel-
inruil:

Nu een schilt nieuwe bont-
mantel met (kleine) bijbeta-
Img, ook regenmantels met
bontvoering, exclusieve Lam-
my-coats, (ook voor heren) en
nappakleding Bel voor af-
spraak of folders- 020-
233488

* Barok eethoek m. ronde
tafel, mooi bewerkte poot en
vel gebl stoelen, als nw Pr
n o t k Tel 17860
* Geniet ook in de winter van
de gezelligheid bij de Vereni-
ging Vrouwen van Nu Belt u
eens voor inlichtingen nr.
160851/14462
* Gevr garage omgeving
Watertoren Tel. 19000.

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub in alle stijlen. Vee
kleinantiek Laagste prijzen!
Leidsestraat 122. Dag tel
02520-20993. Koopavond.
* Hoera1! Jeroen
heeft een 8'!

Vissers

* Moet weg- Ren. 4 TL, bj
'77, beige, moet opgeknap
worden, div. nw onderd
aanw Pr ƒ275. Tel. 17225.
* Noten salontafel m glas
plaat; noten t v -kast; radio,
pick-up meubel; salonkast
Zaanse klok Pr n.o t.k Tel
17860
• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermelc
en dat de brief geadresseerc
wordt aan. Centrale Order
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de be
handeling
Te huur gevraagd BAR ol
SNACKBAR in Zandvoort Br
o nr 798-74184 bur v d blad.
* Te koop 3 barkrukken mei
rugleuning, a ƒ 40; kinderbed-
je ƒ50, kampeerbedje ƒ40;
fietsstoeltje ƒ25 Tel 17421.
* Te koop 3-dehge zithoek
in prima staat, bruine wand
kast Te a b Tel 02507
16923 - 02940-19594
* Te koop 50 verschillende
Bouquet reeks, ƒ 15 Tel
12141

Te koop aangeb. St Bern-
hard, reu, wegens omstandig-
heden, lief voor kinderen, 1 jr
oud, ƒ350 Tel 02507-14377
* Te koop aangeb kasten
wit ledikant (2-pers ), keuken-
buffet, gasfornuis Tel 16505.
* Te koop auto gasinstalla-
tie Tel 02507-14451.
* Te koop bromfietsvalhelm,
ƒ20 Tel 02507-17405
* Te koop canvas campmg-
bedje m. matras en toebeho
ren, ƒ25 Tel 19113, na 18
uur

* Te koop dik stalen Abus
kettingslot en integraal helm
(merk KIWI) voor slechts ƒ 75
Tel 16025
Te koop dubbelbeds breima-
chine, nieuw, ƒ 1600 Tel
15101
* Te koop gevr antieke lm
nenkast en bielzen tafel Tel
16505
* Te koop klassiek 2-1-1-zits
bankstel, prachtig velours
met noten handleggers Prijs
n.o t k Tel. 17860
* Te koop lichtgroene vouw-
deur, ƒ 15 Tel 12141.

* Te koop massieve toog-
kast Prijs n.o.t k. Tel. 19397.

* Te koop nieuwe dames-
Dantalons, zwart fluweel en
groen stof, beide mt 38, ƒ25
pst Tel 14735.

Gevr. jonge vrouw
met erv. in de horeca

voor restaurant
4 dagen per week.

Brieven met foto onder nr. 74162 bur. van
dit blad.

* Te koop prima skischoe-
nen, mt 41, merk Dynafit,
ƒ 100. Tel 02507-12850.

* Te koop z g a n. mini was-
machine, merk Vendex Van
ƒ145 voor ƒ75 Tel. 19423.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk Tel. 023-364168,
b g g. 023-381378.
* T k. 2 2-deurs kasten, 1
hang/leg, 1 zeer groot, m no-
ten; Rnish mooie sluier gordij-
nen, pr. no tk . Tel 17860.
T.k 2 modelauto's (Tamiya),
compl m zender en accu's
etc , ƒ 1500. Tel 02507-15359,
na 17 uur

* T k. antieke wieg; originele
letterbak; koperen waterke
tel Tel. 17063
* T.k. glazen salontafel; rood
kinderledikant; radiator, br.
80, h 50; treinbaan, defect,
Fischerman, 4 barkrukken
Tel 17063.

f dia er uil springt'

"* brengen
«HWeifte i

SALON DE MODE Bodhulspleln 8
ZANDVOORT

Tal.17679 '

* T k. Kalonk kookplaatje,
wit, 1200 W, nauwelijks ge-
Druikt wegens overcompleet
ƒ40. Tel 02507-15052.
* T k. keukenbuffet ƒ 30, el
deken (nieuw); snijmachine;
citruspers; broodrooster, kof-
ie app en molen; mini gas-

keukenkachel ƒ 50. T 17860.
* T k. koperen theewagen;
brons wijntafeltje; mini set

meedijzer m tegels, wit; div
ampen. Pr n o t k. Tel 17860
r.k. weg verh. massief eik
afel, nwpr ƒ 1995, nu ƒ 1250,
i stoelen, nw pr ƒ 695 p s t ,
nu ƒ300 pst. Tel 02507-
6305. (Pralen kan)

* T.k. weg. verhuiz. 1-pers
Ded + matr. + 1-pers. opklap-
bed, samen ƒ75; aquarium
met div spullen ƒ50; viewer

25. Tel 02507-16305.

SNEL!
wees er als
de kippen bij!

Lente/zomer-
album '86
weer een nieuw idee van

'J3SUISSES
Zandvoort, corn. slegersstraat 2

•*• Te koop rollerskates, m
34 Tel 17382.
* T k a hardhouten fauteu
met zw leren kussens (de
montabel), ƒ90. Keesomstr
53. Tel. 17225.
* Verz vr. oude Ned. an
sichtkaarten en antieke fo
to's Tevens k o a van Zand
voort ter ruiling aangeb., ook
fantasiek. gevr. 023-377405.
Voor voordelig SCHILDER-

WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Tel. 02507-15655, voor

vrijblijvende prijsopgave.
Wekelijks sauna ƒ 10, ma-di
do-dam , do-vr gem , za. hr.
zo par. Tel 023-330272. Win
<elc Parkwijk, H'lem-O
WIST U AL DAT WIJ EEK

flOTE COLLECTIE HEB
BEN van Lady-Arrow, Pnngle
of Scotland, Gardeur-Femme
Spotlight en vele anderen

Lida Bromet Mode
Haltestraat 18

Zandvoort
Zonnestudio

Kapsalon
Passage 42

r Lichaamssnelbruiner
40 min ƒ40,
abonn. 3x ƒ 100.

r Gezichtssnelbrumer
20 min. ƒ 10,
abonn 4x ƒ 30

r Zonnebank/hemel
20 mm. ƒ8,50,
abonn. 10x ƒ75.
Openingstijden Studio.
maandag t/m vrijdag.

Ook 's avonds geopend.
Openingstijden kapsalon-
dinsdag t/m zaterdag en

vrijdag t/m 21.00 uur.
Wij werken op afspraak.

Tel 02507-12500.
Tot ziens,

Ellie, Edith en Ben.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
o.ver aan de vakman.

Vraag vri|blijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!,

DE WIT VERHUIZINGEN

KKB1DE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoprt - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

word ook
bloeddonor

020-123450
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ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander
huisraad te koop9 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Telefoon

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij:

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Plaats 2041 JM Zandvoort
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bridge

NDVOORT - De derde wedstrijd
[e derde competitie door de leden
de Zandvoprtse Bridgeclub bracht
team Bruin/Emmen jr. de over*
ning in de A-lijn met 64,29%
«de werd het koppel Heilker/Vuls-
met 58,93%. Deze lijn wordt nog
ds aangevoerd door de heren
m en Emmen jr, de tweede positie

;dt thans ingenomen door het team
:uw/Rerjer.

fle overwinning in de B-lijn was
het team Van Ackooy/Drenth

56,25%, gevolgd door het koppel
e/Jurriaans met 55,83%. De da-

I Van Ackooy en Drenth voeren nu
p-lijn aan en mevrouw Smink en de

Jurriaans staan op de tweede
tts.

dames Verberne en Zwarter de-
het goed in de C-lijn en boekten de
•winning met 60,81%, de familie
rdebek eindigden als tweeden.
;e lijn wordt nog steeds aangevoerd

de heren Overzier en Van der
ak, de familie Koning bezet de
ede plaats.

fgelopen woensdag behaalde het
pel Holtrop/Van Zoelen 59%,
rmee ze het hoogst scoorden in de
jn. Het gelegenheidspaar Van de
g/De Vries liet met 52 % een tweede
its noteren. In de totale competitie
it het team bestaande uit de dames
jr/Van Petegem bovenaan, terwijl
koppel Holtrop/Van Zoelen een
ige tweede plaats heeft bemach-

ielle achterstand
taal voor TZB

voetbal

AARLEM - De lange winterstop is
3 niet erg bevallen en ondanks dat
nige oefen wedstrijden gespeeld wa-
was een moeizame start tegen

H de oorzaak van de 3-2 nederlaag.

ZB had tijdens die winterstop niet
gezeten en enige goede oefenwed-
den achter de rug. Toch was het
ie enigszins verstoord en de snel
lopen 2-0 achterstand zijn de
dvoorters niet meer te boven geko-

Tot aan de rust kon VVH de
Ie 2-0 voorsprong vasthouden on-
cs aanhoudende druk van TZB.

de tweede helft heeft TZB van
geprobeerd om de achterstand
te werken en ontstond er een

inend voetbalgevecht. Willem Ko-
; zorgde voor 2-1 en er leek van
; mogelijk. TZB bleef aanvallen
r een uitval betekende 3-1. De

gasten gaven echter niet op en
i Leen Bol 3-2 liet aantekenen was
•eer hoop. Het TZB offensief hield
aan maar kon niet doeltreffend
den afgemaakt.

laverjasavond bij
voortmeeuwen

klaverjassen

A.NDVOORT - Op vrijdag 31 janu-
wordt opnieuw een klaverjasavond

koppels georganiseerd door de
•tvereniging Zandvoortmeeuwen.
avond, die begint om acht uur,
dt gehouden in de kantine bij het
fdvelU aan de Vondellaan.

r worden ook deze maal fraaie prij-
beschikbaar gesteld voor de win-
rs. De opbrengst komt geheel ten
,e aan de jeugd van de vereniging.
koppel betaalt men zes gulden
deelname.

Sporting OSS dames zetten
zegereeks onverdroten voort

Het blok van Triumph kan een smash van Sporting OSS niet stoppen.

Foto: Harry Opheikens

ZVM-heren niette kloppen
ZANDVOORT - In de zaal-

handbalcompetitie gaat ZVM met
prima handbal voort. Nu moest
Meervogels er met 19-13 aan gelo-
ven. De dames kwamen minder
goed voor de dag en verloren na
een matige en harde wedstrijd met
6-8 van Hoofddorp.

De ZVM-heren zijn vooral op eigen
bodem, de Pellikaansporthal, een
moeilijk te bestrijden tegenstander.
Dat ondervond ook Meervogels dat in
de eerste helft aardig kon bijblijven.
De Zandvoorters houden het voor de
gewoonte om in de eerste helft niet het
beste spel te vertonen. Na een 5-2 voor-
sprong kwam Meervogels terug tot 5-5
door drie benutte strafworpen, 5-5.
Zandvoortmeeuwen kon de eerste
helft afsluiten met een magere 7-6
voorsprong.

In het tweede gedeelte een ouder-
wets op dreef Zandvoorts team dat
Meervogels volledig wegspeelde. Joost
Berkhout was weer prima in vorm en
zorgde er voor steeds aanspeelbaar te
zijn. Bovendien waren de schutters
Djurre Boukes en Wim Brugman ook
nu op dreef en lieten fraaie doelpun-
ten noteren. De ZVM verdediging sloot
in de tweede helft uitstekend en met
spectaculair zaalhandbal werd Meer-
vogels naar een 19-13 nederlaag ge-
speeld.

Doelpunten ZVM: Djurre Boukes 7,
Wim Brugman 6, Hans Moll 3, Joop
Boukes 2, Dirk Berkhout 1.

Dames

De ZVM dames konden niet in het
spelritme komen en gingen daardoor
tegen Hoofddorp ten onder. De strijd
begon direct al erg rommelig mede

door het zwakke optreden van de
scheidsrechters. In de eerste helft kon
ZVM nog wel aan de goede kant van de
score blijven (4-3), maar het harde spel
van Hoofddorp zorgde voor veel irrita-
tie. ZVM raakte van slag en kwam niet
meer tot goed spel. Hoofddorp dat ze-
ker niet groots speelde gooide veel fy-
sieke kracht in de strijd waartegen
ZVM niet bleek opgewassen. Tussen
de bedrijven door stopte doelvrouwe
Greet Vastenhouw een drietal straf-
worpen waardoor de nederlaag gering
bleef, 6-8.

ZANDVOORT - De zaterdag-
avond was ook dit keer een Spor-
ting OSS volleybal gebeuren
waarbij acht teams in het veld
kwamen. Drie partijen leverden
winst op, vier gingen verloren en
éénmaal werd gelijk gespeeld. Het
eerste damesteam behaalde een
vlotte 3-1 overwinning op
Triumph, maar de heren staan
nog steeds met lege handen en
moesten nu Spaarne'75 met de
punten laten vertrekken, 0-3.

Het Sporting OSS damesteam s'tart-
te de strijd tegen Triumph niet al te
best. Tot aan 9-9 hielden de partijen
elkaar in evenwicht maar toen profi-
teerde Triumph van enige Sporting-
fouten en liep uit naar 10-12. Sporting
kwam nog enmaal terug tot 12-12
maar opnieuw profiteerde Triumph,
12-14. Coach Akkerman nam een
time-out maar het mocht niet meer
baten, 13-15. In de tweede set een ge-
heel ander Sporting OSS dat snel het
ritme vond. Met een goede opslag, be-
tere stops en prima smashes werd het
initiatief genomen en snel was de set
ten einde, 15-4. In de derde set nam
Triumph een 4-8 voorsprong en toen
begon de Sporting machine pas te
draaien en met 15-10 werd ook deze set
winnend afgesloten. De vierde set liet
Sporting zien te sterk te zijn en binnen
enige minuten prijkte een 10-0 voor-
sprong op het scorebord. Triumph kon
met een opslag terug komen tot 10-4
maar toen was het snel gebeurd door
enige harde smashes, 15-4.

Het tweede damesteam had het een
stuk moeilijker tegen het op de derde
plaats staande JBS en kwam tot een 2-
2 gelijkspel. De eerste set werd na een
op en neergaande strijd met veel moei-
te door Sporting OSS in een 17-15
overwinning omgezet. In de volgende
twee sets was de organisatie bij Spor-
ting verdwenen en kon een goed spe-
lend JBS overtuigende setwinsten be-
halen, 9-15 en 8-15. In de vierde set
herstelde Sporting OSS zich en kwam
in de vorm van de eerste set. Met rus-
tig uitgevoerde en goed opgebouwde
aanvallen nam Sporting snel afstand.
JBS vluchtte tweemaal in een time-
out maar Sporting trok zich daar niets
van aan en ging stug door naar een 15-
5 setwinst.

Het derde damesteam was tegen De
Blinkert niet opgewassen en verloor
kansloos met 3-0. In een regelmatig
verlopende strijd kon Sporting OSS
geen antwoord vinden op de felle aan-
vallen van haar tegenstander die voor-
sprong nam en niet meer weggaf.

Het vierde damesteam, dat de laat-
ste weken verloor, herstelde zich pri-
ma tegen IDEE door een overtuigende

3-0 overwinning. In de eerste set ging
de strijd lang gelijk op en bleef de af-
stand tot één of twee punten beperkt
maar in een enerverende slotfase wist
Sporting met 17-15 de winst te grijpen.
In de tweede set domineerde Sporting
zo zeer dat de set snel met 15-8 was
uitgespeeld. IDEE zette in de derde set
sterk aan en dwong Sporting OSS tot
het uiterste. De Zandvoortsen hielden
het hoofd erbij en knokten zich naar
een 16-14 overwinning, hetgeen 3-0 be-
tekende.

Heren

Het nog puntloze eerste herenteam
deed zijn uiterste best om hierin ver-
andering te brengen en gaf Spaar-
ne'75 uitstekend partij. De strijd ging
lange tijd gelijk op en na een 9-9 stand
m de eerste set drukte Spaarne door
naar 9-15. De tweede set gaf een zelfde
spelbeeld te zien en opnieuw gaf Spor-
ting tot 9-9 knap tegenspel. Toen was
het echter Spaarne dat de set uitspeel-
de naar 11-15. De derde set had Spor-
ting naar zich toe kunnen trekken
maar op het beslissende moment wer-
den kostbare foutjes gemaakt, die
Spaarne doeltreffend afstrafte. Tot
15-15 hield Sporting dapper stand
maar toen maakte Spaarne de beshs-
sende punten 15-17 en gingen de Zand-
voorters eervol ten onder.

Het tweede herenteam komt steeds
beter in het ritme waardoor de aanval-
len beter verlopen. IDEE l was het
team dat geen antwoord had op het
verrassende aanvalsspel van Spor-
ting. Vooral in de eerste twee sets
draaide Sporting op volle toeren en
overklaste IDEE met 15-5 en 15-7. Een
inzinking in de derde set betekende
dat IDEE het spel naar zich toetrok en
de set greep met 11-15. Sporting was
echter fel gebrand op de zege en nam
in de vierde set de draad weer op en
sloeg hard toe met een 15-8 setzege.
. De beide jeugdteams waren niet op-
gewassen tegen de tegenpartijen en
verloren met 1-2 en 0-3. Sporting OSS
speelde tegen Allides M een prima par-
tij volleybal en had tweemaal de kans
om de partij winnend af te sluiten. Het
was echter Allides dat m de besissende
fase tweemaal toesloeg en met 15-13 en
15-13 won. In de andere set had Spor-
ting laten zien dat het wel kon, daar
toen met 15-9 w.erd gezegevierd, maar
het kon de 1-2 nederlaag niet voorko-
men. Het jongens-mix team dat tegen
de „reuzen" van Allides A moesten op-
boksen, waren tegen dit geweld niet
opgewassen. In het verloop van de
strijd kreeg Sporting wel meer grip
door goed te blokkeren en kon de ach-
terstand klein worden gehouden. De
eerste set ging met 15-4 verloren en de
tweede met 15-7 maar de derde set gaf
een duidelijke verbetering, alhoewel
Allides niets cadeau gaf, 15-10.

lerstel ZVM na
nige nederlagen
A.NDV99RT - In de zaalvoet-
:ompetitie kwam Zandvoort-
uwen tegen Koestveld in het

i en won overtuigend met 4-0.
ko staat een moeilijk competi-
ot te wachten en verzeilt door
4-3 nederlaag tegen Concordia
e gevarenhoek.
een terugval in een aantal wed-

den heeft Zandvoortmeeuwen
Versteege de draad weer opgeno-
en liet tegen Koestveld uitste-
zaalvoetbal zien. De bal ging vlot
en Koestveld stond met de rug

i de muur. Paal en lat stonden
ers voor de Meeuwen in de weg.
y Lensbergen brak door en werd
gelegd maar de toegekende straf-
3 werd door Tom Loos tegen de
geknald. Tom Loos herstelde zich
er snel en met een vloeiende bewe-
zette hij enige tegenstanders op
•erkeerde been en brak de score
. 1-0. Henk Gaus was weer prima
reef en bracht Gerry Lensbergen
elling, die 2-0 liet aantekenen.

estveld probeerde wat terug te
maar in de verdediging stond

0 Termaat zijn mannetje en was
nan Michel Winter prima op
. Voor het overige was. het Zand-
meeuwen dat het spel bepaalde

Koestveld overklaste. Riek Keur
door en knalde tegen de rug van

tegenstander op maar in de re-
d scoorde hij alsnog, 3-0. De
voorters lieten de bal goed rond-
en drie minuten voor het einde

alde Ronald Halderman de eind-
1 op 4-0. Door deze zege blijven de
voorters mee strijden om de top-
ie.

der de goede leiding van scheids-
«r Leo Huis in 't Veld, geassis-

teerd door grenswachter Ad Lerjen, be-
gonnen Concordia en Rinko aan een
meer spannende dan hoogstaande
zaalvoetbalwedstrijd. In het begin had
Rinko het beste van het spel, en paal
en lat voorkwamen dat de Zandvoor-
ters de leiding namen. Rinko was over
het geheel genomen het meest aanval-
lend maar moest uiterst attent blijven
op de counters van Concordia. Scho-
ten van Frans Post, Piet Keur en
Teun Vastenhouw hadden meer ver-
diend, maar de score bleef tot aan de
rust dubbelblank.

In de tweede helft lag Rinko enige
goede één-tweecombinaties op de vloer
en uit één daarvan kon Peter van
Kalmthout de score openen, 0-1. Rin-
ko ging goed door en Frans Post had
geen geluk met zijn vele schoten. Toch
kwam Rinko in de zesde minuut op 0-2
door een doeltreffende actie van Frans
Post. Rinko had toen de strijd moeten
beslissen maar onnauwkeurig uitver-
dedigen, en de bal lag in het Zand-
voortse doel, 1-2. Rinko raakte door
deze tegenvaller van slag en Concor-
dia rook een kans die ook werd waar-
genomen. In de tiende minuut werd
het 2-2 en hierna volgde een strijd om
de winnende treffer. Concordia was
daarbij wat gelukkiger en scoorde 3-2.
Rinko ging fel op de aanval spelen
maar de afstandsschoten van Piet
Keur werden voortreffelijk gestopt
door de Concordia doelman. Met een
snelle uitval bracht Concordia de
stand zelfs op 4-2 en toen Teun Vas-
tenhouw, met nog vijf minuten te
gaan 4-3 scoorde leek er een gelijkspel
in te zitten. Wat de Zandvoorters er
ook aan deden Concordia verdedigde
stug en hield de belangrijke twee pun-
ten vast. Rinko zakt door deze neder-
laag op de ranglijst en zal er alles aan
moeten doen om degradatiegevaar te
voorkomen.

Zandvoortm. en West Frisia
houden elkaar in evenwicht

ZANDVOORT - Na een winter-
stop pauze van enkele weken kon
Zandvoortmeeuwen zondag in het
veld komen tegen West Frisia en
het uiteindelijke resultaat viel te-
gen. Beide teams hielden het op
een 1-1 gelijkspel. Voor de Zand-
voorters en de jubilarissen Kerk-
man en Jongbloed een tegenval-
lend resultaat, waarbij het gat
met de koplopers wel erg groot
wordt.

Het begin ging nog wel en Zand-
voortmeeuwen liet enige goede kombi-
naties zien en in die fase had een
voorsprong genomen moeten worden.
Jaap Meijer zag een schot gestopt en
even later werd zelfs de doelman uitge-
speeld maar het schot van Meijer werd
door een Frisia-speler van de lijn ge-
haald. Ook in inzet van Hans
Schmidt, na een afgesloten hoek-
schop, werd van de doellrjn gewerkt.
Na de redelijke openingsfase viel
Zandvoortmeeuwen ver terug en kon
West Prisia het initiatief nemen zon-
der echt gevaarlijk te worden.

De Zandvoortmeeuwen defensie
bleef overeind mede door de toegepaste
buitenspelval. Eenmaal lukte dat niet,
ondanks vlaggen van de grensrechter,
en kon de West Frisia voprtwaarts al-
leen op doelman Ben Visser afgaan,
die kansloos werd gepasseerd, 0-1. De
Enkhuizenaren bleven in de aanval
maar konden niet doordrukken.

In de tweede helft bleef West Frisia
even de aandacht trekken en moest de
Zandvoortmeeuwen defensie enige
malen handelend optreden. Deze de-
fensie, onder leiding van de betrouw-
bare Frans Post en Richard Kerkman,
bleek ook deze middag het sterkste
deel van het team. Aanvallend ging er
te weinig uit van de Zandvoorters.
Toen bij de badgasten Fred Ipenburg
en Riek Keur in het veld kwamen voor
Hans Schmidt en Marcel Schoorl,
kwam er meer vaart in het team.

Het spel werd door Zandvoortmeeu-
wen te kort gehouden maar er vielen

toch gaten en mogelijkheden op de ge-
lijkmaker en meer. Toch was er een
foutje van de West Friezen voor nodig
om tot de gelijkmaker te komen. Een
voorzet van Jaap Meijer werd slecht
beoordeeld en Riek Keur bedacht zich
geen moment en knalde de gelrjkma-
ker in de touwen, 1-1. Met nog twintig
minuten te gaan werden de Zandvopr-
ters sterker en moest West Frisia zich
alleen tot verdedigen beperken. De
strijd die toch al niet groots was, zakte
verder naar een bedenkelijk peil.

Toch waren er kansen voor Zand-
voortmeeuwen. Jaap Meijer zag een
lob, toen de doelman zijn doel had ver-
laten, net naast gaan en even later
kogelde Fred Ipenburg op de vuisten
van deze doelman. In de slotfase wist
John van der Zeijs met het hoofd te
scoren maar het doelpunt werd we-
gens buitenspel afgekeurd. De Meeu-
wen bleven het proberen, maar moes-
ten uiterst attent blijven bij uitvallen
van West Frisia, om te voorkomen dat
het gelrjkespel niet verloren ging.

• Het Nederlandse team dat binnenkort gaat deelnemen aan de Finale
Selectie voor de Camel Trophy 1986. Van links naar rechts: Jan Heijne, Rob van
Leeuwen, Brigitte van der Loo, Gerrit Dammer en Jan Bos.

Deelnemers aan eindselectie
Camel Trophy zijn bekend

HAARLEM - Na een spannende
strijd hebben vijf personen zich weten
te plaatsen voor deelname aan de Pi-
nale Selectie voor de Camel Trophy
1986 m Australië. Het zijn Jan Heijne
(32) uit De Cocksdorp, Rob van Leeu-
wen (27) uit Maassluis. Brigitte van
der Loo (22) uit Den Bosch. Gernt
Dammer (24) uit Breda en Jan Bos (31)
uit Maartensdijk. Zy zullen begin fe-
bruari de onderlinge strijd aanbinden
om te bepalen welke twee kandidaten
liet Nederlandse team gaan vormen en
wie er als reserve wordt aangewezen.

De Nationale Selectie, waaruit deze
kandidaten tevoorschijn kwamen, le-
verde een verbeten, maar sportieve
strijd op tussen de twintig deelnemers.
Ze waren allen vastbesloten om mee te
doen aan het Camel Trophy-avon-
tuur, waarbij men gedurende twee we-
ken door de Australische bush rijdt
per speciale Land Rover. De Camel
Trophy 1986 start officieel op 12 maart
te Cooktown. in het tropische noord-
oostelijk deel van Australië. De ruim
duizend mijl verder gelegen finish-

Opnieuw verlies
voor The Lions

*
basketball

HILLEGOM - De basketbal he-
ren van The Lions zijn er niet in-
geslaagd de reeks nederlagen een
halt toe te roepen. Tegen DIOS in
Hillegom werd ook bij vlagen goed
gespeeld, maar dat was te weinig
om de score positief te beëindigen
69-53.

In de beginfase kwam Lions moei-
zaam tot goede aanvallen en DIOS
bouwde snel een zeven punten voor-
sprong op. De Zandvoorters schakel-
den over op een drie-twee zone en het
liep beter. De bal werd langer rondge-
speeld en tot het juiste moment werd
gewacht om de aanval af te ronden.
Dat leverde resultaat op daar de stand
in de 13e minuut 15-16 was in Lions
voordeel. Lions kon echter dit speltype
niet vasthouden en DIOS nam het
heft in handen en kwam tot een rust-
stand van 29-23.

In de tweede helft werd de achter-
stand van de badgasten snel op twaalf
punten gebracht, mede door enige
driepunters van DIOS. Wat Lions ook
probeerde het lukte niet erg meer on-
danks enige goed tip-ins van Peter van
Koningsbruggen. Met een achter-
stand van zeven punten ging Lions
over op man to man wat niet lukte en
DIOS kon een ruime overwinning be-
halen, 69-52.

Autopuzzelrit
ZANDVOORT - De autosportvere-

niging „Sandevoerde" organiseert op
zaterdag l februari 1986, een autopuz-
zelrit in de gemeente Zandvoort. De
deelname staat open voor iedere sport-
ive automobilist. De lengte van de rit
is ca 30 km te rijden met een snelheid
van ca 13 km/per uur.

Uitzetter van deze rit is de heer W.
Jansen. Gelegenheid tot inschrijving
van af 19.30 uur in hotel „Delicia"
Kerkstraat 16 te Zandvoort. Start eer-
ste deelnemer om 20.01 uur. Het in-
schrijfgeld bedraagt ƒ 12,- per equipe.

Leden van A.S.V. „Sandevoerde", heb-
ben recht op ƒ 2 korting. Deze rit telt
mee voor het clubkampioenschap
1986. Inlichtingen bij de sekretaris, te-
lefoon 02507-13180.

Hulde voor Richard Kerkman en
Chris Jongbloed na, 250 partijen

Omringd door medespelers worden jubilarissen Richard Kerkman en Chris Jongbloed gefeliciteerd door
Nijboer en penningmeester Jongbloed. Harry Opheikens

ZANDVOORT - Nadat enige afgelastingen en de winterstop het huldigen van de spelers Richard Kerkman en
Chris Jongbloed in de weg stonden was het zondag jongstleden zover. Voor de wedstrijd tegen West Frisia werden de
beide 29-jarige Zandvoortmeeuwen-voetballers gehuldigd door het bestuur in verband met het spelen van 250
officiële wedstrijden. Vanaf hun achtste jaar spelen zij in hetzelfde elftal en elf jaar geleden kwamen zij het eerste
team versterken. Richard Kerkman en Chris Jongbloed kunnen op een geweldige periode terugkijken met vele
hoogtepunten maar ook dieptepunten. De spelers zijn nooit lang uitgeschakeld door blessures of schorsingen. Wat
hoogtepunten betreft viel er een aantal kampioenschappen te noteren maar aan degradatie was ook niet te
ontkomen. Beiden speelden tegen gerenommeerde tegenstanders zoals Ajax, AZ, Fortuna. Haarlem, Telstar en
MVV. Ook kwamen zij uit in vertegenwoordigende teams van de KNVB en behaalden zij successen op zaalvoetbal-
gebied.

Voor de wedstrijd bood voorzitter Nijboer beide Zandvoorters een enveloppe met inhoud, een blijvend aandenken
en bloemen aan en bedankte hen voor de uitstekende inzet.

plaats Darwin hoopt men op 24 maart
te bereiken.

Binnenkort vertrekt het Nederland-
se vijftal naar Engeland, waar uitge-
tareide testen zullen plaatsvinden op
het vrijwel ondoordringbare "off-
road "-gebied van Land Rover. Een in-
ternationale jury zal daar definitief
bepalen welke teams uit de veertien
deelnemende landen de Camel Trophy
1986 in Australië gaan rijden.

VOETBAL
Zondag: SRC-Zandvoortmeeuwen

14.30 uur

TZB-Vogelenzang 14.30 uur terrein
aan de Kennemerweg

Zaterdag: Zandvoort '75-AAlsmeer
15.00 uur terrein binnencircuit

ZAALHANDBAL

Zondag: Blinkert dames-ZVM 12.50
uur Kennemersporthal Haarlem

Tornado heren-ZVM 14.15 uur
Heerhugowaard.
BASKETBAL

Zaterdag: Lions heren-LC Players
19.00 uur Pelikaansporthal

Lions dames-Kometen 20.15 uur
Pellikaansporthal.
BADMINTON

De BC Lotus speelt zondag thuis-
wedstrijd in de Pellikaanhal.

Aanvang 09.30 uur: Lotus 7-Johez 3;
Lotus 8-Pluimbal 4; Lotus 9-Velsen 11;
Lotus Hl-Zijderveld H2; Lotus Al-Vel-
sen Al; Lotus Bl-Velsen BI; Lotus B2-
Velsen B2; Lotus Cl-Velsen Cl. Aan-
vang 13.00 uur: Lotus 2-Veglo 1; Lotus
3-Almere Haven 1; Lotus 4-Amster-
dam 2; Lotus 5-ASVU 3; Lotus 6-Air-
sport 4.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhaii

19.00 uur Zandvoortmeeuwen 6-Parde
Boys 2; 19.45 uur TZB-H. Hillegom'
20.40 uur Zandvoort Noord 8-H. Hüle-
gom 4; 21.25 uur TZB 5-Out 2; 22.1CJ
uur Zandvoort Noord 3-NAS 2.

Maandagavond in de Zandvoortse;
sporthal Pellikaan: 20.30 uur Nihot L.-!
Halfweg A jun.; 21.15 uur Cecils-Con-
cordia vet.; 22.00 uur Zandvoort Noord
5-SIZO 2.

Postzegelnieuws
ZANDVOORT - Op vrijdag 31 janu-

ari wordt door de Zandvoortse Postze-
gelclub de maandelijkse clubavond ge-
houden. De bijeenkomst vindt plaats
in het Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat en begint om 19.00
uur. Gedurende het eerste uur wordt
de gelegenheid geboden informatie
over de handel en wandel van postze-
gels in te winnen.

De veiling start om 21.00 uur. Be-
langstellenden zijn van harte welkom.

Nieuwe eigenaar

Per l januari 1986 is de postzegel- en
munthandel van Mountz BV m Haar-
lem overgegaan naar de heer en me-
vrouw Jonkman. De heer Jonkman
was gedurende 13 jaar beheerder van
de winkel van Mouritz BV in de Grote
Houtstraat in Haarlem.

Na enige veranderingen die het aan-
zien gezelliger moeten maken, zal de
winkel op 30 januari worden hero-
pend. Voor de klanten hebben de heer
en mevrouw Jonkman op die dag een
aardige surprise in petto. Tijdens de
veranderingen aan de winkel gaat de
verkoop normaal door, vooral ook met
het oog op de supplementen Neder-
land 1985 die inmiddels zijn versche-
nen.

Het spreekt vanzelf dat men ook in
de toekomst met wensen en vragen op
postzegel- en muntengebied bij de
heer Jonkman en zijn vrouw terecht
kan. waarbij vooral ook de jeugd de
nodige aandacht zal krijgen.

Judokainpioenen
judo

ROTTERDAM - Op 25 en 26 januari
werden in de Energiehal in Rotterdam
de open judokampioenschappen ge-
houden. In een veld van 1600 deelne-
mers is het twee leerlingen van de
Sportacademie Nauwelaerts de Agé
gelukt kampioen te worden.

Dit waren: Alice van Goor in de ca-
tegorie meisjes geboren 1972/73 en Ben
Rietdijk bij de jongens geboren in
1969/70.

Beiden behaalden een eerste plaats,
dit tot groot genoegen van hun trainer
Henk Harm.
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Miele Wassalon Wasuniek
aan Haltestraat 63-b

ZANDVOORT - Sinds Joke en Stef
Weller de vrijdag na de kerstdagen
hun nieuwe wasmachines in gebruik
stelden, hebben al veel klanten hun
grote bewondering uitgesproken voor
de wijze waarop hun was veel sneller
en nog schoner wordt behandeld. Het
verschil is volgens Stef opmerkelijk.
Het heeft alles te maken met de wijze
waarop het sop in de nieuwe Miele
wasmachines circuleert. "Het sop in
de trommels wordt namelijk herhaal-
delijk teruggevoerd, zodat geen rest-
substantie voor de afvoer blijft staan,
hetgeen in veel andere wasmachines
veelvuldig voorkomt. Het resultaat is
inderdaad, geen grapjes, een veel scho-
nere was, iets dat de klanten en ons
opvalt", vertelt hij enthousiast. Bo-
vendien centrifugeren deze wasma-
chines zo goed, dat geen gebruik meer
hoeft te worden gemaakt van een gro-
te centrifuge na het wassen. "Het was-
goed kan zo vanuit de wasmachines in
de droogtrommel en dat geeft een gro-
te tijdbesparing", iegt hij uit.

Doordat de extra centrifuge niet
meer nodig was, kwam er ook meer
ruimte vrij in de wassalon. Ruimte die
werd benut voor het inrichten van een
kleine balie waar nu de klanten hun
was kunnen afgeven, wanneer men
zelf geen tijd heeft de was te verzorgen,
en het afrekenen. Trouwens de hele
salon heeft een grote verandering on-
dergaan. Weg zijn de donkergrijze
wanden en het zwarte plafond dat
aanwezig was toen Stef en Joke Weller
in april 1982 in deze ruimte begonnen.

Langzaam maar zeker, beetje bij beet-
je, werd het interieur omgebouwd.
Stef deed dit in zijn vrije tijd, dat wil
zeggen in de avonduren en in het
weekeinde. De kerstdagen bijvoor-
beeld werden besteed aan het installe-
ren van de nieuwe wasmachines,
daarvoor waren de wanden al voorzien
van witte plastic schroten en werd het
tegelwerk vervangen. Het resultaat is
een mooie wassalon uitgevoerd in de
frisse tinten wit en blauw.

Bij Wasuniek worden wassen geheel
verzorgd, dat wil zeggen, wanneer men
er zelf geen tijd voor heeft, dan geldt: 's
morgens gebracht, 's avonds de was
keurig opgevouwen en schoon weer

XIRKS
DIENSTEN

Weekend: 1 - 2 februari

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu-
wen. Bediening Heilige Doop. Mede-
werking Muziekgroep. Collecte We-
relddiakonaat. Crèche aanwezig.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman.
Werelddiakonaatszondag. Thema:
"Gaven delen wereldwijd". Kinderne-
vendienst en crèche.

NEDERLANDSE PROTESTAN-
TENBOND
Zondag: Ds. R. Gaaikema, Haarlem.

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Feestelijke viering
van de opdracht in de tempel (Maria
Lichtmis). Celebrant H.J. Kaandorp.
Thema: "Lichtfeest".

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem
Zondag 10.30 uur: ds. J. Overduin.
Zondag 19.00 uur: Avonddienst ds. J.
Overduin H.A.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag om 15.00 uur, tel. 14878.

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen. Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE'

Periode 21 januari - 27 januari 1986
Ondertrouwd
Bol, Ronald en Van der Mije, Elsebé L.
Conijn, Cornelis H, en Zonneveld, Ma-
deleine A.M.
Zwemmer, Ronald en Spa. Antonia E.
Y.
Gehuwd:
De Graaff, Hans H.W.A. en Van Dnel,
Brigitte
Van Norde, Johannes en Pijcke, Victo-
rina M.
Geboren
Gineke, dochter van Visser, Dirk Jan
en Paap, Yvonne M.
Annelies Aleida, dochtervan: Dalman,
Johannes C. en Doran, Catherine C.
Ewoud C.H..zoon van: Van Limbeek,
Cornelis W. en Van Bakkum, Karina
A.
Overleden
Van Dijk. Andrea J., oud 23 jaar
Dumpel, Leonard G., oud 73 jaar

Kamermuziek
HAARLEM - Onder auspiciën van

de Stichting Jeugd en Muziek Haar-
lem wordt op zondag 2 februari op-
nieuw een kamermuziek-uur georga-
niseerd, dat plaatsvindt in het Cultu-
reel Centrum "De Egelantier", Gast-
huisvest 47 te Haarlem. Dit muziek-
uur, het vijfde is van een serie, wijkt af
van de vorige uren, aangezien het voor
een deel wordt gewijd aan een lezing.

De lezing, die wordt gehouden door
de musicus Frans Vesper (fluit), heeft
als titel "Eight Statements and a
Coda" (tweede helft 18e eeuw). De heer
Vesper bracht deze lezing reeds eerder
voor de Finse radio. Het kamermu-
ziek-uur wordt gehouden in samen-
werking met de Koninklijke Neder-
landse Toonkunstenaars Vereniging.
De toegang is gratis.

• De geheel vernieuwde wassalon in de Haltestraat

opgehaald. Ook kunnen lakenpakket-
ten worden afgegeven, evenals stoom-
goederen. Een naam heeft men opge-
bouwd bij leer- en suèdereiniging. Ver-
zorging ook van speciaal overhemden
wassen, men ontvangt deze desge-
wenst keurig gestreken terug. Voor
bedrijfswassen kan men ook bij Wasu-
niek terecht. Joke en Stef hebben de

dure januariweken voor veel huis-
vrouwen aanvaardbaar gemaakt, niet
alleen door de nieuwe machines die
zorgen voor een perfect schone was,
maar ook door deze maand een specia-
le korting te verlenen. Deze korting
geldt nog tot l februari, dus wil men
hiermee kennismaken, dan moet men
zich haasten.

De Miele Wassalon Wasuniek is geo-
pend op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 08.30-17.30 uur. Cp
woensdag van 08.30-13.00 uur en op
zaterdag van 09.00-13.00 uur. Voor
vragen op gebied van textielreiniging
kan men telefonisch terecht op tele-
foonnummer: 14417, het adres is: Hal-
testraat 63B, Zandvoort.

Nieuwe exploitant voor hotel Keur

Oudste hotel weer in
Zandvoortse handen

ZANDVOORT - Hotel Keur aan
de Zeestraat heeft een nieuwe ex-
ploitant. Het is Ed van Wonderen
die tezamen met zijn vrouw Marij-
ke de bedrijfsvoering heeft overge-
nomen van de Arabier dr Ismail
Al-Almeri die het hotel vorig jaar
had aangekocht.

Nadat Hotel Keur vorig jaar maart
op een veiling te koop werd aangebo-
den en weer werd teruggenomen we-
gens gebrek aan belangstelling, was
het dr Al Almeri die het pand via on-
derhandse verkoop aankocht. Er wer-
den enkele verbouwingen uitgevoerd,
onder andere werd een fraaie trap
aangebracht en de keukenapparatuur
vernieuwd. Oorspronkelijk lag het in
de bedoeling dat de vrouw van dr Al
Almeri, mevrouw Olka Y Ishak, zich
met de bedrijfsvoering zou belasten,
doch de laatste maanden was het de
eigenaar zelf die zich hiermee bezig
hield. Een ernstige tegenvaller noem-
de Almeri in november de slechte zo-
mer, "Ik had daar meer van verwacht",
zei hij toen al somber.

Het echtpaar van Wonderen heeft
het pand nu gehuurd van de Arabier.
Nieuwe plannen hebben Ed en Marij-
ke van Wonderen wel, maar gekozen
•wordt voor een rustige start. "Natuur-
lijk hebben wij allerlei ideeën, maar
het lijkt ons het het beste wanneer wij
zo rustig mogelijk beginnen", zegt Van
Wonderen die tot voor kort in dienst
•was van Hotel Bouwes. "Ik heb daar
zeven jaar gewerkt in de nachtreceptie
en wel enige ervaring gekregen", is zijn
commentaar.

Nieuw is in ieder geval wel de naam
voor de benedenruimte van het hotel.

Tot voor kort bekend als "Le Perrp-
quet" nu wordt het Club Keur waar in
het weekeinde bekende jazzformaties
zullen optreden. Voor zaterdagavond 8
februari staat een feestelijke herope-
ning gepland door de Jaap Dekker
boogie-set. Deze avond begint om-
streeks 21.00 uur en is voor iedereen
vrij toegankelijk. Het ligt in de bedoe-
ling deze levende muziek in het sei-
zoen uit te breiden tot zeven avonden
per week.

Voor nadere informaties omtrent de
activiteiten in de nieuwe club kan
men terecht bij Hotel Keur, Zeestraat
49 in Zandvoort, tel: 02507-12023. Ove-
rigens wil het echtpaar Van Wonde-
ren de offiële opening van het hotel
combineren met het 75-jarig bestaan
hiervan. "Dit alles echter onder voor-
behoud", zegt de nieuwe manager.

Brievenbus
Wat is een kunstpot?

ZAND VOORT-Onderstaande brief
werd door ons ontvangen:

„Zestigduizend gulden voor kunst-
werk". De wethouder van publieke
werken, dhr Van Caspel, beweerde tij-
dens ons telefonisch onderhoud-van
enige weken geleden, dat er geen geld
is voor het aanbrengen van een ver-
lichting langs het voetpad achter het
Huis in de Duinen en ook niet weet
waar hij het vandaan moet halen. In
het Zandvoortse Nieuwsblad van 23

januari jl. staat, dat een kunsi
van ƒ 60.000,- aan de voorgevel v:
politiebureau zal worden ai
bracht, mits de raad ermee ak
gaat. Dit bedrag komt uit de|
„kunstpot". Uit die pot zou dan
verlichting kunnen worden gepl;
Een lantaarnpaal is nl. een „k
lichtgevend voorwerp en bewi;
zijn bescaan de mensheid een
dienst.

.̂ -—

£Hoe kan de wethouder-kassiei
end enthousiast zijn bij zo'n uil
Wat is eigenlijk een kunstpot? In|
nen komt het niet voor en het be
ook niet.

Volgens mij is er maar één pol
zogenaamde algemene pot(kas),l .
daarin alleen gemeenschap! J3fl
waaruit alles weloverwogen moetf
den betaald. «VIS

Met dank voor plaatsing,

J. L. G.
Zandvoortsela;

Zand

Kunstpot
In de Zandvoortse kunstpot be

zich een bedrag van / 110.000,-
van nu ƒ 60.000,- zal worden geb
voor de aanschaf van een kunst
voor het nieuwe politiebureau.

Bij de aanbesteding van een c
baar gebouw (scholen, raadhu
ziekenhuizen etc.) is het te doe
bruikelijk dat l % van de totale b
som wordt gebruikt voor verfra
van het betreffende gebouw me
kunstwerk.

De bouwkosten van het polit
reau bedroegen 6 miljoen, l
ƒ 60.000,-. Het resterende geld in d
is afkomstig van onder andere c
novatie van het raadhuis. Hie
werd nimmer een kunstwerk aa
schaft.

(reda

Weekend: 1 - 2 februari

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
arts: Adé Scipio Blüme.

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J.
Mol en P.C.F. Paardekoper: tel. 15091.
arts: P.C.G. Paardekoper.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355, Flieringa, tel. 12181 en
Zwerver, tel. 12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.

APOTHEEK: Zandvoortse Apo-
theek, H.B.A. Mulder tel.13185.

WIJKVERPLEGING: Voor infor-
matie over de dienstdoende wijkver-
pleegkundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)

maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

STORINGSDIENST GASBE-
DRIJF: tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschaps-
huis L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

DIENSTENCENTRUM: Koningin-
neweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak.

PLANTENDOKTER: R. Boekei-
man, na 18.00 uur, tel. 16973.

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

„QUEENIE"
vraagt voor directe indiensttreding:

* OBER-KELNER
verantwoordelijk voor de service in
het restaurant.
Representatief en talen vereist (Duits
en Engels)
leiding geven aan de overige restau-
rantmedewerkers

* DEMI CHEF DE RANG
* COMMIS DE RANG

Inlichtingen en sollicitaties
Telefoon 02507-13599
Kerkplein 8
Zandvoort

DIRK VAN DEN BROEK
SUPERMARKTEN B.V.

zoekt voor haar spectaculaire supermarkten in
Amsterdam, Volendam en de Haarlemmermeer enkele

Afdelingschef ?s m/v
Groenten en Fruit

Leeftijd: tot circa 30 jaar.
De afdelingschef moet geheel zelfstandig zijn eigen
afdeling runnen. Hij is verantwoordelijk voor alles wat
er omgaat op zijn afdeling, zoals zorgen voor:
• een attractieve en seizoengerichte presentatie,
• bestellingen plaatsen bij de leveranciers,
» service en voorlichting geven aan onze klanten.

Funktie eisen:
• ervaring in soortgelijke werkzaamheden,
• vakdiploma's (of studerend hiervoor).

Geboden wordt:
• veel zekerheid in 'n gezond bedrijf,
• plezierige werksfeer,
• goede promotie-kansen,
• studie kosten vergoeding.

Toekomstige

Assistent bedrijfsleiders m/v
Die na een gedegen interne opleiding de bedrijfsleider
zal gaan assisteren bij alle in het filiaal voorkomende
werkzaamheden en optreden als zijn plaatsvanger.

Opleiding: MEAO ofMDS (of vergelijkbaar nivo).
Leeftijd: Rond 19 tot 25 jaar.

Uiteraard dienen ook de eigenschappen aanwezig te
zijn als:
• goede algemene onwikkeling,
• enthousiasme,
• consument vriendelijk gedrag,
» het durven nemen van initiatieven.

Bent u geïnteresseerd in een van bovengenoemde
funktie's, dan kunt u een sollicitatiebrief sturen aan:
DIRK VAN DEN BROEK SUPERMARKTEN B.V.,
t.a.v.: Dhr. P. de Kleyn,
Donauweg 5, 1043 AJ Amsterdam.

Te koop

Catamaran
type Hobie 14,
ƒ 3250,-

Trailer
ƒ 500,-
Tel. 17063

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

POSTZEGELS
van particulier aan particulier.

Ned. - Zwitserland - Frankrijk en
veel extra's. Cat.waarde 85.000,-

voor 17.500,-.
Voor afspraak tel. 02507-19143.

word ook
bloeddonor

020-123456

Amsterdam
en omstreken.

café
de

„Raadsheer"
vrijdag 31 januari

21.00 uur

ii
„HOTCLUB

DE FRAnJCE
m.m.v.

Louis Schuurman

..café de Kaadsheer"
Dorpsplein 2

Zamhtwrt

Elke dag om 10 uur
echte tompouces

R. v. d. WERFF
TOLWEG 6-TEL. 1 5001

ELLEN
Ir. Fnedhoffplein 10
Zandvoort, 50 m van het zuidstrand
Tel. 02507-12773

Vakkundige en liefdevolle
verzorging van uw (ras)hond

dibevo Wij doen
speciaalzaak. net iets meer.

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie)

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort
Telefoon 15186

ALTERNATIEVE
ELFSTEDENTOCHT/

„WORLD WINTER
TRIATHLON POLEN

Op 22 februari 1986 organiseert de stichting
wintermarathon voor de 2e maal de Alternatieve
Elfstedentocht. Tevens zal op die dag de World Winte
Triathlon worden gehouden.

De alternatieve elfstedentocht (voor wedstrijd- en
toerrijders) gaat over 50, 100 of 200 km.

De world winter triathlon is opgebouwd uit 15 km
langlaufen, 20 km cycle-cross en 100 km marathon
schaatsen.

Beide evenementen worden georganiseerd in het
MAZURISCH MERENDISTRICT in Polen. De
deelnemers worden ondergebracht in Hotel Mrongovia
Dit hotel, het paradepaardje van de Poolse
Hotelindustrie, beschikt over ruime luxe kamers,
voorzien van badkamer, telefoon, radio en in de meest*
gevallen ook televisie.

Verder vindt u in het Hotel een overdekt zwembad,
sauna, zonnebanken + een schoonheidssalon en diverse
restaurants en belastingvrije winkels.

Tegen inlevering van onderstaande bon betalen onze
lezers voor deelname aan deze unieke gebeurtenis geer
ƒ 545,-, maar slechts ...

/ 495,-.
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Deze prijs is inclusief een 6-daagse busreis, uitgevoerc
per luxe touringcar, verblijf in genoemd Hotel, incl. 5 jlde

diners, wedstrijdgeld en lunch op het ijs. (Dezelfde reis >sers

maar dan uitgevoerd per vliegtuig, kost u ƒ 865,-).

Indien de Friese Elfstedentocht dit jaar wederom
doorgang vindt, kunt u deze reis ten allen tijde annulerer
en de reissom terugcïaimen (behoudens een eigen risico
van ƒ25,- en ƒ12,50 administratiekosten).

LET OP: U heeft voor Polen een visum nodig. De
visumkosten zijn momenteel ƒ 45,- (uw paspoort dient
minstens tot 1 september 1986 geldig te zijn).
Het visum wordt verzorgd door de reisorganisatie.
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WEEKMEDIA VOORDEELBON

Naam:

Adres:

Woonplaats: Postcode:
tel.:

wenst deel te nemen aan:

O de alternatieve elfstedentocht over
O 50 km. O 100 km. O 200 km.
O wedstrijd O tourtocht

O de world winter triathlon

O de reis per touringcar (ƒ 495,-)

O de reis per vliegtuig (ƒ 865,-)

Deze bon opzenden aan:
Stichting Winter Marathon

Jan de Haenstraat 30 II
1055 WG AMSTERDAM.
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Nederlands caravanpark groeit
AMSTERDAM - Met de Caravan+Camping RAI
kondigt het vakantieseizoen zich aan. Honderden
caravans en tientallen tenten staan in het Europa-
complex van de RAI te wachten op bezoekers die al
in vakantiestemming willen raken. Vanaf vrijdag
kan het publiek zijn hart ophalen aan de nieuwighe-
den die er een lang weekend uitgestald staan.

Nederland kent al een uitgestrekt caravanpark. Er zijn
veel meer mensen die met de caravan of vouwwagen op pad
gaan of die vrije tijd in een stacaravan doorbrengen, dan
tot voor kort werd aangenomen. Er zijn momenteel onge-
veer 580.000 caravans en vouwwagens in gebruik. En de
belangstelling van het publiek neemt weer toe. De hande-
laren verwachten de komende maanden weer grote toe-
loop. Een paar jaar geleden daalde de verkoop plotseling als
gevolg van de economische recessie. Maar de markt her-
stelde zich. En vorig jaar werd er weer veel verkocht. Dit
jaar verwacht de handel voortzetting van de verkoopstij-
ging. De organisatoren van de Caravan+Camping RAI
voorspellen dat er dit jaar 21.000 caravans verkocht zullen

worden. Volgens de voorzitter 'van de organisatie, de heer
De Winkel, is de stijging van tien procent in de verkoop het
gevolg van de verbeterde economische situatie. „Vertrou-
wen van de consument in de toekomst is voor onze branche
van groot belang, waar het gaat om duurzame consump-
tiegoederen, veelal te gebruiken in combinatie met de
personenauto. Kennelijk heeft de consument het vertrou-
wen herkregen." De niet aflatende belangstelling voor
kampeervakanties is eerder wel verklaard door de grote
vrijheid van de kampeerder; hij kan gaan en staan waar hij
wil. Tegenwoordig is ook van belang dat wie eenmaal een
(sta-)caravan heeft aangeschaft daarmee jaren het plezier
van een betrekkelijk voordelige vakantie geniet. Boven-
dien wordt de caravan steeds vaker gebruikt: voor de week-
ends, voor de wintersport en bij ouderen die veel vrije tijd
hebben en in rustige seizoenen trektochten ondernemen.

De caravans gaan doorgaans vele jaren mee. Niettemin
vinden de fabrikanten het nodig elk jaar talloze nieuwe
modellen te produceren. Tijdens de Caravan+Camping
Rai is daarvan veel te zien. Meer dan tweehonderd deelne-

mers aan de expositie zijn dezer dagen m de weer met hun
uitstalling. Maar niet allemaal proberen zij hun caravans
of tenten te slijten. In de RAI zijn ook veel kampeeruitrus-
tingen te zien en worden allerlei attributen die met kam-
peervakanties te maken hebben gepresenteerd. Steeds
meer ontwikkelt de jaarlijkse expositie zich tot een vakan-
tiebeurs. Bij diverse stands kan men informatie inwinnen
omtrent reisdoelen. Weliswaar ligt daarbij het accent op
kampeervakanties, toch gaat de toeristische informatie
meer aandacht opeisen.

De Caravan+Camping RAI '86 duurt dit keer van vrij-
dag 31 januari tot en met dinsdag 4 februari. 215 exposan-
ten tonen een veelheid aan toer-, sta- en vouwcaravans,
bagagewagens, kampeerauto's, tenten, onderdelen en toe-
behoren, kampeeruitrusting en toeristische informatie.
De RAI is dagelijks open van 10 tot 17 uuren van 19 tot 22
uur, zaterdag en zondag alleen overdag. Toegangsprijs
voor volwassenen een tientje. Kinderen tot twaalf jaar en
houders van PAS 65 betalen de helft. Overdag is er kinder-
opvang voor kinderen tot acht jaar.

De Caravan+Camping RAI verwacht de komende dagen
zo'n honderdduizend bezoekers
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Drikanten en importeurs van caravans en tenten
n het leeuwedeel van de Caravan + Camping Rai in
g. Maar de jaarlijkse beurs lijkt steeds meer accent te
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-eda

T,

R
j j

nte

via

ze
eert

aarbij gaat het niet alleen om
r het bezoek aan fraaie gebie-
innen- en buitenland. Vakan-
ers kunnen er ook veel te we-
len over campings en staan-
n. Tot de standhouders beho-
<ele grote kampeercomplexen
buitenlandse campings.

vaalf landen zijn er vertegen-
ers van instellingen die toeris-
informatie verstrekken. Ook
Nederlandse streek- VVV's ge-
e de présence. Stands zijn er
caravan- en kampeerclubs.

en de Nederlandse Cara-
b besteden in de RAI veel aan-
an verzorgde kampeerreizen.

eorganiseerde groepsreizen ge-
groeiende belangstelling van
s van toercaravans. Een jaar of
eden organiseerde de ANWB de
an dit soort trips. Sindsdien
zowel particulieren als vereni-
zich met het organiseren van
zen bezig gehouden.

Momenteel is de ANWB de grootste
op het gebied van de verzorgde kam-
peerreizen. Op het programma voor
dit jaar heeft de bond vijfentwintig
reizen staan. De Nederlandse Caravan
Club organiseert voor haar leden elk
jaar tien reizen. Daarnaast zijn ook de
Nederlandse Kampeerautoclub en de'
diverse merkenclubs (waarin leden
met caravans van hetzelfde merk) op
het gebied actief.

De formule van de gezamenlijke
trektocht houdt in dat deelnemers een
reis maken langs tevoren besproken
terreinen over een afgesproken route/:
Zij rijden niet achter elkaar, maar op
eigen initiatief. Maar tijdens de reis
maakt men wel samen uitstapjes en
wordt er samen gegeten. Ook wordt
veel aandacht besteed aan onderlinge
contacten.

De meeste georganiseerde kampeer-
reizen zijn verre van goedkoop. Men is
doorgaans bijna duizend gulden per
persoon kwijt, nog afgezien van kosten
die het autogebruik met zich brengt.

Campings in dit
nu en dan kou-
de land moeten
het hebben van
extra's willen
de kampeer-
ders blijven ko-
men. Want,
weer of geen
weer, de va-
kantiegangers
zoeken gezel-
ligheid. Ook als
de zon niet
schijnt willen zij
zich bij tent of
caravan kun-
nen amuseren

Nederlandse campings in
trijd tegen slecht weer
ewaarschuwd'door het slechte weer gedurende de afgelopen zomer dreigt de kampeerder
rederlandse campings voorlopig te mijden. Aanhoudende regenval, verjaagde kampeer-
doen het animo voor een kampeervakantie in eigen land drastisch verminderen. Voor
pinghouders en andere bedrijven in de recreatiesector geen gunstige ontwikkeling. Zij
bezig iets tegen het risico van slecht weer te doen.
t het aanroepen van weergo-
afsluiten van regenverzekerin-
f het overdekken van hun ter-
n behoren tot hun voornemens,
zijn de campinghouders niet in
eer met een campagne om de
ntieganger in eigen land te hou-
n de komende jaren willen zij de
Ie beperken door kwaliteitsver-
ingen en samenwerking waar-
zelfs met het gevaar van een

ge bui, het kamperen in dit land
oeite waard blijft.

de recreatiesector gaat men
aandacht besteden aan veran-
gen in de recreatiepatronen,
van de opmerkelijkste tot het
an deze eeuw is een vergrijzing

de kampeerder. Het aantal 65-
ers zal in de komende vijftien
met ongeveer een half miljoen
en. De oudere Nederlanders be-
ken over veel vrije tijd en daar-
llen de recreatiebedrijven inha-

aanpassing van recreatiemogelijk-
heden. Er zullen bedrijven zijn die
zich gaan toeleggen op sportactivi-
teiten, op creatieve bezigheden, aan-
gepaste programma's voor ouderen
of gehandicapten. Voorbeelden zijn
er al. De Flevohof bij voorbeeld orga--
niseert thema-weekends voor hobby-
isten, moestuinders enz. In België
worden voor jongeren overlevings-
kampen georganiseerd, terwijl in het
noorden van Nederland roei- en ka-
nokampen worden gehouden. De re-
creatiebedrijven moeten hiertoe

meestal hun accommodaties aan-
passen.

In veel gevallen zal het de onderne-
mers ook dwingen samen te werken.
Dat biedt voordelen bij promotie.
Combinaties van campings, sport-
hallen, zwembaden en restaurants
die betrekkelijk dicht bij elkaar te
vinden zijn, maken het de kampeer-
der gemakkelijk om te kiezen. En de
vele mogelijkheden voor vermaak tij-
dens de vakanties zullen het risico
van een mislukte vakantie beperken.
Weer of geen weer.

srer
>k zullen de campings en overige

rijven die met kamperen te ma-
hebben, meer rekening houden
vermindering van het aantal

sen dat geld heeft om met va-
8Dt|tie te gaan. Maar wie wel geld

t om te kamperen, zal, zo luidt de
"spelling van een tweetal onder-
:en, vaker zijn tent opzetten en
:er blijven. Gezien de bestedings-
:elrjkheden zullen goedkope va-
ties in trek blijven: accommoda-
als trekkershuten en tenten en
Ocaravans zullen in populariteit
;en. Ook zal de vakantieganger
ter bij huis blijven om zodoende
:osten van reizen te beperken.

5t recreatiebedrijf zal hierop in-
en. Er zal voor specialisatie geko-
rorden. Eerste vereiste is kwali-
irerbetering aan produkt en

Daarnaast zal men accen-
;aan leggen. Campings zullen
ik leggen op enkele aspecten,

jeugdcampings, bungalows.

Campinghou-
ders kunnen er
zelf veel meer
aan doen dat
hun terrein wei-
nig lijdt onder
het slechte
weer. Deze foto
werd gemaakt
op de camping
aan het Am-
sterdamse Us-
baanpad waar
het doorgaans
bijzonder druk
is in de zomer-
piek

Over het begrip'lichtgewicht tent
bestaat veel verwarring. Niet alleen
het totale gewicht is van belang, ook
de maakwijze speelt hierbij een rol. In
Nederland worden tenten gemaakt
met een nuttig vloeroppervlak van on-
geveer 2,5 x 4,5 meter die niet meer
wegen dan 10 kilo. Die tenten zijn ge-
maakt van superlicht tentdoek en
voorzien van lichte stokken en tent-
pennen. Een vergelijkbare tent van
conventionele materialen weegt al
gauw 20 tot 25 kilo. Geen wonder dus'
dat de eerstgenoemde tent onder de
categorie „lichtgewicht" wordt ge-
rangschikt.

Hoewel elke indeling bij voorbaat
discutabel is, is hier toch een poging
gedaan om de lichtgewicht tenten in
een drietal categorieën in te delen en

Lichtgewicht
tenten

daarbij het meest voorkomende ge-
bruiksdoel aan te geven.

• superlichtgewicht tenten
tentjes waarvan binnentent en bui-
tendak gemaakt zijn van superlicht
nylon of polyester. Maximaal gewicht
voor 2-persoons uitvoering: 3 kg. Ge-
bruik: rugzakkamperen. bergsport.
Prijzen: van ƒ 200.- tot ca. ƒ 500,- voor
importtenten uit „goedkope landen"
en daarboven (tot ca. /1.500.-) voor
tenten van gespecialiseerde merken.

• lichtgewicht rugzak- en fietstenten
tentjes waarvan het buitendak van
nylon of polyester is en de binnentent
van katoen of polyesterkatoen. Maxi-
maal gewicht voor 2 personen: 4 kg.

Gebruik: rugzakkamperen en fietsen
met superlichte fietsen. Prijzen: vanaf
ƒ 200,- tot ƒ 400,- voor goedkope im-
porttenten en vanaf ca. ƒ400,- voor
tenten uit Europese ateliers.

• lichtgewicht familietenten
tenten met leefruimte voor een gezin,
waarvan dak en binnentent van licht-
gewicht (katoenen) tentdoek zijn ge-
maakt. Gewicht: afhankelijk van
grootte en gebruiksdoel: voor fiets-
kamperen ca. 7 kg. voor kamperen per
auto ca. 12 kg. Prijzen: van ca. / 500,-
tot ca. ƒ 3.000.-.

Kamperen
weer een sport

Jtoercaravan leent zich in
?ste gevallen niet alleen

romerse vakanties. Ook 's
s kan men het huisje op
achter de auto hangen.

febbers van wintersport
al ontdekt dat de cara-

k in besneeuwde gebie-
foed bruikbaar is.

goedkoop is kamperen in de
in 's winters niet. En bovendien
ten reis naar de sneeuw bijzon-
Indacht en goede voorbereiding.
ff>g leert dat een normale voor-
Ibruikbaar is. Immers, frame en
|unnen een dik pak sneeuw niet
i Er zijn speciale wintertenten'te

Met caravan
de sneeuw in
koop. Een zo'n tent is nodig, alleen al
om de ski's in op te bergen.

Zo'n tent beperkt ook verlies van
warmte in de caravan. Want er moet
goed gestookt worden. De meest ge-
schikte caravans beschikken over
'centrale verwarming' maar ook een
gaskachel met elektrische blazer vol-
doet. In dat geval is het belangrijk al-
tijd een reserve gasfles achter de hand
te hebben.

In wintersportgebieden moet ook 's
nachts gestookt worden, wil het bin-

nen een beetje aangenaam blijven. De
winterkampeerder moet maatregelen
treffen om bevriezing van drinkwater
tegen te gaan: de tank moet binnen
staan. Afvalwater moet men opvan-
gen.

In de keuken is een afzuigkap nodig.
Bij hevige kou blijft de caravan im-
mers dicht en raakt men alleen via
deze kap ongewenste etensdampen
kwijt. Het aller belangrijkste tijdens
het kamperen in de winter is goed ven-
tileren. Er moet altijd frisse lucht toe-
gevoerd worden. Wat zeker niet moet
gebeuren is dat sneeuw de caravan
raakt, dan wordt de vloer onnodig
koud. Sneeuw rondom de caravan
houdt wel wind tegen. Dagelijks moet
trouwens het dak van'voortent en ca-
ravan sneeuwvrij gemaakt worden.

In de afgelopen vijfjaar
heeft het sportieve kamperen
met kleine en middelgrote
tenten zich sterk ontwikkeld.
Enerzijds groeide de behoefte
van vakantiegangers om in
hun vakantie „veel te zien",
anderzijds zochten zij steeds
vaker naar kleine vriendelijke
kampeerterreintjes met wei-
nig voorzieningen die in mooie
natuurgebieden liggen. Het
mobieler worden van de va-
kantieganger en de „terug-
naar-de-natuur" gedachte be-
vorderden dus het sportieve
kamperen.

Naar schatting 250.000 gezinnen
trekken er jaarlijks op uit met een
compacte sportieve tent, een vouwwa-
gen of een kleine caravan voor wat ze
noemen „een sportieve vakantie". Ve-
len van hen hebben een extra lichtge-
wicht tentje bij zich voor tochten ter
plaatse. Vooral wandeltochten met
een complete kampeeruitrusting of
via berghutten nemen sterk in popu-
lariteit toe. Bovendien nemen steeds
meer vakantiegangers de fietsen mee
voor het maken van meerdaagse toch-
ten. Daarnaast is er een groeiende ca-
tegorie van tweepersoons huishou-
dens (naar schatting ongeveer 25.000),
die kiezen voor kampeertrektochten
in de mooiste natuurgebieden van
Europa.

Deze ontwikkeling heeft een ver-
schuiving teweeggebracht in het aan-
bod van lichtgewicht tenten. In het
begin van de jaren zeventig bestond
het aanbod voor de helft uit bunga-
lowtenten en de andere helft uit klei-
ne noktenten. Een klein deel van die
laatste groep (ca. 10 "ó) waren de spe-
ciale lichtgewicht tenten uit de be-
kende Nederlandse tentenateliers.
Deze bedrijven opereerden watje
noemt „in het topje van de markt".
Hun produkten waren mooi, perfect
afgewerkt en dus duur. Een select
groepje echte lichtgewicht kampeer-
ders kocht deze tenten. In het midden
van de jaren zeventig werd de kam-
peermarkt als het ware opnieuw ver-

Trektochten maken, alle uitrustig achterop de fiets, raakt weer in zwang

deeld. Nylon tentjes uit het Verre Oos-
ten werden voor prijzen tot ƒ 200.- ver-
kocht als lichtgewicht tentjes, daar-
naast brachten warenhuizen, groot-
winkelbedrijven en ketens van
sportzaken nylon en katoenen licht-
gewicht tenten in een middenprijs-
klasse (tussen f 200.- en ƒ 600.-). ter-
wijl de lichtgewicht specialisten zich
aan de top handhaafden.

Met het groeien van de kampeer-
markt groeide ook het aanbod van
sportieve tenten en het aantal ver-
kooppunten in Nederland. Er ont-
stond een gevecht om de gunst van de
consument, waarbij vooral de Europe-
se industrie zwaar onder druk kwam
te staan door toename van de handel
in goedkope soorten tenten. Intussen
zakte het aandeel van de bungalow-
tent tot minder dan twintig procent

van de totale tentenmarkt.
Voor de Nederlandse industrie lijkt

echter het tij te keren. In de laatste
twee jaar is. onder meer door de geste-
gen koers van de dollar, het aandeel
van de goedkope Verre Oosten tentjes
sterk gedaald. Vooral in de iets hogere
prijscategone - tussen f 300.- en
f goo.- - krijgt de Nederlandse indus-
trie weer een kans het verloren ter-
rein te herwinnen Verschillende
merken hebben niet nieuwe ontwer-
pen enkele sterke troeven in handen.
En ook de van oudsher gespecialiseer-
de lichtgewicht tentenmakers komen
in deze groep met interessante nieuwe
ontwikkelingen. Voor de gemteres-
seerde lichtgewicht kampeerder die de
Caravan & Camping RAI bezoekt is
het dan ook zaak zich uitgebreid te
oriënteren alvorens een lichtgewicht
tent aan te schaffen.

Nieuws

Tenten
De verkoop van bungalowtenton

is na for.se teruggang weer op gang
gekomen, die van lichtgewicht ten-
ten in de lagere prijsklassen blijft
een stijgende lijn vertonen. Het
sportieve kamperen heeft de afge-
lopen jaren een enorme vlucht ge-
nomen en dat i.s te zien aan het
aanbod van tenten. Er is sprake
van een evenwichtig assortiment
en redelijke concurrentie tussen
identieke produkten van binnen-
en buitenlands fabrikaat. Tenten
zijn er - ook op de tentoonstelling -
in soorten en maten, vervaardigd
van verschillende soorten en kwali-
teiten doek De Nederlandse
tentemndustne neemt in Europa
een aparte plaats in wat de vorm-
geving en de kwalitatieve afwer-
king betreft, hetgeen op de Cara-
van + Camping RAI '86 valt waar
te nemen.

Vouwwagens
Er bestaat blijvende belangstel-

ling voor vouwwagens en ook voor
nieuwe systemen en indelingen die
het gebruik vergemakkelijken en
meer leef- en slaaprunnte schep-
pen. Ieder jaar is er weer sprake
van detailverbeteringen. gericht
op vergroting van het comfort, be-
ter gebruik van de keuken en ver-
ruiming van de aflegruimten. Ook
worden nieuwe materialen ver-
werkt, zowel bij het chassis als de
vloer en het tentgedeelte. Hefdak-
wagens met vaste, scharnierende
wanden nemen een aparte plaats
in. In vernieuwde vorm zijn er de
hefdakvouwwagens. Voor alle ty-
pen vouwwagens en vouwcaravans
geldt dat ze multifunctioneel te ge-
bruiken zijn en vaak handig op te
bergen.

Toercaravans
Vrijwel alle merken hebben hun

modellen nu gestroomlijnd. Een ae-
rodynamisch verantwoorde vorm-
gevmg staat niet alleen „snel"
maar draagt ook bij tot minder
luchtweerstand en dus een lager
brandstofverbruik van de trekken-
de auto. Van extreem schuine voor-
wanden is geen sprake meer; wel
van een verantwoorde afschuining
en ook ronde hoeken die voldoende
stahoogte en verder binnenruimte
overlaten. Daarbij hoort in vele ge-
vallen een geïntegreerde disselkast
over de volle breedte, al dan niet
opgenomen in de bouw van de toer-
caravan. Ook zijn er modellen die
de gasfles in een kast opzij kunnen
hebben, iets wat bij kampeerauto's
een normaal verschijnsel is.

Over de gehele linie is sprake van
standaardisering en rationeel bou-
wen. waarbij gezocht wordt naar
een uitvoering van het interieur
die past bij de smaak van de consu-
ment en een uiterlijke lijn die als
specifiek herkenbaar is Op de Ca-
ravan + Camping RAI '86 wordt
duidelijk dat de fabrikanten daar
goed in slagen. Niet alleen door
middel van striping, bumpers met
geïntegreerde verlichting, rustig
en licht kleurgebruik en dergelijke
zijn de verschillende modellen en
types te onderscheiden, maar ook
door plaatsing van ramen, de
ruimtelijke indeling, de uitvoering
van vloerbedekking en kasten. Af-
hankelijk van de opbouwlengte is
er zeer veel verscheidenheid te vin-
den in het interieur van toercara-
vans. De rondzitgroep blijft de
overhand houden, maar bij de vele
kleinere wagens is een eind- of kop-
keuken te vinden. Uiteraard is de
afwerking \an het keukenblok af-
hankehjk van opbouwlengte en
prijsstelling, v. at ook geldt voor
wandbekledmg en meubelstoffe-
rmg.

Stacaravans
De stacaravanmarkt wordt ge-

kenmerkt door stabiliteit, wat met
wil zeggen dat er niets aan pro-
duktverbetering wordt gedaan. De
inrichting van liet interieur houdt
Kelijke tred met de technische ont-
wikkelmgen en de logische verlan-
gens van de consument naar verbe-
tering en uitbreiding \ an het
wooncomtort Stacaravans zijn
uitgevoerd m hout. aluminium en
kunststof en er kan een keuze ge-
maakt u orden van sober afgewerk-
te tot luxueus ingerichte vakantie-
verblijven voor meerdere personen
Ook worden er casco's aangeboden
die de gebruiker zelf moot albou-
wen en inrichten. De produktie
van stacaravans m buitenland en
vooral binnenland geeft aan dat er
ruime interesse bestaat voor dit
type caravan voor cebruik op een
vaste standplaats.

Kampeerauto's
De markt voor kampeerauto's m

Nederland is weer aangetrokken
reden voor labn'-.anten en impor-
teurs om met een groter aanbod
present te zijn op de Caravan -f
Camping RAI '8G. Vooral de kleine
en middelgrote kampeerauto's zijn
goed vertegenwoordigd, naast en-
kele motorhomes van meer Amcn-
kaanse afmetingen. Er zijn opval-
lend nieuwe modellen. steeds meer
wagens zijn uitgerust met diesel-
motor en een opbouw van kunst-
stof komt steeds vaker voor.
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/ VLOER-
WISSER
MET
UITWRING-
MECHANISMESTRIJKTAFEL

traploze hoogte instelling,
bekleed strijkoppervlak,
stabiel vier-potig onderstel

stevige uitvoering met draagbeugel

' 1© LITER

GEEN J-9€f MAAR

DE OUDERWETSE

BEUKENHOUTEN

WASKNIJPERS

ZAK 50 STUKS

GEENjMWTMAAR

RUBBER

RAAM-
WISSER

liefst 25 cm breed

GEENjUMfMAAR

MET BLIK
, geheel plastic dus licht
'.; in het gebruik, in diverse
'•i leuke kleuren

> 's,

•n

< \

' t

WIDEX gemétaliseerde
STRIJKPLAIMKOVERTREK
formaat 130x45 cm

NYLON (ca 30 cm)

goed gevuld, gaat dus lang mee

bukken
is niet
meer
nodig

GEEN

81.25
MAAR

<"2> K^™&

ZSti

MAAR

BEUKENHOUTEN
BEZEMSTEEL

ca 120 cm

€conoi

NICKY TISSUE
KEUKENROLLEN

tweelagig dus

ICKY
-^S rollen

DEEL J,̂  a 55 vel
PAK ®&$ £&

S|4»55SS ̂ BÉ^SfÜsHI

.2'^vo*vzt>x_

\&££«£\*"«• %'

LOLA
STOFDOEKEN

gedessineerd, 80'/. katoen
en 20'/. viscose.

Formaat 40 x 40 cm

PAK 2 STUKS

MAAR

CHLOOR-
BLEEK-
MIDDEL

reinigt hygiënisch

LITERFLACON

GEENJB^MAAR

LONG-LIFE
WASLIJN

rayon, kern versterkt
met staal.

Rol a 20 meter

WC-EEND
spuit echt onder de rand,

ontkalkt en reinigt
snel. Flacon 750 ml

LET OP DE PRIJS

KEK TAPIJT-
REINIGER
vuil afstotend,
f lacon 200 ml

GEEN ̂ 49 MAAR l GEEN ̂ 29 MAAR l GEEN 3*98 MAAR

ENKA VISCOSE-
SPONS

een kwaliteitsprodukt

PAKKET 2 STUKS

GEEN 2<2&MAAR

ALLESREINIGER

ZOEK UIT:
citroen (zonder amonia)
of normaal (met amonia)

FLACON 750 ML

ECONOMIC WIT

TOTAAL
WASMIDDEL i

enorme waskracht
op iedere temperatuur

PAK 2000 GRAM

GEEN ̂ 69" MAAR

[ ENKA
l PERFO ZEEM
!• zeemt streeploos,

maat 40 K 35 cm

ENKA
PERFO DWEIL
neemt snel veel water op,

maat 50 x 55 cm

GEEN JJ*4$ MAAR

•&• -?.ff r
t * .! 1 /

(beiden goedgekeurd door de Nederlandse
vereniging van huisvrouwen)

Jle 'l , 'f '
^-^-,4- ><••

TAARTJES \
VAN DE WEEK '

heeriijke TOMPOUCES
vriesvers dus houdbaar

:::K"' stuks ",;:;'':^-

MALSE MAG&& MEU WE OOGST

KAtFS* CUBAANSEP&S-

HAPKLABC l JL^^ÜJ^ l
ROKJES / DAn"^:

HEEL K/LO

MSO
HQQÏDDQR?
Marktlaan 55

NIEUW VENNEP
Hoofdweg 1185

ZWANENBURG
Dennenlaan 19

ZANDVOORT
Burg. Engelbertsstraat 21
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A.S. ZONDAG IN DE MANEGE

Jaap Dekker's
Boogie

Woogieset
Aanvang 15.00 uur. IMieuwsbl

Donderdag 6 februari 1986 Los nummer ƒ1,- Oplage: 4.300

Recreatiepark kan
in 1988 gereed zijn

ZANDVOOBT - De plannen
voor een recreatiepark aan de kop
van de Van Lennepweg roepen
nauwelijks weerstand op. Tijdens
een inspraakavond, die afgelopen
maandag in 't Stckkie plaatsvond,
werd slechts een aantal inhoude-
lijke details van kritische kantte-
keningen voorzien. Daarmee lijkt
het ruim 60 miljoen gulden kos-
tende project een reële kans van
slagen te hebben. Naar alle waar-
schijnlijkheid zal nog dit jaar met
de voorbereidende werkzaamhe-
den worden begonnen.

De inspraakavond, die door een zeer
groot aantal Zandyoorters werd bijge-
woond, maakte duidelijk dat het Ven-
doradopark door zeer velen als een
welkome injectie voor de badplaats
wordt gezien. Burgemeester Machiel-
sen, geflankeerd door de directeur pu-
blieke werken Wertheim, vertegen-
woordigers van ontwikkelingsmaat-
schappij Mabon, exploitant Vendora-
do (Vroom en Dreesmann) en archi-
tect De Jong, kreeg nauwelijks
tegenspel. De Zandvoorters lijken zich
er bij voorbaat al te bij hebben neerge-
legd dat het terrein tussen Van Al-
phenstraat. Van Lennepweg en Thijs-
seweg in een vakantie-paradijs wordt
herschapen.

Op het terrein zullen, wanneer ten-
minste bezwaarschriften uitblijven,
300 vakantiebungalows verrijzen. In
een flatgebouw, dat aan de Boulevard
•wordt gebouwd, komen nog eens 150
hotelkamers. Rond het zwembad De
Duinpan zal een subtropisch zwempa-
radijs worden aangelegd, compleet
met ondermeer een wasserette en een
supermarkt. Aan de Boulevardzijde
zullen verder een restaurant (een zo-

geheten Food-Carrousel), bowling-
banen, squashbanen en vier overdekte
tennisbanen worden gerealiseerd.

Tunnel
De gebouwen aan de Boulevard wor-

den via een tunnel onder de Van Al-
phenstraat met het recreatiepark ver-
bonden. De gasten van het toekomsti-
ge park, dat autovrij wordt, krijgen in
totaal 600 parkeerplaatsen ter be-
schikking. Realisatie van het groot-
schalige project houdt verder in dat de
Vondellaan van de kaart verdwijnt en
dat camping De Zeereep gaat verhui-
zen. Dat geldt eveneens voor een aan-
tal bedrijven en het clubhuis van de
pad vinders.

Ook verkeerstechnisch moet nog het
een en ander worden geregeld. De ge-
rheentelijke verkeerscommissie zal
zich bijvoorbeeld nog over een chicane
(een 'knik') in de boulevard en aanpas-
sing van de Van Lennepweg moeten
buigen. Een zonder meer zeer positief
aspect van het project betreft de werk-
gelegenheid. Men verwacht dat in te-
taal 250 mensen aan een baan kunnen
worden geholpen. Het grootste deel
daarvan zou uit part-timers bestaan.

Financieel
Wat de Vendorado-vestiging de ge-

meente Zandvoort voor financiële
voordelen geeft, bleef maandagavond
nog in nevelen gehuld. Maar er bleef
nog meer onduidelijk. Zo is nog héle-
maal niet zeker of het terrein in erf-
pacht wordt uitgegeven of aan de be-
legger (een niet nader genoemd pensi-
oenfonds) wordt verkocht. De Zand-
voortse middenstand moet nog maar
afwachten wat het 'uitstralings-ef-
fect' van het recreatiepark zal zijn. De
heer Bouwman, die namens Vroom en

Dreesmann het woord voerde, beloofde
een 'enorm aantal graankorrels', die
ondanks de winkel-vestiging op het
terrein voor de middenstanders zou-
den overblijven. Over eventuele leve-
ranties van de winkeliers kon hij ech-
ter geen garanties geven.

De bedrijven die moeten verdwijnen
kunnen er volgens de heer Wertheim
op rekenen dat 'met de grootste zorg-
vuldigheid' met hun belangen wordt
omgesprongen. Geluiden uit het pu-
bliek als zou men op een ordinaire ma-
nier opzij zou worden gezet, noemde
hij onjuist.

Op het overgrote deel van de vragen
kregen de burgers een duidelijk ant-
woord. Zo hoeven de bewoners van de
Trompstraat volgens de heer Wert-
heim niet bang te zijn dat zij door de
bouw van het nieuwe flatgebouw (dat
in hoogte van 6 tot 12 woonlagen va-
rieert) in de schaduw komen te zitten.
Het gebouw kan mogelijk andersom
geplaatst worden.

Verdere vragen spitsten zich hoofd-
zakelijk toe op de toegankelijkheid van
het terrein. Bouwman zegde toe dat
iedereen het terrein zal mogen betre-
den. Alleen voor de attracties zal men
moeten betalen. De Zandvoortse be-
volking zal tegen de normale tarieven
van het zwembad gebruik kunnen
blijven maken. De vijver op het terrein
is 's winters voor schaatsers toeganke-
lijk. Ook van de zalen-accommodatie
zal (tegen betaling) door iedereen ge-
bruik gemaakt kunnen worden.

Mochten er geen planologische be-
zwaren tegen het plan worden inge-
bracht, dan verwacht men dat al in
april van dit jaar het sein op groen
gaat. In de loop van het jaar wordt dan
met de voorbereidende werkzaamhe-
den begonnnen. Voorjaar '88 moet het
recreatiepark gereed zijn.

i Mevrouw Van Gent-Holsteijn uit Amsterdam, de duizendste bezoeker aan de tentoonstelling die tot 2 februari in
ji het Cultureel Centrum werd gehouden. IQIO Bcrioti

l Duizendste bezoeker op expositie
ZANDVOORT - Het gebeurt niet vaak in het Cultu-

reel Centrum, maar zondagmiddag 2 februari 1986, kon
de duizendste bezoekster van de tentoonstelling "Vijfen-
twintig Zandvoorters en hun Hobby" door Emmy van
Vrijberghe de Coningh met een bos bloemen worden
verrast.
Deze boeiende tentoonstelling, waaraan veel Zandvoort-
se amateurs hun medewerking verlenen, krijgt zelfs een
vervolg. Morgenavond zal door Jan Wijnbeek, voorzitter
van de Bibliotheek Zandvoort een korte inleiding wor-
den gehouden bij de opening van de tweede expositie.
Opnieuw zullen vijfentwintig amateurs hun schilderij-
en, aquarellen, borduurwerk, houtsnijwerk, model-

bouw, zilversmeedwerk, sieraden, broodddeegfiguren,
viltwerk, kunstbloemen, knipwerk, kantkloswerk en
gegraveerd glas tentoonstellen. Deze expositie heeft de
naam gekregen "Nog eens vijfentwintig Zandvoorters".
Volgens Emmy van Vrijberghe de Coningh belooft deze
tentoonstelling welhaast interessanter te worden dan de
eerste. "Het is bijna ongelooflijk hoeveel kunstzinnige
mensen er in Zandvoort zijn. Het wordt opnieuw een
boeiend geheel, waar wij bij hety inrichten al veel plezier
aan beleven".
Deze tweede expositie is van zondag 9 februari t/m 2
maart dagelijks te bekijken van 13.30 tot 16.00 uur be-
halve op maandag en dinsdag.
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Onder invloed
ZANDVOORT - Twee bestuurders

zijn vorige week vrijdag door de politie
aangehouden wegens rijden onder in-
vloed. Op de Zandvoortselaan hield
men een 57-jarige Zandvoorter aan.
Na verhoor op het bureau werd de
man een rij verebod opgelegd. Dat zelf-
de lot onderging een 39-jarige man uit
Hillegom. Hij werd aangehouden op de
Boulevard Barnaart.

Mishandeling
ZANDVOORT - Een bediende van

een snackbar aan het Stationsplein is
vorige week vrijdag door twee Zand-
voorters mishandeld. Beide mannen.
21 en 22 jaar oud. hadden te diep in het
glaasje gekeken en maakten zich
eveneens schuldig aan het vernielen
van de inventaris van de snackbar. De
politie heeft de mannen ter ontnuch-
tering ingesloten. Na te zijn verhoord,
zijn ze naar huis gestuurd.

Vrouw gewond
ZANDVOORT - Een 51-jarige

vrouw uit Haarlem is zondag gewond
geraakt bij een aanrijding op de Bou-
levard Barnaart. Zij kwam in aanra-
king met een personenauto die op de
Boulevard van de weg was geraakt. De
vrouwelijke bestuurder hiervan
schrok tijdens een inhaalmanoeuvre
van een voor haar rijdende wagen die
volgens haar verklaring iets naar
links uitweek. Zij remde en draaide
aan het stuur. De wagen begon hier-
door te slippen en zij ramde vervolgens
vier geparkeerde auto's, die grote
schade opliepen. Ook een hek werd
vernield. De gewonde Haarlemse is
met een hoofdwond naar de Maria-
stichting overgebracht.

Auto ontvreemd
ZANDVOORT - In de nacht van 2

op 3 februari is een BMW 320 ont-
vreemd. De wagen stond geparkeerd
in de Van Speijkstraat. Het kenteken
is GP-39-PY.

Koffieconcert
HEEMSTEDE - In restaurant

"Landgoed Groenendaal" wordt op
zondag 9 februari vanaf 11.30 uur een
KNTV-koffieconcert gehouden. Het
concert, dat wordt gehouden onder
auspiciën van de Koninklijke Neder-
landse Toonkunstenaarsverenging, is
het zesde in een serie van veertien.

De fluitist Renée Hesmerg, de tenor
Simon van der Geest en de pianist Ans
Bouter zullen het programma verzor-
gen. Er zullen ondermeer werken wor-
den gespeeld van Schubert, Fukushi-
ma, Debussy, Mozart, Wolff en
Strauss worden gebracht. De toe-
gangsprijs bedraagt f .4,50 per persoon,
CJP/KNTV-ers betalen f.5,50 en kin-
deren f.2,50.

Gekostumeerd
carnavalsbal
Nieuw Unicum

ZANDVOORT - Carnavalsvereni-
ging De Scharrekoppen is op maan-
dagavond 10 februari present tijdens
het gekostumeerde bal op de Brink
van Nieuw Unicum. Prins Stef de
Twaalfde en Prinses Marijke zullen
deze avond opluisteren, in gezelschap
van de hofkapel 'De Kwalletrappers'.
Verder is ook de band Makkelijk Zat
gecontracteerd. Aan de jury is de taak
om voor de meest originele creaties
prijzen toe te kennen. De carnavals-
avond is uitsluitend voor personen
van 18 jaar en ouder toegankelijk. Au-
to's mogen alleen op de parkeerplaat-
sen worden neergezet. De entreebewij-
zen zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar bij rijwielhuis Peter Versteege,
Haltestraat en Drugstore 'De Gaper',
Kerkstraat.

Het Stekkie houdt
kindercarnaval

ZANDVOORT - In het wijkcentrum
"t Stekkie aan de Flemingstraat wordt
op zaterdag 6 februari een "Kinder-
carnaval" gehouden. Tijdens dit fees-
telijke gebeuren, dat om 15 uur begint,
verwacht men onder anderen de clown
Hannes en Danny, de Nederlandse
jeugdkampioen goochelen. Danny is
bekend van de televisieshow "Stuif es
In" en de "1-2-3 Show".

Omstreeks 16 uur zal Prins Carna-
val met zijn raad van elf (Alaaf) zijn
opwachting komen maken. De toe-
gangsprijs bedraagt f.1.- per persoon.
Er zal een glaasje limonade voor de
kinderen worden geschonken. De zaal
is vanaf 14.45 uur geopend.

WATER-
STANDEN

Datum
6 leb.
7 (eb
8 (eb.
9 feb.

10 feb.
11 leb.
12 feb.
13 feb.

HW
0.54
1.57
2.51
3.37

04.18
04.48
05.36
06.13

LW
08.21
09.41
10.32
00.55

1.45
2.25
2.57

02.01
Maanstanden: zondag 9 feb.
Spnngtij: donderdag 10 feb.
NAP + 115 cm 16.52 uur.

HW
13.12
14.13
15.05
15.51
16.32
17.11
17.51
18.31

NM 1.55

LW
21.31
Ü2.26

11.17
12.03
12.50
13.38
14.22
uur

Geen kort geding gemeente-NS
ZANDVOOBT - De Nederland-

se Spoorwegen heeft besloten om
tijdens de paasdagen toch treinen
tussen Amsterdam en Zandvoort
te laten rijden. Daarmse is de kern
weggenomen voor het voeren van
een kort geding tussen de gemeen-
te Zandvoort, de Vereniging van
Strandpachters, de Federatie
Handelvereniging Hanze en Ho-
reca Nederland enerszijds en de
NS. Bovendien hebben de spoor-
wegen toegezegd het betreffende
traject in de zomermaanden te
zullen promoten.

Het kort geding zou maandag 10 fe-
bruari worden gehouden. Het was
aangespannen omdat gemeente en
Strandpachters het niet met de NS
eens waren over het uit de roulatie
nemen van treinen, in de periode dat
er werkzaamheden aan het baanvak
Zandvoort en Amsterdam worden ver-
richt. Tijdens deze periode, tussen 3
maart en 20 april, zal de bovenleiding
•worden vernieuwd.

De plannen van de spoorwegen zet-
ten kwaad bloed bij de ondernemers
omdat zij een inkomsten-derving

vreesden. Vooral tijdens de paasdagen,
dit jaar op 30 en 31 maart, zou het uit
de roulatie nemen van de treinen de
ondernemers duizenden guldens aan
inkomsten schelen. De gemeente kon
zich in de problemen van de onderne-
mers vinden en spande samen met hen
een kort geding aan.

Besprekingen tussen beide partijen
dreigden in eerste instantie op niets
uit te lopen. De NS wilde niet verder
gaan dan het inzetten van bussen.
Met dit alternatief was men echter
ontevreden. Telexen en brieven aan en
van de minister van Verkeer en Wa-
terstaat, Smit-Kroes, leverden uitein-
delijk meer bereidwilligheid van de NS
op. Men heeft zich nu bereid verklaard
om gedurende de paasdagen diesel-
treinen in te zetten. In de overige we-
ken dat er aan de bovenleiding wordt
gewerkt is. dat volgens de NS onmoge-
lijk, omdat dan de planning in gevaar
dreigt te worden gebracht.

De spoorwegen hebben verder toege-
zegd het traject in de zomermaanden
te zullen promoten. Men wil vanaf mei
in totaal 5 maal een dubbeldekker in-
zetten. Daarmee kunnen telkens 1000
reizigers in één keer worden vervoerd.
De passagiers betalen een sterk gere-

duceerd tarief; voor de somma van
slechts één gulden kunnen zij tussen
Amsterdam en Zandvoort heen en
weer reizen. De ondernemers mogen
van de NS zelf bepalen wanneer de
dubbeldekkers zullen worden ingezet.

Aspirantleerlingen hebben de nodige belangstelling voor biologie
foto Berlott

Open dag Gertenbachmavo
ZANDVOORT-Zaterdag l februari

1986 werd de open dag gehouden op de
Gertenbachmavo aan de Zandvoortse-
laan. Een open dag, die dit jaar een
extra accent kreeg, omdat de wethou-
der van onderwijs. Ide Aukema, in zijn
speech de nadruk legde op het voortbe-
staan van deze school.

tenbachmavo in 1990 de deuren zal
moeten sluiten. Dit tot groot ongenoe-
gen van Zandvoortse ingezetenen en
de gemeenteraad, die alles in het werk
willen stellen, de Gertenbachmavo
voor Zandvoort te behouden. Het is de
VVD die dit punt zelfs in het verkie-
zingsprogramma heeft opgenomen.

In verband met de vergrijzing van Voorlopig lijkt echter, gezien het aan-
Zandvoort en het teruglopend aantal tal belangstellenden op zaterdag, deze
leerlingen, bestaat de vrees dat de Ger- vrees ongegrond.

Cursus poppenmaken
HEEMSTEDE - Op maandag 17 fe-

bruari gaat in Centrum 111, Heren-
weg 111 te Heemstede de cursus "Pop-
penmaken" van start. De cursus wordt
gedurende acht a tien keer gehouden
op maandagavond van 20.00 tot 22.00
uur. De kosten bedragen f.42,50 per
persoon, inclusief het basismateriaal.

De poppen worden gemaakt van tex-
tiele stoffen, het kopje van zeemleer of
klei. Deze cursus werd al door velen
met plezier en succes gevolgd. Opgave
via tel. 023-284975.

In de manege
ZANDVOORT - Het "Trio Jaap

Dekker", bestaande uit Jaap Dekker
(piano, mondharmonica, zang en te-
norsaxofoon), Ab Dekker (drums) en
Frank Nqya (basgitaar), treedt op zon-
dag 9 februari op in restaurant-bistro
"De Manege" aan de Zandvoortselaan.

Dit optreden door het trio Jaap Dek-
ker, dat wordt georganiseerd door de
Stichting "Holland Jazz" en duurt van
15 tot 19 uur, staat borg voor een mid-
dag top-entertainment.

Concert-serie NPO
met Hanna Jaszyk

HAARLEM - Op vrijdag 14 februari
geeft het Noordhollands Philharmo-
nisch Orkest het vijfde concert van de
Serie B "Populair" in het Concertge-
bouw te Haarlem, aanvang 20.15 uur.

De solist op deze avond is de pianiste
Hanna Jaszyk. De dirigent Jan Stulen
wordt in verband met ziekte, vervan-
gen door André Vandernoot. Het con-
cert wordt geopend met de Italiaanse
Ouverture in C van Schubert. waarna
Hanna Jaszyk het Pianoconcert no.l
van Chopin zal vertolken. Na de pauze
speelt het orkest de Siegfried Idyll van
Wagner en de Tsjechische suite van
Dvorak.

ADVERTENTIE

Uw krant
niet ontvangen?
Bel voor vrijdag 12.00

uur ons kantoor,
telefoon

17166
Inbraak

ZANDVOORT - Vanuit een sport-
school in de Passage is in de nacht van
4 op 5 februari een zogeheten
'gezichtskanon' ontvreemd. De dieven
kwamen binnen door het inslaan van
een raampje. Het apparaat vertegen-
woordigt een waarde van circa 7500
gulden.

Lichamelijk gehandicapten
gaan praten met politici

ZANDVOORT - De Kommissie
Lichamelijk Gehandicapten Zuid
Kennep-sc'-lanra (KLGZK) wil bij-
eenkomsten gaan houden waarop
lichamelijk gehandicapten met
politici van gedachten gaan wis-
selen. Men hoopt de politici hier-
mee op de hoogte te brengen van
de verlangens die bij deze groepe-
ring leven en hen op hun verant-
woordelijkheid te wijzen.

De KLGZK wil de bijeenkomsten
juist nu, in verband met de naderende
verkiezingen, houden. "Het is een
mooie gelegenheid om aandacht voor
onze belangen te vragen", aldus een
woordvoerder van de commissie. Hij
vertelt verder dat het project, dat 'Een
stem die telt...' is gedoopt, vooral ook is
bedoeld om mensen met een lichame-
lijke handicap hun stemrecht serieus
te laten nemen: "Circa tien procent
van de mensen hier is op de een of

andere wijze gehandicapt. Dat legt een
heel gewicht in de schaal".

Er zijn in eerste instantie tv/ee bij-
eenkomsten gepland. Eén in de ge-
meente Zandvoort en één in Haarlem
(ook bestemd voor mensen uit Benne-
broek, Bloemendaal, Haarlemmerlie-
de/Spaarnwoude en Heemstede). De
onderwerpen zijn gericht op de ge-
meenteraadsverkiezingen van 19
maart. Voor Zandvoort betekent dit
dat de gemeentepolitiek in algemene
zin aan de orde zal komen. Tijdens de
bijeenkomst in Haarlem zal vooral
over 'wonen' worden gesproken. Om de
bijeenkomsten zo goed mogelijk te la-
ten verlopen is het noodzakelijk dat
brandende kwesties spoedig bij de
KLGZK worden aangemeld. Het con-
tactadres van 'Een stem die telt...' is:
KLGZK, Kromhoutlaan 55, 2033 WJ
Haarlem. Tel.023-359732. De bijeen-
komst in Zandvoort wordt op 4 maart,
om 20 uur, in het Brinckhuys Nieuw
Unicum gehouden.

Emancipatiecommissie wil
invloed op gemeente beleid

ZANDVOORT - De Emancipa-
tiecommissie is van mening dat zij
meer invloed op het gemeentelijk
beleid ten aanzien van vrouwen-
zaken moet krijgen. Voorzitter
Nel Vreugdehil zegt dat de com-
missie te vaak wordt gepasseerd.
omdat haar taak niet voor ieder-
een duidelijk is. Dit euvel kan vol-
gens haar alleen worden verhol-
pen als men ambtelijke onder-
steuning krijgt.

De Emancipatiecommissie, een ad-
viescommissie voor burgemeester en
wethouders, heeft gemerkt da: veel
raadsleden en ambtenaren niet of
nauwelijks van haar bestaan op de
hoogte zijn. Volgens voorzitter Vreug-
dehil komt het menigmaal voor dat
men de commissie by het opstellen
van nota's eenvoudigweg vergeet: "We
worden heel vaak overgeslagen. En
vraagt men ons wei om advies dan
wordt dat meestal op het '.aatste nio-
ment gedaan. Dat lijkt ;r,e geen ."„viste

gang van zaken. Alleen bij het opstel-
len van een personeelsnota heeft de
gemeente ons zelf ingeschakeld. Maar
meestal geven we ongevraagd advies",
aldus Nel Vreugdehil. Het een en an-
der zou kunnen worden opgelost door
ambtelijke ondersteuning te verlenen.
"Daar hebben we nu geloof ik al vier
keer op aangedrongen, maar daar
komt gewoon niets van. We moeten
steeds weer in de nota van aanbieding
lezen dat er geen geld is. Dus blijft het
probleem bestaan dat raadsleden niet
van onze adviezen op de hoogte zijn".
Alleen bij wethouder Jongsma vond
men een gewillig oor.

De Emancipatiecornmissie heeft
voor dit jaar een aantal gesprekken
met raadsleden gepland waarin de

werkzaamheden uit de doeken gedaan
zullen worden. Die gesprekken zullen
pas na de verkiezingen plaatsvinden.
De commisie hoopt namelijk dat er
dan meer vrouwen in de raad zullen
zitten. Ook een gesprek met het nieu-
we college 'dat hopelijk positiever te-
genover ons zal staan', staat op het
verlanglijstje.

Maar de commissie timmert ook op
andere fronten aan de weg. Zo zit er
een gesprek met de politie in de pen
over seksueel geweld. Ook het aan-
trekken van vrouwelijk personeel zal
aan de orde komen. Over de emancipa-
tie in de gezondheidszorg zal in de loop
van dit jaar eveneens met de betrok-
ken instanties van gedachten worden
gewisseld.

ADVERTENTIE

OOK NU WEER
gezellig CARNAVAL

in 't Wapen
12 consumpties ƒ25,-

Bonnen verkrijgbaar aan de bar.

Nieuwsblad
iedere week zelf in de bus

Abonnementsprijs slechts ƒ 19,55 per halfjaar (ƒ 36,95 per jaar)
(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia. Antwoordnummer 70057, 7000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

Naam:

Adres:

Postcode: A

Woonplaats:

Telefoon:

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal ƒ 10,65, halfjaar ƒ 19,55, jaar ƒ 36,95
Zandvoorts Nieuwsblad

Losse nummers 1 gulden.
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Lada Samara: een door
en door Europese Rus
Lada begint 1986 met een uitbreiding van het personenwagenpro-
gramma in de vorm van de komst van de 2108 Samara. Deze auto werd
ontwikkeld door de technici van de VAZ-fabrieken in Togliatti in de
Sovjet-unie, waarbij voor wat betreft het technische gedeelte Porsche
assistentie verleende terwijl een Italiaanse ontwerpstudie hulp ver-
leende bij het ontwikkelen van de carrosserie. Die internationale
samenwerking heeft een door en door Europese auto met moderne,
vlotte lijnen een hoogwaardige techniek opgeleverd.

Een van de belangrijkste wijzigm-
gen ten opzichte van de bestaande mo-
dellen is het feit dat de Samara is
uitgerust met voorwielaandnjvmg.
Versnellingsbak en differentieel zijn
aan de dwarsgeplaatste viercilmder
motor gekoppeld. De voorwielophan-
ging is onafhankelijk met McPherson
veerpoten. achter is een starre as toe-
gepast met schroefveren. Hydrauli-

sche schokbrekers zijn rondom ge-
monteerd.

De nieuwe Samara heeft een moder-
ne, vlotgelijnde vijfpersoons twee-
deurs hatchback carrosserie met een
ruim interieur. De grote kofferruimte
is toegankelijk via de forse derde deur.
De luchtweerstand is gunstig: Cw 0,36
en dat blijkt uit de verbruikscijfers.
Met de 1.3 liter motor, waarmee de

eerste Samara's zullen worden uitge-
rust bedragen die cijfers bij 90 km/h
5,2 liter, bij 120 km/h 6,2 liter en in
stadsverkeer 8 liter per 100 km.

Het vermogen van de 1300 cm3 mo-
tor bedraagt 48 kw/65 pk bij 5600 tpm,
het koppel 94 Nm bij 3400 tpm. De
topsnelheid ligt iets boven de 150 km/
en acceleratie van O tot 100 km/u vergt
13 seconden. Vóór zijn schijfremmen
gemonteerd, achter trommels.

De ontsteking geschiedt elektro-
nisch, als brandstof komt loodvrije of
normale benzine in aanmerking.

Voorlopig zal alleen de driedeurs
carrosserie en 1300 cm3 motor lever-
baar zijn. In de loop van 1986 wordt het
programma uigebreid meteen 1100 en
1500 cm3 motor.

Er is een vierde generatie La da's op komst: hier de LADA 2108 SAMARA
uitgerust met voorwielaandrijving en 1.3 liter motor. De carrosserie is van het
bekende 'hatch-back'-model.

Esso maakt betere
diesel voor winter

ESSO Nederland b.v. heeft een ver
beterde dieselbrandstof „Esso die

sel plus" op de markt gebracht. Ir
goed onderhouden brandstofsystemer
zorgt deze winterdiesel voor een pro-
bleemloos functioneren van alle die-
selmotoren (zowel turbomotoren al.'
motoren met directe brandstofmspui-
ting) en is derhalve geschikt voor zo-
wel personenauto's met dieselmotoren
als voor zware vrachtwagens, aldus
Esso.

Het produkt voorkomt startproble-
men, zorgt voor een lager verbruik,
terwijl de motor rustiger loopt en min-
der rook ontwikkelt, vooral by koude
start. Door de nieuwe samenstelling is
bovendien de brandstofstabiliteit ver-
beterd en wordt roestvorming in het
brandstofsysteem tegengegaan en de
verstuiver effectief gereinigd. De m-
troductie van „Esso diesel plus"
brengt geen prijsverhoging met zich
mee.

De Ford Scorpio, auto van het jaar 1986, is nu ook leverbaar met een 2.5 liter
dieselmotor.

Ford Scorpio krijgt
heel zuinige diesel

De Ford Scorpio modellenreeks,
bekroond met de tital Auto van
het jaar 1986, is nu ook uitgebreid
met een 2.5 liter dieseluitvoering,
een motor die nu al voldoet aan de
voorgestelde eisen betreffende
uitlaatgassen.

De bekende 2.5 liter dieselmotor is
ontwikkeld uit de laatste Granada die-
selmotor en is hiermee een nieuwe
motor-optie die verkrijgbaar is in de
CL- en GL-modellen.» ,

De zuinigheid van deze diesel-uit-

voering is zodanig dat bij een constan-
te snelheid van 90 km/h de wagen op
een volle tank van 70 liter 1228 km kan
afleggen, wat neerkomt op een brand-
stofverbruik van l : 17.5.

Al met al is er in de Scorpio-sene nu
keuze uit vijf verschillende motoren,
namelijk de 1.8 en 2.0 OHC, de 2.0 en
2.8 injectie plus de nieuwe diesel. Rui-
me keuze dus tussen prestatie en zui-
nigheid.

Ten behoeve van taxi-bedrijven is
een speciaal taxi-pakket leverbaar
met bedrading voor een taximeter en
als extra vinyl bekleding naast de stof-
fen bekleding.

ledere 24 seconden een auto . . .

Peugeot verkoopt meer
dan miljoen 205's

Terecht is men bij de Franse
Automobiles Peugeot trots op het
succes van de 205, die in februari
1983 werd geïntroduceerd en
waarvan er inmiddels meer dan
één miljoen zijn geproduceerd.

Voor de leiding van het concern en
het personeel betekende de komst van
de 205 een uitdaging op drie fronten,

106.000 auto's
erbij in 1985

Het totale motorvoertuigen-
park bedroeg op l augustus 1985
in Nederland 5.458.000 stuks.

Hieronder waren 4.901.000 perso-
nenauto's, 428.000 bedrijfsauto's
en 128.000 motorfietsen, aldus de
voorlopige cijfers van het C.B.S.

Op l augustus 1984 bedroeg het
aantal motorvoertuigen 5.350.000
stuks, waaronder 4.818.000 perso-
nenauto's, 405.000 bedrijfsauto's
en 127.000 motorfietsen.

Het aantal personenauto's.
steeg met 83.000, het aantal be-
drrjfsauto's met 23.000 en het
aantal motorfietsen met 1000.

op industrieel, commercieel en spor-
tief gebied.

Wat dit laatste betreft is het succes
wel heel duidelijk. In 1985 behaalde
Peugeot met de 205 Turbo 16 een dub-
bele overwinning: het wereldkam-
pioenschap rally's voor merken en
voor rijders met de Pin Timo Salonen.
Overigens zult u deze speciale rally-
uitvoering van de 205 met vierwiel-
aandrijving en een vermogen van 430!
pk niet in de showroom van uw plaat-
selijke dealer aantreffen.

Commercieel gezien werden de doel-
stellingen ook verwezenlijkt. In de eer-
ste elf maanden van 1985 werd de 205
evenals in 1984 de meest verkochte
auto in Frankrijk met een marktaan-
deel van 9,1%. In de exportlanden be-
hoorde de 205 tot de bestsellers. In 1984
stond hij op de vijfde plaats van de 50
meest verkochte auto's in Europa. Tot
en met september 1985 was hij derde.

Op het industriële vlak werd het
produktie-apparaat van Automobiles
Peugeot grondig gemoderniseerd door
het intensieve gebruik van robots en
automaten. Hiermee werd de produk-
tie efficiënter en flexibeler. In de drie
produktiecentra van Peugeot in Mui-
house, Poissy en Sochaux worden op
dit moment 2350 Peugeot 205's per dag
geproduceerd, wat betekent dat er ie-
dere 24 seconden een 205 van de pro-
duktiebaan komt. Met zo'n tempo zal
de weg naar het 2 miljoenste exem-
plaar niet lang meer zijn.

Met de Peugeot 205 Turbo 16 behaalde Peugeot het wereldkampioenschap
rally's 1985.

Gratis ogentest tijdens
actiemaanden „Kijk uit"

Dat een goed gezichtsvermogen
voor iedere verkeersdeelnemer
van groot belang is, zal niemand
willen ontkennen. Toch is sinds
de start van de actie „Kijk Uit",
een initiatief van de stichting Vi-
sus en de ANWB, bij meer dan
150.000 ogentest gebleken, dat bij

/

Tot 31 maart kans op
vrijblijvend advies
35% van de onderzochte mensen
de gezichtsscherpte niet aan de
norm voldeed. Met name bij de
40'ers waren de resultaten nog
slechter. Daar lag het aantal ne-
gatieve resultaten boven de vijf-
tig procent. Wel had 55 % van die

groep al een oogcorrectie in .'e
vorm van bril of contactlenzen,
maar die behoefde aanpassing.

De ogentests worden gratis en
vrijblijvend afgenomen door de
deelnemende opticiens en
ANWB-kantcren. 60% van de
mensen bij wie de gezichtsscherp-
te niet optimaal bleek, onder-
schreef het belang van de test en
ging tot actie over: de niet-bril-
dragers vroegen een oogmeting.
De opnieuw te corrigeren ogen
kregen nieuwe glazen of contact-
lenzen aangemeten.

De actie Kijk Uit gaat door tot
31 maart a.s.

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto!!!

WIE MAAKT U
WEGWIJS IN

DE WIR-WAR
VAN ONZE

SOCIALE
UITKERINGEN?

HET PAROOL!
Het sociale stelsel - 1e kwartaal 1986.

Alle sociale premies en uitkeringen op 'n rijtje.

Wie heeft in 1986 recht op een uitkering, hoe hoog zijn
de uitkeringen voor de verschillende groepen mensen,
wie moet ervoor betalen en hoe hoog zijn al die
verschillende premies?

Het antwoord op deze en dergelijke vragen stond op
een overzichtelijke manier op twee krantepagina's in
Het Parool van 30 december 1985.

De overdruk die we daarvan voor u hebben laten
maken is zojuist door de drukker afgeleverd.

De poster is te koop bij alle kantoren van Het Parooi in
en om Amsterdam voor ƒ 5,- per stuk.

Bestellen kan ook, door ƒ7,50 (poster,
porto en verpakking) over te maken
op postgirorekening 260728 ten
name van PAROOL SPECIAAL in
Amsterdam met vermelding
„poster uitkeringen 1986".

Deze tekst vande Renault-
dealers leestu niet helemaaluit.

Wanneer \\ij LI nu vertellen dat, u een finan-
c-lering kunl'afsluiten tegen 0% rente, dan
staal u al op het punt om in uw jas te schie-

ten en een Olympisch record te breken om u zo
snel mogelijk hij de Renault-dealer te vervoegen.
Want een renteloze financiering van maar liefst
K).()()(J guklen(!) laai natuurlijk niemand aan zijn of
haar neus voorbijgaan. (Bent u er nog?)

Het zal LI niet geheel verbazen dat u dit al-
leen krijgt om er een Renault 5,9,11 of 18 mee
te financieren. De financiering is op basis van een
hiiLirkoopovereenkomst waarbij de wettelijke

aanbetaling verplicht is. Hel maxümimkrediet-
bedrag is f 10.000,-. Een jaar lang met 0% rente.

Een buitenkansje dus om veel geld te
verdienen. Naast de financiering op jaarbasis kimt
u ook 'n financiering afsluiten op basis van
twee of drie jaar, tegen't zéér aantrekkelijke rente-
percentage van 8%.

En als u zich realiseert dat deze actie t/m 15
maart 1986 loopt, dan bent u nu op weg naar ons.
Voor de achterblijvers nog even het volgende.

Wanneer hij of zij straks terugkomt zijn er
vier mogelijkheden. Of u zit in de enorm wend-

bare en vlotte Renault 5. Of u zakt lekker weg in
de comfortabele zit van' de ruime Renault 9 die
bovendien is gerestyled.

Of u doet de boodschappen reuze gemakke-
lijk via de achterklep van de immense koffer-
ruimte van de hypermoderne Renault 11. Of u
maakt straks zalig vele tochtjes van hot naar
her door weer en wind in de bijzonder ruime en
comfortabele Renault 18.

Best spannend, zoals u ziet. Maar welke auto
het ook wordt, de Renault-dealer levert 'm met
veel zorg en garantie af. Alvast gefeliciteerd.

5 laar plaatwerkgarantie. 'RENAULT'
Zandvoort; Rinko, Curiestraat 8 (Nieuw Noord),

Tel. 02507-13360.

Renault adviseert elf oliën.
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Hef voordeel v<
sportieve uitru

Kijk eens naar de vele sportieve extra's, kijk dan naar dan snel naar de Volkswagendealet Wilt u weten waar
z'n prijs en ontdek dat sportief rijden tijdelijk heel aantrek- de dichtstbijzijnde Volkswagen-dealer zit,
kelijk is. Temeer omdat de Polo al veel standaard heeft. bel dan 020-867351.
We noemen hier: onafhankelijke wielophanging, zelfcor-
rigerende stuurinrichting en kooiconstructie.
Bovendien heeft u keus uit de krachtige, maar zeer
zuinige, 45 en 55 pk motoren.

Kortom, de Polo
Coupé Sprinter heeft
veel, kan veel en kost
niet veel.
Interesse in een
proefrit? Kom

Polo Coupé Sprinter v.a.
Polo Coupé v.a., ___m__m___„____„
Sportieve extra's

Totaal - __
U betaalt

Sportief voordeel^ 1__
De sportieve extra's: grille met dubbele koplampen, sportsfuui; ilchfmetafen velgen met brede
165 SR 13 bonden, striping met Spn'nfer aanduiding en hoofdsteunen.

Afgebeeld de Polo Coupé Sprinter f 18 745,- Er is al een Polo v.a. f 15.595,- Prijs inclusief BTW, exclusief f 375,- afleveringskosten Wijzigingen voorbehouden

Audi V-A-G Auto Strijder B.V.
Burg. v. Alphenstraat 102, 2014 KP Zandvoort. 02507-14565.

VANAVOND UIT
OFVANAVON

U gaat uit in Amsterdam vanavond?
Borreltje, hapje, filmpje, stapje? Dan is
Parool Uit en Thuis een krant voor u.
Oh, u blijft lekker thuis vanavond.
Bij buis of video. Lezend, puzzelend of
knutselend. Dan is Parool Uit en Thuis een
krant voor u.
Parool Uit en Thuis is een
initiatief van Het Parool.

HET PAROOL COMPLEET MET UIT EN
THUÏSKRAfyT 4 WEKEN VOOR ƒ 9,90

Naam:
Adres:
Postcode: Plaats:
Giro: Telefoon:
Daarna word ik abonnee en betaal per:
D maand ƒ 21,45
D kwartaal ƒ 64,25 D jaar ƒ 253,90

Verschijnt elke week met verse informatie
over film, theater, restaurants, kunst,
hobby's, video, boeken en cafés.
Op handzaam formaat, minimaal 20
pagina's dik en altijd inclusief de komplete
agenda. Parool Uit en Thuis zit iedere
Woensdag in uw Parool bijgesloten.

PAROOL UIT EN THUIS, DE UITGAANS- EN
THUISBLIJFKRANT VOOR AMSTERDAM.
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FAMILIEBERICHTEN

Tot on/o diepe droefheid is onverwacht overle-
don on/e lie\e vader, grootvader en overgroot-
\ ^icter

Leendert Koning
weduwnaar van Taetske Zoethout

eerder weduwnaar van Wiliempje Paap
op do k't'ltijd \ u n bijna 89 jaar.

Uit aller naam.
Kinderen, kleinkinderen,
en achterkleinkindoren

/diukooit . .U januari 1986
Het „I luis in de Kostverloren".
Co 11 espondentiearires:
\\' Koning. l'orelstraat 267
20.57 KW Haarlem
Oe ere nut ie heeft op woensdag 5 februari
plaatsgevonden m het crematorium te Velsen.

//: i oei dr u inden Goc/s vandaag.
Vum/uui; /!<iul ik het zuil.

H"dm overleed onze innig geliefde man en zorg-
Ainu' vader

Gaelc Marinus Jagtenberg
Geboren 25 lanuari 1923
Overleden- 29 januari 1986

Zandvoort :
B. .lagtenberg-Maandag
nin.-i - Petra
l.enny - Willem
Phil ip

2012 OM Zandvoort. 29 januari 1986
1 hoibivkestraat 14
De hegraleins heeft maandag 3 februari plaats-

i gevonden op de Alg. Begraafplaats te Zandvoort.

Hiermede moeten wij u kennis geven, dat onver-
vvaclit is overleden onze lieve vader, opa en zoon

Jan Cornelis Hendrik Groot
weduwnaar van Johanna Wijdogen

op de leeftijd van 65 jaar.
Zandvoort:

René en Suzanne
Dax

Zandvoort:
Jacqueline en Hille

Amsterdam:
C. M. de Jonge-Kornman
S. de Jonge

Zandvoort, l februari 1986
Herman Heijermansweg 89

Correspondentie-adres:
J. M. L. Wiedijk-Groot,
Wilhelminaweg 2, 2042 NP Zandvoort.
De crematie heeft op donderdag 6 februari 1986
in het crematorium Velsen te Driehuis-Wester-
veld plaatsgevonden.

ADVERTENTIES

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hufipbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-1 72 44 /1 21 37 / 1 32 78

Vanaf 1 januari 1986

is in Zandvoort gevestigd

praktijk voor acupunctuur

EL ter Reehorst
acupuncturist/fysiotherapeut

Schoolstraat 11
2042 VA Zandvoort

Voor informatie over acupunctuur
en/of het maken van een afspraak
tel. 02507-18213.

Direktie en
medewerkers in het
huis in de duinen

hartelijk dank voor de
snelle hulp en opvang.

Tevens hulde aan het op-
treden van de brandweer
en politiemensen en niet
te vergeten de heren dok-

toren.

Bewoners van de flats

UUXPRIJiïHBIJO

*
,s-iftr;>,fi>i-^, ^ t^,v;'i'--i i j$*\',•: ?; ^&~>

SCOTCHMAH

SSS351

DON TOMAS
SHERRY
MANZANNILLA

NU ELKE 2eFÜES

Gijsbrecht
van Aemstel

KERSEN
BRANDEWIJN
LITER #35 te

WHISKY
VAT69

BIJ ONS NU:

^ / ftl&'.s'/^^-^e-9»^H£I.ELI ^ZLT^A

Sla?
_ ft. '-'•"•-A^ *

,>" t .. •-**•

&V\ -"•Hy®

•fc Bóuchesdu Rhône * Blanc de BlancsX
* Corbieres -£ Valencia Careras Tinto ̂

Valencia Careras Blanco >

FLESSEN
VOOR

(veelal naast/bij supermarkten van Dirk van den Broek, Bas van der Heijden, Digros en Dirkson). • Amsterdam: Nieuwpoortstraat, Lijnhaansgracht, Sloterkade,
Delflandplein, Osdorpplein, Lambertus Zijlplein, Plein '40 • '45, Motorkade, Kamperfoelieweg, Kastelenstraat • Zwanenburg • Hoofddorp • Nieuw Vennep
• Zandvoort • Volendam l Hilversum • Katwijk aan Zee • Sassenheim • Hillegom • Noordwijk • Leiden • Noordwijkerhout • Oude Wetering • Spijkenisse
• Dordrecht • Sliedrecht • Bolnes l Ridderkerk • Papendrecht • Vlaardingen l Schiedam l Rotterdam: Overschie, G.J. Mulderstraat en Alexanderpolder
(zie voor juiste adressen de Gouden Gids). Aanbiedingen geldig t/m 15 februari 1986

40 JAAR P. WILKES... 1 JAAR NOEFAR
TE GEKKE OPRUIMING . . . . OP IS OP . . . .

• RADIO'S • TV'S • RECORDERS • HUIS-
HOUD.- EN VERZORGINGSAPPARAT. •
ELEKTR.- EN SCHAKELMATERIAAL • TL-
BUIZEN EN GLOEILAMPEN • CAMERA'S •
FLITSERS • CALCULATORS

STUNT 1 Professionele haardroger
500-1000-2000 Watt O/l 90

met beveiliging 4-4. ,
STUNT 2 Steelstofzuiger
Duits fabrikaat, 400 Watt CQ 90
met toebehoren O«/i

GROTE PARTIJEN TEGEN ELK AANNEMELIJK BOD

XIX ELECTRO
^S?£^ EH FOTO

noeFcir
PASFOTO'S in kleur of zwart/wit, klaar in 1 minuut.
Zoek niet verder, wat geeft het ...
ELEKTRO-FOTO (v/h P. WHkes) heeft het!
Thorbeckestraat 15 t/o Casino Zandvoort, tel. 13378

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN. ..

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Drogisterij-Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1 .

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

Muzieklessen:

PIANO
BLOKFLUIT

(ook groepsles)

CELLO
Tel. 18486

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

Elke dag om 10 uur

APPELFLAPPEN
R v. d. WERFF
TOLWEG 6-TEL. 1 5001

Zandvoorts Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia,

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9 , Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 , Zandvoort
AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort
Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 , Zandvoort
Sig.mag. De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

Te koop aangeb.
wandelwagen m.
warme slaapzak
ƒ 50,-, 2 paar ski-
schoenen mt. 40
en 42 ƒ75,- p.p.
Tel. 16864.

r
KUNSTSTOF KOZIJNEN

KNIPPING VOOR ALLE TYPE
WONINGEN, ALLE RAMEN, DEUREN,
SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN EN
DAKKAPELLEN WORDEN OP
MAAT GEMAAKT

KNIPPING KUNSTSTOF
PRODUKTEN ZIJN ONDER-
HOUDSVRIJ DUS NOOIT MEER
SCHILDEREN

KNIPPING VOOR ADVIES - OPMETEN - PLAATSEN en AFWERKEN

NIEUW! op de Tolweg

aannemersbedrijf gebr. Van den Brink bv
Onze showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag 13.30-17.30,

zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Speciale openingsaanbieding CO/ HflRTlHlf1
tijdens de maand februari U /O HU II 11IV U

Tolweg 18, Zandvoort - tel. 02507-19120

10 JAAR GARANTIE'

Denkt u dat uw gulden elders een daalder waard is?
Er zijn nog steeds mensen die denken van wel,

jammer want:
levert q.a. vers kwaliteits voer voor hond en kat gewoon het
voordeligst!

400 gr. vuile pens 0,88
Halve kilo vuile pens 0,95
Halve kilo kippevlees 1,10
5 kilo Doko-brok 13,95
1 kilo kompl. kattevoer 3,85 (A-kwaliteit)

Diaconiehuisstraat 36 (zijstraat Haltestraat).
Geopend van 9.30-18.00 's maandags gesloten.

DIERENSPECIAALZAAK

dibevo -lid
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"Amnesty International" viert jubileum

"Aan beklag hebben ze weinig, daden kunnen iets bereiken"
DOOR HET WERK van

Amnesty International
zijn voor veel mensen over de
hele wereld de omstandighe-
den verbeterd. Een groot aan-
tal landen kan zich niet meer
permitteren om deze organisa-
tie niet serieus te nemen, of
zich er tegen af te zetten. Voor;
al sinds Amnesty in 1977 dé
Nobelprijs voor de vrede ont-
Ving, zien veel autoriteiten en
instanties zich genoodzaakt
om klachten over omstandig-
heden van bepaalde gevange-
nen, nader te onderzoeken.
Het is echt zo dat hierdoor
mensen vrijkomen, hetgeen
anders niet zou gebeuren.

"Wij vinden het vervelend dat vol-
gens velen Amnesty politiek gekleurd
is: het is een onafhankelijke organisa-
tie die bestaat uit mensen uit alle
groeperingen en geloofsovertuigin-
gen. Amnesty is voor alle mensen die
het slachtoffer zijn geworden van een
bepaald regime, zowel fascistisch als
communistisch. De enige criteria die

in acht worden genomen zijn, dat de-
genen die we proberen te helpen, zelf
geen geweld gepropageerd of gebruikt
hebben", aldus de leden van de afde-
ling Zandvoort van Amnesty Interna-
tional.

Twaalf jaar geleden, om precies te
zijn op 14 september 1974, werd door
Ben Berrier de Zandvoortse afdeling
van "Amnesty International" opgezet.
Ben, die lid is van de Vereniging voor
Ex-politieke gevangen en Oud-verzet-
strijders, had zelf tijdens de Tweede
Wereldoorlog gevangen gezeten. Sa-
men met Jenny Havers en Hans Ma-
taheru, de zoon van de toenmalige
dominee van de Hervormde Kerk, gin-
gen ze van start in de Wereldwinkel in
de Oranjestraat, na eerst Truus
Smink gevraagd te hebben om pen-
ningmeester te worden. Veel vergade-
ringen vonden in het begin tevens
plaats in het gebouw achter de Her-
vormde Kerk. Inmiddels is de afdeling
Zandvoort aanzienlijk gegroeid: de
groep bestaat thans uit ongeveer ze-
ventig leden.

De leden
Amnesty telt zowel actieve, als niet-

actieve leden. Door beide groepen
wordt jaarlijks f.47,50 contributie be-
taald, minder-draagkrachtigen beta-
len twintig gulden. Van dit geld wordt
ondermeer "Wordt Vervolgd" bekos-
tigd, Amnesty's maandblad. Hierin
staan de diverse activiteiten van de
organisatie beschreven en wordt mei-
ding gemaakt van de meest recente
resultaten en invloeden. Het blad
brengt ook informatie over de achter-
gronden van de landen, waarop Am-
nesty haar aandacht heeft gericht. De
niet-actieve leden nemen over het al-
gemeen alleen deel aan de schrijfavon-
den, die door Amnesty maandelijks
worden gehouden.

In Zandvoort zijn zo'n acht perso-
nen actief lid van Amnesty, onder wie
Evert van der Mije, die de schrijfavon-
den organiseert en de coördinatie in
handen heeft. Truus Smink, die al bij
de oprichting aanwezig was, beheert
de financiën en staat de pers te woord
en Janny Laurier is degene die de con-

• Afgelopen dinsdag werd in Nieuw Unicum weer de maandelijkse schrijfavond gehouden door de Zandvoortse
afdeling van Amnesty International

tacten onderhoudt met het hoofdkan-
toor van Amnesty en tevens het secre-
tariaat in handen heeft. Buiten hen
behoren onder meer ook Marga en Ar-
jen de Boer tot de actieve leden die
regelmatig acties ondernemen zoals
het opzetten en bemannen van een
informatiestand over Amnesty op het
Raadhuisplein, het maken en huis-
aan-huis verspreiden van folders en
het geven van voorlichtingsdagen op
scholen (door Frans van der Eist). Vol-
gens de actieve leden van de afdeling
Zandvoort is er tot nu toe niet veel
respons op deze door hen gevoerde ac-
tiviteiten. Met name had men meer
verwacht van de voorlichtingsdagen

op de scholen, waarop de kinderen wel
enthousiast reageerden, maar van de
zijde van de ouders en de leerkrachten
waren de reacties vrijwel nihil.

Schrijfavonden
Eén keer per maand worden schrijf-

avonden gehouden, waaraan zowel le-
den als niet-leden kunnen deelnemen.
Deze avonden worden tegenwoordig
gehouden in het Brinkhuis in Nieuw
Unicum. Er liggen voorgedrukte brie-
ven klaar waaronder de bewoners van
het centrum en de bezoekers eventueel
alleen hun handtekening behoeven te
zetten.

Amnesty selecteert telkens drie ge-
vallen, waarover de autoriteiten wor-
den aangeschreven. Aangezien de or-
ganisatie geen politieke of andere
kleur heeft, kiest men situaties uit
landen met uiteenlopende regimes. Zo
is er altijd één uit een derde wereld-
land, één uit uit een communistisch
land zoals Rusland en één uit een land
met weer een andere regeringsvorm,
zodat de neutraliteit van Amnesty
duidelijk wordt onderstreept. Op deze
avonden zijn mensen aanwezig die
kunnen assisteren bij het zelf opzetten
van een brief of helpen bij het vertalen
daarvan. Men kan ook brieven in het
Nederlands sturen naar de ambassa-

des in Den Haag, waar alle binnenko-
mende brieven vertaald worden. De
meeste correspondentie wordt in het
Engels gevoerd, omdat dit een taal is
die zeker op hogere niveau's wordt ge-
lezen. Dus niemand hoeft zich door
gebrek aan kennis van een taal te la-
ten weerhouden.

Het uitgangspunt van Amnesty is
om voor iedereen een op z'n minst
menswaardig bestaan te bewerkstelli-
gen. De organisatie is tegen martelen
en tegen de doodstraf. De eerste aanzet
voor het schrijven van de brieven is
altijd afkomstig van het hoofdkantoor
in Amsterdam.

De achtergronden
In 1948 werd door de Verenigde Na-

ties de "Universele Verklaring voor de
Rechten van de Mens" opgesteld,
waarin onder meer stond dat ieder
mens recht had op vrijheid van me-
ningsuiting, vrijheid van drukpers en
recht had op een menswaardig be-
staan. Naar aanleiding hiervan be-
sloot een Engelse advocaat, John
McBride, een organisatie in het leven
te roepen, die acties zou voeren wan-
neer bekend werd dat in bepaalde lan-
den mensen onder op onterende wijze
werden behandeld terwijl ze gevangen
zaten.

Amnesty International is inmiddels
uitgegroeid tot een wereldorganisatie,
die in 1977 de Nobelprijs voor de vrede
ontving. De organisatie is in 150 lan-
den vertegenwoordigd, waarvan de af-
deling in Amsterdam de grootste is.
Het hoofdkantoor en secretariaat zijn
gevestigd in Londen.

Voordat men besluit brieven te
schrijven naar de autoriteiten in de
landen waar bepaalde misstanden
heersen, verzamelt men informatie
via diverse bronnen. Dit kan gebeuren
door het eenvoudigweg lezen van
kranten, het verkrijgen van inlichtin-
gen via ondergrondse organisaties, het
ontvangen van brieven die deze lan-
den uitgesmokkeld zijn of de informa-
tie die bijvoorbeeld door missionaris-
sen wordt verstrekt. De staf in-Londen
gaat de gegevens eerst controleren en

onderzoeken. Men bekijkt daar onder
meer de wijze van berechten en om-
standigheden waarin de familie van
de gevangene verkeert en of die hulp
nodig heeft. Pas dan wordt besloten of
een gevangene wordt "geadopteerd" en
worden acties voorbereid en waarne-
mers naar het land gezonden. In veel
gevallen heeft men weten te bereiken,
dat wanneer de gevangene niet vrij-
kwam, in ieder geval het martelen
werd gestopt.

Amnesty Zandvoort
Het secretariaat van Amnesty In-

ternational m Zandvoort is in handen
van Janny Laurier, Sophiaweg 55, tel.
13082. Wil men geld overmaken naar
de organisatie, dan kan dat via postgi-
ronr.4202255, ten name van Zandvoort
Amnesty International.

"Maar," zo wordt door de Zandvoort-
se leden opgemerkt, "we willen net iets
meer dan alleen maar geld ontvangen.

Dus een kleine inzet van de mensen
door bijvoorbeeld mee te doen aan de
Schrijfavonden. Iets in een collectebus
doen gaatje makkelijker af dan ergens
iets voor te moeten doen. Bovendien
zeggen de meeste mensen tegenwoor-
dig dat er al genoeg narigheid is in de
wereld en dat ze daar niet mee willen
worden geconfronteerd. Ze vinden
vaak dat er al genoeg van dergelijke
instanties zijn, zoals bijvoorbeeld het
Rode Kruis en Unicef. En het is vaak
heel ondankbaar werk, want je weet
nooit wat er precies gebeurt, wat het
resultaat is van je inspanning. Het is
te vergelijken met een zeef, waar water
doorheen loopt: als er één verstopping
is, heb je geluk.

Maar we zijn ervan overtuigd dat
wanneer je iets doet de kans in ieder
geval aanwezig is, dat er iets wordt
bereikt.

Blijf je gelaten, dan gebeurt er
sowieso niets. Het is wel degelijk zo,
dat er door het werk van Amnesty,
mensen vrij zijn gekomen. We hopen
dat in de zeer nabije toekomst meer
mensen het nut van ons werk in gaan
zien en zich bij ons aan willen sluiten."

Genootschap Oud Zandvoort
houdt jaarlijkse bijeenkomst

ZANDVOORT - Het Genoot-
schap Oud Zandvoort houdt op
dinsdag 11 februari zijn jaarlijkse
bijeenkomst in De Krocht. Op het
programma staat deze keer een
dia-vertoning van de Stichting
Ons Bloemendaal, een film van de
vorig jaar overleden mevrouw
Pietersen-van Keeren en een ten-
toonstelling van werkstukken
van de Bomschuiten Bouwclub.

Net als altijd heeft het Genootschap
de historie weer hoog in het vaandel
staan. Dat wordt ook bewezen door het
aangekondigde optreden van Gerard
Nijkamp, de laatst overgebleven muzi-
kant van de Zandvoortse Vissers. Hij
zal nostalgische gevoelens oproepen
met zijn onafscheidelijke accordeon.
Verder zal een aantal actuele zaken
betreffende het Genootschap aan de
orde komen.

Over de diavertoning van de Stich-
ting Ons Bloemendaal kan verder
worden gezegd dat het hier gaat om
'Een wandeling door Aerdenhout', ge-
presenteerd door een der bestuursle-
den. De diavertoning is te vergelijken
met het schouwspel dat de leden verle-
den jaar kregen voorgeschoteld door
de vereniging Oud Heemstede Benne-
broek. De film van mevrouw Pieter-
sen-van Keeren staat eveneens geheel
in het teken van de nostalgie. De Bom-
schuiten Bouwclub laat de leden van
het Genootschap kennismaken met de
nieuwste door de leden zelf vervaar-
digde werkstukken. Verder zijn er nog
foto's uit het archief van het Genoot-
schap te bewonderen. De Wurf ver-
leent medewerking met een schouw.

Op de bijeenkomst, die om 20 uur
begint, zijn ook niet-leden welkom.

Ook hen wacht een gratis kop koffie.

ADVERTENTIE

tr.,-3
11II uitvaai

Hoofdkantoor en rouw/ontvangkamers:
-Achterweg 40, Hoofddorp, lel. 02503-33544*
Bijkantoren: Rijsenhout Koeleburg 55, tel. 02977-28339
Bennebroek Schoollaan 35, lel. 02502-7209
Ouderkerk a.d. Amstel, Amsteldijk-N 25. tel. 02963-3527

uitvaartcentrum

Dimweg Uitvaartcentrum Dunweg BV
Eigenaar W. van der Fiji
Ook uitvaartverzekeringen

Dag en nacht
bereikbaar

ZANDVOORT - De burgerlijke
stand over de periode 28 januari tot en
met 3 februari:

Gehuwd: Boyd Hawkins en Cathari-
na Jeannette Burgers.

Geboren: Thomas zoon van Jean-
Louis Biekman en Elisabeth Geertrui-
da Angenita Maria Otto. Joseph Ste-
ven, zoon van Cornelis Joseph Paap en
Anna Maria de Korte.

Overleden: Leonard Guustaaf
Dumpel, oud 73 jaar. Johanna Maria
Henrica Gerarda Bouwens, oud 71
jaar. Gaele Marinus Jagtenberg, oud
63 jaar. Leendert Koning, oud 88 jaar.

HAARLEM - Het jongenskoor van
de St. Bavokatnedraal te Haarlem is
als enige koor uitgenodigd om Neder-
land te vertegenwoordigen op het ko-
mende Poolse jongenskoren-festival.

Het festival wordt gehouden in de stad
Poznan, van 7 tot 14 februari.

In totaal doen twaalf Europese top-
koren mee, waaronder de Wiener San-
gerknaben, het Tölzer Knabenchor,
het koor van Christchurch te Oxford,
het Dresdener Kreuzchor, het Mos-
kou's jongenskoor en de Poolse Nach-

Bavo-jongenskoor
gaat naar Polen

tegalen. Door de nieuwsmedia in Po-
len zal ruime aandacht aan het festi-
val worden besteed en er zal bovendien
een team van de KRO ter plaatse zijn,
om het geheel te registreren.

De deelnemende koren treden ver-
schillende malen op. Het Haarlems
Bavokoor zal, naast deelname aan een

galaconcert waarin de belangrijkste
koren zich presenteren, tevens een
concert verzorgen met medewerking
van een Pools symphonie-orkest en so-
listen. Tijdens dit concert worden uit-
gevoerd: "Zadok the Priest" van G.F.
Handel, de "Messe no. 3 in B dur" van
F. Schubert en het "Requiem van G.
Fauré. Verder staan een aantal koor-
concerten in en buiten Poznan en ver-
schillende excursies op het program-
ma. Deelname aan dit festival werd
voor het Bavokoor mede mogelijk ge-
maakt door een subsidie van het Prins
Bernhardfonds.

Zandvoort in het jaar 1651
Het kapelaan-fonds
TOEN Zandvoort in het begin van

de zeventiende eeuw nog een grote
katholieke minderheid had. had het
kapittel van Haarlem de zorg voor
deze groep op zich genomen. Er was
met één van de heren, de pastoor van
het Haarlemse Begijnhof, overeenge-
komen, dat hij zijn kapelaan vrij zou
maken om de zielzorg te verrichten in
het vissersdorp. In deze serie hebben
we verteld over verschillende heren,
die door regen en wind naar Zandvoort
kwamen en daar zielzorg uitoefenden.

Er is echter nooit verteld waarvan zij
leefden: men meende misschien die
kapelaans kwamen uit vooraanstaan-
de families en die zullen er wel voor
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gezorgd hebben, maar zo was het niet.
Al waren de katholieken in die dagen
nog zo bereid om de kerk te ondersteu-
nen: men voelde er niet veel voor om
priesters te onderhouden. Daar moes-
ten de mensen zelf voor zorgen , want
de arbeider is zijn loon waard.

Hoe gebeurde dat?

Nu was de Zandvoortse bevolking,
vooral ook door de oorlogshandelin-
gen, niet meer in staat om iedere dag
voor de visvangst uit te varen. De
bomschuiten lagen vaak maanden
lang op het strand omdat er voor de
kust oorlogsschepen kwamen en dan
verdiende men niets. Vooral toen erna
het einde van de tachtigjarige oorlog
moeilijkheden ontstonden met Enge-
land over het bezit van de vaarroutes,
was het haast niet meer mogelijk voor
de vissers om te werken. In 1650 liet
men aan het kapittel weten dat de
pastoor van tijd tot tijd een maaltje vis
kon krijgen maar echt niet meer. Geld
konden ze onmogelijk missen.

Oprichting van een fonds

In de briefwisseling van de kerkelrj-
ke leiders, bijeengebracht in het ar-
chiefdepot van de oud-katholieke kerk
en thans overgedragen aan het rijks-
archief van Utrecht, ontdekte ik een
schrijven van 1651, wat men tot dan
toe over het hoofd had gezien en wat de
oplossing gaf van het financiële
vraagstuk rond de zielzorg van Zand-
voort.

Deze brief was een schrijven van de
waarnemend bisschop of apostolisch
vicaris Philippus Rovenius, 4 maart
1651 verzonden aan de pastoor van het
Amsterdamse Begijnhof Leonardus
Marius, die toen de secretaris was van
het kerkelijk kapittel te Haarlem. Hij
vertelde daarin dat hij de priester Ble-
sius bij zich had ontvangen. Deze wil-
de graag, in de plaats van de priester
die aangewezen was voor Zandvoort,
kapelaan worden aan het Haarlemse
begijnhof maar Rovenius had hem ge-
zegd dat het niet ging. „En waarom
niet," had hij gevraagd. Toen heb ik

hem uitgelegd, zo schreef de bisschop
aan Marius, dat de kapelaan zijn toe-
lage moest houden, omdat de Zand-
voorters niets konden opbrengen. Er
was afgesproken dat hij part time voor
Zandvoort zou zijn. Toen antwoordde
Blesius - en zijn rijke familie had dit
ingegeven - „Het is toch jammer, dat
Zandvoort daardoor van geregelde
zielzorg verstoken blijft. Als uwe excel-
lentie dat goed vindt, wil mijn familie
een fonds stichten voor de pastorie
Zandvoort, dat beheerd zal worden
door de pastoor van het begijnhof.

We moeten het maar doen

Omdat het beheer van het fonds niet
in de familie Blesius.bleef maar zonder
enige voorwaarden in handen werd
gelegd van de pastoor van het begijn-
hof, vond Neercassel dat men hiervoor
toestemming moest geven. We hebben
de duidelijke verzekering, zo vertelde
hij aan Marius „dat niemand van de
schenkers ooit enige invloed zal kun-
nen uitoefenen op de bepalingen van
ons bestuur over de zaak Zandvoort."

Er werd toen al over gedacht om Zand-
voort met een nabijgelegen statie te
combineren: dan moest dit fonds ook
worden overgedragen en daar had
men nu de vrije hand in. Uit de aante-
keningen van de laatste kapelaan
vanuit Overveen in 1720 blijkt dat hij
werd uitbetaald door het Haarlemse
kapittel dat toen het beheer van het
geld had overgenomen.

Wat er later met het kapitaal is ge-
beurd, is niet meer uit de briefwisse-
ling te halen. In het begin van de 18e
eeuw, toen de katholieke groep steeds
kleiner werd, vond men het niet ver-
antwoord, ook al was er een bepaald
fonds om een kapelaan met opdracht
zorg voor Zandvoort te benoemen. Het
kapittel had altijd een zwak gehad
voor Zandvoort: de heren voelden aan
dat de arme bevolking steun van een
priester nodig had, maar toen de kud-
de zo klein was geworden en door in-
nerlijke ruzies het aantal priesters
sterk was gedaald, kon het echt niet
meer.

HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE

SNELKOOKPAN

Scharrekoppen vieren carnaval
ZANDVOORT - De carnavalsagen-

da van de Scharrekoppen staat ook dit
jaar weer bol van de activiteiten. Op
vrijdag 7 februari trekken de 'koppen'
samen met de boerenkapellen 's
avonds om 10 uur het Scharregat in
voor de traditionele openening van het
carnaval met de Maxi-kroegentocht.
Prins Stef de Twaalfde zal de inspectie
van de deelnemende etablissementen
op zich nemen. Zaterdag gaan de
Scharrekoppen en de Schuinkoppen
gezamenlijk naar het stadhuis. Daar
zal Prins Stef de Twaalfde op het bor-
des verschijnen. Er wordt om 13.45 uur
vanaf sportschool Buchel in de v.d

Moolenstraat vertrokken.'s Avonds is
er een gekostumeerd bal in alle zalen
van hotel Bouwes. Daaraan zal wor-
den meegewerkt door de Hofkapel en
twee orkesten. Er zijn prijzen voor de
meest originele kostuums te winnen.
De entreeprijs bedraagt 15 gulden. De
zalen gaan om 20.30 uur open.

Zondag wacht de feestvierenden een
Boeren-dweiltocht in gezelschap van
de prins en zijn Raad van Elf. De
meest originele boeren en boerinnen
ontvangen een onderscheiding. Ook
op zondag: carnaval voor de kinderen.
Dat begint om kwart over een bij het

Huis in de Kostverloren. De aldaar
geformeerde optocht gaat naar ge-
bouw De Krocht, waar een groot feest
plaatsvindt. Op dat feest zal onder-
meer een clown komen optreden en
worden de beste kostuums bekroond
met een prijs. Maandag worden de
neuzen weer opgezet voor de traditio-
nele Neuzentocht, waarbij weer vele
kroegen worden bezocht. De Scharre-
koppen gaan 's avonds naar Nieuw
Unicum, voor het Gekostumeerde Bal
(zie elders in deze krant). Wie dinsdag
nog niet is uitgevloerd wacht een ge-
kostumeerde kruiptocht. De afvalrace
begint om 21 uur in Hotel Bouwes.

ZANDVOORT - De Zandvoortse
vereniging "Vrouwen van Nu" heeft
voor de maand februari het volgende
op het programma staan:
Maandag 3 f ebr.: Jaarvergadering van
de Federatieve Vrouwenraad Zand-
voort, aanvang 13.30 in het gebouw
aan de Tolweg 10. Vanaf 14.45 uur
wordt door mevrouw J. Zeiler-Kouwe-
naar uit Bergen een lezing gegeven
over "Wij vrouwen en het milieu". Le-
den zijn daarbij welkom.
Dinsdag 4 febr.: Contactochtend in
Hotel Zomerlust, aanvang 10.00 uur.
Mevrouw J. Molenaar vertelt over
kantklossen. Gelegenheid tot inteke-
nen voor de excursie, het museumbe-
zoek en de wandeling naar het
Kraansvlak. Ook kan men intekenen
en aanbetalen voor de voorjaarsreis
naar Bouillon.
Zondag 9 febr.: Bezoek aan het Haar-
lemse concertgebouw voor een koffie-
concert, waarbij het piano-duo Léven-
te Kende en Heidi Hendrickz optreedt.

Programma "Vrouwen van Nu"
Vertolkt wordt het "Carnaval des Ani-
maux" en "Peter en de Wolf". De
Vlaamse actrice Tine Ruysschaerts
vertelt daarbij het verhaal. Vanaf
11.30 uur koffiedrinken, het concert
begint om 12.00 uur. Kosten tien gul-
den per persoon.
Dinsdag 11 febr.: Mevrouw Mulder
houdt een lezing vanaf 14.00 uur in
het Gemeenschapshuis over kos-
tuumgeschiedenis voor leden en dona-
teurs.
Donderdag 13 'febr.: De bus vertrekt
om 8.30 uur bij het Gemeenschapshuis
voor een dagje naar Amsterdam. Kof-
fie met gebak bij "David en Goliath",
daarna bezoek aan Madame Tussaud.
Vervolgens vrij uur om te lunchen of
te winkelen, dan een bezoek aan Hei-
neken's Bierbrouwerij. Films en dia's
over het brouwersambacht. Kosten

f.25,- per persoon, inclusief koffie met
gebak en entree Madame Tussaud.
Dinsdag 18 febr.: Spelmiddag vanaf
14.00 uur in Hotel Zomerlust. Leden
en donateurs kunnen kaarten of an-
dere spelletjes doen.

Donderdag 20 febr.: Bezoek aan het
Frans Halsmuseum, waar de zilver-
collectie wordt bezichtigd onder lei-
ding van de heer Kooij. Verzamelen
om 11.15 uur bij het museum. Kosten
vier gulden, entree museum voor ei-
gen rekening.

Woensdag 26 febr.: Om 10.00 uur ver-
zamelen bij het Gemeenschapshuis
voor een winterwandeling met Aafke
Verpals. De bestemming wordt dan
gezamenlijk bepaald, waarbij ook het
weer een rol speelt.

Donderdag 27 febr.: Het nieuwe poli-
tiebureau wordt bezocht door de twee-
de groep belangstellenden. Verzame-
len om 14.00 uur bij het bureau. De
heer Steenman draagt zorg voor de

. rondleiding.

Woensdag 5 maart: De eerder geplan-
de wandeling door het natuurgebied
van het Kraansvlak wordt op deze dag
gehouden. Verzamelen om 13.30 uur
bij de bushalte van lijn 81 aan de Louis
Davidsstraat. Onder deskundige lei-
ding wordt het wild, de vogels en duin-
terrein bekeken. Aangeraden wordt
om stevig schoeisel te dragen. Kosten
rondleiding f.1,50 per persoon. Na af-
loop bezoek aan restaurant "De Bok-
kedooms".

Donderdag 6 febr.: Jaarvergadering
door de vereniging in Hotel Zomerlust
vanaf 14.00 uur. Na de pauze gelegen-
heid tot intekenen voor de evenemen-
ten in maart.

Ouderwetse inval van winter kan kwik sterk doen dalen

HETWEZR

tctoor faut Dekkers

Het is een wijdverbreid misver-
stand te menen dat sterke hoge-
drukimpulsen boven Noord-Euro-
pa in het winterhalfjaar voor ons
land automatisch een garantie in-
houden voor schaatsijs niet balken.

Wel is de kans rtaarop reëel wan-
neer de dagen daaraan vooraf-
gaand in de Scandinavische lan-
den een Noordwest Rusland pool-
depressies met sneeuwval zich heb-
ben laten gelden. Wanneer het dan
met koude tot zeer koude lucht ge-
vulde hogedrukgebied zich linea
recta uitbreidt van Noord-Rusland
over de Scandinavische landen, het
liefst helemaal tot over IJsland, en
tezelfdertijd zich flinke luchtdruk-
dalingen voordoen boven Midden-
en Zuid-Europa. beleven we met
een oostelijke transportwind een
ouderwetse inval van de winter,
waarbij het kwik binnen een et-
maal tien tot vijftien graden kan
dalen.

Iets dergelijks maakten wij dertig
jaar geleden mee, toen op het eind
van de januarimaand van 1956 de
koude lucht, die al enkele weken
Noord-Europa in zijn greep had,
zich over Noord-Nederland uit-
breidde.

Op de 30ste vroor het daar vier
graden, maar het zuiden van het
land koesterde zich nog in.+8 gra-
den. Vervolgens deden sterke stij-
gingen van de luchtdruk boven
Scandinavië zich gelden en stak er
een oosterstorm op.

Snel vloeide de poollucht west-
en zuidwaarts. Weldra meldden De
Bilt en Winterswijk temperaturen
tussen -10 en -15 graden. Van 31
januari - 2 februari hadden we met
zeer strenge vorst te kampen. Op l
februari bedroeg het etmaalgemid-
delde in De Bilt zelfs -14 graden,
een record voor februari.

Hoewel de weerkaarten vanaf
eind vorige week een puur winterse
luchtdruksituatie lieten zien, die
veel overeenkomst vertoonde met
de hierboven gekenschetste druk-
verdeling, leidde dit (vooreerst) niet
tot een vorstperiode van betekenis.
Weliswaar trok de oostenwind er
eind vorige week stevig aan, waar-
door het in ieder geval flink koud
aanvoelde, doch de temperatuur-
metingen wezen uit, dat tot en met
het weekeinde van een koudegolf
eigenlijk geen moment sprake is
geweest.

Vanaf vorige week dinsdag tot en
met afgelopen zondag is de tempe-
ratuur in Mijdrecht in slechts drie
nachten even onder nul geweest,
met als laagste waarde -1,2 gr.C op
dinsdag 28 januari. Aan het eind
van vorige week en in het weekein-
de lagen de maxima in onze regio
op een niveau van 2 a 3 graden
boven nul. Het was over het alge-
meen droog en geheel bewolkt. Al-
leen op zondag zorgde een kleine
storing vanaf 11.00 uur voor wat
witte neerslag.

Vanwaar het uitblijven van
strenge koude dit keer? Om hierop
een antwoord te vinden moeten wij
teruggaan naar de derde januari-
week, die bij ons erg stormachtig
verliep door toedoen van diepe oce-
aandepressies. >

De hieraan verbonden zachte
luchtmassa's wisten niet alleen tot
in Zuid- en Midden-Scandinavië
door te dringen, maar ook vrijwel
geheel Europees Rusland kwam
tijdelijk binnen de invloedsfeer van
de oceanische westcirculatie. Op
zeker moment zag men het kwik in
de Russische hoofdstad oplopen tot
+3 graden en 's nachts dalen tot

slechts even onder nul (-1 gr.C).
Dit zijn ongekend hoge temperatu-
ren voor Moskou, wanneer men
weet, dat de gemiddelde dagtempe-
ratuur in januari hier -6 gr. C
bedraagt en de temperatuur
's nachts gemiddeld -13 gr.C aan-
wijst.'Pas ver achter de Oeral trof-
fen wij vorst van betekenis aan; in
Noordoost Siberië, tussen de plaat-
sen Werchojansk en Jakoetsk.
stond de poolijskast wagenwijd
open en kwam 45 tot 50 graden
vorst voor. Voor die streek overi-
gens niets bijzonders.

Bij de totstandkoming van hoge-
druk boven Scandinavië en lage-
druk boven de Middellandse Zee en
de Alpen was er bijgevolg m eerste
instantie geen vrieskou voor han-
den die met de oostenwind naar ons
land kon worden getransporteerd.
Een stuk gunstiger werden de per-
spectieven voor de schaatsliefheb-
bers (op natuurijs wel te verstaan)
begin deze week. In het noorden en
oosten van Europees Rusland was
in het weekeinde ijzige koude
Noordpoollucht binnengevallen,
die de temperatuur in o.a. Moskou
tot 14 graden onder nul deed zak-
ken. Daar het er naar uitzag dat
het centrale deel van het omvang-
rijke hogedrukgebied boven Fin-
land zou komen te liggen, kon de
vorstlucht via de oostflank daar-
van in de gelegenheid worden ge-
steld in zuidelijke en vervolgens m
westelijke richting op ons af te ko-
men. Maar of deze kou-inval wer-
kelijk tot iets groots en iets langs
zou kunnen uitgroeien was nog
moeilijk te voorspellen. Vóór Ko-
ning Winter erin slaagt een flink
applaus los te krijgen moet er ook
nog een constante straalstrooin
(een band van sterke winden in de
hogere niveaus) van de oceaan over
Zuid-Frankrijk en Spanje naar de
Middellandse Zee reiken, waarmee
diepe depressies worden meege-
voerd, die de oostenwind tot grote
activiteit (blijven) prikkelen en tij-
delijk tot in onze omgeving en
Duitsland sneeuw brengen. Wat
het doorzetten van de winter be-
treft ging het op het moment, dat
deze regels op papier werden gezet

(maandag) er echt om spannen.

Slecht weer
Dagenlang is het Middellandse

Zeegebied het strijdtoneel geweest
van depressies. Er was een proces
gaande van met sterke zuidoosten-
winden tegen koude continentale
lucht oplopende warme Middel-
landse Zeelucht. Wat voor ver-
gaande consequenties dat had hebt
u op de televisie kunnen zien. Nog
een enkel saillant detail over dat
slechte weer in de Alpen. Op Duits-
lands hoogste berg. de 2966 meter
hoge Zugspitze, had de zuidoosten-
wind gedurende enkele dagen een
gemiddelde snelheid van 58 km per
uur. wmdkracht 7 (harde wind). De
temperatuur was er 12 tot 14 gra-
den onder nul en er lag een
sneeuwdek van 370 cm! De enkele
tientallen kilometers verderop in
het dal gelegen bekende winter-
sportplaats Garmisch Partenkir-
chen profiteerde gelijktijdig van
een warme fohnwind en zag de
kwikdraad tot +11 graden oplopen.

Januari
Januari is in Zandvoort een tik-

keltje te zacht geweest met een ge-
middelde maximumtemperatuur
van 4.5 gr.C tegen 4.3 gr. C normaal
en een minimumtemperatuur. die
met 0.8 gr. C een iets grotere posi-
tieve afwijking liet zien (normaal
0.1 gr. C.) Het kwam tot 12 vorstda-
gen (minimum onder nul; normaal
13), terwijl 3 ijsdagen (maximum
onder nul; normaal 4) werden
waargenomen. Er viel 96 mm neer-
slag tegen 65 mm normaal, dus de
maand was aanzienlijk te nat. Nog
ter verduidelijking: de normalen
hebben betrekking op het dichtst-
bijzijnde K.N.M.I.-station Schip-
hol.

Temperatuurnormalen periode
5-12 februari:

Maximum (overdag): 5 gr. C

Minimum ('s nachts): -l gr. C
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IK VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT
Wij hebben

veel
ooggetuigen

VRIJBLIJVEND
PROEFLOPEN BIJ-

Het bovenleervan
Hush Puppies is onver-

woestbaar en de zolen slijten
nauwelijks. Regen of sneeuw deert ze niet;
ze zijn absoluut waterafstotend.
Onderhoud? Minimaal, af en toe even
borstelen is voldoende. Ook wat komfort

^ betreft lopen de dames- en herenschoenen
•, , nll van Hush Puppies voorop. De pasvorm is
- s ' perfekt en door het ademende leer zijn ze

koel in de zomer en warm in de winter.

HERMAN HARMS
Grote Krocht 22

Ogen, die een bril
dragen, uit onze
kollektie gekocht,
getuigen van goede
smaak. En onze
klanten zijn
enthousiast.

NIET ZO

Al zou zeer
terecht
gepleit
kunnen
worden
voor goed
kiezen bij
de optiek-
vakman.

OPTIEK SLINGER
gedipl. oogmeetkundige

contactlensspecialist
A.N.V.C.

Grote Krocht 20a,
Zandvoort

Tel. 02507-14395.
Leverancier alte ziekenfondsen

J L

Grote
sortering
prachtige
planten en
bloemen

"erica
GROTE KROCHT 24
ZANDVOORT

Altijd snel en
schoner!

Uw hulp
. voofhet

>adrey 'chemisch
reinigen van

al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens. sJaap-
zakken

stomerij/dry cleaning^B stomerij/dry cleanmg - ̂

Aieanette
Zandvoort: Grote Krocht 21

Heemstede: Zandvoortselaan 69
'Bloomendaal: Bloemendaalseweg 23

Haarlem: Jan Gijzenkade 163

IJMOND-M.T.S.
Middelbare Technische School voor de Umond en het
Haarlems gebied
Roos en Beeklaan 4 - 2071 TD Santpoort-Noord Tel.: 023 - 383134

Dagopleidingen:
• BOUWKUNDE

-BOUWKUNDE STUDIERICHTING RESTAURATIETECHNIEK
• WEG- en WATERBOUWKUNDE
• PROCES- EN MILIEUTECHNIEK
• WERKTUIGBOUWKUNDE
• ELEKTROTECHNIEK
• ELEKTRONICA

-AFSTUDEERRICHTING
COMPUTERTECHNIEK (in .voorbereiding)

Avondopleidingen:

• PROCESTECHNIEK
• TECHNICUS STERKSTROOMINSTALLATIES
• TECHNISCHE INFORMATICA (COMPUTERKUNDE)
• MIDDELBARE LASTECHNIEK
• MILIEUTECHNIEK

OPEN HUIS op VRIJDAG
21 FEBRUARI 1986

's middags van 15.00 tot 17.00 uur,
's avonds van 19.00 tot 21.30 uur.
Alle belangstellenden zijn welkom.

Inkoop
Verkoop

Goede gebruikte
muziek-
instrumenten -
keyboards -
geluidsinstallaties.

Dijkman
b.v.

Rozengracht 115,
Amsterdam.
Tel. 020-265611,
na 19.00 uur
02507-17462

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

^^^

Feest met feestprijzen!

MARTINI

WENNEKE*

559
Ruby

Selection

Coebergh
Bessenjenever

-j 795
U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

tOfjrahanôeL
Dan t>eciRsen bu

verzorg 'en bezorgd
Kerkstraat 12a, 2042JE Zandvoort.
Tel.; 02507/12532

Ejnm
Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR:
1.De flatwoning

FLEMINGSTRAAT 92
Huur ƒ 629,75 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, c.v., douche en ber-
ging.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort ver-
lenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- twee-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen

2. De flatwoning
LIJSTERSTRAAT 4-25
Huur ƒ434,00 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en berging

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort ver-
lenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden
- twee-persoonshuishoudens

•3. De garage
VOLTASTRAAT A
Huur ƒ 64,90 per maand
Op deze garage kunnen alle leden inschrijven. De toewijzing ge-
schiedt in volgorde van lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen
van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder van deze ga-
rage de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1,2 en
3 alsmede het rijbewijs te tonen. .

4. De garage
KEESOMSTRAAT 49 A
Huur ƒ 57,70 per maand

De huurders van de woningen Keesomstraat 149 t/m 271 hebben
voorrang bij de toewijzing. De toewijzing geschiedt in volgorde
van lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huur-
oyereenkomst dient de nieuwe huurder van deze garage de op
zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1,2 en 3 alsmede
het rijbewijs te tonen.

5. De garage
LORENTZSTRAAT R
Huur ƒ71,10 per maand

De huurders van de woningen Lorentzstraat 301 t/m 391 hebben
voorrang bij de toewijzing. Daarna de huurders van de woningen
Lorentzstraat 399 t/m 529 en 166 t/m 266. De toewijzing ge-
schiedt in volgorde van lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen
van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder van deze ga-
rage de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1,2 en
3 alsmede het rijbewijs te tonen.

6. De parkeerplaatsen
MR. TROELSTRASTRAAT C + E
Huur ƒ25,00 per maand (per parkeerplaats)
De huurders van de woningen Mr. Troelstrastraat 62-1 t/m 62-27
hebben voorrang bij de toewijzing. De toewijzing geschiedt in vol-
gorde van lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huur-
overeenkomst dienen de nieuwe huurders van deze parkeerplaat-
sen de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en
3 alsmede het rijbewijs te tonen.

7. De eengezinswoning
ZR. D. BRONDERSSTRAAT 4
Huur ƒ306,25 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers, schuur en douche
(Aan deze woning zullen eerstdaags grootonderhoudwerkzaam-
heden worden verricht). Burgemeester en Wethouders van de ge-
meente Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonver-
gunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- tenminste bestaande uit 4 personen

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 11 februari 1986 vóór
7 uur 's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling
heeft voor meerdere woningen en/of garages kan men dat kenbaar
maken in één brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte brief
te schrijven. U dient de woningen/garages in volgorde van voorkeur
aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het
kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een woon-
vergunning berust bij het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zandvoort. De uitsjag van de VOORLOPIGE toe-
wijzing zal eerst op vrijdag 14 februari a.s. om 14.00 uur in het gevel-
kastje aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.

De toewijzing van d,e Vvoningen geschiedt volgens het voor de ver-
eniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor het
toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeen-
telijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging.
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk punten-

systeem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het on-
derdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

RUILRUBRIEK FEBRUARI 1986

1. Aangeboden: 4-kamerflat
CELSIUSSTRAAT (1e etage)
Huur ƒ479,40 per mgand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v. en berging.

Gevraagd: Eengezinswoning

2. Aangeboden: Eengezinswoning
BURG. VAN ALPHENSTRAAT
Huur ƒ295,20 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche en schuur.

Gevraagd: Parterrewoning

3. Aangeboden: 4-kamerflat
f FLEMINGSTRAAT (begane grond)

Huur ƒ 654,90 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v., berging en eventueel huur tuin op
zuiden.

Gevraagd: Eengezinswoning
(liefst Zandvoort-zuid of centrum)

4. Aangeboden: Eengezinswoning
BURG. BEECKMANSTRAAT
Huur ƒ313,75 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v., uitgebouwde schuur.

Gevraagd: Grotere eengezinswoning (5 kamers)
niet in Noord.

5. Aangeboden: 4-kamerflat
FLEMINGSTRAAT
Huur ƒ 459,95 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v. en berging.

Gevraagd: Eengezinswoning

6. Aangeboden: 4-kamerflat
FLEMINGSTRAAT (1e etage)
Huur ƒ 471,55 per maand
Bestaande, uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v. en berging.

Gevraagd: Eengezinswoning of flat op de So-
phiaweg

7. Aangeboden: 4-kamerflat
LORENTZSTRAAT
Huur ƒ 680,20 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v., berging en lift

Gevraagd: Eengezinswoning met tuin.

8. Aangeboden: 3-kamerflat
VAN LENNEPWEG
Huur ƒ277,75 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
douche en berging

Gevraagd: Eengezinswoning

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te die-
nen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning ie-
mands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lid-
maatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het
einde van deze maand.
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iandvoort 75 blijft in de race
ba gelijkspel tegen Aalsmeer

ZANDVOORT - Na een winter-
pauze van een aantal weken kwa-
,nen Zandvoort '75 en Aalsmeer
eindelijk weer eens in het veld.
\Vat de omstandigheden betreft
liad er nog wel een verlenging van
de winterstop mogen zijn. Een
zeer koude en harde noordoosten

1 \vind maakte het verblijf op de vel-
den in het binnencircuit voor de
toeschouwers bijzonder onaange-
naam. De spelers echter probeer-
den er toch het beste van te ma-
ken en streden met veel inzet en
kwamen tot een onbeslist duel, 1-
1. Daardoor blijven de Zandvoor-
j^rs twee punten achter op het
aan de kop gaande Aalsmeer.

.' Door de krachtige wind was het zeer
moeilijk om tot goed voetbal te gera-
ken. In de eerste helft waren de partij-
en aardig aan elkaar gewaagd en be-
gonnen voorzichtig aan het karwei.
Het eerste gevaar kwam van de bezoe-
kers en doelman Ruud Bakx moest bij
een schitterend schot gestrekt naar de
bovenhoek om de bal eruit te ranselen.
Na twintig minuten was Bakx toch
kansloos toen een onoplettendheid in
de Zandvoortse defensie werd afge-
jtraft, 0-1. De badgasten waren niet
geïmponeerd door deze achterstand en
zochten de aanval op. Dat leverde na
pen half uur spelen de verdiende ge-
lijkmaker op. Na een goede aanval gaf
René Paap de bal laag voor waar Phi-
lip van de Heuvel klaar stond om in te
schieten. Dat hoefde hij niet te doen
daar een toestormende Aalsmeer ver-
dediger de bal verkeerd raakte en in
zijn eigen doel zag gaan, 1-1.

In de tweede helft waren de eerste
vijfentwintig minuten voor Aalsmeer
en moest Zandvoort '75 defensief alle
zeilen bijzetten om overeind te blijven.
In enige onoverzichtelijke situaties
kwamen telkens Luit Veenstra en
René Paap als overwinnaars te voor-
schijn. Kregen de Aalsmeerders toch
mogelijkheden dan was het schot te
onzuiver of Ruud Bakx was paraat.

Na het Aalsmeer offensief probeerde

Zandvoort '75 probeert de winnende treffer te forceren.

Zandvoort '75 onder de druk vandaan
te komen en dat gelukte en de winnen-
de treffer werd bijna een feit. Een
schot van Rob Gansner liet de doel-
man door de benen gaan, maar de bal
had geen snelheid genoeg en werd voor
de doellijn weggewerkt. Ook Philip
van de Heuvel en Ruud van der Put-
ten probeerden het maar Aalsmeer
bleef overeind. In de slotfase ontston-
den, enige rommelige situaties in het
strafschopgebied van de bezoekers, na
gevaarlijke hoekschoppen maar de bal
wilde niet in het doel. Het bleef 1-1 wat

de krachtsverhouding goed weergaf.

Voor de Zandvoorters was een over-
winning gunstiger geweest maar door
het gelijke spel blijven er kansen op
een goede eindklassering. Trainer Ge-
rard Nijkamp over de verrichtingen
van zijn spelers en de mogelijkheden
in de komende wedstrijden. „Aalsmeer
was technisch wat beter maar wij stel-
den daar een goede inzet tegenover en
had het in de slotfase bij die kansen
wat mee gezeten dan hadden we kun-
nen winnen. Maar ik ben niet ontevre-

Foto: Harry Opheikens

den en met het te spelen programma is
er nog van alles mogelijk. Je bent ech-
ter nu afhankelijk van de ander teams
maar we blijven goed meedraaien. De
sfeer is goed, er wordt goed getraind en
de situatie, van twee punten achter-
stand, kan zo veranderen. Dat we goed
draaien blijkt wel uit het feit dat we elf
wedstrijden achtereen ongeslagen
zijn. We moeten echter attent blijven,
ook komende zaterdag tegen Sporting
Zuid. Met hardwerken en een goed col-
lectief geheel moet het gaan en hoeven
we voor niemand onder te doen."

Goede prestaties Sportmg OSS
ZANDVOORT - Na een week-

iend van tegenvallende resultaten,
heeft de volleybalvereniging
Sporting OSS zich prima hersteld
en behaalde van de negen gespeel-
de wedstrijden zes overwinningen
en slechts drie wedstrijden gingen
•verloren. Voor verrassingen zorg-
,den het tweede en derde, heren
team door fraaie zeges en het eer-
„s'te dames team bleef gemakkelijk
,"aan de winnende hand. Het eerste
: heren team wacht echter nog
steeds op de eerste zege, al wordt
Jhet spel met de week beter.

Het tweede heren team van Spor-
ting OSS, dat een moeizame competi-
-tie start kende, draait op dit moment
"als een trein en heeft ook met koploper
Die Raeckse totaal geen moeite gehad,
3-0. Zeer gemotiveerd en geconcen-
treerd begon Sporting van de eerste
set en bereikte al snel een 6-2 voor-
sprong, waarop Die Raeckse in een
time-out vluchtte. Sporting bleef ech-
ter, ondanks alle probeersel van de te-
genstander, het spelbeeld bepalen en
liep uit naar een 5-15 setwinst. In de
tweede set leek Die Raeckse revanche
.te nemen en nam een 6-0 voorsprong.
;Sporting OSS bleef er in geloven en
•knokte zich terug tot 14-14. Na een
serie service wisselingen scoorde Spor-
ting de beslissende punten 16-14. Het
team bestaande uit de spelers Jan

. Diets, Rob Mol, Peter van Kessel, Erik
-Schilpzand, Hans Vlaanderen, Kas-

per Bonset, Rob van Straaten en de
geblesseerde Peter Bluijs, die nu als
coach optrad, speelden in de derde set
eveneens voortreffelijk volleybal. Lan-
ge tijd hieden de teams elkaar in even-
wicht tot 14-14 en ook nu scoorde
Sporting OSS de beslissende punten
door het hoofd koel te houden, 16-14.

Het derde team bracht het tegen
OVRA tot een 3-1 overwinning. De
eerste set, zonder goede warming-up,
brak de Zandvoorters op daar OVRA
met 15-9 won. Het toen warmgedraai-
de Sporting OSS gaf in de tweede en
derde set OVRA geen kans en won
tweemaal met 15-7. In de vierde set
kwam OVRA nog even sterk opzetten
maar Sporting liet zich de in het ver-
schietliggende zege niet meer ontne-
men en scoorde rustig de punten bij-
een tot 15-11.

Het eerste heren team begon de eer-
ste set tegen HSV 2 zeer goed en bleef
lange tijd in het spoor. HSV greep in
de slotfase toch de winst met 12-15. In
de tweede en derde set kwam Sporting
er niet meer aan te pas en besliste het
geroutineerde HSV de strijd in snel
tempo, 3-0.

Dames 12 ETB
Het eerste dames team zette FES op

de en 3-1 verlies. In de eerste set had

Sporting duidelijk het beste van het
spel en liep eenvoudig naar een 7-15
winst. In de tweede set waren de rollen
omgedraaid en pakte FES met 15-10 de
zege. In de derde en vierde set domi-
neerden de Zandvoortse dames en
brachten met 9-15 en 12-15 de 3-1 over-
wmningen op het scorebord.

Sporting OSS twee had eveneens
geen moeite met de tegenpartij en ze-
gevierde met 3-0. GAZ Heemstede was
niet in staat de Sporting dames goed
partij te geven en de cijfers 8-15, 4-15
en 9-15 spreken voor zich. Het derde
dames team was niet opgewassen te-
gen Spaarne '75 en ging met 3-1 ten
onder. In de twee eerste sets hielden de
partijen zich goed in evenwicht door
de score, 12-15 en 15-12. In de derde en
vierde set viel Sporting terug en kon
Spaarne de strijd beslissen door de bei-
de sets te pakken. Ook het vierde da-
mes team kwam niet in het spel en
verloor kansloos me 3-0 van Allides.

De beide jeugdteams waren goed op
dreef en wonnen met 3-0. De meisjes
speelden tegen Die Raeckse, met een
dusdanig goede verdediging en aanval
waardoor de gehele wedstrijd een over-
wicht aanwezig was, wat ook de 3-0
zege opleverde. De jongens deden het
niet minder en speelden met Heemste-
de. Vooral het blok was goed verzorgd
en dat gaf Heemstede weinig kans de
3-0 nederlaag te ontlopen.

!

ZVM-heren vlak
bij koplopers

ZANDVOORT - Door een fraaie
•9-17 zege van ZVM blijft de hand-
balclub in de race om de bovenste
.plaats. Theoretisch staan de
•Zandvoorters slechts één punt
achter en dus zijn er kansen. De
xjames hadden geen kans tegen
'een op alle fronten beter De Blin-
kert en verloren met 13-6.

Ook nu handhaafden de ZVM heren
de stelling, van rustig aan in de eerste
helft. De tweede helft is toch voor ons.
Coach Herman Koper ziet dit liever
niet maar het gaat nog steeds goed. Na
een 7-3 voorsprong voor ZVM wordt er
gas teruggenomen waardoor Tornado
tot 5-7 terug kan komen. Goed kee-
perswerk van Pieter Trommel voor-
kwam erger.

Na de rust een geweldig ZVM dat
fraaie staaltjes handbal liet zien. Hans
Moll was prima op dreef en met een
sluitende defensie stond al snel de 6-12
score op het bord. De strijd was beslist
en ZVM ging rustig door met goede
aanvallende combinaties. Tornado
kon daar weinig tegenover stellen en
moest genoegen nemen met een 9-17
nederlaag.

Scores ZVM: Wim Brugman 4, Hans
Moll 3, Djurre Boukes 3, Jos Dekker 2.
Joop Boukes 2, Dirk Berkhout 2, Henk
Laurier 1.

Dames
Zoals reeds gesteld was De Blinkert

op alle fronten beter en kwam ZVM
duidelijk te kort in dit duel. ZVM
speelde verdedigend zwak en kwam al
snel met 2-0 achter. Even liep het bij
ZVM en met enige goede treffers werd
de stand teruggebracht tot 5-4. De
Blinkert versnelde toen en de rust-
s'tand werd bepaald op 8-4.

In de tweede helft kwam ZVM er
geheel niet meer aan te pas en kon De
Blinkert vrij eenvoudig de 13-6 over-
winning veilig stellen.

Zwiers wint
Engelse Mijlen

UITHOORN - Zondag werd
door de atletiekvereniging
AKU een loop over tien Engel-
se Mijlen gehouden. Bij een
koude wind en lichte sneeuw
werd er toch een nieuw record
op het Uithoornse parkoers ge-
lopen.

Na een snelle start had zich een kop-
groep gevormd met de AKU-leden
Bert de Boer, Bert Bouwmeester, Edo
van Uchelen, Stephan van Amerom,
Gerrie van de Sande, Rik van Trigt
(van VVZ) en Peter Zwiers (van AVH).
De eerste kilometer liepen ze in drie
minuten. Na vier kilometer bleven
Zwiers, De Boer en Van Trigt aan de
leiding. De andere liepen daar zestig
meter achter. Het vijfkilometerpunt
werd bereikt in 16.55. Hier was de
groep weer compleet met daarbij ook
nog De Gooijer uit Amstelveen. Op het
einde van de Zijdelweg plaatste Zwiers
een paar tempoversnellingen om los te
komen. Van de Sande en De Gooijer
moeten lossen.

Bert de Boer en Rik van Trigt kón-
den terugkomen bij Zwiers. Het tien-
kilometerpunt werd bereikt in 35.15
door De Boer, Van Trigt en Zwiers. Op
enige afstand gevolgd door Van Uche-
len, Van de Sande en Van Amerom.
Einde Nesserlaan sloot ook de sterk
lopende Edo van Uchelen aan. Hij ver-
snelde meteen en werd gevolgd door
Peter Zwiers. Even was er rust in de
kopgroep langs de Amstel. Na vijftie
kilometer maakte Peter Zwiers zien
los van Edo van Uchelen. De door-
komst ging in 51.45 Peter Zwiers stond
vervolgens zijn eerste plaats niet meer
af. Hij liep de tien Engelse mijlen in
55.11 en dat betekende een nieuw re-
cord voor dit parkoers.

De uitslag: 1. Peter Zwiers (AV

Haarlemmermeer) 55.11; 2. Edo van
Uchelen (AKU) 55.38, 3. Bert de Boer
(AKU) 55.00, 4. Rik van Trigt (VVZ)
56.15, 5. Gerrie van de Sande (AKU)
56.38.
De wisselbeker bij de dames ging naar
Ada Steenvoorden van de Bataven uit
Noordwijk. Zij liep de afstand in
1.10.00. Tweede werd Edith Boetekees
uit Uithoorn, lid van de Veenlopers in
1.17.50. Derde was Marjan Boere uit
Uithoorn in 1.23.00.

Om 13.05 uur werd de jeugd wegge-
schoten van de 1000 meter. Hierbij
wisten de AKU-jeugdleden de ereprij-
zen weg te slepen. Uitslag 100 meter
jongens: 1. Bjorn Rekelhof (AKU) 3.16,
2. Herman Broeckmans (AKU) 3.19, 3.
Joeri Combee (AVA'64) 3.28; 1000 me-
ter meisjes: 1. Sheila Berger (AKU)
3.43, 2. Mariska Baars (AKU) 3.44, 3.
Hester Duikersloot (AKU) 4.00.
Uitslag vijf kilometer heren: 1. Michel
Visser (AV Zuidwal) 16.46, 2. Leo Poel-
man (AV Startbaan) 17.06, 3. Patrick'
Karlas (AVA '64) 17.09.; dames: 1. Jen-
nifer Ammerlaan (AVA'64) 21.20, 2.
Bianca van Dijk (AV Veenlopers)
21.23, 3. Angelique Fierkens (AVA'64)
22.06.
Uitslag negen kilometer heren: 1. John
de Withuissteden (AV Zuidwal) 31.52,
2. Evert Berkelaar (AV Veenlopers)
32.55, 3. Arie Kriebel (AVA'64) 33.20.;
dames: 1. Joke Meijer (AKU) 39.22, 2.
Ria Kriebel-Klein 44.30, 3. Sylvia Jos-
so (AV Startbaan) 44.55.

Overige tijden van de AVA '64 lopers:
vijf kilometer: dames: Rina Lieuwes
24.46 minuten; heren: Martijn Vis
18.55, de tijden van vader Jacques en
zoon Quinto Fierkens zijn onbekend,
maar zij liepen wel mee;
negen kilometer: Wilfred Bos 39.13,
Jan de Vos 45.0;
10-EM: Jan Pieter Baars 58.46, Gerard
Albers 1.01.03, veteraan Gerrit van der
Steeg 1.21.

Standen voetbal-
clubs

Derde klasse KNVB
SVW'27 15-22
Volendam 13-19
Alcm.Victrix 15-19
LSVV 13-15
HSV 14-14
Zandvoortmeeuwen 14-14
West Fnsia 15-14
De Valken 14-13
WGW 15-13
DTS 14-12
KGB 15-10
SRC 15- 7

Vierde klasse KNVB zaterdag
Aalsmeer 14-21
Amstelveen 12-19
Zandvoort'75 14-19
SCZ'58 15-19
Halfweg 13-16
DSC'74 13-14
Hoofddorp 15-13
Swift 14-12
De Kennemers 15-12
SCW 14-11
Sportmg Zuid 14-5
J.Hercules 15- 5
Tweede klasse HVB
CBS 16-28
Alliance 16-19
DSC'74 16-18
Spaarnestad 16-17
EHS 16-16
Vogelenzang 16-16
DSK 16-15
TZB 16-15
Schalkwijk 16-15
VVH 16-15
Heemstede 16-12
De Meer 16-6
Tweede klasse HVB zaterdag
Van Nispen 16-24
Hillegom 16-24
Zandvoortmeeuwen 16-22
KHFC 15-21
Schoten 15-18
Alliance 14-17
Concordia 16-16
DEM 14-10
BSM 16-10
Kinheim 15- 9
Geel Wit 15- 7
Spaarnestad 16-6

Zandvoortmeeu-
wen
maakt geen indruk

SCHAGEN - Zandvoortmeeuwen
zorgde zondag voor een enorme teleur-
stelling door tegen de allerzwakste in
de derde klasse met 4-2 ten onder te
gaan. Door dit resultaat moeten de
Zandvoorters nog oppassen om niet in
de degradaliezone te geraken.

De Zandvoorters hebben de neder-
laag volkomen aan zich zelf te wijten.
In de eerste helft was Zandvoortmeeu-
wen een klasse beter maar de fraaiste
kansen werden gemist en zodoende
kon SRC de stand op 0-0 houden. Dat
was geenszins de verdienste van de
gastheren, want die maakte er totaal
niets van. Dat de scheidsrechter de
Zandvoorters een strafschop onthield,
toen John van der Zeijs in het straf-
schopgebied werd neergelegd, doet
niets aan het feit af dat er geen af ma-
ker is. Maar de Zandvoorters raakten
daardoor wel van slag en dat wreekte
zich in het tweede gedeelte.

Te veel gebabbel in het veld en niet
meer met de gedachte bij het spel bete-
kende een terugval van spelkwaliteit.
Een uitval van SRC betekende 1-0 en
vlak daarop een misser en het was 2-0.
Nog was het niet genoeg daar SRC er
zin in kreeg en al snel op rozen zat door
3-0 te scoren.

Jos van der Merj bracht nog even
hoop in de Zandvoortse gelederen,
maar dat was van korte duur. SRC
ging stug door en zette Zandvoort-
meeuwen volledig in de kou, 4-1. In de
sloti'ase kon Jos van der Merj de eind-
stand op 4-2 bepalen, in deze armetie-
rige wedstrijd.

Dames basketbalteams
houden het voor gezien

ZANDVOORT - Opnieuw geen
punten voor de basketbalteams
van The Lions al scheelde het
maar zeer weinig. De dames haal-'
den zelfs het einde van de wed-
strijd niet, omdat coach Olaf Ver-
meulen het restant van zijn team
uit het veld haalde. Voorlopig
blijft de score tegen De Kometen
met 47-51 in het nadeel. De heren
vochten een prima partij uit tegen
LC Players en leden een nipte ne-
derlaag, 58-61.

Zowel de dames van The Lions als
De Kometen hadden erg veel moeite
met het zeer zwakke fluiten van de
scheidsrechter. Een partij basketbal
wordt gespeeld met vijf speelsters en
een aantal bankspeelsters en als er m
de tweede helft, op een gegeven mo-
ment drie tegen twee wordt gespeeld
dan is er duidelijk iets mis. Coach Olaf
Vermeulen over dit bijzondere voorval
in de basketbalwereld: „Dit heb ik nog
nooit meegemaakt. Als de speelsters
maar even aanstalten maakten om te
verdedigen werd er gefloten. Het was
een stevig duel maar zeer sportief en
twee tegen drie spelen is niet te doen.
Ik denk dat er niemand was over ge-
bleven als we door hadden gespeeld.
We gaan de bond verzoeken de wed-
strijd over te spelen, maar of dat helpt.
Zulke scheidsrechters heb ik niet eer-
der gezien."

Wat de wedstrijd betreft wogen bei-
de teams goed tegen elkaar op totdat
m de tweede helft De Kometen door-
drukte naar 31-42. De Kometen kwa-
men toen met een vrouw minder te
staan en daar profiteerde Lions van
door een snelle, break en kwam terug
tot 47-49. Bij 47-51 was het speelsters-
aantal 20 uitgedund dat er een einde

VOETBAL
Zondag: Volendam-Zandvoort-

meeuwen 14.30 uur te Volendam.

Alliance-TZB 14.30 uur Haarlem.

Zaterdag: Sporting Zuid-Zandvoort
"75 te Amsterdam.

BASKETBAL
Zaterdag: 16.30 uur sporthal: Pelli-

kaan Lions heren-HOC.

VOLLEYBAL
Zaterdagavond m de Zandvoortse

sporthal Pelhkaan; dames: Sporting
OSS 4-Triumph 5 19.30 uur; heren:
Sportmg OSS-Atalanta 18.30 uur;
Sporting OSS 2-VCY 3 19.30 uur;
Sporting OSS 3-HSVC 6 18.30 uur.
Jeugd: Sporting OSS K-Van Nispen K
18.30 uur.

ZAALVOETBAL
Vrijdagavond m de Pellikaanhal:

19.00 uur TZB dames-Reflex'84; 19.45
uur TZB 2-Onze Gezellen dames; 20.30
uur Cecils 2-L. Anderson 2; 21.15 uur
Zandvoortmeeuwen 5-Halfweg 2; 22.00
uur Zand voort Noord 7-Parade Boys 2.

Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.30 uur Cecils-Kampong; 21.25 uur
Nihot L.-De Meer: 22.20 uur TZB 4-
Concordia 3.

Vissers gestart
ZANDVOORT - Op zaterdag l fe-

bruari is door de leden van de "Zeevis-
vereniging Zandvoort" het nieuwe sei-
zoen gestart. Onder zeer winterse om-
standigheden begonnen de vissers met
goede moed aan de competitie op de
Zuidpier in IJmuiden. Men hoopt jaar
meer succes te hebben dan het afgelo-
pen jaar. De competitie loopt tot de
maand december en er staan in totaal
twintig wedstrijden op het program-
ma.

Helaas beten de vissen nog niet in
grote hoeveelheden, maar de meeste
deelnemers waren toch in staat vol-
doende punten te verzamelen om zich
te plaatsen voor de competitie. De uit-
slag van deze eerste wedstrijd is als
volgt: Rob van der Fange kwam als
overwinnaar tevoorschijn, met Henk
Dorsman als tweede. Ron Dróse en
Willem Bakkenhoven moesten een
derde plaats delen.

Op zondag 16 februari gaan de leden
van de zeevisvereniging de zee op van-
uit IJmuiden en op zaterdag 22 febru-
ari wordt opnieuw een pierwedstrijd
georganiseerd.

Judo-succes
ELBURG - Op l en 2 februari von-

den in Elburg de Nederlandse judo-
kampioenschappen voor dames
plaats. Van Sportacademie Nauwe-
laerts de Agé namen enige judoka's
deel en daarbij behaalde bij de meisjes
(geboren 1971-1972) de Bentveldse Wil-
lemyn Cornet de eerste plaats. De da-
mes senioren titel (61 kg) ging naar
Belinda Stoeltjes. Tevens werd er dit
weekend een judotoernooi afgewerkt
waarbij bij de jongens 12 t/m 15 jaar (35
kg) Roland van Weelden de eerste
plaats pakte. Bij de jongens 16/17 jaar
;70 kg) ging de overwinning naar Ben
Rietdijk.

kwam aan deze zeer bijzondere wed-
strijd.

Topscores Lions: Thea Remders 14.
Chika Bol 9. Kika de Leon 9. Heren 12
ETB

Coach Benjamins van The Lions
ziet een zeer opgaande lijn in het spel
„De inzet is enorm" zegt hij. „Er is een
goede band en het spel wordt steeds
beter. Jammer dat we steeds netaan
verliezen, maar we blijven er plezier m
houden." In de eerste bouwde Lions.
dat oudgediende Maarten Paap van
stal had gehaald, een lichte 31-30 voor-
sprong op. De Zandvoorters zaten goed
m de wedstrijd en pakten vele re-
bounds en vooral Olaf Borkent zorgde
voor de nodige punten. Het spannende
Kevecht met wisselende kansen bleef
tot 56-56 onbeslist. Iets te gehaast spel
kostte Lions balverhes en LC Players
besliste de strijd met 58-61.

Bridgenieuws
ZANDVOORT - De leden van de

Zandvoortse Bridgeclub hebben on-
langs de vierde wedstrijd gespeeld in
de derde competitie. Daarbij legden in
de A-hjn mevrouw De Leeuw en de
heer Braun beslag op de eerste plaats
met 63,84%, tweede plaats was voor de
familie Spiers met 58.48 °ó. Aan de kop
in deze lijn staat nog steeds het koppel
Brum/Emmen .jr.. het team De
Leeuw/Braun is thans naar de tweede
plaats gestegen.

In de B-lijn was het gelegenheids-
team Drose/Overzier goed op dreef en
eindigde als eerste met 61,07%. Het
koppel Berghoff/Stocker was met
59.64 °ó goed voor een tweede plaats.
De stand in de B-lijn is ongewijzigd,
met het koppel Van Ackooy/Drenth
op kop, gevolgd door het team Smink-
/Jurnaans als tweede.

De familie Paardebek behaalde een
goede overwinning bij de C-lijners met
60.27 °ó, de tweede en derde plaats wer-
den gedeeld door het team Gote-
/Koomen en de familie Stor met
55.80 °ó. Het koppel Overzier/Van der
Staak staat thans riant bovenaan de
C-lijn. de tweede plaats in deze lijn is
thans voor de familie Paardebek.

In de D-hjn ging de overwinning
naar het team Ocenasek/Devnes met
63,10%, terwijl de dames Van der Meer
en Veldhuizen tweede werden met
54,76"ó. Ook in de D-hjn is de stand
onveranderd gebleven, de dames
Keur/Van Petegem staan nog num-
mer één en het koppel Holtrop/Van
Zoelen is nog tweede.

TZB in één minuut
naar nederlaag

ZANDVOORT - Het wil na de
competitieherstart met TZB niet
erg vlotten en voor de tweede maal
op rij werd verloren. Nu werd on-
nodig verloren van het op bezoek
zijnde Vogelenzang, 3-4.

Na een kwartier spelen kwam TZB
op een 0-1 achterstand maar lang
heeft Vogelenzang met van de voor-
.sprong genoten. Direct daarop onder-
nam Ab Bol een solo en werd in het
.strafschopgebied neergelegd. De door
Willem Koning ingeschoten straf-
schop werd m eerste instantie door de
doelman gestopt maar m de rebound
zorgde Ron Zwemmer voor de gehjk-
maker. 1-1. TZB speelde nieterg groots
maar kreeg zeker mogelijkheden om
voldoende afstand te nemen. Nu was
liet Vogelenzang dat onverwachts de
leiding nam, 1-2. Vlak voor de rust
zorgde Ab Bol dat de partijen weer in
evenwicht waren 2-2.

In de tweede helft liep het beter met
TZB. Vogelenzang werd geheel terug-
gedrongen en toen Leen Bol een
prachtige voorzet gaf was Marcel Ca-
bn ter plekke om de bal met het hoofd
in het doel te deponeren, 3-2. Er leek
niets meer aan de hand daar de Zand-
voorters het spel beheersten. Vogelen-
zang loerde op uitvallen die niet echt
gevaarlijk waren. Het kreeg echter de
hulp van TZB en kon in één minuut
de achterstand m een voorsprong om-
zetten Na een halfuur de eerste hoek-
.schop die door de TZB-defensie werd
gemist en toen was het gemakkelijk
voor een Vogelenzang voorwaarts te
scoren. 3-3. TZB trapte af. treuzelde
met het wegwerken in voorwaartse
richting, de bal werd onderschept, en
3-4 lag in de touwen.

TZB zette m het laatste kwartier
nog wel stevig aan maar Vogelenzang
gaf de twee punten niet meer uit han-
den.

Klaverjassen
WERVERSHOOF - Voor een ma-

raton klaverjaswedstrijd trokken twee
Zandvoortse koppels naar Wervers-
hoof om zich daar te meten met drie-
honderd koppels uit geheel Nederland.
De wedstrijd duurde van 's avonds ze-
ven uur tot in de morgen zeven uur en
werd gespeeld in het schitterende
sportcomplex van dit kleine dorp.
Zandvoort werd vertegenwoordigd
door de dames Van Wilpen en Mola-
nus en de heren Eh Paap en Paul Mie-
tes.

De start van de twaalf uur durende
klaverjaswedstrijd was om zeven uur
en op de helft van de strijd draaiden
het koppel Paap/Mietes met 10.000
punten uitstekend mee. Door een m-
zinking kreeg het koppel een terugslag
maar daar hadden de meesten last van
en oplettendheid en wakker blijven
zijn belangrijke kenmerken m dit spel.

De perfecte organisatie had even no-
dig om tot de uitslag te komen, wat een
geweldige rekenarij was.

Het koppel Paap/Miets behaalde
een prima 24ste plaats met 19378 pun-
ten en het koppel Van Wilpen//Mola-
nus viel net buiten de prijzen maar
kunnen met 18778 eveneens op een
goed toernooi terugzien.

BC Lotus besluit
met kampioenschap

ZANDVOORT - Voor de badmm-
tonvereniging BC Lotus stond afgelo-
pen weekend de laaste competitie-
speeldag op het programma. Het wer-
den nog spannende wedstrijden waar-
bij het negende team ondanks een 5-3
nederlaag tegen Velsen 11 het kampi-
oenschap wist te veroveren. Het is het
enige team dat dit seizoen voor succes
zorgde bij BC Lotus. Het eerste en
tweede team, die in de landelijke afde-
hng uitkomen, deden het dit seizoen
zeker niet slecht en handhaafden zich
gemakkelijk. De laatste competitie-
wedstrijden leverde voor het eerste
team een 7-1 overwinning op tegen
Van Zijderveld 9 en het tweede team
het Veglo geheel puntloos huiswaarts
keren. 8-0.

Het waren niet de enige overwmnin-
gen afgelopen zondag. Ook het zeven-
de team was op dreef en versloeg Johez

3 met 6-2 en het herenteam had geen
moeite met Van Zijderveld 2:7-1. Bij de
jeugd kon alleen het Cl-team voor een
goed resultaat zorgen door Velsen Cl
met 7-1 terug te wijzen. Voor een ge-
lijkspel zorgde het vijfde team tegen
ASVU 3. 4-4, doch de overige teams
konden niet voor een positieve score
zorgen. Lotus 3 had het moeilijk tegen
Almere Haven (2-6) en het vierde team
gaf goed partij maar ging nipt met 3-5
ten onder tegen Amsterdam 2, evenals
het zesde team dat van Airsport 4 ver-
loor. Team 8 kon ook niet aan een
overwinning komen, Pluimbal was
met 8-0 te sterk. Behoudens het Cl-
team was er voor de jeugd geen succes
weggelegd. Het Al-team verloor kans-
loos van Velsen Al met 1-7. het BI-
team verloor met 2-6 van Velsen BI en
het B2-team was dicht bij een gelijk-
spel. maar Velsen B2 bleef met 3-5 aan
de goede kant van de score.

BC Lotus
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bar BRINCK
NIEUW-UNICUM

presenteert:
ZATERDAG

15 FEBRUARI

OE
MOORKOPS
muziek uit de jaren zestig
AANVANG: 21.15 uur

toegang gratis \Mrn

® K Reus ..Uis en Specialiteiten
IKtr'v * \/nnp ak hpf nnpH mnot »iinVoor als het goed moet zijn

Haltestraat 16 - Zandvoort - Tel. 02507 - 1 62 04

WEGENS VERBOUWINGS-
WERKZAAMHEDEN

maandag 10 febr.
dinsdag 11 febr.
woensdag 12 febr.

GESLOTEN

ZONWERING
GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING
PARADIJSWEG 2

Bouwplannen
Het college is voornemens om met toepassing van verklaringen van geen
bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
en/of artikel 50 lid 8 van de Woningwet vergunningen te verlenen, voor
a. oprichten garage perceel Brederodestraat 20;
b. aanleg fietspad Lorentzstraat - Prof Zeemanstraat langs perceel Lorentz-

straat 15.

Betreffende plannen liggen met ingang van 10 februari 1986 gedurende 14 da-
gen ter gemeentesecretane, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
voor een ieder ter inzage (geopend van 08.30 - 12.30 uur).
Tijdens voormelde term ijn kan een ieder bij Bu rgemeester en Wethouders schnf-
telijk bezwaar indienen.

Aangevraagde bouwvergunningen

12B86
13B86

Raadhuisplein 2 verbouwen koelcel
Zuidlaan 37A bouw woning

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw en Woningtoezicht op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur gedurende een week na ver-
schijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indie-
nen bij burgemeesteren wethouders Deze bezwaren zullen bij de beoordeling
worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden ver-
leend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder is het mogelijk dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde
Staten nodig is

131B85
Verleende bouwvergunning

Kosterstraat 15 herbouw pand

Zij die menen dooreen vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arpb binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Aan legvergun ningen
Burgemeester en Wethouders hebben aanlegvergunnmg verleend voor
a. aanleg fietspad vanaf Keesomstraat naar fietspad Visserspad alsmede

aanleg fietspad vanaf Keesomstraat nabij Volkstumen langs Kraansvlak
richting grens Bloemendaal.

b aanleg van een bebossing op het terrein ten oosten van de Keesomstraat

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Bestemmingsplan

De burgemeester van Zandvoort maakt, ter voldoening aan artikel 26 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de door de gemeenteraad
in zijn vergadering van 28 januari 1986 vastgestelde gewijzigde voorschnf-
ten behorende bij het bestemmingsplan 'Nieuw Unicum' vanaf maandag 10
februari 1986 gedurende een maand ter gemeentesecretarie (afdeling
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, geopend 08 30-12.30 uur) voor
een ieder ter inzage ligt.

Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen
gedurende deze termijn bij Gedeputeerde Staten van Noprd-Holland schriftelijk
bezwaren tegen de vaststelling van deze voorschriften indienen

Voorbereidingsbesluit

De Burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22 lid 2 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis dat de gemeenteraad
bij besluiten van 27 augustus 1985 op grond van artikel 21 van deze wet
heeft verklaard, dat voor:
1 Boul Paulus Loot 27,
2. Brederodestraat 20.
3. perceel grond nabij Lorentzstraat 15.
bestemmingsplannen worden voorbereid.

Genoemde besluiten liggen met bijbehorende tekeningen waarop met rode om-
lijmng de percelen zijn aangegeven voor een ieder ter gemeentesecretarie
(afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, geopend maandag tot en
met vrijdag 08.30 - 12.30 uur) ter inzage.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en Wethouders hebben besloten een parkeervak aan te
leggen aan de noordzijde van de Louis Davidsstraat nabij het Gemeen-
schapshuis
ledere belanghebbende kan binnen een termijn van 30 dagen na de dag, waarop
dit besluit ter openbare kennis is gebracht daartegen beroep bij de Kroon instel-
len. Dit tot de Kroon gerichte beroep dient bij de Commissaris van de Koningin in
de provincie Noord-Holland (Dreef 3 te Haarlem) te worden ingediend
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SC SLAGERIJ ARBOUW 3Ü
IALTCSTRAATIJ-ïMÏLMMMDVOORT- TEt (01307)1 1« !•

HALTESTRAAT 12 - 20*2
TEL. (02507)

Riblappen

Shoarma vlees

Osseworst

Tongeworst

Achterham

Rosbief

Lever

Pekelvlees

Leverworst

LM ZANDVOORT -
12616

500 gr. 9,50

100 gr. 1,65

150 gr. 2,65

100 gr. 1,40

100 gr. 2,40

100 gr. 2,95

100 gr. 1,60

100 gr. 1,95

250 gr. 2,25

Itaousln. fuut natuur uil ie Fniw Doidotnt.

Gegarandeerd rundvlees
zonder verboden hormonen.

Restaurant Delicia
Kerkstraat 16 Zandvoort

Tel. 12270

Ons MENU voor zondag a.s.
Groentesoep

•*
Varkensfilet

gevuld met gehakt
aardappelen met verse groenten

*Us

*Koffie

17,50 p p
ELKE DAG

2e kopje koffie gratis ....
of

koffie met gebak

1,80

3,50

De specialist
in al uw

bloemwerken

Carnaval!!!
Buiten versieren!!!

Maar binnen
met bloemen van

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

f

Kerkstraat 15

GEVRAAGD:

afwashulp
Sollicitaties tel. 12253

TE KOOP
TERRASSCHOTTEN
150 breed, 170 hoog Tel. 19305

. ADMINISTRATIEKANTOOR.

J&K Janssen & KOOK
J. P. Heyeplantsoen 12, 2041 PA Zandvoort
Telefoon 02507-18119
Wij verzorgen voor u het
AANGIFTEBILJET INKOMSTENBEL AS -
TING en BEDRIJFSBOEKHOUDING

HOE VERKOOP JE
EEN PIEPJONG

PALMPJE

adverteer in de krant

ELLEN
Ir. Friedhoffplein 10
Zandvoort, 50 m van het zuidstrand
Tel. 02507-12773

Vakkundige en liefdevolle
verzorging van uw (ras)hond

dibevo Wij doen
speciaalzaak. net iets meer

SPOED!
Soc. Duysterghast moet
verhuizen!

Wie kan ons helpen aan
ruimte?

Opp. 200 a 300 m2.

Aanbiedingen, welke strikt
vertrouwelijk worden be-
handeld gaarne richten aan
het bestuur.

Postbus 179
2040 AD Zandvoort
of telefonisch na 19.00 uur, tel.
13092 of 18067.

Hondenkapsalon „ELSE" Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507 -1 30 77
Lorentzstraat 158 - Zandvoort rf

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

ZWEMMEN VOOR 1,70
IN DE „DUINPAN"
Maandag 10 febr. 12.00-13.30 uur

Dinsdag 11 febr. 09.00-12.00 uur
13.00-15.30 uur

Woensdag 12 febr. 09.00-12.00 uur
13.00-15.30 uur

Donderdag 13 febr. 12.00-15.30 uur

Vrijdag 14 febr. 09.00-14.00 uur

De Duinpan,
Vondellaan 57,
tel. 12170.

Te huur gevraagd
voor de maand
maart
zomerhuisje of
etage wegens
verbouwing eigen
huis.
Tel. 02507-12214.

, SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort
Telefoon 15186

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORIMUIZEIM
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Voor een gezellige
borrel en een
lekkere saté

natuurlijk naar
EETCAFÉ

Celsiusstraat 196
Winkelcentrum Noord

Zandvoort
Tel.02507-1 6044

OOK OM TE DARTEN
EN TE BILJARTEN

Geopend van
16.00 tot 03.00 uur.

FOTO QUELLE
Compleet foto/filmassor-
timent, voordelig afdruk-

ken en ontwikkelen
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 1

Zandvoort

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM: ZANDVOORT:
(C. Koper)

023-255021 02507-18225

J DEUREN ft kozijnen
t nooit meer verven!

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht
DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507 -1 23 27

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT

HET PARGOL

ÓÓK OP ZATERDAG

In welke slaat uw oude deun
ook zijn, zij worden in één dag
weer blijvend mooi door middel
van de PORTAS-kunststofom-
manteling m vele natuurgetrouwe
houtmotieven en effen kleuren.
Naar keuze als vlakke deur, stijl-
of glasdeur. Ook voordeurrmo-
v»tie. Sedert ja-
ren een bewijs
van kwaliteit.
Vraag meer in-
lichtingen!

PORTkSl
wi|vMn!Mn»M
dwrmtkwhnu

PORTAS-VakbedriJf
Haarlem Zaandam b.v.
Jan Sluyterslaan 3
2033 TM Haarlem

'S? 023/33 25 24

....PEDICURE....

JOSÉ LOOMAN-
MOLENAAR
gedipl.
pedicure/manicure
Brederodestr. 18
tel. 13660
Beh. vlgs. afspraak.
Lid LOV.

ROB JANSSEN
ZANDVOORT

Kochstraat 10 - 2041 CE Zandvoort
Tel. 02507-15966

Onderhoudsbeurten en reparatie van alle merken.
Storingdiagnose met behulp van

electronische rollen-testbank.
Laag uurtarief en vlotte service.

ALTERNATIEVE
ELFSTEDENTOCHT/

„WORLD WINTER
TRIATHLON POLEN"

Op 22 februari 1986 organiseert de stichting
wintermarathon voor de 2e maal de Alternatieve
Elfstedentocht. Tevens zal op die dag de World Winter
Triathlon worden gehouden.
De alternatieve elfstedentocht (voor wedstrijd- en
toerrijders) gaat over 50, 100 of 200 km.
De world winter triathlon is opgebouwd uit 15 km
langlaufen, 20 km cycle-cross en 100 km marathon
schaatsen.

Beide evenementen worden georganiseerd in het
MAZURISCH MËRENDISTRICT in Polen. De
deelnemers worden ondergebracht in Hotel Mrongovia.
Dit hotel, het paradepaardje van de Poolse
Hotelindustrie, beschikt over ruime luxe kamers,
voorzien van badkamer, telefoon, radio en in de meeste
gevallen ook televisie.
Verder vindt u in het Hotel een overdekt zwembad,
sauna, zonnebanken -f een schoonheidssalon en diverse
restaurants en belastingvrije winkels.
Tegen inlevering van onderstaande bon betalen onze
lezers voor deelname aan deze unieke gebeurtenis geen
ƒ 545,-, maar slechts ...

ƒ 495,-.
Deze prijs is inclusief een 6-daagse busreis, uitgevoerd
per luxe touringcar, verblijf in genoemd Hotel, incl. 5
diners, wedstrijdgeld en lunch op het ijs. (Dezelfde reis,
maar dan uitgevoerd per vliegtuig, kost u ƒ 865,-).
Indien de Friese Elfstedentocht dit jaar wederom
doorgang vindt, kunt u deze reis ten allen tijde annuleren
en de reissom terugclaimen (behoudens een eigen risico
van ƒ25,- en ƒ12,50 administratiekosten).
LET OP: U heeft voor Polen een visum nodig. De
visumkosten zijn momenteel ƒ 45,- (uw paspoort dient
minstens tot 1 september 1986 geldig te zijn).
Het visum wordt verzorgd door de reisorganisatie.

WEEKMEDIA VOORDEELBON

Naam:
Adres:
Woonplaats: Postcode:
tel.:
wenst deel te nemen aan:
O de alternatieve elfstedentocht over

O 50 km. O 100 km. O 200 km.
O wedstrijd O tourtocht
O de world winter triathlon
O de reis per touringcar (ƒ 495,-)
O de reis per vliegtuig (ƒ 865,-)

Deze bon opzenden aan:
Stichting Winter Marathon

Jan de Haenstraat 30 II
1055 WG AMSTERDAM.
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Deze week: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, de WD

'Beleidsvoornemens moeten tijdig en duidelijk kenbaar worden'
SINDS 1982 had de VVD-afdeling Zandvoort en Bentveld geruime tijd de

grootste fractie in de Zandvoortse gemeenteraad. De verkiezing van 1982
was een eclatant succes en met acht zetels, waaronder twee wethouders,

was dit tot voor kort de grootste fractie van de Zandvoortse raad. Eind 1985
echter zette een klein incident de afbrokkeling van deze fractie in. Wethouder
Attema vertrok, zijn wethoudersportefeuille werd overgenomen door fractiege-

,noot Van Caspel, de huidige lijsttrekker. Tijdens de ledenvergadering van eind
.november bleek dat wethouder Jongsma het vertrouwen van zijn partij had
verspeeld. Men wenste hem niet als lijstaanvoerder. Hij kwam zelfs niet voor op

-de groslijst van de partij. *

. Hoewel de zittende fractie van de VVD
-zei de wethouder wel te willen steunen
• in zijn beleid, bleek dit voor Jongsma
niet genoeg. Hij verliet eveneens zijn
wethouderszetel en ging verder als ge-
woon raadslid. Als Onafhankelijk Li-
beraal neemt hij deel aan de komende
gemeenteraadsverkiezing. In het kiel-

; zog van Jongsma verlieten ook de libe-
ralen Van Asperen en Landman de
. VVD-fractie. Momenteel bezet de
• VVD dus nog vijf zetels in de raad, een
aantal dat men zeker wil handhaven.

.' De VVD heeft inmiddels de rijen geslo-
• ten en komt momenteel als een hechte
liberale ploeg over. Bekend is dat Atte-
ma na de gemeenteraadsverkiezing
niet zal terugkeren. De lijsttrekker uit
1982 heeft dit reeds vorig jaar maart
aangekondigd.
Voor de komende gemeenteraadsver-
kiezing heeft deze partij een aantal
kenmerkende punten in het verkie-
zingsprogramma opgenomen.

FINANCIËLE offers die moeten
worden opgebracht om Zand-
voort leefbaar en aantrekkelijk

te houden, dienen zoveel mogelijk bin-
' nen redelijke normen in rekening te

worden gebracht aan hen die deze kos-
ten veroorzaken, aldus de VVD.
"Wellicht een beetje een onduidelijke
zin, doch wat wij hiermee bedoelen is
wél duidelijk", zegt Ankie Joustra de

". huidige fractievoorzitter. "In Zand-
- voort namelijk zijn tal van kosten die

gemaakt moeten worden, omdat het
I niet anders kan. Neem bijvoorbeeld in

_de zomermaanden het tweemaal legen
. "van de papierbakken, het extra vegen

• Wethouder Frits van Caspel, lijst-
trekker van de VVD.

van de straten in het centrum. Uit-
gaande van het profijtbeginsel zijn in
wezen de kosten die gemaakt moeten
worden om de toerist goed te kunnen
ontvangen, voor rekening van diegene
die hiervan profiteert, of die deze kos-
ten veroorzaakt. Wij zijn namelijk van
mening dat de inwoners van Zand-
voort niet al deze lasten kunnen dra-
gen. Daarom is het ook noodzakelijk
dat het Rijk in deze kosten bijdraagt.
Wanneer je de toeristenbegroting be-
kijkt, dan zie je dat er tal van extra
kosten zijn die door de gemeente ge-
maakt moeten worden, kosten die
nimmer door diezelfde toerist worden
gedekt. De aandacht van Den Haag
moet hierop worden gevestigd, ook al
zal dit misschien in eerste instantie
niet direct vruchten afwerpen".

De WD voorziet dat in de periode
1986-1990 een zeer voorzichtig finan-
cieel beleid gevoerd zal moeten wor-
den. Daarom staat deze partij een op
de toekomst gericht bestuur yoor dat
gebruik maakt van een meerjarenbe-
groting met daaraan gekoppeld een
meerjaren inyesterings- en dekkings-
plan. Daarbij dient een prioriteiten-
en zo nodig een wensenlijst te worden
overlegd. Naast een handhaving van
het voorzieningenpeil in de gemeente,
behoort een sluitende begroting het
uitgangspunt te zijn. Voor nieuwe in-
vesteringen zal een zo rendabel moge-
lijke realisatie en exploitatie moeten
worden nagestreefd. "Bovendien zul-
len wij in Zandvoort in de komende
periode voor investeringen komen te
staan, die onontkoombaar zijn en
waarvan het rendement niet direct
zichtbaar is. Wij denken hierbij aan
het afvoereffluent en de riolering.
Hiervoor is veel geld nodig en hiervoor
dient tijdig gereserveerd te worden.
Wij hebben wel een procedure aange-
spannen, als raad, tegen de kosten die
van Zandvoort worden verlangd voor
het afvoereffluent, maar wij weten
niet hoe dit zal aflopen. Veronderstel
dat toch dat bedrag van drie miljoen
op tafel moet komen, dan dient er nu
al vast voor gereserveerd te worden",
legt Ankie Joustra uit, die de afgelo-
pen periode haar fractie vertegen-
woordigde in de raadscommissie fi-
nanciën.

OPENBARE ORDE EN VEILIG-
HEID neemt in het verkiezings-
programma van de VVD een be-

langrijke plaats in, evenals de ram-
penbestrijding. De taak van de politie,
die immers een voorname bijdrage le-
vert aan de veiligheid van de burger,
moet doelmatig zijn. Dit kan bereikt
worden door een vermindering van de
administratieve werkzaamheden van
de politie. Automatisering zou hier
uitkomst kunnen bieden. Deze auto-

• Het dorpscentrum, van Zandvoort heeft een wezenlijke functie volgens de VVD. archieffoto

matisering kan ertoe leiden dat er
meer politie op straat aanwezig is. Het
is noodzakelijk dat de politie 24 uur
per etmaal voor de burgers in nood in
voldoende mate beschikbaar is. De
VVD acht het wenselijk dat het poli-
tie-apparaat zo wordt ingericht dat er
mensen beschikbaar zijn of komen
voor begeleiding van slachtoffers van
misdrijven en ongelukken. Ter verdui-
delijking wordt door het huidige
raadslid Rita de Jong opgemerkt: "Een
verschuiving waarbij ook de slachtof-
fers wat meer aandacht krijgen en
deskundige begeleiding. Momenteel
lijkt het zo dat de wetsovertreders
meer aandacht krijgen dan de slacht-
offers. Wij staan een verschuiving van
dit accent voor".

Medeverantwoordelijkheid van de
burgers zelf voor hun eigendommen
dient gestimuleerd te worden. "De
burgers moeten ervan overtuigd wor-
den dat zij hun eigendommen goed be-r

schermen. Wij zijn ook tegen het
voortbestaan van de strandwacht. Dat
is destijds zo gegroeid omdat de politie
over te weinig mankracht beschikte.
Nu denken wij dat deze taak weer door
de politie kan worden overgenomen.
In het algemeen zijn wij tegen het vor-
men van eigen beschermingsgroepen.
Hieruit kunnen excessen voortkomen,
daarop dienen wij bedacht te zijn.
Daarom is het beter dat deze vorm van
bescherming verdwijnt", legt lijsttrek-
ker Frits van Caspel uit. Er wordt al
heel lang gesproken over een beleids-
plan van de politie. De VVD is van
mening dat dit plan er dan nu maar
eens moet komen, het kan dan regel-
matig in de raad ter discussie gebracht
en bijgesteld kunnen worden.

Wegens verandering van de taak van
de plaatselijke brandweer, na het ver-
dwijnen van de BB, zal deze brand-
weer ook over goed materiaal moeten
beschikken", staat in het programma.

BIJ HET hoofdstuk Ruimtelijke
ordening valt op dat de VVD vrij
definitieve plannen heeft voor

het dorpscentrum. Het wordt door hen
gezien als een belangrijke ontmoe-
tingsplaats voor de Zandvoortse ge-
meenschap. Bezwaren zijn er tegen de
'auto' die teveel in de dorpskern domi-
neert. Volgens de VVD zal dit moeten
veranderen. Waar mogelijk (en voor
zover belangen van het bedrijfsleven
hierdoor niet onevenredig worden ge-
schaad) dient de auto uit het dorps-
centrum te worden teruggedrongen
en zullen ruimten van het verkeer tot
voetgangersgebied dienen te worden
ingericht. "In zijn algemeenheid denk
ik dat het dorpscentrum meer tot
voetgangersgebied verklaard moet
worden. Dit zou kunnen door het ver-
breden van de trottoirs, die dan weer
noden tot terrasvorming. Op deze wy-
ze zou een voetgangersvriendelijk
dorpshart kunnen ontstaan dat noodt
tot rustig winkelen. Momenteel is het
toch zo dat alles en iedereen maar door
de Haltestraat scheurt, daar moet ver-
andering in komen", legt Frits van
Caspel uit.

Het parkeren nabij het dorpsceri-
trum verdient de grootste aandacht.
Er is behoefte aan een flexibel beleid in
dit opzicht met samen- of inspraak
met het bedrijfsleven en verkeersdes-
kundigen. "Belangrijk is natuurlijk
het initiatief van de ondernemers in
dit verband. Wij wachten dan ook met

belangstelling op het rapport van Bu-
reau Terp. De resultaten van dit on-
derzoek kunnen dan wellicht meege-
nomen worden in de eerste aanzet die
al door de gemeente is ontwikkeld. Be-
langrijk is dat hier beslissingen in sa-
menspraak met ondernemers / ver-
keersdeskundigen / inwoners en ge-
meente worden genomen."

De VVD acht het noodzakelijk dat
de route Zandvoprtselaan, Kostverlo-
renstraat, Sophiaweg van het door-
gaande verkeer wordt ontlast. Spe-
ciaal de bewoners van de Kostverlo-
renstraat ondervinden veel hinder
van deze doorgaande route. Dit pro-
bleem zou kunnen worden opgelost
door de Herman Herjerrnansweg door
te trekken naar de Linnaeusstraat.
Het voordeel hiervan is eveneens dat
de woonwijk Nieuw Noord beter wordt
ontsloten. "Met name voor het fiets-
verkeer uit deze wijk richting Haar-
lem en dorp zoals de schoolgaande kin-
deren is een rechtstreekse verbinding
van groot belang", aldus de VVD.
In de komende raadsperiode zal de
heroverweging ten aanzien van door-
trekking van deze weg terdege overwo-
gen dienen te worden. Hierbij moet
uiteraard zeer zorgvuldig worden om-
gesprongen met de landschappelijke
inpassing van deze weg, betoogt men.

MILIEUBEHEER HOUDT onder
meer in dat een zorgvuldig mi-
lieubeleid gevoerd dient te wor-

den in samenwerking met actieve me-
dewerking van individuele burgers,
bedrijven en instellingen.
"Wij zijn van mening dat de gemeente
een belangrijke rol kan spelen in de
verwijdering van afvalstoffen door het

plaatsen van nog meer glasbakken.
Het aan tal inleverpunten voor milieu-
gevaarlijke stoffen, zoals gebruikte
batterijen dient vergroot te worden.
De gemeente kan eveneens het (her-
)gebruik van kringlooppapier van
particuliere organisaties bevorderen",
zegt Van Caspel.

Uit doelmatigheidsoverwegingen
kan privatisering van afvalverwijde-
ring worden gestimuleerd, volgens de
VVD. De op diverse plaatsen in het
dorp gesignaleerde wildgroei in de
niet-reguhere autohandel moet met
kracht worden bestreden. Het in-
standhouden van de groenvoorziening
door verantwoord onderhoud dient
een hoge prioriteit te hebben. De jaar-
lijkse boomplantdag moet worden ge-
handhaaf d en zo mogelijk uitgebreid
te worden. Bovendien is deze partij
voorstander van het betrekken van de
schooljeugd bij de zorg en instandhou-
ding van het bos in Nieuw Noord. "Bij-
voorbeeld door adoptie", is men van
mening.
Ten aanzien van de Gertenbach-Mavo
en het voortbestaan van dit onderwijs-
instituut voor Zandvoort, wordt voor-
gesteld in overleg te treden met een
Haarlemse school om zo mogelijk ook
een Havo/VWO afdeling in de brug-
klassen op te richten.

Hoewel volgens de VVD bij kinder-
opvang de nadruk moet liggen op de

. eigen verantwoordelijkheid van de ou-
ders, dienen peuterspeelzalen en kin-
derdagverblijven voor iedereen finan-
cieel bereikbaar te blijven. Essentieel
voor het jeugd- en jongerenwerk is dat
diverse activiteiten worden aangedra-
gen door de deelnemers zelf. De jonge-
ren dienen hierbij te worden betrok-
ken, ook bij het beheer van de voorzie-
ningen. Belangrijk wordt geacht dat
de jeugd voldoende mogelijkheden
krijgt om eigen initiatieven te ontwik-
kelen.

HET STRAND wordt met name
in het verkiezingsprogramma
genoemd, evenals het Mabon-

of Vendoradoplan en het Circuit.
De VVD zal zich blijkens dit program-
ma beijveren om het strand beter en
vaker schoon te laten maken; een bete-
re controle op de naleving van het ver-
bod om tijdens het seizoen honden op
het strand te hebben, een betere con-
trole op het vrijhouden van de op- en
afritten van de strandpaviljoens, rui-
me aandacht voor de grote aantallen
watersporters; het aanwijzen van
plaatsen voor aan- en afvaarten van
alle soorten vaartuigen, het bevorde-
ren van de veiligheid van de strandbe-
zoeker. Ieder strandpaviljoen dient te
beschikken over de voorgeschreven
waarschuwings- en reddingsmateria-
len welke voor iedereen duidelijk
zichtbaar en gebruiksklaar behoren te
zijn, en de ondersteuning aan de Zand-
voortse Reddingsbrigade continueren.

De VVD is zonder meer een vpor-
stander van het Vendoradoproject.
Het vijfsterren bungalowpark met 450
recreatiewooneenheden is van funda-
menteel belang voor de versterking
van de toeristische-recreatieve infra-
structuur van Zandvoort. "Gelet op de

ervaringen elders wordt met een be-
zettingsgraad van 90/95% op jaarbasi;
rekening gehouden. De uitstraling
van dit bungalowpark zal een gunsti-
ge invloed uitoefenen op het Zand-
voortse bedrijfsleven. Het betekent
een verbreding van het draagvlak ook
tijdens de wintermaanden", zegt Var
Caspel.
Ook wordt de vergroting van de werk-
gelegenheid door de VVD in het ver-
kiezingsprogramma genoemd. De rea-
lisering van dit plan zal door de WE
met kracht worden nagestreefd.
"Wij zijn van mening dat én circuit er
bungalowpark naast elkaar kunner
voortbestaan. Zoals wij in deze raads-
periode met kracht hebben gestreden
voor onze overtuiging dat én woning-
bouw én circuit naast elkaar kunner
worden gerealiseerd, dezelfde strijd zal
door ons gevoerd worden voor: én ..én-
,dus niet: óf...óf", zegt Van Caspel.

Ondanks de zware tijden die het cir-
cuit te wachten staan, blijft de WE
trouw aan het circuit. Volgens de
VVD is momenteel niet de wet geluid-
hinder het grootste obstakel voor' het
voortbestaan van het circuit, maar de
racewereld zelf. "Wij zijn van mening
dat het huidige beleid, gericht op het
voortbestaan van het circuit en de
verbetering van de race-accommoda-
tie moet worden voortgezet. Zeker is
dat Zandvoort dat niet alleen kan op-
brengen. Wij moeten dus zo snel moge-
lijk met belanghebbende instanties
rond de tafel gaan zitten om haalbare
plannen te maken voor de nabije toe-
komst. Daarbij is de hulp van particu-
liere organisaties en van het Ministe-
rie van Economische Zaken niet alleen
gewenst, maar vereist. Een internatio-
nalke trekpleister van deze orde, kan
niet door een kleine gemeente worden
onderhouden of verbeterd zonder fi-
nanciële steun van buitenaf. De VVD
zal zich voor de realisering hiervan tot
het uiterste inspannen", zegt Frits
van Caspel, lijsttrekker van de VVD
bij de gemeenteraadsverkiezing 1986.

MARGREET ATES

Werkzaamheden aan gemaal
in Halfweg kunnen beginnen

HALFWEG - De plannen om
het Stoomgemaal in Halfweg nog
voor het komende zomerseizoen te
veranderen in een museum zullen.
zeer binnenkort van start kunnen
gaan. Dit is later dan de Stichting
Vrienden van het Stoomgemaal
gehoopt had. De reden voor deze
vertraging was het uitblijven van
een subsidie van de provincie ter
grootte van ƒ28.000,-

' Nu de provincie Noord-Holland als
' laatste de gevraagde subsidie beschik-
, baar heeft gesteld zijn aan alle andere
voorwaarden om tot herstel van het
Stoomgemaal te komen voldaan. Er is
totaal ƒ320.000,- aan subsisies voor

' herstel toegezegd door het Rijk. Ook
- het Hoogheemraadschap Rijnland

heeft een subsidieaanvraag van
ƒ100.000.- gehonoreerd. Deze bestaat
uit een afkoopsom en de huur van een
voorlichtingsruimte in het toekomsti-

ge museum, waar vooral aandacht zal
worden geschonken aan de water-
staatkundige geschiedenis.

Rijnland heeft tevens met het oog op
de exploitatie een vast aantal bezoe-
kers gegarandeerd. De firma Van den
Boogaart heeft aangeboden de gehele
beschoeiing langs het gemaal op te
knappen.

De scholieren van de Scholenge-
meenschap Haarlem staan al te pope-
len om te beginnen met het door hen
toegezegde onderhoud van de machi-
nes. Dankzij deze medewerking kun-
nen de machines ongeveer twintig
maal per jaar gaan draaien.

In de vergadering van de gemeente-
raad van deze maand zal besloten wor-
den tot onteigening van een oud kan-

• Het Stoomgemaal in Halfweg.

toorpand tegenover de gemaal. Hier-
voor zal de gemeente waarschijnlijk
een geschikte gebruiker zoeken. Dan
zal het geheel een beter aanzien krij-
gen.

Tevens zal de gemeente de Stichting
Vrienden van het Stoomgemaal hel-
pen bij de aanleg van parkeerruimte.
In het museum gaat de Stichting een
zaaltje voor ontvangst van publiek in-
richting. Er zijn momenteel onder-
handelingen gaande met een sier-
smeedkunstenaar om een kunstsme-
derij in het museum onder te brengen.
Ook zijn er plannen voor een glasbla-
zerij. De hiervoor benodigde ruimte
zal gecreëerd worden door een machi-
ne te verwijderen.

Voor de toekomst heeft de Stichting
plannen om tot samenwerking te ko-
men met het museum in Cruquius.
Gedacht wordt om een boot tussen de
beide musea heen en weer te laten va-
ren.

HAARLEM - Op het Christian Mül-
! lerorgel van de Grote of St. Bavokerk

in Haarlem zal van 2 tot 5 juli een ^^^
Internationaal Improvisatieconcours VOOr

; worden gehouden. Hiervoor kunnen
. zich organisten door middel van het
- inzenden van banden aanmelden. Het

Improviseren

is de bedoeling dat deze banden ano-
niem door het bestuur van de stich-

ting Internationaal Orgelconcours,
dat yoor de organisatie tekent, worden
beluisterd. De beste vier improvisato-
ren worden uitgenodigd. Meer inlich-
tingen zijn verkrijgbaar bij de Stlch-
ting Internationaal Orgelconcours,
tel.023-171213.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 8-9 februari
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
arts: Bart van Bergen
HUISARTSENPRAKTIJK G.J J. Mol
en P.C.F. Paardekoper: tel. 15091.
arts: G.J.J. Mol
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355, Flieringa, tel. 12181 en
Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel. 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Fagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.

Wykfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.
BRANDWEER: tel. 12000
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191
TAXI: tel. 12600
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voorinformatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.
DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak.
PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

KERKDIENSTEN
Weekend: 8 - 9 februari
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Drs. M.E. Brink-
man. Gemeenschappelijke Ger./Hery.
dienst in de Gereformeerde Kerk. Crè-
che aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman.
Gemeenschappelijke dienst. Thema:
"Parels uit de geloofsbelijdenis". On-
derwerp: Waarin voorziet God?" Kin-
dernevendienst en crèche.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
Zaterdag 10.45 uur: Dienst in Nieuw
Unicum
Zondag: geen dienst
ROOMS-KATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor. Celebrant H.J. Kaan-
dorp. Thema: "Door de genade van
God ben ik wat ik ben".
Woensdag 19.00 uur: E.V., aswijding.
KERK v.d.NAZARENER, Zij l w eg 218,
Haarlem
Zondag 10.30 uur: ds. J. Oyerduin.
Zondag 19.00 uur: Avonddienst ds. J.
Overduin H.A.
NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag om 15.00 uur, tel. 14878.
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.

Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

'BURGERLIJKE STAND
ZANDVOORT - De burgerlijke

stand over de periode 28 januari tot en
met 3 februari:

Gehuwd: Boyd Hawkinsen Cathari-
na Jeannette Burgers.

Geboren: Thomas zoon van Jean-
Louis Biekman en Elisabeth Geertrui-
da Angenita Maria ptto. Joseph Ste-
ven, zoon van Cornelis Joseph Paap en
Anna Maria de Korte.

Overleden: Leonard Guustaaf
Dumpel, oud 73 jaar. Johanna Maria
Henrica Gerarda Bouwens, oud 71
jaar. Gaele Marinus Jagtenberg, oud
63 jaar. Leendert Koning, oud 88 jaar.

Prijzen over
ZANDVOORT - Van de prijzen, die

verloot werden tijdens de onlangs ge-
houden kerstboomverbranding, zij
nog een aantal niet opgehaald. Dit
zijn: bij Geel de nummers 86 en 382,
Rose 433, 522, 572, 733 en 734, Blauw
261, 301, 368, 460 en 767 en Wit 1512,
1523 en 1776.

„Vertederd", beeldje van Mieke Holt.

Haarlemse kunst in
gebouw Noord-Holland

HAARLEM - In Gebouw Noord-
Holland, gelegen aan de Schipholweg-
hoek Spaarne, is van 9 februari tot en
met 5 maart a.s. een expositie inge-
richt van de Haarlemse kunstenares-
sen Mieke Holt en Gré Klungers-de
Wind. De expositie omvat een flink
aantal beelden en wandkleden van zo-
wel oudere als zeer recente datum en is
als zodanig zo evenwichting mogelijk
ingericht. Bij het maken van hun
werk heeft het beide kunstenaressen
niet aan creativiteit ontbroken.

De wandkleden en wanddecoraties
van Gré Klungers-de Wind getuigen
daarbij van een eigen stijl, waarbij zo-
wel compositie als kleurgebruik in on-
derlinge samenhang met zorg zijn af-
gewogen en uitgekozen. Door bij diver-
se Nederlandse en buitenlandse kun-
stenaars in de leer te gaan, heeft zij de
vereiste techniek van de naaldkunst
zodanig in de vingers gekregen, dat
haar creaties van Schapewol thans ge-
heel zelfstandig bewerkt, geverfd en op
de juiste kleur gemengd kunnen wor-

den. Haar beeldvorming is abstract
dan wel gedeeltelijk figuratief, en'is
met name ontleend aan de natuur.

De beelden van Mieke Holt getuigen
eveneens van een grote fantasie in het
creatieve vermogen van deze exposan-
te, die zich in haar kleurgebruik te-
rughoudender van aard toont dan Gré
Klungers-de Wind. De sculptures van
Mieke Holt zijn karaktervol, ingeto-
gen en allemaal een verhaal apart.
waarbij vaak een stuk herkenbaar-
heid in haar beeldvorming is terug-te
vinden. Aan haar werk is te zien dat
we te maken hebben met een heefd-
houwster pur-sang, expressionistisch
van toon en „steengoed" van techniek

Ter gelegenheid van deze tentooh-
stelling is er zondag 9 februari 1S86
van 15.00-17.00 uur een informeel open
huis, met muzikale omlijsting var-
Kees Huges, clavecimbel en piano. De
expositie is verder te zien op werkda-
gen van 9.00-17.00 uur. Toegang gra-
tis.



SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO'S"
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 17 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zand-

voort
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmoer
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie.
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms-
bode. De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter
Sluitingstijd' vrijdag 1600 uur

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties m de Micro s is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ5.- in rekening ge-
bracht

• • BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2 50 in rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
• msch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing m dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart

* Aangeboden 4 eiken ee
stoelen, oudhollands mode
ƒ200 Eiken salontafel ƒ7;
Tel 02507-14104

* Bod gevraagd op zithoe
en wandmeubel, moet wei
i v m verhuizing Tel 02507
16923/19594

Bontmantel-
inruil:

Nu een schilt nieuwe boni
mantel met (kleine) bijbeta
Img, ook regenmantels me
bontvoering, exclusieve Lam
my-coats, (ook voor heren) en
nappakleding Bel voor af
spraak of folders 020
233488

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
m alle stijlen, ook Mechels en
Henry II Laagste prijzen'
Leidsestraat 122 Dag tel
02520-20993 Koopavond

* l v m renovatie te koop
gevelkachel Tel 02507
14486

* Kappersrnodellen gevr
voor haarshow Inl 14975 o
19366 of 023-240977

* 7 maart 1986 U komt toch
ook naar het optreden van
het Zandvoorts Vrouwen-
koor7 Tijdens Greenpeace
gala-avond Concertgeb
H'lem Tel 19372/18591

* Koning, Dame, Loper
Paard en Pion nodigen u uil
om te spelen Vanavond m
het Gemeenschapshuis

Met spoed GARAGE te huur
gevraagd, liefst omg Beatnx-
plantsoen Tel 13952

* Ook deze maand weer
een gezellig druk programma
bij de verg vrouwen van nu
Belt u eens om ml 16085 of
14462

BREIT U?
uitgekiende breimode
vindt u m ons nieuwe

Lente/zomer- •» QJ-
album '86 / j"0
weer een nieuw idee van

0 3 SUISSES
Zandvoort, corn slegersstraat 2

* SC Unicum afd badmin
ton heeft nog plaats voor en-
kele spelers Inl iedere zon-
dagmiddag van 1200-1700
u in de van Pageehal

•*• Te koop aangeboden 1 lu-
xaflex, breed 2 meter, in goe-
de staat, billijk Tel 02507-
17405

•*• Te koop elektrische orgel,
merk Farfisa partner 415, 3 jr
oud, dubbel klavier + ritme-
box, z g st Pr n o t k Tel
02507-19176

* Te koop kinderstoel / 25
Tel 02507-19113, na 18 uur

Te koop nieuwe enkelbeds
BREIMACHINE met access,
ƒ1200 Tel 18178

* Te koop Peugeot snor-
fiets ƒ300 Tel 02507-19155

* Te koop wasautomaat,
merk Philips, ƒ 150 Tel
15160

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder
houdswerk Tel 023-364168
bgg 023-381378

* T k 2 krist kroontjes 3 en £
arms, 2 st lampjes,st en h e
olielamp, smeedijz miniset
wit, rookstoel, hal- toilettaf m
spieg en 2 lampjes 17860

* T k Canon foto toestel
met veel ace, tevens wnd
buks Tel 18333

* T k Eheim pomp ƒ bü,
camp bedje ƒ 40, koelkast, hg
125 cm, ƒ 115, ondersch bed
ƒ70, oude handnaaim ƒ50,
el heetwaterboiler 17421

* T k Fab gask , kooltjesv,
keuk minigask, luxaflex 2x
65, 2x 76, 1x 162 cm br, 210
h , l gr, sluiergord ruim 3 m
Te a b Tel 02507-17860

* T k gevr accordeon, 3 rij-
en grondbassen, 120 bassen
Tel 020-255013

* T k Kalonk kookplaatje
wegens overcompleet, wit,
nauwelijks gebruikt, ƒ 40. Tel
02507-15052

* T k kinderbedje ƒ50,
k stoel ƒ 40, f stoeltje ƒ 25, 4-
p gask plaat ƒ 75, geiser ƒ 75
(nieuw), naaim ƒ 75, elek kan
alles ƒ80, indnaaim 17421

* T k noten ronde sal tafel
m glasplaat, 2 wijntafeltjes
en noten tv-kast, 2 grote lin-
kasten, 1 hang-leg, 1 hang in

noten finish, t e a b 17860

* T k skipak, bestaande uit
salopette met een los jack,
kleur l blauw, mt 38/40 Prijs
ƒ 150 Tel 14788 na 18 u

* T k terrasschotten, 150
br, 170hg Tel 02507-19305

* Toonkunstkoor Zandvoort
ledere maandag om 8 uur 's
avonds repetitie in ,,de
<rocht" Zingen is fijn1 U bent
welkom1

* Voor het schoonhouden
van mijn flat te Bentveld zoek
k een betrouwbare nette
hulp, 1 a 2 maal p w Tel 023-
243522 en 242515

Voor voordelig SCHILDER-
WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Tel 02507-15655, voor

vrijblijvende prijsopgave

* Was ik nu maar lid gewor-
den van het Zandvoorts man-
nenkoor Dinsdagavond toch
maar even proberen m het
gemeenschapshuis

* Wegens plaatsgebr aan-
geb tafelbiljard op glas met
keuen Tel 02507-15502

Wekelijks sauna ƒ 10, ma-di-
do-dam , do-vr gem , za hr,
zo par Tel 023-330272 Wm-
kelc Parkwijk, H'lem O

tegen

NORDLAND
W43O
WASAUTOMAAT
• separate

thermostaat
• halve lading
• E-toets i
• spoelstop-toets
Adviesprijs
1099.- ï-7i

xc au
KLEUREN TV \4P-'*
• IS voorkeurzenders
• grotere beeldscherpte
• hogere helderheid
• beter contrast
Adviespnjs
1610.-

86 KB

KLEUREN TV
• 20 voorkeurzenders

met LED mdikatie
• Sxl6 Watt muziek-

vermogen
Adviespnjs i^
2345.-

& RXJH 419
WASAUTOMAAT
Adviespnjs

AEG TUHNAMAT
WASAUTOMAAT
Adviespnjs~

BAUKMTECHT
WA 785 | f
WAS-
AUTO-
MAAT
• E-toetsSHARP VC

VIDEORECORDER
• l programma,

14 dagen vooruit te

• spaartoets voor MEGLEW750
WASAUTOMAAT,

x *

ZAJNtrsSI Z 413
DROOGTROMMEL
Adviespnjs
719.-

PHILTPS MAICHLUTE
• MONITOR

kleine wasjes
programma's

Adviespnjs
1999.-

programmeren
Adviespnjs

3505.-

PHILIPS
ARG268
DUBBEL-
DEURS

T 458
DROOG-
TROMMEL
• trommel

inhoud

PHODUKT 64VR63
VIDEORECORDER
• 35 voorkeurzenders
• "Picture Search"
• afstandsbediemngs-

mogeujkheid f,
Adviesprijs
2095.-

KOELKAST!'
KZN3
KOEL-
KAST

SONY VHS E180
VIDEOBANDEN
3 voor _

• RvS trommel
Adviesprijs
999

AKAI
AP-A2C
PLATENSPELER
Adviesprijs

19 aO«5O.-

PELGRIM 91
GAS/

SHARP DX 110
COMPACT DISC
• zoeksysteem

voor nummers
• 2 snelheden voor-

en achteruit
spoelen

_
ELEKTROFORNUIS
• met grül en'

draaispit l
Adviesprijs •'

1259.-

MIDISET
• radio
• versterker
• cassettedeck
• platenspeler
Adviesprijs

900.-

CROWN GS 8200
PORTABLE RADIO/
CASSETTERECORDER

PANASONIC
RADIOCASSETTE MET
PLATENSPELER
Adviesprijs 699

JAMO SL 135
BOXEN
Adviesprijs 249
per stuk

AKAJ
HX-A1
CASSETTEDEC
Adviesprijs

328.- fïö

BAUKNECHTil
CV 200
CONVECTOR
KACHEL
Adviesprijs

199.-

PHILIPS
HO 5263
KOFFIEZET-
APPARMT

CALCUIATOR
• werkt o

MIELE S 22O
STOFZUIGER
Adviespnjs

489.-
.fiJ

CÓMTORLC^D
Adviesprijs

91.50 6f
ORBEE

INVENTTTM
THERMETTE 4150
ELEKTRISCHE DEKENS
Adviesprijs 69.50
ECN-pnjs 49.7O
Extra
korting 4.

BAUKTTECHT
1600

MAGNETRON SCHEERAPPARAAT

Na aftrek wettemkfi aanbetalto* Vraaé naarde algemene bepalingen en voorwaarden in de-winKel.

Consumenten

* Wie wil tegen redelijke ver-
goeding in vak periode 21/6
ot 13/7 voor onze hond zor-

gen? Tel 02507-19566, na 19
uur

WIST U AL DAT WIJ EEN
fiOTE COLLECTIE HEB-

3EN van Lady-Arrow, Pringle
of Scotland, Gardeur-Femme
Spotlight en vele anderen

Lida Bromet Mode
Haltestraat 18

Zandvoort
Zonnestudio

Kapsalon
Passage 42

r Lichaamssnelbruiner
40 mm ƒ 40,
abonn 3x ƒ 100

r Gezichtssnelbrumer
20 mm ƒ 10,
abonn 4x ƒ 30

• Zonnebank/hemel
20 mm ƒ 8,50,
abonn 10x/75
Openingstijden Studio
maandag t/m vrijdag

Ook 's avonds geopend
Openingstijden kapsalon
dinsdag t/m zaterdag en

vrijdag t/m 21 00 uur
Wij werken op afspraak

Tel 02507-12500
Tot ziens,

Ellie, Edith en Ben

5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander
huisraad te koop' Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13 30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag

Naam

Adres . . . . . .

Telefoon

Postcode Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12,
2041 JM Zandvoort

"NEE, IK MERKTE HELEMAAL NIETS.
BLEEK IK NOTABENE GONORROE TE HEBBEN!

Een geslachtsziekte kun je hebben zonder er iets van te merken.
Dat klinkt verontrustender da n het is, wantje kunt erweldegelijkiets aan doen.

Als je vermoedt, datje iets opgelopen hebt, moet je je laten contra-
leren door de dokter. Hij is de enige die je kan helpen. Je voorkomt ermee datje
in een laat stadium door geslachtsziekte wordt verrast. Verdere informatie,
adressen en telefoonnummers vind je in de uitgebreide folder over geslachts-
ziekten. Deze is gratis verkrijgbaar.

Je kunt onderstaande bon - in voldoende
gefrankeerde envelop - opsturen naarde SOA
Stichting, Wittevrouwensingel 74,3572 CD Utrecht.
Sluit een postzegel voor antwoord bij. ___

r
GESLACHTSZIEKTE GENEZEN BEGINT BIJ JEZELF.

Stuur mij de gratis folder over geslachtsziekten.
Naam:
/Adres:
Postcode/Plaats:. |

Publikatie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame
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Raadsleden wensen meer inspraak
en inzicht bij het Vendoradopark

ZANDVOORT - De meerder-
heid van de commissieleden fi-
nanciën heeft zich in de laatstge-
houden vergadering geschaard
achter de wens van raadslid Flie-

/ ringa meer inzirht te krijgen in de
' ontwikkelingen van het Vendora-

dopark (Mabonplan). Dit zowel op
; financieel als bestuurlijk terrein.

Flieringa (oud-wethouder finan-
ciën) drong aan op meer inspraak
van de raad omdat de dreiging be-
staat dat de raad door een één-

• mansactie van burgemeester Ma-
chielsen voor een voldongen feit
geplaatst zal worden en slechts 'ja'
of 'neen' kan zeggen tegen de
bouw van het bungalowpark.

Door Flieringa werd aan het begin

van de vergadering aan zijn opvolger,
wethouder van financiën Aukema, ge-
vraagd een extra punt aan de agenda
toe te voegen. "Een punt dat los staat
van politiek gehakketak, maar ons al-
len aangaat, want ik maak mij ernstig
zorgen", verklaarde hij. Aukema had
hier geen bezwaar tegen, zodat aan het
einde van de agenda door Flieringa
uitgebreid werd ingegaan op de voor-
geschiedems van het Mabonplan.

Bezwaren tegen
eenmansactie

Naar de mening van Plieringa zijn
wethouders en raadsleden onvoldoen-
de door burgemeester Machielsen op
de hoogte gehouden van de financiële
gevolgen van het Mabonplan voor
Zandvoort. "Na een voortreffelijke

Bij tijdelijke afsluiting baanvak Haarlem-Zandvoort

NS zet rolstoeltaxi in voor
gehandicapte treinreizigers

ZANDVOORT - De tijdelij-
ke sluiting door de Nederland-
se Spoorwegen van het baan-
vak Haarlem-Zandvoort, mag
geen beperking inhouden van
de vervoersmogelijkheden
voor de gehandicapte reiziger.
Dit antwoorden gedeputeerde
staten van Noord-Holland op
schriftelijke vragen van het
PPR-statenlid mevrouw drs.
J.A. Schoondergang-Horikx.

De lijnbussen, die door de NZH zul-
len worden ingezet, zijn echter niet
geschikt voor het vervoer van mensen
in een rolstoel, zo delen gedeputeerde
staten voorts mee. De NS heeft voor
dit probleem nu een oplossing gevon-
den. De gehandicapte reiziger zal on-
der de gebruikelijke voorwaarden en
tarieven per rolstoeltaxi worden ver-
voerd tussen de stations Haarlem,
Overveen en Zandvoort aan Zee. Voor-
waarde is wel, dat men zich tevoren bij
de NS meldt voor assistentie. De extra
kosten van dit vervoer komen voor re-
kenmg van NS.

Mevrouw Schoondergang noemt
het voornemen van NS om na negen
uur 's avonds geen personeel meer op
het station Zandvoort in te zetten -ook
niet na de periode van tijdelijke bui-
tengebruikstelling van het baanvak
Haarlem-Zandvoort- 'met het oog op

de zelfstandigheid van treinreizigers
in een rolstoel een verwerpelijk voor-
nemen.' Volgens gedeputeerde staten,
houdt deze maatregel verband met de
door de rijksoverheid aan de NS opge-
legde bezuinigingen en staat derhalve
los van de voorgenomen tijdelijke slUi-
ting van genoemd baanvak.
„Hoewel wij deze maatregel betreuren,
licht het niet in onze bedoeling de NS
te bewegen deze maatregel ongedaan
te maken, omdat het voor ons niet mo-
gelijk is alternatieve bezuinigings-
maatregelen aan te geven", aldus GS.
Overigens blijkt volgens het provin-
ciebestuur, dat het beschikbaar stel-
len van assistentie aan gehandicapten
op het station Zanvoort aan Zee, niet
wordt beïnvloed door deze bezuini-
gingsmaatregelen en daarom mogelijk
blijft tot tien uur 's avonds.

presentatie, heeft het zes maanden
geduurd voordat er meer nieuws over
het plan kwam. In het college heb ik
verschillende malen aangedrongen op
opening van zaken, helaas is dat niet
gelukt. Ik heb uiteindelijk stelling ge-
nomen tegen dit plan, omdat ik van
mening dat het een te gewichtige zaak
is die door één man bijgestaan door
enkele ambtenaren kan worden voor-
bereid".

In de ogen van Flieringa is het drin-
gend noodzakelijk dat dit project de
begeleiding krijgt van een externe ad-
viseur. "Wij hebben nu eenmaal niet
voldoende kwaliteit in huis om een
dergelijk miljoenenproject te kunnen
overzien" pleitte hij. Hij vroeg Auke-
ma binnen het college te bewerkstelli-
gen dat er een externe adviseur be-
noemd wordt. Boyendien achtte hij
het zeer wel mogelijk dat een commis-
sie uit de raad eveneens bij de ontwik-
keling van het project wordt betrok-
ken.

Hij ontving de steun van Jongsma
(Onafhankelijk Liberalen) die van me-
ning was dat de gemeente Zandvoort
haar huid niet zo duur mogelijk, maar
wel zo goed mogelijk dient te verkopen.

De geschatte inkomsten voor de ge-
meente zijn lang niet zo zeker als men
nu naar voren laat komen. "Straks
worden wij in een positie van 'take it
or leave it' gemanouvreerd, terwijl bij
een goede begeleiding van de onder-
handelingen de komst van het park
meer voordelen voor Zandvoort had
kunnen bieden", uitte Flieringa zijn
bezwaar tegen de huidige gang van
zaken. Het bezwaar van Flieringa
richt zich met name tegen de grond-
prijs die Zandvoort voor haar duurste
grond zal ontvangen. "Wrj naderen
het point of no return, het voorberei-
dingsbesluit dat nu genomen moet
worden strookt niet met het bestem-
rningsplan en dat doet mij vrezen dat
straks de grond voor een appel en een
ei van de hand gaat".

Ongerust maakte zich ook Ingwer-
sen (CDA) over de "openbare gretig-

heid, die de onderhandelingspositie
schaadt". Hij wilde eveneens nu wel
eens ingelicht worden over de finan-
ciéle consequenties van het plan en
drong aan op opening van zaken.
Methorst (VVD) onderkende de be-
zwaren van zijn medecommissieleden,
doch zei nog deze maand meer over het
plan te zullen vernemen. "De voorzit-
ter van de raad heeft beloofd dat nog
deze maand opening van zaken gege-
ven zal worden. Gebeurt dit niet, dan
zullen ook wij ons aansluiten bij deze
kritiek, het wordt nu wel eens tijd" was
zijn commentaar.
Termes (D66) daarentegen was van
plan voorlopig rustig af te wachten.
"Er is ons iets gepresenteerd waar nog
steeds geen financieel plaatje aan-
hangt. Dus hebben wij geen behoefte
verder te gaan het is nu te vroeg om
vuurpijlen af te schieten" constateer-
de hij. Volgens hem hadden Jongsma
en Flieringa toen zij nog deel uitmaak-
ten van het college deze zaak al bij de
raad moeten aankaarten, nu leek het
erop dat zij zichzelf een brevet van
onvermogen toekenden. Een kritiek
die gretig werd ondersteund door Pim
Kuijken (PvdA).

Wethouder Aukema echter nam het
voor zijn voorganger op. "Ik kan dat
verhaal van Flieringa wel onderschrij-
ven. Als ik er vanaf het begin bij be-
trokken was geweest had ik de zaak
ook anders aangepakt. Vorige week
heb ik echter voor het eerst een prijs-
kaartje gezien. Het waren nog wel glo-
bale cijfers over de financiële aspecten
van het plan, maar in ieder geval, het
was iets". Overigens zullen deze cijfers
nog in het college besproken moeten
worden voordat zij naar buiten ge-
bracht worden. Hij nam op zich in het
college te pleiten voor een externe ad-
viseur en zag persoonlijk niet zoveel in
een begeleidingscommissie van raads-
leden. Echter de onderhandelingsposi-
tie van de gemeente zal niet aan de
openbaarheid prijs gegeven mogen
worden. Aukema deelde het stand-
punt van Ingwersen. Voorlopig zullen
de raadsleden waarschijnlijk achter
gesloten deuren worden ingelicht over
de stand van zaken.

• Onverwacht kan er toch geschaatst worden deze winter. Foto Beriott

Schaatsen in vakantie
ZANDVOORT - Onverwacht is

dit jaar de Crocusvakantie voor al
die kinderen die niet naar winter-
sportgebieden zijn afgereisd met
hun ouders, toch nog een echte win-
tersportvakantie geworden. Want
vanaf zondagmiddag zijn de vijvers
in het duingebied goed berijdbaar
voor de schaatsers(sters).

Bij de keuring die door werknemers
van Publieke Werken zondagmor-
gen om 11.00 uur werd uitgevoerd,
bleek dat het ijs brj de Vijverhut aan
de Vondellaan 10 cM dik was. Dit
was eveneens het geval bij de vijver
aan de Frans Zwaansstraat (het
Zwanenmeer). De vijvers op het
binnencircuitterrein werden afge-
keurd. Door bemaling en stroming
van het water was dit ijs nog onbe-
trouwbaar.

Nadat veel jongeren zich zaterdag
en zondag vermaakten op de diverse
carnavalsfeesten, kwam het
schaatsen op maandagmiddag aan
bod. Behalve de eerste aarzelende
streken van de kleintjes, trainden
er enkele ouderen voor nog te nou-
den toertochten en werd er uitge-
breid ijshockey gespeeld. Met eigen
spelregels weliswaar, maar het ple-
zier was er niet minder om.

Momenteel lijkt de vorst iets af te
nemen, doch voor het komende
weekeinde wordt opnieuw strenge
vorst verwacht. De Elfstedentocht
komt weer in de belangstelling,
doch reeds nu kan de Dierenbe-
scherming Zandvoort hulp gebrui-
ken bij het voeren van de vogels.
Ook kan voedsel voor de vogels ge-
bracht worden brj het Kennemer
Dierentehuis aan de Keesomstraat.

Pittbull-terriers
vallen paard aan

ZANDVOORT - Een paard, dat op
woensdag door een Zandvoortse werd
bereden, is terwijl het richting manege
Keesomstraat liep, aangevallen door
drie pittbull-terners. Eén van de hon-
den greep het rijdier m het rechte-
rachterbeen, waarop het paard m pa-
niek raakte en richting circuit rende.
Pas op deze plaats aangekomen, liet de
hond het paard los.

De amazone liep een lichte kneuzing
op aan haar rug en aan haar rechte-
relleboog. Het paard maakt een goede
kans om van de door de terriër veroor-
zaakte beenwond te genezen, hoewel
men denkt dat dit ongeveer vier
maanden in beslag zal nemen.

De eigenaresse van één van de hon-
den heeft verklaard dat zij aansprake-
Irjk is gesteld voor de geleden schade
omdat niet zeker was welke hond gebe-
ten had.

Slachtoffer van
steekpartij

ZANDVOORT - In de nacht van
vrijdag op zaterdag heeft men een 54-
jange Zandvoorter aangetroffen, hg-
gend tegen de stoeprand in de Oranje-
straat. De man bleek een grote hoofd-
wond te hebben. Toen hij werd onder-
zocht m het Marinehospitaal, waar-
naar hij per ambulance was
overgebracht, constateerde men dat
de man bovendien een steekwond in
zrjn linkerzij had.

Hoewel de politie nog niet volledig
op de hoogte is van hetgeen deze ver-
wondmgen tot gevolg had, weet men
wel dat aan de steekpartij een woor-
denwissehng in een bar is voorafge-
gaan. Een onderzoek naar de ware toe-
dracht wordt ingesteld.

ZANDVOORT - Uit een sportschool
is tijdens een inbraak een zogenoemd
"gezichtskanon" gestolen, ter waarde
van f.7500,-. Ook worden sindsdien en-
kele muntjes vermist, waarmee men
het apparaat in werking stelt.

Door de 43-jange eigenaar van de
sportschool werd afgelopen woensdag
aangifte brj de politie gedaan van de
verdwijning van het gezichtskanon.
Men heeft de zaak in onderzoek.

ADVERTENTIE

Donderdag 13 en
Vrijdag 14 februari

is de vacaturebank van gewes-
telijk arbeidsbureau, Singel
194-198, wegens renovatie ge-
sloten.
Overige afdelingen zijn normaal
geopend.

Op Gasthuishuisplein komt
voorlopig geen muziektent

ZANDVOORT - De plannen
van het college'om op .het Gast-
huisplein, aan de Zuidzijde, ter
hoogte van het Cultureel Cen-

\ Dubbele intocht op koude zaterdag

• Burgemeester Machielsen overhandigt Prins Stef XII (r) de meinstaf van de gemeente Zandvoort en geeft
hiermee het bestuur voor vier dagen uit handen. Voor de eerste maal kende het Scharregat ook een prinses,
deze kijkt glimlachend toe.

SCHARREGAT - Zaterdagmiddag om precies 14.00
uur maakte zowel Prins Stef XII met zijn gemalin
Prinses Marijke, als Prins Kobus met de lieftallige Prin-
ses Brigitte hun opwachting bij burgemeester Machiel-
sen om het bestuur van de gemeente Zandvoort over te
nemen.
Een overname die gepaard ging met de overhandiging
van de 'meinstaf' door de heer Machielsen aan Prins
Stef XII, die als Prins Carnaval van de carnavalsvereni-
ging 'De Scharrekoppen' het woord mocht voeren.
Want vanaf dat moment is de officiële naam van Zand-
voort 'Het Scharregat' en is het aan de Prins der Schar-
rekoppen voorbehouden de proclamatie voor te lezen.
Dit geschiedde dit jaar wat haperend, doch Prins Stef
XII stond voor de eerste maal op het bordes van het
raadhuis, dus het zij hem vergeve.
Prins Kobus van de carnavalsvereniging 'De Schuim-
koppen' arriveerde in stijl voor het raadhuis. Vergezeld
van zijn raad van elf bevond hij zich op de 'schuim-
burcht', terwijl Prins Stef XII zich verstopt had in een
groot bierglas met de woorden 'huo'm schuin'. Het

Foto DickLoenen

'Hou'm schuin' de carnavalskreet van de Scharrekop-
pen, kreeg hierdoor nog een extra dimensie, volgens
insiders.

In de raadszaal ontving burgemeester Machielsen de
feéstpet van de Scharrekoppen en ontvingen drie poli-
tiemensen, teweten Henk Vermeulen, en Ed Hendriks
en Gijs Brüne van de reservepolitie een onderscheiding,
evenals gemeentebode Theo Koningsbruggen.
Hierna kon het carnavalsgeweld losbarsten, maar het
werd over het algemeen een rustige carnavalsviering.
Zeker had men op zaterdagavond brj het grote carna-
valsbal van beide verenigingen in Hotel Bouwes meer
gasten verwacht. Het voetbalfeest van de eredivisie
voetbalvereniging Haarlem in het Concertgebouw daar
ter plaatse op dezelfde avond had echter veel Zandvoor-
ters naar Haarlem gelokt, zodat het vrij rustig bleef in
het Scharregat.

Meer foto's van het kindercarnaval de optocht en het
feest in Nieuw Unicum zie binnenpagina.

trum een vaste muziektent te
plaatsen, zijn door de diverse
raadsleden afgewezen. Sterker
nog er waren weinig goede woor-
den voor dit plan dat de gemeen-
schap in eerste instantie een be-
drag zal kosten van f. 19.000,- en
in 1987 nog eens een slordige twin-
tig mille.

In de commissie Publieke Werken
en financiën werd dit voorstel behan-
deld, dat inhoudt dat op het Gasthuis-
plein een vast podium moet komen,
plus voorzieningen voor een latere
overkapping en het treffen van voor-
zieningen voor het aanbrengen van
spandoeken. Een totaal bedrag van
bijna veertig mille wordt hiervoor be-
rekend, een project dat fasegewijs uit-
gevoerd zou kunnen worden. De com-
missieleden verzetten zich echter te-
gen deze plannen die financieel niet
goed zijn onderbouwd, en waarvoor
men voorlopig geen geld wil uittrek-
ken. Geadviseerd werd het voorstel
voorlopig terug te nemen.

Dood plein
Door de commissieleden financiën,

waarin acht van de zeventien raadsle-
den zitting hebben, werd het voorstel
resoluut van de tafel geveegd. De pas-
benoemde wethouder Aukema kon
zich de onvrede van de raadsleden wel
voorstellen, maar wist ook niet hoe dit
voorstel, zo slecht financieel onder-
bouwd, tot stand was gekomen. Oud-
wethouder Flieringa wist wel van de
hoed en de rand en schroomde niet het
voorstel een 'ondergeschoven kind' te
noemen.
Volgens zijn woorden was dit voorstel
tot stand gekomen via een verzoek van
de VVV en goedkeuring van de voor-

zitter van de portefeuille Algemene
Zaken. Het voorstel was in het vroege-
re college al oorzaak van een conflict
geweest. "Via de post kleine eredieten
is het toen opgevoerd, doch dat geld
was al op en nu is het via een omweg
naar voren geschoven. Toen ik uit het
college stapte was mij nog niets be-
kend van dit voorstel. Er is volgens mij
geen financiële ruimte voor deze post
en ik zie niet in waarom dit er 'nog effe
gauw doorheen gefrummeld' moet
worden. Ik zal mijn stem hieraan niet
verlenen", brieste hij.

Door Methorst (VVD) werd erop ge-
wezen dat de entourage van het Gast-
huisplein wel veranderd dient te wor-
den, omdat het nu een 'dood' plein is
geworden. Dit hield echter niet in, dat
deze plannen, zonder overleg met om-
wonenden en organisatoren van grote
festiviteiten (onderandere het Jazz be-
hind the Beach Festival) de goedkeu-
ring van zijn fractie ontving. "Boven-
dien zijn er plannen om ondernemer
aan het Gasthuisplein op de plaats
van Duysterghast een grondige ver-
andering aan te brengen. In hoeverre
past die muziektent dan weer in het
veranderde gezicht van het plein",
vroeg hij zich af.
Termes (D66) onderschreef dat het
Gasthuisplein dood was, maar dacht
dat spandoeken nu niet direct tot ver-
fraaiing zouden leiden. Een mening
die onderandere door Ingwersen, Jan-
sen, Kuijken en Joustre werd gedeeld.
"Eerst overleg met gebruikers en be-
woners van het plein en vaststellen
welke evenementen er op het plein ge-
houden kunnen worden. Een goed fi-
nancieel onderbouwd voorstel, en dan
kunnen wij altijd nog beslissen", stelde
Jongsma.
Een oordeel waarmee én de wethouder
én de raadsleden het eens waren.

juweliers en diamantairs

Zandvoorts kleinste winkeltje

Wij helpen VALENTIJN een handje!
U zoekt bij ons een kado uit. Een gouden ring, een armband, met of
zonder briljant, een horloge of een van de vele schitterende juwelen

uit de kollektie. En nu komt 't:

voor elke kontant bestede ƒ 100,-
krijgt u van ons ƒ 25,- kontant terug!

De aktie loopt tot 1 maart 1986.

Open: wo. t/m vr. van 14 tot 17 uur
ma. t/m vr. van 17 tot 22 uur
za. en zo. van 14 tot 23 uur.

U vindt ons in de hal van het Bouwes hotel
v Bij het Casino. Telefoon: 02507-14686. ~

ADVERTENTIE

REIS- EN PASSAGEBUREAU

Het reisbureau
voor al uw

vakantiewensen
Tempeliersstraat 47

2012 EB Haarlem
Tel. 023-313950

Kandidaatlijsten zijn vastgesteld
ZANDVOORT- Op 6 februari

zrjn door het centraal stembureau
in Zandvoort de lijstnummers be-
kendgemaakt van de politieke
partijen en groeperingen die deel-
nemen aan de gemeenteraadsver-
kiezing van 19 maart aanstaande.

Dit zrjn Gemeente Belangen Zand-
voort, lijsttrekker Jan Jongsma,
lijstnr: 1;

De VVD, lijsttrekker Frits van Caspel,
lijstnr: 2;
PvdA, lijsttrekker Ineke Wmd.lijstnr:
3;

Het CDA, lijsttrekker Richard van As,
lijstnr: 4;
D66, lijsttrekker Jan Termes, lijstnr: 5;
Zandvoort 2000, lijsttrekker Henk van
Ekeren, lijstnr: 6:
Z.O.N., lijsttrekker Eon Schouten.
lystnr: 7.
Hieruit blijkt dat de 'Plek van de Niet-
Stemmer' deze keer toch niet zal deel-
nemen.
De groslijst van de groepering Zand-
voort 2000 is inmiddels samengesteld
en luidt: 1. Henk van Ekeren, 2. Jaap
Brugman, 3. Jan Kalff, 4. Henny de
Muinck, 5. Rem van der Werff jr., 6
Annemane Giesberts, 7. Dirk Drom-
mel en 8. Jaap Kerkman.

Nieuwsblad
iedere week zelf in de bus

Abonnementsprijs slechts ƒ 19,55 per halfjaar (ƒ 36,95 per jaar)
(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal ƒ 10,65, halfjaar ƒ 19,55, jaar f 36,95
Zandvoorts Nieuwsblad

Losse nummers 1 gulden.
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De tragiek van zijn leven was
te vreemd en te groot voor ons
om te kunnen begrijpen
Wij hebben geprobeerd hem een gevoel
van thuis te geven.
Hij verkoos zijn eigen weg te gaan.

Emiel Bluijs

Robert en Maaike
Ma
Jan en Anneke
Bernadette en Toon
Gerard en Marja
Henk en Elly
Roos en Marlies
Anette en Loek
Arnold en Joze
neefjes en nichtjes

Corr.adres:
Anette Kalk-Bluijs
Keesomstraat -471
2041 XT Zandvoort
De crematie heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.

Voor uw hartelijke blijken van medeleven ons betoond
na het onverwachte heengaan van mijn geliefde man,
onze zorgzame vader en lieve opa, onze broer, zwager
en oom

Klaas Jacobs
betuigen wij onze welgemeende dank.

Namens de familie:
E. Jacobs-Terol.

Zandvoort, februari 1986.

U kunt de levensduur
van uw schoenen
verlengen
door ze naar de
SCHOENMAKER
te brengen

J. VAN CAMPEN EN ZOON
SCHOEN- en SLEUTELSERVICE

C. Slegersstraat 2 - Zandvoort -
Tel. 02507 - 1 54 49

' SCHILDERWERK
' AUG. v. d. MME

Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel.02507-1 2327
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN.
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT

Te huur gevr.
voor 2 pers. v. 1

mei tot eind aug.
2 kam.flat, liefst

bij zee. Prijsidee
ƒ 5000-ƒ 6000.

Tel. 020-131471.

Gevr. per 1/4-'86
t/m aug. '86

gemeub.
flat/woning.

Liefst in centrum.
Tel. 15584 tot

18.00 uur.

Wie wil mijn
hond (Beagle)
1 a 2 x p.d.

uitlaten tegen
vergoeding?

K. Doormanstraat
4/1. Tel. 15668.

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

Aangevraagde bouwvergunningen
14B86 Boulevard Paulus Loot 89- bouw ondergronds zwembad
15B86 Zuidlaan 41 - aanleg zwembad
16B86 Diaconiehuisstraat 28 - verbouw woning

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 8 30 tot 12.30 uur gedurende een week na ver-
schijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tiidens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indie-
nen bij burgemeester en wethouders Deze bezwaren zullen bij de beoordeling
worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden ver-
leend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder is het mogelijk dat ereen verklaring van geen bezwaarvan Gedeputeerde
Staten nodig is

Verleende bouwvergunningen
161 B85 Van Ostadestraat 1a

1 B86 Vondellaan 23
- wijzigen gevel
- plaatsen dakkapel

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeesteren wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Wikkelaan 11
Verleende kapvergunningen

- twee eiken
Zij die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort.
oostbus 2. 2040 AA Zandvoort.

Tijdelijke Verkeersmaatregel
Burgemeesteren Wethouders hebben besloten het beslui t van ons col lege
d.d. 26 september 1983 tot aanwijzing van drie taxistandplaatsen aan de
Louis Davidsstraat, m verband met verbouwingswerkzaamheden aan het
pand Louis Davidsstraat la, tijdelijk op te schorten.

13 februari 1986

De eerste
Renault 5 die

helemaal
£en benzine

meer
verbruikt

Hondenkapsalon „
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel.02507-1 3077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Molenaar

Een gouden oorbel met diamant ben
ik verloren op zaterdagmiddag 8 febr.
jl. omg. Gr. Krocht, A.H., Haltestraat.

Dit erfstuk betekent veel voor mij.

Eerlijke vinder, breng het mij s.v.p. terug!!

Tel. 02507-15987 's avonds of politiebureau
Zandvoort.

Woningruil:
2 kam. flat Swaluestraat (Nieuwb.)
v.v. c.v., douche, etc. ƒ354,- p.m.

Voor 2 kam. flat in Zuid.
Br. o. no. 74218, bur. v.d. blad.

RN-86-TD

Wat u zojuist hierboven vetgedrukt
> heeft kunnen lezen, komt wellicht
revolutionair over. Dat is het ook.

Maar dan zonder TNO-achtige eureka's.
Deze nieuwe Renault Super 5 loopt

niet op een alcoholnieiigsel, kunstmest of
Spa rood. Nee. het is de eerste Renault 5
met een heuse dieselmotor.

- -. De Renault Super 5 Diesel. Een
voirure waarmee u zich zonder hakkerig
tak-tak geluid van hot naar her verplaatst.
Want zijn ver doorgevoerde isolatie (en
speciale motorsteunen) geeft u het gevoel

alsof u in een benzine verbruikende auto
vertoeft. Een diesel met benzine-eigen-
schappen, zogezegd.

Met het overbekende Renault com-
fort. en de beroemde Renault zuinigheid.
Een voorbeeld. Bij 90 kilonieter per uur
nipt de Renault Super 5 Diesel l op 25. Bij
120 kilometer per uur is dat l op 17,5 en in de
stad... ook ] op 17,5 (volgens ECE-norm).

De motor, 1595 cc., is overigens niet
"geknepen". Voor u het weet zoeft u met
een snelheid van 150 over het asfalt.

Komt u deze week zelf eventjes uw

nieuwsgierigheid bij ons bevredigen.
Tijdens een zó geregelde proefrit bij-

voorbeeld. De Renault Super 5 Diesel is
leverbaar in twee uitvoeringen, als 3-deurs
TD en 5-deurs GTD.

De Renault Super 5 Diesel is er al
v.a. f 22.135,- (incl. BTW). Aficveringskos-
ten.f395,-.Prijswijzigingen voorbehouden.

SJaar plaatwerkgarantie. 'DE RENAULT SUPER 5 DIESEL'

Zandvoort; Rinko, Curiestraat 8
(Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.

Renault adviseert elf oliën.

De Renault dealer informeert u desgewenst over financiering of leasing.

ledere daq om 10 uur

verse saucijzenbroodjes
R. v. d. WERFF
TOLWEG 6-TEL. 1 5001

Aan de deelnemers
van de televisie
bridge kursus.
Op maandag 24 februari 1986 aanvang
20.00 uur, organiseert de Zandvoortse
Bridge Club in restaurant „DELICIA"
Kerkstraat 16 te Zandvoort een begelei-
dingskursus.

Hiervoor dienen zich ten minste 25 kandi-
daten te melden om deze ki irsus te kunnen
starten.

Voor inlichtingen en aanmelding kan men
zich wenden tot:

de heer H. Smink tel.: 14192
Mevr. E. Spiers-Brossois tel.: 14628
de heer Chr. Braun tel.: 14060

De televisie-kursus wordt gegeven op vrij-
dagavond om 18.15 uur op het eerste net.

UITVAARTCENTRUM^
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507 -1 72 44 / 1 21 37 / 1 32 78

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

Aart Veer
groenten en fruit

Gr. Krocht 25 Tel. 14404

vraagt een net

WINKELMEISJE
tot 21 jaar.

Denkt u dat uw gulden elders een daalder waard is?
Er zijn nog steeds mensen die menen van wel,

jammer want:

levert o.a. vers kwaliteits voer voor hond en kat gewoon het
voordeligst!

400 gr. vuile pens

Halve kilo vuile pens

Halve kilo kippevlees

5 kilo Doko-brok

1 kilo kompl. kattevoer

0 88
0,95
1,10

13,95
3,85 (A-kwaliteit)

Diaconiehuisstraat 36 (zijstraat Haltestraat).
Geopend van 9.30-18.00 's maandags gesloten.

DIERENSPECIAALZAAK

difoevo

Gebreide
Winkelmodellen

in de opruiming

v.a. 25,-
'j 3 SUISSES

Corn. Slegersstraat 2

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM: ZANDVOORT:
(C. Koper)

023-255021 02507-18225

Zandvoopts Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia,

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9 , Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 , Zandvoort
AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort
Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 , Zandvoort
Sig.mag. De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

DE HOUTLOODS

RAADHUISSTRAAT 56a - HAVENSTRAAT 1
HEEMSTEDE - TEL. 023 - 29 0028

• HOUT

• PLAATMATERIAAL

• RAMEN

• DEUREN

• KOZIJNEN
Alles op maat gemaakt
Gratis thuisbezorgd

VERHUIZE.N?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
o.ver aan rje vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

WIT VERHUIZINGEN

WERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoprt - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31,04 04

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto!!!
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Carnaval '86 werd lauw gevierd

Scharregat-kinderen
gaven de toon

e Laurel en Hardy gaven acte de présence tijdens het bal in Bouwes.

SCHARREGAT - Het was dan
wel carnaval, vanaf zaterdag 8 fe-
bruari, maar waarschijnlijk was
het gure weer de oorzaak van de
lauwe viering van dit jaarlijks te-
rugkerende winterfeest. In ieder
geval deed de intocht van Prins
Stef den Twaalfde van de Schar-
rekoppen en Kobus I van de
Schuimkoppen kennelijk weinig
harten sneller kloppen met het
oog op het op handen zijnde feest-
gedruis. Een kleine tweehonderd
mensen was op de been om getuige
te zijn van de intocht van de beide
doorluchtigheden met hun gevolg
en was aanwezig bij van de ont-
vangst door burgemeester Ma-
chielsen op het bordes van het
raadhuis.

Er waren dit jaar ook minder feest-
vierders aanwezig tijdens het carna-
valsfeest in hotel Bouwes. Toch had-
den zich een aan tal'mensen ditmaal
weer danig uitgeput in het verzinnen
en maken van de meest uiteenlopende
kostuums of andere fraaie uitdossin-
gen. Er werden weer aantrekkelijke
prijzen uitgeloofd voor de origineelste
figuren. De jury had het moeilijk met
het uitroepen van de winnaar en be-
sloot uiteindelijk om de eerste prijs zo-
wel aan de "Vogelverschrikker" als
aan de "Kruisspin in Web" toe te ken-
nen. Beiden wonnen een reis naar Pa-
rijs. De tweede prijs was voor de Hare
Krishna-groep die de aanwezigen uit-
gebreid op hun eentonig gezang ont-
haalden. Zij mogen een reisje naar
Düsseldorf gaan maken. Verder wa-
ren er prijzen voor Laurel en Hardy,
twee paddestoelen, twee spoken, twee
clowns en twee matrozen ("Zorg datje
erbij komt").

Incidenten
Over het' algemeen een matig be-

zocht carnavalsbal, waarover men
niet lang zal napraten. Er deden zich

dan ook weinig incidenten voor. Bij de
politie kwamen in totaal twee verzoe-
ken om assistentie binnen. Tijdens de
viering in Bouwes werd een 19-jarig
Zandvoorts meisje onwel, waarschijn-
lijk tengevolge van de warmte. Haar
toestand was zodanig, dat men haar
per ambulance naar het Marinehospi-
taal heeft laten brengen. Enige tijd
later werd gemeld dat er een vechtpar-
tij aan de gang was in een bar aan de
Haltestraat. Toen de politie arriveerde
waren de vechtersbazen reeds verdwe-
nen. Ondanks de door hen aangerichte
ravage, wenste niemand aangifte te
doen van het voorval.

Kindercarnaval
Weer of geen weer, de kinderen heb-

ben evenals voorgaande j aren weer ge-
noten van de grote, geoorloofde ver-
kleedpartij die carnaval altijd weer
voor ze betekent. Bijgestaan door in-
ventieve vaders, moeders en anderen,
verschenen ze ook dit jaar weer op
hartveroverende wijze opgemaakt en
aangekleed in de kindercarnavalsop-
tocht. Ook op deze dag, zondag 9 febru-
ari was het koud maar voor de klein-
tjes was dat geen belemmering om
prachtig uitgedost achter de muziek
aan te lopen. Het was moeilijk te be-
oordelen wie hier meer van genoot: de
kinderen zelf, die dit bovendien een
zeer serieuze aangelegenheid vonden,
of hun ouders en familieleden, die zo-
wel aan de voorpret plezier hadden
beleefd als zienderogen aan het eind-
produkt zelf.

In Nieuw Unicum

Na de optocht was er groot feest voor
de jeugdige carnavalsvierders in Ge-
bouw "De Krocht". De kinderen had-
den duidelijk meer dan hun ouders de
avond tevoren, het plan opgevat het
festijn niet als een nachtkaars uit te
laten gaan. Ze kwamen in grote getale
en hun enthousiasme werd rijkelijk
beloond met een gastvrij onthaal.

Eén van de hoogtepunten van car-
naval in het Scharregat is ieder jaar
weer het grote feest in Nieuw Unicum.
Ook dit jaar was weer de inzet voor het
welslagen van het carnavalsfeest door
zowel personeel als bewoners van het
wooncentrum duidelijk merkbaar.
Geüniformeerde leden van een con-
trole- en bewakingsdienst x.agen er
nauwlettend op toe, dat niemand be-
neden de achttien jaar of personen
zonder toegangsbewijs het gebouw
binnenkwamen. Dit voorkwam de wat
rommelige situaties die tijdens de
voorgaande jaren de feestpret nadelig
hadden beïnvloed.

Prins Carnaval kwam het feest, ver-
gezeld van zijn Raad van Eli. uiter-
aard meteen uitgebreid bezoek opluis-
teren. Er werd door de bezoekers van
buitenaf en door de bewoners van
Nieuw Unicum enthousiast meege-
daan aan de stereotype carnavals-
nummers als de polonaise en dergelij-
ke. De aanwezigheid van uitstekende
bands verhoogden de algehele feest-
vreugde. Tot diep in de nacht werd
door de feestvierders gedanst en ge-
host en de sfeer was tot het eind toe
zeer geanimeerd.

Foto's. Berlott
Dick Loenen
Harry Opheikens • Twee chineesjes hadden geen last van de kou tijdens de optocht afgelopen

zondag.

Proclamatie

» Carnaval was in ieder geval in Nieuw Unicum een groot succes.

® Het voorlezen der proclamatie ten raadhuize.

Wij, Prins Stef XII uit het Hof der Narren, uit het Gilde van de Eiken Kast,
Markies van de Tweede Hand, Graaf van de Mijnstok, Gemaal ener Princes, bij
de gratie van de Vorsten Wullem, Ed, Jan, Ed, Jan en zijn Raad van Elf, hebben
besloten en doen bij deze weten:

• Dat ambtelijke beslissingen nu eindelijk snel kunnen worden genomen,
omdat voor en tegen alvast de benen hebben genomen.

• Dat gesproken wordt er over het circuit tot in lengte van jaren maar het zal
nog velen succes baren.

• Dat politie houdt van open structuren, het is nu voor iedere Zandvoorter
mogelijk naar binnen te gluren.

• Dat wanneer men als toerist het Stationsplein aanschouwt, denk je Zand-
voort moet nog worden herbouwd.

• Dat de V. V.V. doet aan promotie goed zijn best maar wordt door dit soort
gaten behoorlijk gepest.

• Dat er over een busbaan zijn er problemen veel, onze oplossing neem een
monorail.

• Dat wil men echt naar stichting Zandvoortbad hou dan ook uw terrassen
langer nat.

• Dat. als de mensen minder knoeien, hoeft de gemeente niet extra te
sproeien. Het is de belasting die hier telt, dan kost het ons allen minder geld.

• Dat ons grote Carnavalsbal, u begrijpt het wel, is wederom in het Bouwes
Hotel.

• Dat als er drank is in de lijve de aggressie achterwege moet blijven.

• Dat wij dit jaar de eerste Zandvoortse Princes hebben gekregen.
Alaaf
Prins Stef den "twaalfde van de Scharrekoppen

Het kindercarnaval in Gebouw "De Krocht" werd zeer druk bezocht.

Restaurant Delicia
Kerkstraat 16 Zandvoort

Tel. 12270

Ons MENU voor zondag a.s.
Groentesoep

•k

Varkensfilet
gevuld met gehakt

aardappelen met verse groenten

*
Us

*
Koffie

17,50 p p
ELKE DAG

2e kopje koffie gratis ...
of

koffie met gebak

1,80

3,50

Patisserie
Thomas
vraagt

Kelner/serveerster
leeftijd plm. 18 jaar

Sollicitaties : Haltestraat 13 Tel. 14738

ROB JANSSEN
ZANDVOORT

Kochstraat 10 - 2041 CE Zandvoort
Tel. 02507-15966

Onderhoudsbeurten en reparatie van alle merken.
Storingdiagnose met behulp van

electronische rollen-testbank.
Laag uurtarief en vlotte service.

. ADMINISTRATIEKANTOOR.

J&K Janssen & Kooi/
J. P. Heyeplantsoen 12, 2041 PA Zandvoort
Telefoon 02507-18119
Wij verzorgen voor u het
AANGIFTEBILJET INKOMSTENBELAS-
TING en BEDRIJFSBOEKHOUDING

Inkoop
Verkoop

Goede gebruikte
muziek-
instrumenten -
keyboards -
geluidsinstallaties.

Dijkman
b.v.

Rozengracht 115,
Amsterdam.
Tel. 020-265611,
na 19.00 uur
02507-17462

Oude keukens
weer als "nieuw"
Begint uw keuken er oud uitte
zien? Voordelig en snel maakt
PORTAS uw keuken weer als
nieuw, door het vervangen van
de keukendeurtjes door waarde-
volle PORTAS-deurtjes met ver-
verwisselbare panelen. Naar
keuze 24 uitvoeringen in vele
natuurgetrouwe houtmotieven.
Bijplaatsen van elementen is
mogelijk.
Vraag mlich-
tmgenof be-|
zoek onze
show.

Rinus Fruithuis
vraagt

winkelverkoopster
Inl. Haltestraat 51 of tel. 12419.

wijïemituwen
deur.ntl,.Uktni

PORTAS-Vakbedrijf
Haarlem Zaandam b.v.
Jan Sluyterslaan 3
2033 TM Haarlem

•STJ23/332524

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Maasstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

De specialist
in al uw

bloemwerken

Maakt U vrijdag
de gulle gever

Valentijn bloemen

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

AANGEBODEN
in ZANDVOORT-ZUID

HOEKHUIS
bestaande uit 3 etages met vliering.
In goede staat van onderhoud.
Direkt aan zee. Vr.pr. ƒ 245.000,-

Brieven onder nr. 760-74222 bur. van
dit blad.

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie)

Safe. Restaurant
KSIW'1

Bloemendaal aan Zee
Tel. 023-252280

ELLEN
Ir. Friedhoffplein 10
Zandvoort, 50 m van het zuidstrand
Tel. 02507-12773

Vakkundige en liefdevolle
verzorging van uw (ras)hond

dibevo Wij doen
speciaalzaak. net iets meer.

Ons restaurant biedt u een
UNIEK UITZICHT OVER ZEE

en een menukaart met vele
VLEES- en VISGERECHTEN

tegen zeer redelijke prijzen
VOORGERECHTEN van 3.50 tot 15.00
HOOFDGERECHTEN van 15.00 tot 26.00
mcl. een uitgebreid garnituur van diverse soorten aardappelen

en groenten.
Keuken geopend van 10.00 tol 21 00 uur

OP MAANDAG ZIJN WIJ GESLOTEN
Ruime eigen parkeergelegenheid

Zeer goed toegankelijk voor invaliden

GEZOCHT

part-time Caissière
zwembad De Duinpan
Vondellaan 57

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!

S l u i t j jffn originele yetui.yschril ' ten bi j
|u\\ so l l ic i ta t ie . Soms komen /.c niet teruij.

I'.n dat t e r w i j l heel veel boekhandels
Ivoor een paar dubbeltjes uw ijetuiijschrift
kopieren'

fSLAGERIJARBOUWS
(ALTESTftAAf 1Ï-Ï041LMZANDVOOHT. TEL (02SOÏ)1S«

HALTESTRAAT 12 - 2042 LM ZANDVOORT -
TEL. (02507) 12616

Riblappen 5oo gr. 9,50

Americain i5ogr 2,65

Rollade 1 Z, 10

Tongeworst 100 gr. 1,40

Rosbief 100 gr. 2,95

Achterham 100 gr 2,40

Lever ioogr 1,

Pekelvlees 100 gr. 1,
ttomuln. Pun natn «llfc' FOM Dwiotw. ?;

Gegarandeerd rundvlees
zonder verboden hormonen.'

Miele Wassalon
WASUNIEK
Haltestraat 63b, tel. 14417

* Wassen, Verzorgde wassen
* Lakenpakketten
* Dry Cleaning
* Leer- en suèdecleaning
* Dekbeddenreiniging
* Overhemden wassen

en strijken
* Kilo-wassen

MIELE: er is geen betere!
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KUNSTSTOF
cpin_
• KOZIJNEN

KNIPPING VOOR ALLE TYPE
WONINGEN, ALLE RAMEN, DEUREN, '~
SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN EN
DAKKAPELLEN WORDEN OP -
MAAT GEMAAKT

KNIPPING KUNSTSTOF
PRODUKTEN ZIJN ONDER-
HOUDSVRIJ DUS NOOIT MEER
SCHILDEREN

KNIPPING VOOR: ADVIES - OPMETEN - PLAATSEN en AFWERKEN

NIEUW! op de Tolweg

gebr. Van den Brink bv
Onze showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag 13.30-17.30,

zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Speciaie openingsaanbieding
tijdens de maand februari 5% KORTING

Tolweg 18, Zandvoort - tel. 02507-19120

10 JAAR GARANTIE

DIERENBESCHERMING ZANDVOORT

WiSt U ... dat er binnenkort weer een STERILISATIE/CAS-
TR ATI E-ACTIE voor huisdieren wordt gehouden in
Zandvoort?

WJSt U ... dat u 50% KORTING ontvangt voor uw kat en 25%
KORTING voor uw hond?

WiSt U ... dat deze actie de HELE MAAND MAART zal duren?

WiSt U ... dat de korting geldt voor 1 HOND EN/OF KAT per
eigenaar?

Wist U ... dat deelname openstaat voor LEDEN van de Die-
renbescherming, afdeling Zandvoort, en voor alle
INWONERS van Zandvoort?

WiSt U ... dat u vrij bent in de keuze van de DIERENARTS, in
Zandvoort en omgeving?

WiSt U ... dat u zich REEDS NU kunt OPGEVEN, uitsluitend
bij de Dierenbescherming (mevrouw Smid), TEL.
02507-14561, waar u alle inlichtingen kunt verkrij-
gen?

Wist U ... dat u lid kunt worden van de Nederlandse Vereni-
ging tot Bescherming van Dieren (kortweg: de Die-
renbescherming) voor ƒ 28,- per jaar (65-plussers
betalen ƒ 18,- en jeugd ƒ 15,- per jaar) en dat u dan
het blad „Dier" ontvangt?

DIERENBESCHERMING ZANDVOORT

TOPMERKEN
HEBBEN EINDELIJK

EEN EIGEN
OPTIEK IN

ZANDVOORT...
TED LAPIDUS Leonard PIERRE CARDIN

^nnstian -Uior
LUNETTES DE 5OLEIL

CHARLES JOURDAN

LI] LORISAZZARO

terrt brogari JILSANDER GianniVersocë \&• mu/t' 69 ( fir/n'i

j?on ëmperoir M A S E R A T I BROTTC &*DOT

) sunglosses PASCAL MORABITO

\HH>III HKIIII \
I.FONyXRD

pierre balmain PORSCHE DESIGN

VANAF A.S. DINSDAG BENT U WELKOM!

YORK OPTIEK
Hans Schirmer/Leidsestraat 327Amsterdam/Telefoon 020-233295

Nü ook: Haltestraat 5/Zandvoort/Telefoon 02507-12174

CRO
Diversen

AANGEB zit/slaapk., direct
te aanvaarden, m. gebr van
keuken en badk., ƒ500 p m
AANGEB Daf 77, in prima
staat, ƒ1250 Lorentzstraat
50, Zandvoort-Noord

* Aangeboden , 2 x junior
ledikant, met matras, leeftijd
7/8 j r , kleur rood/wit, a ƒ65
div kinderschaatsies, prijs
ƒ 5-| 15 Inl 12698

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad / 0.31 per millimeter.
Sluitingstijd, dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven- 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan.
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer
* Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant. Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland. De Zaanse Gezms-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd vrijdag 16.00 uur.

a Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

* Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5.- m rekening ge-
bracht

* BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
/ 2.50 m rekening geWacht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

* A'dam, Slotermeerlaan- 2-
k w , 54 m2, hr ƒ286, 1-hg
Gevr nieuwbouw 2/3-k w
Zandvoort-Z/C. Br. o. nr 798-
74212 bur v d blad

* Bod gevraagd op zithoek
en wandmeubel, moet weg
i v m verhuizing. Tel. 02507-
16923 of 02940-19594.

Bontmantel-
inruil:

Nu een schitterende nieuwe
bontmantel met (kleine) bijbe-
talmg, ook regenmantels met
bontvoering, exclusieve lam-
my-coats (ook voor heren) en
nappakledmg.
Bel voor afspraak of folders

tel 020-233488

Bruidsjaponnen
Grote collectie

SHOWMODELLEN
alle stijlen, met 50% korting,

vanaf ƒ 250.
Tel 02550-14756

Encyclopedie van Oosthoek,
17-delig,van ƒ 1600 voor
ƒ400 Tel 19113, na 18 uur

Fussgold winter-balsem bij
winterhanden en -voeten Al-
leenverkoop Herman Harms
- schoenen - Gr Krocht 22

* Gevraagd nette zelfstan-
dig werkende hulp in de huis-
houdmg voor 1 ochtend m de
week Tel 02507-16133.

* Goed hè, oma van der
Werft, wordt zaterdag 80 jaar

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub. m alle stijlen. Veel
kleinantiek. Laagste prijzen'
Leidsestraat 122 Dag. tel
02520-20993 Koopavond.

•*• Huish. hulp gevr., 1x per 14
dagen, ƒ 10 p u Tel 13961

* ledere donderdagavond
schaken m het gemeen-
schapshuis U komt toch
ook? Voor informatie tel
17272 + 14441

•*• Te koop. zee/zoetwater
aquarium, r v.s. frame, pomp,
filter, kast 120x40 Tel 12298,
na 19 uur.

* Jonge vrouw, 26 jr. zoekt
woonruimte. Tel 02507-
13338.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk Tel. 023-364168,
bgg 023-381378.

KAMERS TE HUUR. Tel
18599, na 18 uur: 15733.

•*• T.k gevr 2-pers. bed(bak),
minstens 140x200, inclusief
spiraal o.e.d., moet in goede
staat verkeren. Tel. 14643.

* Met spoed garage te huur
gevr, de Ruyter IV, in De Kuil
of dir omg. Tel. na 20 u .
15268/14141

•*• Om de veertien dagen
zegt u speel of pas. Want in
Delicia spelen de Zeeschui-
mers klaverjas ledereen is
welkom. Inl. tel 17397.

* Vermist zwart/wit katertje,
naam Buggy, steeds gesig-
naleerd op de Zandvoortse-
laan, woont in de P Lef-
fertsstr. Tel 16796.

* Voor 2 dagen p w., zoeken
wij een oppas, voor onze
dochtervan 10maanden Tel.
14773

* Ook voor u is er plaats bij
de Vereniging Vrouwen van
Nu Word lid of bel om mlich-
tmgen met tel nr. 16085 of
14462.

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de be-
handelmg

* Voor 35 gulden Zand-
voorts mannenkoor + Zand
voorts vrouwenkoor m het
concertgebouw m Haarlem
op vrijdag 7 maart t b.v.
Greenpeace.

•*• T k. kinderbedje; k stoel;
naaim ; kunstsch. mt. 30-34-
35; ijshockeysch. 38, 4-p,
kookplaat, fietsmandje v.
kind, campmgbedje. Tel
17421

Voor voordelig SCHILDER-
WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Tel 02507-15655, voor

vrijblijvende prijsopgave.

Te huur aangeb. tuinhuisje
voor net werkend meisje, per
15-2'86. Tel. 12731

TE HUUR GEVR. v d mndjuh:
VRIJ HUIS met tuin, niet te ver
v strand, voor gezin m. 1 kind
en hond Tel 020-454774, na
1730 uur.
Te huur m Zandvoort per 1
maart gem kamer met c v
en kookgel., gebr. v. douche,
toilet, ± 50 m van zee. Tel
02507-15339.

•*• Te koop. bromfiets val-
helm, ƒ 10; regenton/ 25 Tel
02507-17405

* T.k.a. Philips draaitafel, in
zeer goede staat. Prijs ƒ 200
Tel 12383

Wekelijks sauna ƒ 10, ma-di-
do-dam , do-vr gem , za hr.,
zo par. Tel. 023-330272 Win-
kelc Parkwijk, H'lem-O

* Wie heeft er een judopak
maat 164 m de kast en wil het
verkopen7 Ik kan er geen vin-
den Tel 17397

* Wilt u ook eens klaverjas-
sen7 BIJ de Zeeschuimers
kunt u spelen en passen, 20
febr rest Delicia ledereen is
welkom Inl tel 17397

WIST U AL DAT WIJ EEN
GROTE COLLECTIE HBBEN
van Lady-Arrow, Pnngle fo
Scotland, Gardeur-Femme
Spotlight en vele anderen

Lida Bromet Mode
Haltestraat 18

Zandvoort
•*• Zandvoorts vrouwenkoor,
veel succes bij jullie eerste
uitvoering op 7 maart m het
concertgebouw t b v Green-
peace

Zonnestudio
Kapsalon

Passage 42
k Lichaamssnelbruiner

40 min ƒ40,
abonn 3x ƒ 100

k Gezichtssnelbrumer
20 min. ƒ 10,
abonn 4x ƒ 30

k- Zonnebank/hemel
20 min. ƒ 8,50,
abonn 10x ƒ 75
Openingstijden Studio
maandag t/m vrijdag

Ook 's avonds geopend.
Openingstijden kapsalon-
dinsdag t/m zaterdag en

vrijdag t/m 21 00 uur.
Wij werken op afspraak

Tel 02507-12500.
Tot ziens,

Ellie, Edith en Ben. '

Amsterdam en omstreken

word ook bloeddonor

020-123456

Met een Micro komt u onder de mensen.
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ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander
huisraad te koop' Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor: ,
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij:

Telefoon .

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Plaats 2041 JM Zandvoort
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rertenbachmavo heeft nog steeds een toekomst
Het voortbestaan van de Gertenbachmavo, straks

Zandvoorts enige school voor voortgezet onderwijs, is een
onzekere zaak. In het dorp gaan stemmen op die beweren dat
3e jaren van de Gertenbach-Mavo geteld zijn. Immers het
streefgetal van vijfenveertig leerlingen per klas zal in de
naaste toekomst niet gehaald kunnen worden, nu het
inwoneraantal van het dorp dalende is. Al worden er dan de
laatste jaren wat meer kinderen geboren, deze zullen pas rond
het jaar 2000 een school voor voortgezet onderwijs kunnen
bezoeken.
"Tegen die tijd zal het terrein van de Gertenbachmavo wel
bestemd zijn voor woningenvoor ouderen, immers het dorp
vergrijst", is een veel gehoorde kreet. Op de vraag of de
Gertenbachmavo haar deuren in de naaste toekomst zal
moeten sluiten, het antwoord van directeur Willem Nijboer die
ervan overtuigd is dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen.

"Momenteel hebben wij 205 leerlin-
gen en dat is voldoende. Kijk, we zijn
nu al jaren bezig met de herstructure-
ring van het voortgezet onderwijs.
Eerst kwamen de berichten uit Den
Haag, dat was meen ik in 1982, dat een
school slechts bestaansrecht zou heb-
ben wanneer gerekend kon worden op
zestig leerlingen per klas. Dat bete-
kent voor onze school, pakweg 240 leer-
lingen. Dit aantal is echter drastisch
teruggeschroefd, want de staatssecre-
taris van onderwijs, mevrouw Gin-
jaar-Maas, spreekt nu over een streef-
getal van 45 leerlingen per klas. Dan

1 zitten wij nog goed, want dan kom je
uit op 180 leerlingen. Met spanning is
in de onderwijswereld gewacht op het
Tweede Kamerdebat dat binnenkort
plaats zou hebben gevonden, maar het
is opnieuw uitgesteld. Ik verwacht nu
ook niet meer dat het komt, het zal wel
over de verkiezingen heengetild wor-
den", zegt directeur Nijboer berus-
tend.

"Kijk", verduidelijkt hij, "De zoge-
naamde HEPVO (hetgeen betekent
Herstructurering en Fusies Voorgezet
Onderwijs), daar zijn hele bijbels vol
over geschreven. Staatssecretaris
Ginjaar heeft moeten bekennen dat
'zestig onhaalbaar was, en wil nu vrjf-
enveertig leerlingen accepteren. De
vaste kamercommissie voor Onderwijs
die op 9 januari 1986 bijeen zou komen,
heeft haar vergadering uitgesteld.
Daar komt bij dat PvdA-onderwijsdes-
kundige Konings, nieuwe voorstellen
heeft ontwikkeld, waarbij een streef-
getal van dertig leerling wordt ge-

Politie gaat straathandel
auto's aan banden leggen

ZANDVOORT - De zo rijk bloei-
ende tweedehandsautohandel op
'de openbare weg zal binnen af-
zienbare tijd door de gemeente
aan banden worden gelegd. De po-
litie zal de illegale handel van de
straat laten verwijderen en er zul-
len forse boetes worden uitge-
deeld. Medewerking bij deze actie
van het Openbare Ministerie en
de Officier van Justitie is onont-
beerlijk, evenals de rechter die de
aaangehouden autohandelaren
zal moeten veroordelen.

Dit bleek op de onlangs gehouden
commissievergadering Algemene Za-
ken waar dit onderwerp beproken
•werd. De illegale autohandelaren heb-
ben reeds een schrijven van de korps-
chef ontvangen waarin de maatrege-
len worden aangekondigd. Gerekend
kan worden op een procesverbaal, in-
beslagname en verwijdering van de
auto's of onmiddellijke sluiting van
het bedrijf als de juiste papieren ont-
breken.

Door de gemeente was een nota op-
gesteld over de mogelij k-en onmoge-
lijkheden tegen deze ongewenste han-
del in het geweer te komen. Concrete
stappen worden hierin echter niet ge-
noemd, zodat de commissieleden van
hun teleurstelling blijk gaven.
Het bleek geen eenvoudige materie te
zijn omdat enerzijds nagegaan moest
worden of de in gebruikzijnde Algeme-

ne Politie Verordening wel een optre-
den tegen de handelaren toelaat, en
anderzijds dat het bewijs van tweede-
handsautohandel moeilijk 'hard' te
maken is. Illegale autohandelaren we-
ten namelijk bijzonder goed waar de
gaten in de wetten zitten, en glippen
hier snel doorheen.
Na een langdurige discussie waarbij
alle 'voors' en 'tegens' uitgebreid wer-
den belicht, werd toch besloten dat de
politie de actie kan starten. Het bleek
namelijk dat korpschef Menkhorst ter
vergadering was gekomen met een
compleet 'plan de campagne' in zijn
tas, zodat in dit opzicht geen tijd verlo-
ren behoeft te gaan.

WATER-
STANDEN
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14 (eb
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Verkeersproblemen
op Zandvoortselaan
worden onderzocht

ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort is van mening dat de
plannen van de Gemeente Bloe-
mendaal voor de Zandvoorterweg
(het verlengde van de Zandvoort-
selaan) serieus en op deskundige
wijze moeten worden onderzocht
op hun consequenties voor de
doorstroming van en naar Zand-
voort. Daarom heeft de gemeente
aan de voorzitter van de Commis-
sie Knelpunten in de Wegen-
structuur Zuid Kennemerland
verzocht een onderzoek te ver-
richten.

Dit is het antwoord dat de CDA'er
Ingwersen ontving op zijn vragen met
betrekking tot de herstructurerings-
werkzaamheden zoals die nu worden
uitgevoerd. Het gemeentebestuur van
Zandvoort heeft nu gevraagd een on-
derzoek te laten instellen om na te
gaan in hoeverre de maatregelen van
Bloemendaal en Heemstede die in
voorbereiding zijn consequenties voor
Zandvoort heeft.
Bovendien is gevraagd aan de Knel-
puntencommissie in hoeverre de nieu-
we voorzieningen stroken met de ver-
keerssituatie Zuid Kennemerland.
Bezwaren kunnen slechts worden in-
gediend, wanneer het onderzoek door
de Knelpuntencommissie is uitge-
voerd", zo wordt in dit schrijven ge-
steld. Bovendien is het nog de vraag of
het indienen van bezwaren de geei-
gende weg is, stelt de gemeente Zand-
voort in de brief.

Primair stelt de gemeente zich pp
het standpunt dat een bestuurlijk
overleg met de beide gemeentebestu-
ren nadat de resultaten van het ge-
vraagde onderzoek bekend zijn de
voorkeur verdiend.
Overigens werd de gemeente Zand-
voort door de gemeente Bloemendaal
op ambtelijk niveau al in oktober 1985
van de herstructurering op de hoogte
gesteld. Twee gemeenteambtenaren
(van Publieke Werken en Algemene
Zaken) en een vertegenwoordiger van
de Zandvoortse politie werden op
maandagmiddag 7 oktobert door de
directeur van Publieke Werken Bloe-
niendaal ontvangen en in kennis ge-
steld van de plannen.

Veel inbraken
ZANDVOORT - Een 20-jarige en een

24-jarige Haarlemmer, die de op 27 ja-
nuari gepleegde inbraak in de Zuster
Dina Bronderstraat ten laste worden
gelegd, waarbij een groot aantal siera-
den verdwenen, worden ervan be-
schuldigd ook een grote reeks andere
diefstallen op hun geweten te hebben.

Men vermoedt da.t het tweetal voor,
zeker vijftig, maar misschien zelfs zo-
véel als tweehonderd, inbraken ver-
antwoordelijk is.

'Bij grens van vijfenveertig per klas
kunnen wij nog jaren voortbestaan'

noemd. Dit is er natuurlijk nog lang
niet door, maar zo lang ze blijven pra-
ten kunnen er geen besluiten geno-
men worden. Dan kun je zeggen: "Fijn,
des te langer kunnen wij voortbe-
staan", maar zo ligt dat niet."

„In de onderwijswereld heerst veel
onrust. Wij hebben al veel ingeleverd
en als jonge kerels straks hun baan
moeten inleveren, dan willen ze dat nu
wel graag weten. Dan hebben ze nog
de tijd om om te schakelen, om des-
noods in het bedrijfsleven bun brood
verdienen. Nu blijft het rommelen en
omdat je toch niet voor onverwachte
beslissingen wilt komen te staan, is er
een druk overleg gaande, want een fu-
sie is altijd nog beter dan niets, en dat
slaat zeker op Zandvoort".

Zwaard van Damocles
Op de vraag of de HEFVO als een

zwaard van Damocles boven de Zand-
voortse Mavo school hangt, is een bre-
de lach het antwoord.
"Wel nee, natuurlijk niet. Wij werken
al sinds 1968 samen met de Coornhert
Scholengemeenschap in Haarlem. Wij
hebben een heel intensief contact met
de teams. Deze samenwerking is niet
niets, want - en dat is toch wel een
beetje bijzonder - kinderen die bij ons
op school gaan, kunnen, wanneer ze
dat willen ook HAVO en VWO-onder-
wijs volgen. Wij hebben ieder jaar een
aantal leerlingen die bij ons HAVO of
VWO volgen en precies dezelfde boe-
ken gebruiken als de school in Haar-
lem, maar ook dezelfde proefwerken

afleggen die op dat moment op het
Coornhert worden gegeven."

„Het grote voordeel hiervan is dat
deze leerlingen direct van onze school
van de tweede klas HAVO naar de der-
de klas HAVO op het Coornhert kun-
nen overstappen, mits zij natuurlijk
hun overgangsexamen hebben ge-
haald. Het is ook mogelijk dat leerlin-
gen van de brugklas MAVO naar twee
HAVO gaan, of VWO leerlingen die
eenzelfde overstap maken. Het con-
tact tussen de onderwijsteams van het
Coornhert is erg groot, ook de verschil-
lende secties, zoals talen, wiskunde,-
scheikunde etc. werken goed samen,
en dat moet ook wel omdat dezelfde
lesstof onderwezen wordt. Het prettige
is gewoon dat de verstandhouding op
het menselijk vlak, om het zo maar uit
te drukken ook goed is. "Het zwaard
van Damocles", nou dat is sterk over-
dreven. Voorlopig hebben wij nog 205
leerlingen en als de grens wordt ge-
steld op 180, dan kunnen wij nog jaren
vooruit".

Naaste toekomst
De naaste toekomst wordt dus door

directeur Nijboer niet somber inge-
zien, maar hoe zal het leerjaar 1986/87
er uit zien?
"Daar is .momenteel nog niets van be-
kend. Wel is het opvallend dat de ba-
sisscholen in Zandvoort minder leer-
lingen hebben. Wij geven ieder jaar
een revue, waarbij wij de zesde klassen
van alle basisscholen uitnodigen. Er
zijn jaren geweest dat er dan 200 kin-
deren kwamen. Dit jaar is dat aantal
175, en dan zijn er twee gecombineerde
dus 5/6 klassen bij. Dat geeft natuur-
lijk wel te denken. Het aantal leerlin-
gen dat wij in augustus zullen hebben
is nog niet bekend, omdat de inschrrj-
ving pas in maart plaatsvindt."

Tijdens discussies in de raadscom-
missie onderwijs is vaak het woord
fusie gevallen, vermoedt directeur Nrj-
boer dat het daar in de toekomst op uit
zal lopen?
"Voorlopig hebben wij zeker geen
-plannen om te fuseren, wél wordt er
gesproken over een diepergaande sa-
menwerking, waarbij de Gertenbach-
mavo behouden blijft. Overwogen
wordt onder andere om het VWO-en
HAVO-onderwijs zoals dit nu in de
brugklas en onderbouw gegeven wordt
verder uit te breiden. Bovendien is het
prettig dat bij een grote groep van de
bevolking de Gertenbachmavo leeft.
Ik weet bijvoorbeeld dat verschillende
politieke partijen in hun programma
hebben opgenomen 'Het voortbestaan
van de Gertenbachmavo'. Dat is be-
langrijk, wanneer dit een onderdeel
gaat vormen van het collegeprogram
dan wil dat zeggen dat wij de gemeen-
teraad achter ons hebben. Dat hebben
wij wel altijd gehad, maar het geeft je
toch een duwtje in de juiste richting."

"Het is in ieder geval een prettiger
geluid dan het bericht in het Zand-
voorts Nieuwsblad dat Zandvoorts
eerste burger er niet zoveel vertrou-
wen in heeft en bij de opening van het
dienstencentrum gezegd heeft dat op
het terrein van de Gertenbachmavo in
de naaste toekomst wel huizen voor
ouderen gebouwd zullen worden.
Wanneer je zoiets leest geeft dat toch
een wat wrange smaak in je mond".

Schoolactiviteiten
De Gerteribachmavo heeft behalve

natuurlijk het gewone lesprogramma
nog tal van andere activiteiten. Zo

1 "Het zwaard van Damocles?, daar moet ik om lachen", zegt directeur Nijboer

wordt ieder jaar in maart een grote
revue of musical gegeven die door de
leerlingen is ingestudeerd en wordt ge-
schreven door leerlingen en leerkrach-
ten samen.

"Dit jaar wordt het opnieuw gegeven
in De Krocht en wel op 5,6 en 7 maart.
De titel is 'Seaside Story' waaraan
dopr de leerlingen in samenwerking
met de leraren van Nederlands, Aard-
rijkskunde en Sport hard is gewerkt.
Deze inmiddels in Zandvoort wel 'be-
faamde revue van de Gertenbach' is
niet alleen toegankelijk voor leerlin-
gen en toekomstige leerlingen en hun
ouders, maar voor iedereen die daar
belangstelling voor heeft. Kaarten
kunnen besteld worden bij de school-
administratie, de toegangsprijs be-
draagt f. 3,50 p.p."

"Waar wij ons ook veel van voorstel-
len is de kantine die wrj aan het begin
van het nieuwe schooljaar in gebruik
zullen nemen. Voor de leerlingen is dat
opnieuw een pluspunt bij hetgeen ze,
in vergelijk met andere scholen, heb-
ben", zegt Nijboer. De Gertenbachma-
vo heeft namelijk de beschikking over
een eigen sportveld en sporthal.

Helemaal klaar is de Gertenbach-
mavo voor het computeronderwijs.
"Dit najaar gaat het NIVO-project
van start, waarbij een aantal scholen
van computers zal worden voorzien.
Wij behoren daarbij. Het is het beken-
de project waarin het Rijk 147 miljoen
gulden heeft geïnvesteerd en het be-
drijfsleven nog eens 113 miljoen. De
software voor de schoolcomputers was
namelijk een groot probleem, maar bij

dit project is het 't bedrijfsleven dat
daar garant voor staat. Vier van onze
kleerkrachten zijn in het bezit van het
diploma om computeronderwijs te ge-
ven, dus wij zijn er klaar voor, en
Zandvoort loopt in dit opzicht zeker
niet achter", constateert Nijboer te-
vreden.

Op de Gertenbachmavo zijn geen
speciale huiswerkklassen meer. "Dat
is uit de tijd, wel hebben wij een reme-
dial teacher, mevrouw Zuidema, die de
leerlingen bijspijkert die dat nodig
hebben. Ze is een autoriteit op dit
gebied. Verder wordt natuurlijk aan-
dacht besteed aan de wat trage leerlin-
gen, hoewel de tweede klassers bijna
geen tijd over hebben voor een extra
uurtje, trachten wij toch ook deze leer-
lingen, wanneer nodig extra aandacht
te geven".
Een andere autoriteit op vakgebied is
de handenarbeidleraar die al heel wat
verborgen talent onder de leerlingen
heeft opgespoord", zegt Nijboer.

De geruchten als zou de Gerten-
bachmavo op zijn laatste benen lopen,
blijken dus ingegeven door lieden die
een wat sombere kijk op de toekomst
hebben, en worden zeker niet gedeeld
door de directeur. "Het is maar net hoe
je het bekijkt, wij hebben een uitste-
kend team, beschikken over-de nieuw-
ste lesmiddelen en ook de accommoda-
tie laat niets te wensen over. Wij kun-
nen ouders die hun kinderen graag in
Zandvoort naar school willen laten
gaan, en die meer willen dan MAVO-
onderwijs, HAVO en VWO onderwijs
bieden. Het is natuurlijk allemaal af-
hankelrjk van de beslissingen die de

regering uiteindelijk zal nemen, maar
dat de deuren nog voor het jaar 2000
gesloten zullen worden, dat lijkt mij
hoogst onwaarschijnlijk. Duidelijk is
wel natuurlijk dat wij de steun van het
gemeentebestuur en al die andere
Zandvoorters nodig hebben, maar ge-
zamenlijk zullen wij ervoor zorgen dat
het voortgezet onderwijs voor Zand-
voort behouden blijft".
Hiervan is directeur Nijboer van de
Gertenbachmavo overtuigd.
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Uitbreiding
TV-kabelnet

ZANDVOORT - Binnenkort zal de
gemeenteraad een besluit nemen over
het voorstel het kabelnet uit te brei-
den tot elf kanalen.
De commissieleden financiën gingen
in de laatste vergadering accoord met
uitbreiding van het aantal TV-signa-
len met die van het satelliet-program-
ina Europa Televisie en het abonnee
televisieprogramma Filmnet. Dit
brengt het totaal aantal televisie zen-
ders dat in Zandvoort ontvangen kap
worden op elf stuks. De kosten hiervan
bedragen woorlopig f. l,- plus natuur-
lijk abonnementsgeld voor Filmnet.'

Door Flieringa (Inspraak Nu) wer-
den vraagtekens gezet bij de geringe
vergoeding die nu gevraagd werd. "Je
kunt slechts negen kanalen onfrvan-
gen volgens mijn gegevens, nu dit uit-
gebreid wordt tot elf ben ik bang dat
na verloop van tijd ons de rekening zal
worden gepresenteerd. Ik denk dat
men dan heel wat meer moet gaan
betalen dan ons nu wordt voorgespie-
geld", waarschuwde hij.

Pim Kuijken (PvdA) stelde vragen
over de mensen die slechts twee kana-
len wensen te ontvangen. "Afgelopen
vrijdagmiddag heeft mijn vrouw bej-
zoek gekregen van een medewerker
van Cazema die zijn verbazing uit-
sprak over het feit dat wij twee zendere,
genoeg vinden. Dat was in zijn ogen
abnormaal en via intimidatie in de
trant van 'U zult meer kanalen moe-
ten ontvangen, anders sluiten wij U
af', trachtte hij mijn vrouw van haar
standpunt af te brengen. Dit is onge;-
hoord", meldde hij.
Wethouder Aukema beloofde contact
met de televisieleverancier Cazema op
te nemen, ten eerste over de kosten,
ten tweede over de verkooptechnieken
van de medewerkers.

Toezegging gemeente een giller

Wisselwoning van gemeente is
niet bestemd voor ambtenaar

ZANDVOORT - Sinds eind vorig jaar heeft de gemeente Zandvoort
de beschikking over een woning die bestemd is voor de opvang van
noodgevallen. Onder noodgevallen worden verstaan inwoners van
Zandvoort, die om welke redenen dan ook onverwacht uit hun huidige
woning worden gezet. De woning is door de gemeente gestoffeerd,
hiervoor werd de commissieleden financiën gevraagd een crediet van f.
15.000,-- beschikbaar te stellen.
Op de commissievergadering werd echter duidelijk dat de eerste bewp-
ner van dit pand de nieuwe chef financiën zal zijn, die binnenkort in
dienst zal treden.
Een verbijsterende gang van zaken, waar de commissieleden weinig of
geen waardering voor konden opbrengen. In tegendeel de wissel woning
blijft voor noodgevallen en de nieuwe ambtenaar zal naar een andere
huisvesting moeten omzien.

De eerste die van zijn ongenoegen
blijk gaf was Pim Kuijken. Eerder was
hij als lid van de bijstandscommissie
geconfronteerd met de grote behoefte
in Zandvoort aan een wisselwoning
voor cliënten van de Gemeentelijke
Sociale Dienst. Deze inwoners moeten
in de meeste gevallen ondergebracht
%vorden in woningen die via 'Housing
service' te huur worden aangeboden.
Omdat dit een vrij kostbare methode
is, werd door de toenmalige wethouder
van Sociale Zaken, Jan Jongsma, in de
brjstandcommissie voorgesteld in sa-
menwerking met woningbouwvereni-
ging EMM te komen tot een zoge-
naamde 'wisselwoning' bestemd voor
noodgevallen. De medewerking van
EMM was uitstekend en na het ge-
reedkomen van de Slokkerwoningen,
werd een leegstaande woning aan de
gemeente Zandvoort verhuurd voor
noodgevallen. Omdat deze woning een
vrij sterk wisselende bewoning zou
hebben, werd voorgesteld de stoffering
van de woning van degelijke kwaliteit
te doen zijn. Hiervoor was het crediet
van f. 15.000,- bestemd.

Gemaakte fouten
De eerste fout door het college ge-

maakt is dat een crediet wordt ge-
vraagd voor een stoffering, een karwei
dat reeds is uitgevoerd. De tweede fout
dat goedkeuring werd verleend aan de
nieuw benoemde chef van financiën

de woning te betrekken, "totdat hij ge-
schikte huisvesting voor zichzelf en
zijn gezin had gevonden'. ,,
Het argument dat door het college was
gebruikt om deze woning aan de nieu-
we ambtenaar toe te wijzen voor trjde-
lijke huisvesting luidde: "Dat deze ge-
meentewoning al enkele maanden leeg
stond".
Voor dit laatste argument was de
nieuwbakken wethouder financiën
gezwicht en hij had zijn goedkeuring
aan deze toekenning verleend. Dit ge-
baar werd hem niet in dank afgeno-
men door de commissieleden.

hij op 21 januari met een voorstel werd
geconfronteerd waaruit hij kon opma-
ken dat de woning al geruime tijd leeg
stond, hij had dan ook geen bezwaren
gezien in de tijdelijke huisvesting. Hij
was niet op de hoogte geweest van de
wens van de bijstandscommissie te
kunnen beschikken over een wissel-
woning, en zat duidelijk met de kwes-
tie in de maag.

Overigens verkeerden de raadsleden
in een moeilijk parket, het voorstel
goedkeuren kon niet, omdat hiermee
een precedent geschapen zou worden.
Bovendien had de raad eerder inge-
licht dienen te worden over de crediet-
verlening en niet nadat het werk was
uitgevoerd en het huis klaar om bewo-
ners te ontvangen.

Berisping

Een giller
Door Jan Termes werd deze toewij-

zing een 'giller' genoemd waar 'zijn
haren rechtovereind van gingen
staan'. Ook Methorst (VVD) sprak van
een verkeerd beleid, terwijl Ingwersen
(CDA) het een kwalijke zaak vond,
vooral ook omdat de nieuwe ambte-
naar waarschijnlijk van deze gang
van zaken niet op de hoogte was.
Jongsma en Flieringa deelden mee
zich met hand en tand te zullen ver-
zetten tegen de huisvesting van de
ambtenaar. "Dit kan natuurlijk lang
duren. De man moet eerst zijn eigen
huis verkopen, en dan nog een woning
hier zoeken. Dit wordt een onmogelij-
ke zaak, want wij hebben vrij veel
noodgevallen, zeker vijf of zes per
jaar", aldus Jongsma.
Wethouder Aukema verklaarde dat

Men ging op zoek naar een schuldige
om aan deze onverkwikkelijke zaak
een einde te maken. Kuijken dacht
deze gevonden te hebben 'in het amb-
tenarenapparaat' en achtte een beris-
ping op zijn plaats. Zowel Flieringa als
Aukema togen gezamenlijk ten strijde
tegen deze berisping, de ambtenaren
waren waarschijnlijk niet op de hoogte
geweest. "De schuld ligt niet bij het
ambtelijk apparaat. In liet college is
besproken de woning te stofferen, dat
is doorgeschoven naar PW voor een
kostenonderzoek. Ik maak ernstig be-
zwaar tegen deze woorden. Het is een
bestuurlijke zaak die U de ambtena-
ren niet in de schoenen kunt schui-
ven", merkte Flieringa nijdig op. Ook
Methorst en Ingwersen waren veront-
waardigd over deze uit te delen 'beris-
ping'. Raadslid Kuijken ontving op
zijn beurt een berisping van zijn colle-
ga's over zijn boude uitspraak.
Uiteindelijk besloten de commissiele-
den dat men accoord kon gaan met de
credietverlening, maar niet met de
huisvesting van de nieuwe chef finan-
ciën. Aan wethouder Aukema de wei-
nig benijdenswaardige taak latend,
hoe hij deze kwestie oplost.

STUIFZAND
• Directeur Nijboer van de
Gertenbachmavo heeft het
momenteel niet gemakkelijk.
Ten eerste blijven wetten uit
van het Rijk die duidelijkheid
moeten verschaffen over het
streefgetal leerlingen per klas,
en duiken er in het dorp
geruchten op dat de school
binnen enkele jaren gesloten
sal moeten worden.
• Ten tweede heeft hij in de
krant moeten lezen dat de
voetbalvelden van zijn geliefde
vereniging
Zandvoortmeeuwen in de
toekomst bestemd zullen
worden voor woningbouw. Als
directeur van de mavo en
voorzitter van ZVM moet hij
het gevoel hebben gekregen dat
hij op een 'schoppenstoel' zit.
Willem Nijboer is echter een
optimistisch mens. "Er is geen
sprake van sluiting van de
school. Bij een streefgetal van
45 leerlingen zitten wij goed,
en om het terrein van de
school nu al te bestemmen voor
woningen voor ouderen is op
s'n zachtst gezegd, iets te
voorbarig. Integendeel, wij
gaan de toekomst met
vertrouwen tegemoet en voeren
intensieve besprekingen met
de onderwijswereld, waaruit
blijkt dat de Zandvoortse
kinderen nog heel lang naar '•
onze school kunnen gaan.
• Als voorzitter van ZVM is hij
'onaangenaam' getroffen dat
hij opnieuw in de krant heeft
moeten lezen dat de
sportvelden wellicht in een
verre toekomst ook bestemd
sullen worden voor
woningbomu. "Weet je ivat nu
so inoeilijk te verteren is", zegt
hij mild in een interview, "dat
al die plannen worden
ontwikkeld en er toch over
gedacht wordt, zonder dat het
bestuur hierin is gekend. Ik
kan mij voorstellen dat er met
lede ogen naar de velden wordt
gekeken die zo mooi centraal
in het dorp liggen. Maar drie
jaar geleden is er nog een
investering gedaan namelijk
de sporthal. Dat is toch
kapitaalsvernietiging? Het
bestemmen van de velden voor
woningbouw, daar had toen
toch over gesproken kunnen
worden, voordat je een
sporthal bouwt?Ik moet
zeggen dat er toch wel andere
wegen zijn om een bestuur van
verre toekomst plannen op de
hoogte te brengen da n de
krant, hoeveel waardering ik

ook voor het Zandvoorts
Nieuwsblad heb".
• Tobber die bij dit gesprek
aanwezig was, likte zich de
poten, waste zich de oren, en
knikte eigenwijs van 'ja'.
• "Weet je dat ik daar nu ook
moeite mee heb?", meldt hij
later. "Niet met de
plannenmakerij, wel met de
voorlichting, en ook met de
met zoveel tam-tam
aangekondigde gebundelde
actie tegen de Spoorwegen. "Ja
seg nou zelf, vind je nu dat ze
zoveel bereikt hebben? Ik had
toch maar dat kort geding
gehouden, ten eerste hadden
wij de landelijke pers gehaald,
en ten tweede hadden wij er
misschien toch meer
uitgesleept".
• "Ja, spreek mij niet tegen ik
had er meer van verwacht. Het
is toch wel een heel mager
resultaat dat nu bereikt is. De
Spoorwegen zijn alleen bereid
tijdens het Paasweekeinde een
beperkt aantal dieseltreinen te
laten rijden, dat is van 28 t/m
31 maart, de rest van de tijd
moeten wij toch maar in de
bus gaan zitten. Moet je je
voorstellen wat dat betekent
als je dagelijks voor je werk
naar Amsterdam moet. En wat
gebeurt er nu met de sluiting
van het station in de
wintermaanden. Heb jij daar
nog iets van gehoord? Alleen in
rnei gaat de NS nieuwe
dubbeldekstreinen tussen
Amsterdam en Zandvoort
inzetten, je hoeft er maar één
gulden voor te betalen. Dat is
geen reclame voor Zandvoort,
ben je gek, dat is reclame voor
de Spoorwegen. Heb jij al een
handtekening gezet? Ik hoor
daar niets meer over, ja
behalve de kreet 'WIJ
ZULLEN...'merk ik van die
hele actie ook geen snars, nee
ik ben teleurgesteld".
o "Ja, eigenlijk weten wij dat
ook niet zo precies, hoe die
actie nu verloopt, de tijd zal
het leren", hebben wij getracht
de boze kat te sussen. Maar
altijd uianneer hij ziet dat je
niet direct een antwoord klaar
hebt, begint hij pas goed met
zijn klachtenlijst, zoals ?iu ook
weer.
• "Ik heb nog meer hoor",
kondigde hij aan, "Zo vreemd
die commissievergaderingen
die nu gehouden worden, daar
staan allemaal voorstellen op
icaar niemand de tierkvmst
van kent. Zitten ze elkaar aan
te kijken en dan komt er een
feesttent uitgerold en een
wisselwoning die geen
icisselwoning blijkt te zijn
en..." Wij hebben hem resoluut
de deur uitgezet voordat hij
aan zijn waslijst kon
beginnen. Dat was in ieder
geval rustiger voor onze
gemoedsrust en waarschijnlijk
ook die van u.
• Dit was liet dan deze week, de
krant is klaar, dus voetjes op
tafel, tot volgende week...
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'Bij inschakeling van 'Eigen Huis'
kan men veel ellende besparen'

De Vereniging Eigen Huis is een consumentenorganisatie die de
belangen van woningbezitters vertegenwoordigt. Iedereen kan lid
worden van een vereniging. De contributie bedraagt ƒ 25,50 per
jaar. Hiervoor ontvangt men onder andere het maandblad 'de
Woonconsument'. Voor meer informatie kan men schrijven of
bellen naar: Vereniging Eigen Huis, postbus 735, 3800 AS Amcrs-
foort, telefoon 033-622308.

UNNEN DAAR GEEN dievenklauwtjes op? Zo'n ruitje
j -"-tikken ze er zo uit". „Dit moet zeker nog even afgemon-

teerd worden?" Gewapend met zaklamp, meetlat en schroeven-
draaier inspecteert de bouwkundige van de 'Vereniging Eigen
Huis' het opgeleverde pand. Met argusogen bekijkt hij muren,
ramen en deuren.

door Colet v.d. Ven

De vloer wordt beklopt, de kraan ge-
probeerd en het plafond betimmerd.
De bewerking van de balken vindt
Keen genade m zijn ogen. „Ik geloof dat
die schilder een beetje strafwerk moet
maken. Ik zal me voorzichtig uitdruk-
ken. maar is dit het werk van een vak-
man?" In zijn kielzog lopen de koper,
aannemer en de projectontwikkelaar.
De laatste maakt ijverig een lijst op
van de geconstateerde gebreken. Huis-
werk voor de aannemer. Tamelijk veel
huiMverk. want de bouwkundige
meester is streng ..Terecht", vindt
Annehes Trip. als juriste verbonden
aan de Vereniging Eigen Huis, een
consumentenorganisatie voor (aan-
staande) eigen-huis bezitters. „Je
moet er op zitten als een bok op de
haverkist. Wat met gezegd wordt,
wordt met verbeterd."

De bouwkundige vertegenwoordigt
hier de koper, die op zo'n moment toch
minder dingen signaleert. Niet alleen
omdat hij niet deskundig is, maar ook
omdat hij tijdens de oplevering niet
altijd zo zijn hoofd erbij kan houden.
Het is toch vaak een emotioneel ge-
beuren, zo'n nieuw-huis. Het woonge-
not kan beginnen, maar als je ziet, wat
er allemaal nog aan mankeert. Het
inschakelen van één van de deskundi-
gen van onze vereniging kan veel el-
lende voorkomen."

Opleveringscontrole
Een dergelijke opleveringscontrole

valt onder de verantwoordelijkheid
van de bouwkundige dienst van de
Vereniging Eigen Huis, evenals de
aankoopcontrole voor een bestaande
woning, de beoordeling van een offer-
te, controle tijdens de bouw en techni-
sche advisering.

De juridische en de financiële dienst
zijn twee andere poten onder het 'Ei-
gen Huis' lichaam. De belangrijkste
taak van de juridische dienst is het
adviseren van leden en hen begeleiden
bij geschillen. Wanneer het niet moge-
lijk blijkt om m onderling overleg ge-
schillen op te lossen, is een juridische
procedure noodzakelijk. Een voor-
beeld

Een projectontwikkelaar heeft toe-
gezegd dat de huizen vóór de bouwvak-
vakantie opgeleverd zullen worden.
Maar terwijl de bouwvakkers al lang
en breed tot aan hun knieën m de
Middellandse zee staan en de toekom-
stige bewoners de deuren van hun
oude huis al achter zich hebben dicht-
setrokken. is het project nog steeds

een voor bewoning ongeschikte puin-
hoop. Kamperen met kaarsen en pri-
musstelletjes m hun nieuwe huis was
nu niet iets waar de bewoners op gere-
kend hadden. In zo'n geval komt de
Vereniging Eigen Huis m het geweer.

De derde afdeling, de financiële
dienst verstrekt adviezen over hypo-
theken, subsidiekwesties en ingewik-
kelde premieregelingen waar voor een
leek niet uit te komen is. Daarnaast
wordt er bemiddeld bij het vinden van
een geschikte verzekering.

Politiek
Ook op het politieke vlak laat de ver-

enigmg haar gezicht zien. Annelies
Trip: „We schuwen het niet om allerlei
maatregelen die in het nadeel zijn van
eigen huis bezitters aan de kaak te
stellen. Dat roept nogal eens reacties
op maar dat kan geen kwaad."

Strijken ze met name de aannemers
en projectontwikkelaars met tegen de
haren? „Ja, soms wel maar dat is een
gevolg van het feit dat de belangen

niet altijd parallel lopen. De voorlich-
ting van projectontwikkelaars bij-
voorbeeld is vaak onvoldoende, te wei-
nig consumentengericht. Het is onzin
om te zeggen dat het allemaal boe-
mannen zijn, maar ras-optimisten
zijn het wel."

De Vereniging Eigen Huis wordt
door Annelies Trip omschreven als
'een enthousiaste club'. „Iedereen wil
zich inzetten voor de consumenten.
Dat is echt de sfeer binnen de vereni-
ging: vechten voor je leden, al is het
natuurlijk wel treurig dat we zo'n be-
staansrecht hebben, maar de specifie-
ke kennis ontbreekt vaak bij de men-
sen en wij zijn er om die aan te vullen.
Als ze een huis kopen realiseren ze
zich vaak niet wat hen allemaal boven
het hoofd hangt. Door middel van
voorlichting, onder andere in ons ei-
gen maandblad hopen we te voorko-
men dat ze in allerlei valkuilen trap-
pen".

„Een huis kopen is tenslotte een in-"
vestering voor je leven. Toen ik net bij
de vereniging werkte, werd ik opgebeld
door een mevrouw die maar zeurde en
zeurde over een paar tegeltjes. In het
begin werd ik er niet goed van, maar
later dacht ik ze heeft gelijk. Een huis
is iets waar je jaren naar toeleeft en
maanden voor krom ligt. Dan heb je
het recht om te zeuren over de ver-
keerde tegeltjes".

Vele soorten boormachines
maken het kiezen lastig

TIJDENS DB
L6£RT L6\JBN MET

VAN DIT H U 15"

• Cartoon van de Vereniging Eigen Huis.

Het aantal soorten boormachines
wordt steeds groter en de keus voor de
doe-het-zelver daardoor moeilijker. De
meest praktische manier om een
nieuw apparaat te kopen is eerst op
een rijtje te zetten waarvoor men
denkt het te gaan gebruiken en dan
een passende machine te zoeken.

In hout boren kan elk apparaat.
Voor in metaal en kunstof boren,
schroeven indraaien, langzaam met
boren beginnen op stukwerk, tegels
e.d. is een traploze toerenregeling no-
dig. Voor het uitdraaien van schroe-
ven moet de machine linksom kunnen
draaien. Om in harde steen en beton te
kunnen boren is een slag- of hamer-
mechanisme nodig; hamerboren kost
veel minder inspanning en gaat veel
sneller dan slagboren. Ver van een
stopcontact werken kan met een acu-
boormachine.

Wat de toerenregelingen betreft,
znn er mechanische (voor behoud van
de krachtafgi-fte) en traploos electro-
nische variabel. Een handige voorzie-
nmg bij het schroeven kan zijn 'troque
control', voorkomt beschadigingen
van schroef en werkstuk en 'speed
control' voor het handhaven van de
gewenste draaisnelheid

Nadelen van verschillende soorten
machines zijn:
- een hamerboormachine heefteen be-
perkt toerental, delicate boorkarweit-
jes met gewone boortjes zijn niet een-
voudig.
- de capaciteit van de accu is beperkt.
De accu moet worden onderhouden.

Voorjaarsbeurs
in Den Haag
VAN VIJF TOT ELF maart

wordt er m de Houtrusthal-
len te Den Haag een grote voor-
jaarsbeurs gehouden. Op deze
voorjaarsbeur.s worden op een op-
pervlakte van 1800 vierkante me-
ter onder meer honderdtwintig
auto's geëxposeerd. Daarnaast is
er ruimte voor honderd exposan-
ten. die onder andere campers,
caravans, sport- en doe-het-zelf-
artikelen, alsmede tuinmeubelen,
muziekinstrumenten en zonwe-
ring zullen brengen.

Zes mannequins van onder an-
dere (schoen)mode zullen twee-
maal 's middags en tweemaal 's
avonds de nieuwe voorjaars- en
zomercollectie presenteren m de
Rotonde van Houtrust Boven-
dien zal in verband met de ko-
mende verkiezingen voor de ge-
meenteraden een politiek infor-
matiecentrum aanwezig zijn.

De beurs is leaere middag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur en
iedere avond van 19.15 tot 23.00
uur, behalve op zondagavond. De
toegangsprijs is ƒ 6.- per persoon
In de middaguren, behalve op
zondag, voor 65 + en kinderen / 4.-
per persoon. Ook is er een speciale
gezinskaart voor twee volwasse-
nen en twee kinderen tot 12 jaar a
ƒ 17,50. Elke tiende bezoeker/ster
krijgt een handig geschenk. Bo-
vendien is er een leuk ingerichte
speelplaats met ervaren leidsters
waar de kleuters aan toever-
trouwd kunnen worden

Voorkom ellende
met verzekeraar

Als er bij u thuis wordt ingebroken
of een brandje uitbreekt, rekent men
erop dat de inboedelverzekering uit>-
keert. Soms gaat dat van een leien
dakje: de verzekeraar betaalt m uw
ogen te weinig uit of vertraagt de uit-
betaling.
Kan men zulke ellende nou voorko-
men?

Ja bewaar bewijzen van aankopen
zoals nota's en garantiebewijzen. Kijk
in de polisvoorwaarden hoe men moet,
handelen bij schade. Wanner de ex--
pert de schade in uw ogen te laag
schat, kan men om een tegenexpertise
vragen. Koppel daaraan het verzoek
om de schade waarover men het wél
eens is, bij wijze van voorschot uit te-
betalen.

Beursagenda
RAI AMSTERDAM
31 januari t/m 4 februari Caravan +-
Camping RAI 86
Alles over caravans en kamperen en
volop vakantie-informatie.
JAARBEURS UTRECHT
3 t/m 5 februari Internationale Mcu-
belinkoopdagen.
GROENOORDHALLEN LEIDEN
29 januari t/m 2 februari Woon-Ide- •
aal Beurs

IK VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT

MONTUREN EN ZONNEBRILLEN

Ie/ mu/t" de C a r/ie r

OPTIEK SLINGER
gedipl. oogmeetkundige contactlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20a, Zandvoort
Tel. 02507-14395

Leverancier alle ziekenfondsen

Denk aan cte vogels!

vetbollen - pinda'? en strooivoer
Ook hebben wij voedertafels
Dierenspeciaalzaak

VVt£tlMt5ttlf\ Gr°te Krocht 28, Zandvoort

AART VEER groenten en fruit
Grote Krocht 25 - Zandvoort - Tel. 02507-14404

VRIJDAG - ZATERDAG
Roodkokend stoofperen

GIESER WILDEMAN
heerlijke Handappel
LOMBART

heel kilo

heel kilo

1.
1.98

vers geschild

KRIELTJES

0.95heel pond

Uit onze keuken

KERRYSALADE

pond

Voor alle „witte" beroepen...
Indien bij het dagelijkse werk de gevreesde rugklachten, spanningen
rond het hoofd en de nek en voetletsel optreden, dan ligt de oorzaak
niet zelden bij slecht schoeisel.
Daarom dient u juist op de voordelen te letten die Birkenstock u biedt.
Het originele Birkenstock voetbed wordt uit natuurkurk en leder tot
een flexibel lichtgewicht voetbed gevormd. - -.. - . _
De voet geniet een goede bloedcirculatie en behoudt het natuurlijke
bewegingsmechanisme. De in het voefbed verwerkte tenenspreider
korrigeert de houding van de grote en kleine teen. Bovendien leiden
zijdelingse en lengtegewelfsteunen de voet en geven deze tijdens alle
bewegingsfasen de benodigde steun.

het ideale schoeisel voor-alle .
„witte" beroepen.

Herman HarmsBIRKENSrOCK
VOETBEOSANDUEN

Shoe Bizz
Grote Krocht 22

vrijdag 14 februari

VALENTIJNDAG

ffericaff

GROTE KROCHT 24
ZANDVOORT

Zandvoort:
Grote Krocht 21
Heemstede:
Zandvoortselaan 69
Haarlem:
Jan Gijzenkade 163
Bloemendaal:
Bloemendaalseweg 23

sto

Altijd snel en
schoner!

-Xs.

voor
ppage

reparatie
adres.

Uw hulp
voor het

chemisch
reinigen _ <

van al uw
•ktëding"ën gordijnen, vloerkleden,
dekens, slaapzakken

_.stornerij7dryl cleaning

Azeanette

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2 ->
Dagelijks inzenden

van goederen.
IN-en VERKOOP

Tevens verhuur
serviesgoed, tafels

en stoelen.
Inlichtingen:

02507 -1 21 64
of 137 13

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

FOTO QUELLE
Compleet foto/filmassor-
timent, voordelig afdruk-

ken en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
Zandvoort

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23
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en Schilder
biet te houden

fc wielrennen

HAARLEM - In de laatste veld-
irit wedstrijd heeft Wim Koene
fnog eens laten zien de sterkste van
liet peloton te zijn. Dat hij on-

idanks deze overwinning niet meer
|in aanmerking kwam voor de eer-
"ste plaats in het totaal klass«-
Irnent, kwam doordat hij de eerste
f wedstrijd niet meereed.

In deze laatste rit van Excelsior
[startten 25 renners die er snel vandoor
gingen. Wim Koene had een zwakke
start en kwam op de zevende plaats
terecht. De Zandvoortse junior John
Schilder, die gelijk met de senioren
vertrok, was flitsend vertrokken en
nam knap de leiding. Wim Koene zette
de achtervolging in op de ontstane
kopgroep van drie man en moest ze-
ventig meter achterstand wegwerken.
Door het zware parcours, blubber en
een klein heuveltie waar veel gelopen
moest worden en toen weer een stuk
weg voor op de fiets, slaagde hij er m
bij te komen. De kampioen Albrink lag
toen op 50 meter en probeerde even-
eens aansluiting te vinden. Koene had
dit in de gaten en demarreerde kei-
hard en was niet meer te achterhalen.

Niemand van de renners kon volgen,
ook niet de junior John Schilder, die er
wel in slaagde de eerste plaats in zijn
categorie te behalen. Wim Koene
bouwde zijn voorsprong uit tot ruim
een halve ronde op Albrink die tweede
werd. Op drie minuten werd Luyken
derde. In de totaal stand ging de zege
naar Albrink, voor Koene en Luyken.
De prijs voor de meest aanvallende en
strijdlustigste renner kwam in han-
den van Wim Koene.

Sporting OSS heren beter op
dreef maar nog zonder winst

Het halve blok van Sporting wordt gepasseerd door een smash van Atalanta.

foto: Harry Opheikens

ZANDVOORT - De volleybal-
vereniging Sporting OSS kwam
met acht teams in het veld en
boekte daarbij wisselende resulta-
ten. Drie overwinningen, drie ne-
derlagen en twee gelijke spelen
werden genoteerd. Het eerste he-
renteam van Spprting wist wel
knap een set te winnen maar ver-
loor de overige, hetgeen een 3-1
nederlaag betekende en zij staan
nog steeds puntloos onderaan.

Sporting OSS heren één liet soms
spel zien dat er mocht zijn maar die
periodes waren te kort om het Atalan-
ta echt moeilijk te maken. De eerste
set zocht Sporting tevergeefs naar de
juiste afweer en aanvallend verliep
het eveneens niet naar behoren, 5-15.
In de tweede set was er meer even-
wicht in de strijd en met goedgeplaat-
ste smashes en een goed blok werd
Atalanta op de voet gevolgd, 10-10.
Toen liep Atalanta uit naar 10-12 en
leek opnieuw verlies er aan te komen.
Sporting vocht zich echter goed terug
en door prima stops in het achterveld
en goede opbouw werd een 14-12 voor-
sprong genomen. De spanning bleek
voor Sporting bijna te groot daar er
nog diverse opslagwisselmgen voor no-
dig waren voordat Sporting de set pak-
te met 15-13.

In de derde en vierde set zakte het
spelpeil bij Sportingjammergenoeg en
kon Atalanta gemakkelijk de overwm-

nmg grijpen. Bij Sporting werd de
aanval te onnauwkeurig opgezet
waardoor smash kansen verloren gm-
gen. Atalanta het wel goede aanvallen
zien en snelde naar 15-6 en 15-7 over-
wmning. Voor Sporting was het de
tweede setwinst dit seizoen en moge-
lijk, bij constanter spel, dat er meer
inzit.

Alle teams van Sporting traden aan
met invallers daar de griep had toege-
slagen. Zo ook het tweede herenteam,
dat echter niets nadeligs van dit euvel
ondervond en de vorm van de laatste
weken bevestigde. Met flitsend aan-
valsspel en een perfecte verdediging
werd VCY verpletterd met 3-0. Ook
het derde team, waarin Mark Drom-
mel een zieke set-upper verving,
draaide optimaal. De eerste set ging
nog wel verloren maar daarna was het
snel bekeken. Met grote overmacht
werd de tweede set gewonnen door
Sporting en de derde set leek eveneens
met grote cijfers winst op te leveren.
Doordat een speler van de Zandvoor-
ters door de enkel ging en naar het
ziekenhuis vervoerd moest worden,
was de concentratie bij Sporting ver-
dwenen en ging de riante voorsprong
te loor en HSVV profiteerde daarvan.
In de vierde set herstelde Sporting
OSS zich en dwong HSVV met 15-6 op
de knieën hetgeen een 2-2 gelijkspel
betekende.

Dames
Het tweede damesteam van Spor-

ting gaf nodeloos een set uit handen

Zeer gemakkelijk werd de eerste set in
winst omgezet waarna de tweede set
werd onderschat en Allides profiteerde
van dit concentratieverlies en trok de
partij m evenwicht. De Zandvoortse
dames waren wakker geschud en trok-
ken in de derde en vierde set geweldig
van leer en overklasten Allides volko-
men en stelde de 3-1 zege veilig.

Het derde damesteam. dat de eerste
set sterk speelde zag in de slotfase de
setzege alsnog naar Van Nispen gaan.
Sporting was daardoor teleurgesteld
en kon m de overige sets niet meer in
het ritme komen en gaf die ook uit

Nieuwe wagen voor Keur
ZANDVOORT - Gaat het

grote gebeuren, de Grand Prix, dit
jaar aan de neus van Zandvoort
voorbij, zonder autosport zal de
badplaats niet zijn en velen berei-
den zich voor op een nieuw race-
seizoen. Een daarvan is de twin-
tigjarige Zandvoorter , Marco
Keur die erin geslaagd is om een
sponsor te vinden en zal deelne-
men in de nieuwe klasse, de Re-
nault 5 GT Turbo Groep N.

Marco Keur, die van jongst af aan al
op het circuit te vinden was, gaat zijn
derde seizoen beginnen en gaat probe-
ren hoge ogen te gooien naar een Ne-
derlands kampioenschap. Vorig jaar
reed hij in de Ford 2000 maar dat lijkt

niet meer haalbaar. „Ik werk voor de
Dutch Racing School bij Hans Deen,
wat natuurlijk geweldig is daar ik zo
van mijn hobby mijn beroep kan ma-
ken. Op deze school heb ik het ook zelf
geleerd waarna ik op mijn achttiende
jaar mee ging doen met wedstrijden
met als beste prestatie een tweede
plaats. De Ford 2000, waar een ton
voor nodig is, was niet meer op te bren-
gen, maar gelukkig heb ik nu door
medewerking van een aantal sponsors
de beschikking gekregen over een Re-
nault," aldus Marco Keur.

En ook hier komt nog veel voor kij-
ken. De fraai uitziende wagen wordt
gesierd met namen van sponsors die
niet meer weg te denken zijn in deze
tak van sport. Garagebedrijf Hemcar
uit Alphen aan de Rijn, Hawaaiian

Tropic, Superfone en LT Nederland
Textlite zijn degenen die steun verle-
nen aan de Zandvoorter, die samen
met Tonny van Leest een team vormt.

Marco Keur stelt verder: „Het is erg
mooi als je gevraagd wordt om in deze
wagen te rijden. Er zijn behoorlijke
bedragen mee gemoeid. Het preparen
van de auto en de wagen zelf zijn bijna
niet te betalen. Er gaan jaarsalarissen
in om en als ik dan in staat wordt
gesteld mee te doen, is dat toch wel
fijn," stelt Keur.

Met zijn nieuwe Renault komt Mar-
co Keur in vele races aan de start op
het Zandvoortse circuit, waarbij de
grote manifestatie, namelijk het Re-
nault Weekendfestival. Ook buiten de
grenzen gaat de Zandvoorter proberen
naam te maken en dan voornamelijk
bij een paar lange-afstandsraces op
het circuit van Zolder.

Over zijn nieuwe wagen is hij erg
enthousiast en hij ziet het dit seizoen
wel zitten. „Het is een perfecte wagen
al moest ik even wennen dat hier met
voorwielaandrijving wordt gereden,
daar ik altijd met achterwielaandrij-
ving reed. Maar na enige rondjes ging
het prima en zette ik direct een goede
tijd neer. Als ik hier goed in presteer
word je misschien ontdekt en' kan je
verder in deze sport komen," vertelt
Marco Keur, die tot slot stelt: „Het
geeft een absolute kick als je met meer
dan 200 over het rechte eind kan rij-
den. Het is een aparte wereld maar wel
erg leuk en dat ik daar ben ingerold en
als jongste kan deelnemen is toch ge-
weldig."

Handbalkampioen?
ZANDVOORT- Op zaterdag 15

februari wordt in de Sporthal Pel-
likaan in Zandvoort een bijzonder
belangrijke handbalwedstrijd ge-
speeld.
De ZVM-meisjespupillen I (coach
de heer Van der Moolen) moeten
dan aantreden tegen de Blinkert-
I. De uitslag van deze wedstrijd is
bepalend voor het kampioen-
schap.

De wedstrijd begint om 15.00 uur
en wanneer er gewonnen wordt
mogen de meisjes van ZVM zich
kampioen noemen van de eerste
klasse afdeling Haarlem van de
Handbalbond.

Supporters worden in grote getale
verwacht.

Judo uitslagen
ZAANDAM - Op het „Hikari-judo-

toernooi", met 1200 deelnemers uit ge-
heel Nederland, hebben leden van
Sportacademie Nauwelaerts dAgé
goede resultaten behaald en zijn in de
prijzen gevallen. Bij de judoka's jon-
gens 12 en 13 jaar tot 33 kg was een
derde plaats weggelegd voor Ronald
van Weelden en brj de jongens van 16
en 17 jaar tot 70 kg eveneens een derde
plek voor Ben Rietdijk.

De meisjes waren nog beter op dreef
gezien de eerste plaats voor Alice van
Goor bij de 12- en 13-jarigen tot 55 kg
en een eerste plaats voor de Bentveldse
Willemijn Cornet in de klasse 14 en 15
jaar tot 65 kg.

Bridge-uitslagen
ZANDVOORT - Bij de Zandvoortse

Bridge Club is de laatste wedstrijd van
de derde competitie gespeeld. Dit heeft
de nodige winnaars en degradanten
opgeleverd.
A-Lijn: De eerste plaats in deze compe-
titie was voor de heren Bruin/Emmen,
uit deze lijn degraderen de familie
Hoogendijk en de koppels Saueres-
sig/Smink en Heilker/Vulsma, zrj spe-
len nu in de B-lijn.
Winnaars van de avond waren in de A-
lijn het gelegenheidspaar Heldoorn-
/Paap met 58.04 % gevolgd door de fa-
mihe Peeman met 57.14%.
B-Lijn: Promotie naar A voor de da-
mes Van Ackooy/Drenth, koppel
Toom/Versteege. dames Berghoff/S-
tocker en het paar mevrouw Smink-
/heer Jurriaans. Degradatie naar C:
voor koppel Van der Moolen/Ooster-
meljer. Rooijmans/Slegers, Van
Duyn/De Roode en het paar mevrouw
De Vries/heer Haalman.
Winnaars van de laatste competitie-
avond waren: het koppel Toom/Ver-
steege met 55.36% eenzelfde percenta-
ge werd behaald door Groen/Veldhui-
zen.
C-Lijn: Promotie naar B voor: koppel
Overzier/Van de Staak, familie Paar-
debek. dames Lemmens/Roest. Degra-
datie vooj de dames Verbern/Zwarter,
Haverkaue/Rudenko en de familie
Van Veen.
Een ruime overwinning werd deze
avond behaald door de dames Lem-
mens/Roest met 66.07 % en het koppel
Emmen/Overzier 60.71 %
Het koppel Haverkate/Rudenko be-
haalde in de D-lijn de eerste plaats met
61.90%, het paar Holtrop/Van Zoelen
werden tweede met 55.95"o.

Marco Keur en Tonny van Leest voor hun Renault. foto: Berlott

Gemakzuchtig
Cecils E zaalvoetbal

ZANDVOORT - Na een min-
der goed weekend van één punt
uit twee wedstrijden herstelde Ce-
cils zich uitstekend in de interre-
gionale zaalvoetbalklasse. Eerst
werd de uitwedstrijd tegen Becke-
ring met 4-2 gewonnen en vervol-
gens kreeg Kampong geen kans
tegen de Zandvoorters, 8-5. Cecils
is er op gebrand aanstaande
maandagavond 20.30 uur in de
Pellikaanhal het aan de kop van

i de ranglijst staande Arendsen
Boys, het vuur na aan de schenen
te leggen.

Door blessures trad Cecils met enige
tvisselspelers aan maar die voldeden
prima. Zo maakte doelman Ben Visser
zijn opwachting in het team en deed
dat voortreffelijk. In de eerste helft
was Cecils veruit de meerdere tegen
Beckering en bouwde een 3-0 voor-
sprong op. Met snel en flitsend combi-
natiespel werden de gastheren over-
ipeeld en door doelpunt van Patrick
Steenkist, Hans Schmidt en Pim van
Dord kwam de 3-0 score op het bord.

In het tweede gedeelte liet Cecils de
teugels wat vieren en daar maakte

TV-bridgecursus
ZANDVOORT - Op maandag 24 fe-

bruari 1986 organiseert de Zandvoortse
Bridge Club in restaurant 'Delicia'
Kerkstraat 16 een begeleidingscursus
sridge. Deze cursus is bestemd voor
icrsonen die de TV-cursus volgen. De
cursus kan slechts doorgang vinden
Wanneer vijfentwintig candidaten

h hebben aangemeld. Informatie
Wordt gegeven bij de heer H.Smink,
*1: 14192, mevrouw E.Spiers-Brossois

: 14628 en de heer Chr.Braun tel:
^060. Op deze adressen kan men zich

voor deze cursus opgeven.

Beckering gebruik van door terug te
komen tot 3-2. Cecils heeft wel meer
voor de gewoonte om na een riante
voorsprong gas terug te nemen, en dat
heeft dit seizoen wat punten gekost.
De Zandvoorters lieten het nu niet zo-
ver komen daar door een doelpunt van
Ed Vastenhouw. in de slotfase, de 4-2
zege werd veilig gesteld.

In de wedstrijd tegen Kampong van
liet zelfde laken een pak. Bij een ruime
voorsprong deden de Zandvoorters het
rustiger aan waardoor Kampong de
stand een redelijk aanzien kon geven.
Gaat Cecils echter door dan moeten er
dubbele cijfers in zitten. Het begin was
voor Kampong, dat doelman Ben Vis-
ser direct al dwong twee goede reddin-
gen te verrichten. Het derde schot was
echter onhoudbaar, 0-1. Lang beleef
deze stand niet op het scorebord, aan-
gezien een goede één/ tweecombinatie
tussen Hans Schmidt en Pim van
Dord door de laatste werd afgerond, 1-
1. Wel heel eenvoudig kwam Cecils op
een 2-1 voorsprong toen een uitbal te-
ruggespeeld werd op de doelman, die
de bal onder de voet liet gaan, 2-1.
Cecils liet een paar momenten goed
zaalvoetbal zien en Patrick Steenkist
zorgde voor 3-1. Deze invaller was toch
goed op dreef en zorgde voor nog twee
doelpunten. Het tempo zakte en het
geheel werd wat tam totdat Kampong
op 3-2 kwam, waarna even een ver-
snelling Hans Schmidt vrij bracht
voor de doelman wat 4-2 betekende.

In de tweede helft voerde Cecils snel
de score op naar 6-2 door treffers van
Patrick Steenkist en Hans Schmidt,
waarna de score hoger opgevoerd had
moeten worden. De Zandvoorters wil-
den het echter te mooi doen waardoor
de stand zo bleef. Kampong wilde nog
wel en scoorde 6-3. Toen weer enige
goede aanvallen en Steenkist en Van
Dbrd zorgden voor 8-3, maar toen ge-
loofde Cecils het wel. Ben Visser moest
enige malen ingrijpen doch kon niet
voorkomen dat Kampong in de slotfa-
se de eindstand op 8-5 bracht.

Lions in verlenging geklopt

*
basketball

ZANDVOORT - De Lions bas-
ketbalheren zijn jongstleden za-
terdag zeer dicht bij een overwin-
ning geweest. Tegen HOC waren
er kansen maar de strijd liep uit
op een 61-61 gelijke stand. Bij het
basketbal wordt dan verlengd en
daarin moest Lions ongelukkig de
meerdere erkennen in HOC, 67-72.

Lions komt echter met de week beter
in vorm al worden de momenten van
prima spel nog te veel afgewisseld met
minder basketbal. Zo keek Lions al
snel tegen een 2-10 achterstand aan
maar dat is niet onoverkomelijk daar
dan even het ware gezicht wordt ge-
toond. Veel rebounds voor Willem Pij-
per en dan de snelle break met Olaf
Borkent en de achterstand werd om-
gezet in een riante 28-16 voorsprong
na een kwartier spelen.

Dan komt de wisselvalligheid van de
Zandvoortse ploeg naar voren, aange-
zien de laatste vijf minuten van de
eerste helft niet meer gescoord wordt
en HOC terug kan komen tot 28-27.

De tweede helft ging vrijwel gelijk op
totdat in de tiende minuut Willem Pij-
per moest uitvallen met een kniebles-
sure. Het lengte-overwicht is weg en
HOC loopt uit naar 53-59. Lions knok-
te zich echter knap terug en in de
slotseconden zorgde Olaf Borkent met
een driepunter voor de 61-61 stand. De
verlenging begint direct met balver-
lies voor Lions en een score voor HOC
en het volgende afstandsschot van de
gasten betekende drie punten en
Lions staat op verlies. Door de grote
inzet had Lions vele persoonlijke fou-
ten opgelopen en moest het de laatste
paar minuten met drie man uitspelen.
De ongelijke strijd werd beslist door
HOC met 67-72.

Coach Benjamins was zeker niet on-
tevreden over zijn spelers. „We waren
zeker niet zwakker, alleen hadden v/e
pech dat Willem met een blessure er-
uit moest. We hebben echter de op-
gaande lijn te pakken en moeten dat
zien te handhaven ook al speelt Wil-
lem Pijper dan waarschijnlijk niet
mee. De inzet is echter goed dus in de
play-offs voor degradatie moeten we
het waarmaken. We mogen niet ver-
der afzakken en dat hoeft ook niet.

in6on" voordeel kunnen *zijn/' stelt de Een van de snelle breaks wordt door Olaf Borkent afgerond.foto: Harry Ophei-

handen. Het vierde damesteam had de
grootste problemen en was het sterkst
door de griep getroffen. Toch wist
Sporting met enige invallers tot een
fraai 2-2 gelijkspel te komen. Dooreen
goede inzet en even goede coaching
werden de twee gewonnen sets met
Iraai spel behaald

Het jongens mix team kreeg een re-
glementaire 3-0 overwinning vanwege
het leit dat de tegenpartij niet kwam
opdagen. De punten zijn wel gemakke-
lijk binnen, maar de Zandvoorters
hadden er liever voor gespeeld.

Zandvoortse coach. kens.

Op de foto van links naar rechts Gerrit Dammer, Rob van Leeuwen en Jan Bos

Nederlands Camel team
ZANDVOORT - Na een ze-

nuwslopende, keiharde Finale Se-
lectie die de vijf kandidaten het
afgelopen weekeinde op het test-
gebied van Land Rover in Enge-^
land tot het laatst in spanning/,
hield is het Camel Trophy'86 team
bekend gemaakt: Rob van Leeu-
wen (27) uit Maassluis en Jan Bos
(31) uit Maartensdijk.

Gerrit Dammer (24) uit Breda werd
geselecteerd als reserve en zal alle
voorbereidingen en trainingen tot aan
het vertrek van het Nederlandse team
naar Australië meemaken.

Deze voorbereidingen hebben be-
trekking op zaken als kleding, voe-
ding, medische verzorging en tal van
andere zaken, die het verblijf in de
bush optimaal moeten doen verlopen.

Daarnaast zal het Nederlandse team,
inclusief de reserve, een aantal inten-
sieve trainingen gaan volgen om de nu
al aanwezige teamgeest nog hechter te
maken en om de Land Rover Ninety
volledig te leren kennen. Op het trai-
ningsprogramma staan onder andere
een cursus op Circuit Zandvoort en
een speciale rijvaardigheidstraining
onder leiding van team-captain Ro-
nald Berg, die de ervaring van de vier
Camel Trophies die hij reed zal over-
brengen.

Zoals bekend wordt de Camel Trop-
hy dit jaar gereden in het tropische
woud van Australië, bekend als „the
bush". Op 12 maart wordt gestart in
Cooktown, vroeger een welvarende ha-
venstad, tegenwoordig een klein
plaatsje met 500 inwoners, twee pubs
en een school. De route voert eerst
door het gebergte van The Great Divi-
dmg Range, na de nederzettingen van
Gamboola volgt de beruchte rivieren-
streek, waar het Camel Trophy-kon-
vooi het zwaar te verduren krijgt, om-
dat hier twintig rivieren en vele zijn-
vieren moeten worden overgestoken.
Tijdens de gehele Camel Trophy moe-
ten meer dan 200 beken en rivieren
worden genomen Als de eerste week
van de Camel Trophy erop zit moet
Normanton zijn bereikt, waarna de
tocht wordt voortgezet via Burketown
naar het 500 km verder gelegen Borro-
loola. Een extra handicap voor de deel-
nemende teams vormt het regensei-
zoen dat tot april loopt. Vooral m het
nviernjke gebied tussen Burketown
en Borroloola zal het veelvuldig blank
staan.

Na Borroloola wordt koers gezet
naar Mataranka en Katherme. Men
heeft dan het Abongmal-reservaat
Arnhem Land zuidelijk gepasseerd.
Katherme is na Cooktown de eerste
echte stad. De finishplaats is Darwm
en die hoopt men rond 24 maart te
bereiken. Er zijn dan meer dan 1000
mijlen door de bush afgelegd.

Weekend: 15-16 februari
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
arts: Adé Scipio Blüme
HUISARTSENPRAKTIJK G.J..I. Mol
en P.C.F. Paardekoper: tel. 15091.
arts: P.C.G. Paardekoper
Verdere inlichtingen omtrent de
•weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355, Flieringa, tel. 12181 en
Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek.
H.B.A. Mulder tel.13185
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tme
Oudshoorn. Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437. bgg: 023-313233
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionans Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-

KERK

Weekend: 15 - 16 februari
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. L.J. Wolthuis
uit Heemstede. Medewerking Herv.
Kerkkoor. Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: Ds. H.W. Wierda.
Zaandam. Kmdernevendienst en crê-
che.
NEDERLANDSE PROT.BOND
Zondag: De heer H. de Jong. Zand-
voort.
Dinsdag 15.00 uur: Bijbelkring.
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor. Celebrant J. v.d. Meer.
Thema: "Veertig dagen tijd"
KERK v.d.NAZARENER, Zij hves 218,
Haarlem
Zondag 10.30 uur: ds. J. Overduin.
Zondag 19.00 uur: Avonddienst ds. J.
Overduin H.A.
NED.CHR.GEMEENSCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag om 15.00 uur, tel. 14878.

12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionans Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uuren woensdag
11.00-12.00 uur.
BRANDWEER: tel. 12000
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER KENNEMERLAND: On-
gevallen tel. 023-319191
TAXI: tel. 12600
STORINGSDIENST GASBEDRIJF
tel. 17641
ALG.MAATSCHAPI'ELIJK WERK
ZAND VOORT: Noorderstraat 1. tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek -
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur.
maandagavond van 19.00-20 00 uur.
Verder volgens afspraak Voor deze
hulpverlening, beschikbaar \ oor lede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373. op alle werk-
dagen van 10 30-12.30 uur Schnfte-
hjk: Postbus 100. 2040 AC Zandxoort.
WETSIVINKEL Gemeenschapshuin
L. Davidsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van 1730-
18.30 uur.
DIENSTENCENTRUM: Komnginne-
weg 1. Zandvoort Spreekuur op
maandag: en donderdag van 1.30 tot
3 00 uur door de heer Fnts van Veen of
na telefonische afspraak.

BURGERLIJKE

Periode 3 tot en niet 9 lebruan
Ondertrouwd
Zwemmer. Ronny en Paauw. Marjan
P.
Overmeer. Willem A. en Schallies.
Mieke J.
Van Berge Henegouwen. Martmus
C.M. en Van Sunder. Loura W.
Geboren
Stefan Marino, zoon van De Jager.
Nico en Abeelen, Maria M
Angehque Petronella Teng-Teng en
Frisciila Ahda Hong-Hong. dochters
van Shields. Emmit E. en Lim. Guet
K.
Overleden
Van Rumpt geb. Hogeweijn. Johanna.
oud 88 jaar.
Bluys. Emanuel C., oud 34 jaar.
Groot, Jan C. H., oud 65 jaar.

\
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Bedrijfsauto's zijn
er in alle maten

Van donderdag 13 tot en met zaterdag 22 februari vindt de
Bedrijfsauto-RAI '86 plaats, de tweejaarlijkse tentoonstelling
van al datgene wat er in de wereld van bedrijfsauto's te koop is.
Het gaat daarbij om de miniscule bestelwagentjes, die soms
alleen maar door het ontbreken van de stoelen achterin van
personenauto's zijn te onderscheiden, tot de machtigste trans-
portkolossen en -combinaties, die voor allerlei speciale doelein-
den kunnen zijn aangepast.

Het aantal mogelijkheden op het
terrein van bedrijfsauto's is schier on-
uitputtehjk Tot de eenvoudigste va-
nanten behoren de ..pick-ups". die
achter de cabine een open laadbak met
vaste zij.schotten en een neerklapbare
achterklep hebben. De fabrikant of
gespecialiseerde fabrieken leveren
hiervoor een kunststof huif in diverse
hoogtes Daardoor ontstaat dan
meestal een grotere en meer vierkante
laadruimte dan mogelijk is bij de stan-

daard besteluitvoenng. Dergelijke ty-
pes hebben als regel een laadvermogen
van ca. 500 kg.

Eenzelfde beeld zien we bij de zwaar-
dere bestelwagens, te beginnen bij een
laadvermogen van ca. 750 kg en oplo-
pend tot zo'n 2.5 ton of hoger. Naast de
gesloten versie, soms uitgevoerd met
laaddeuren aan beide zijden of een
dubbele klep aan de achterzijde, zijn er
ook pick-ups leverbaar.

Om m te spelen op de behoefte om

een opbouw geheel naar eigen wens te
laten bouwen, bieden vele fabrikanten
ook chassis met cabine aan, waarbij
soms variatie m wielbasis mogelijk is.
Dat biedt mogelijkheid om korter of
langer te bouwen en om aan allerlei
uiteenlopende eisen te kunnen vol-
doen. Ons land kent vele vakbekwame
carrosseriefabrieken. die vrijwel alle
verlangens van hun afnemers kunnen
verwezenlijken.

Ook de specialisten op het uitgebrei-
de terrein van bedrijfsauto's zijn op
deze tentoonstelling present: de fabri-
kanten van tankwagens, straatvuil-
containers. hoogwerkers en kraanwa-
gens. autobussen, winkelwagens,
kortom een uitzonderlijk uitgebreide
en uiteenlopende verzameling voer-
tuigen, die ook voor de niet direct be-
langhebbende alleszins de moeite van
een dag RAI tussen 13 en 22 februari
waard zal zijn.
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Van 13 tot en met 22 februari vindt de Bedrijfsauto-RAI plaats, ook voor de niet vrachtwagenchauffeur een
boeiende automobielten toonstelling

INHALEN LEVERT MEESTE ERGENIS OP

Wat denken truckers en andere chauffeurs zoal van elkaar?
Verkeer is niet alleen een spel

van de regels op de goede manier
toepassen, maar ook van geven en
nemen. Met name bij het autover-

22-jarige Brigitte op
drempel van Trophy '86

Na diverse voorselecties zijn nu vijf Nederlanders uitverkoren om deel te
nemen aan de Finale Selectie, die deze maand in Engeland plaatsvindt op
de testterremen van Land Rover. Onder hen bevindt zich voor de eerste
maal ook een vrouwelijke kandidaat, namelijk de 22-jarige Briggitte van
der Loo uit Den Bosch. Op de foto zien we haar temidden van haar vier
mannelijke mededingers (van links naar rechts): Jan Heijne (32) uit De
Cocksdorp. Bob van Leeuwen (27) uit Maassluis, Gernt Dammer (24) uit
Breda en Jan Bos (31) uit Maartensdijk.

De Camel Trophy i986 start officieel op 12 maart te Cooktown m het
tropische noordoostelijke deel van Australië, de finishplaats Darwin
hoopt men na een traject van ruim 1000 mijl op 24 maart te bereiken.

keer kunnen we niet almaar „op
onze strepen gaan staan", maar is
het ook een zaak van begrip voor
elkaar hebben om alles gladjes te
laten verlopen. In discussies over
verkeersgedrag een -mentaliteit
komt dikwijls de onderlinge ver-
houding tussen bestuurders van
vrachtauto's en personenauto's
ter sprake en dan lijkt het er wel
eens op alsof dat twee geheel ver-
schillende groepen verkeersdeel-
nemers met tegenstrijdige belan-
gen betreft.

Om te peilen of dit inderdaad zo is en
ook om vast te stellen van welk ver-
keersgedrag men hinder ondervindt
en welke suggesties er zijn voor verbe-
termg. heeft de RAI in december 1985
een enquête laten houden onder
truckchauffeurs en personenautomo-
bihsten. Zowel de truckers in het m-
ternationale vervoer als de chauffeurs
die voornamelijk in het binnenland
rijden werden ondervraagd aan de
hand van enquêteformulieren. Bij de
personenautobestuurders zijn zowel
de zakelijke als de particuliere rijders
in de enquête betrokken. In totaal
werden zo'n 350 personen op vijf ver-
schillende plaatsen in Nederland on-
dervraagd.

De vrachtautochauffeur
Van de onvervraagde vrachtauto-

chauffeurs rijdt ruim tweederde voor-
namehjk in het binnenland. Drie-
kwart van hen komt aan een jaarlijkse
rij-afstand van meer dan 60.000 km
toe.

Een overwegende klacht is de hinder
van files. Bijna een derde (299) heeft er
iedere dag mee te maken en 30 °ó min-
stens twee keer in de week. Slechts een
vijfde (20%) van hen vindt dat er meer
begrip is gekomen tussen de catego-
rieen weggebruikers onderling.

Het grootste bezwaar dat de vracht-
autochauffeur heeft met betrekking
tot het gedrag van de personeriauto-
mobilist is het te dicht voor hem invoe-
gen. Dit noemt driekwart (76 %) van de
ondervraagden. Op de tweede plaats
(74 °i>) kwam het onnodig voeren van
mistachterhchten en het te dicht op
elkaar rijden van personenauto's (ook
74°ó). waardoor de vrachtauto geen
ruimte krijgt om in te halen. Andere
veel genoemde bezwaren zijn: rechts
inhalen (49 ü i>) en te dicht achter de
vrachtauto rijden (43 °o) waardoor de
personenauto met of te laat wordt op-
gemerkt.

Gevraagd op welke punten zij verbe-
termg zouden willen zien, antwoord-
den de truckers o.a.:

- meer begrip voor de problemen en
mogelijkheden van de vrachtauto (com-
binatie);
- meer ruimte laten,
- beter „inntsen" bij filevorming;
- meer rekening houden met de lange
ti)d die de vrachtauto nodig heeft om
ireer op snelheid te komen.

De personenauto
Van de ondervraagde personenauto-

mobilisten reed de helft voornamelijk
zakelijk. Het onderzoek werd door de
week gehouden. Onder hen ook veel

geroutineerden, want 46% zei meer
dan 40.000 km per jaar af te leggen.

Slechts 18 °o reed minder dan 15.000
km per jaar.

Door de bank genomen hadden ze
minder last van files dan de vracht-
autochauffeurs. Kennelijk slagen de
zakelijke rijders er toch in deze voor
een deel te omzeilen. Een kwart (25°'o)
staat iedere dag in de rij, 15% twee of
meer keer in de week. Bijna de helft
(46%) meent dat het begrip voor de
problemen van andere weggebruikers
de laatste jaren is toegenomen.

Plotseliitg inhalen
Als belangrijkste punt van kritiek

op de vrachtauto wordt het plotseling
naar links gaan en inhalen genoemd.
59% van de ondervraagden bracht dit

bezwaar naar voren. In aansluiting
hierop ervaart 41 % het lang links blij-
ven rijden als hinderlijk. Andere pun-
ten van kritiek zijn het te vroeg naar
links gaan. slechte verlichting voeren
en te dicht achter de personenauto
rijden.

Als bijdragen voor een betere situa-
tie op de weg worden t.a.v. de vracht-
auto's genoemd:
- beter richting aangeven;
- achtcrsijde trucks moet schoner (ver-
licliting).
- chauffeur moet beter in de spiegels
kijken.
- meer effectieve spatlappen. ~'„
Tot zover deze wederzijdse beoordelin-
gen. Als we het ons allemaal een beetje
aantrekken en daarnaar handelen,
dan kan dat het rijplezier alleen maar
ten goede komen, dus waarom zouden
we niet?

Alert reageren...
Snel en alert reageren. Dat is het

motto van de Larense Formule l cou-
reur Huub Rothengatter, zowel irl
zijn sport als bij het realiseren van
zijn plannen voor 1986. De Volkswa-
gen GTI 16V vindt hij voor zijn race
van potentiële sponsor naar aspirant
geldgever een geëigend middel van
transport. Snel en alert reagerend.

Rothengatter kreeg de auto in
bruikleen van VW-importeur Pon's
Automobielhandel B.V. in Leusden.
Een van de gevolgen an de opvallende
manier van communiceren door mid-
del van paginagrote kranteadverten-
ties in kleur, waarvoor hij koos.

Fa. Gansner & Co,
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

HERPLAATSING

Ejnm
Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht

Hoewel de hierna te noemen woning oor-
spronkelijk werd ontworpen met 1 woonka-
mer en 4 slaapkamers en ook als zodanig
werd gebouwd, is de indeling van dit huis en
van een aantal identieke woningen in de
loop der jaren door de huurders gewijzigd,
als gevolg waarvan de slaapkamer op de
begane grond bij de woonkamer werd ge-
voegd. Het bestuur heeft hiervoor wel be-
grip, als gevolg waarvan we de eengezins-
woning

Zr Dina Bpondersfraat 4
opnieuw adverteren, in verband met een ge-
wijzigde bezettingsnorm.

Huur: ƒ306,25 per maand.
Indeling: woonkamer, 3 slaapkamers,
schuur en douche.
Aan deze woning zullen eerstdaags
groot-onderhoudswerkzaamheden
worden verricht.
Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Zandvoort zullen voor deze
woning slechts woonvergunning ver-
lenen aan:
- 2 persoonshuishoudens,
- (onvolledige) gezinnen.
Belangstellende leden dienen uiterlijk
dinsdag 18 februari 1986 vóór 7 uur
des avonds schriftelijk te reageren.
Reacties kunt u deponeren in de brie-
venbus van het kantoor op het adres
Thomsonstraat 1. Leden die vorige
week reeds op deze woning inschre-
ven behoeven niet wederom te reage-
ren.

Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van
Burgemeester en Wethouders van de ge-
meente Zandvoort. De uitslag van de
VOORLOPIGE toewijzing zal eerst op vrij-
dagmiddag 21 februari 1986 om 2 uur in het
gevelkastje aan het kantoor van de vereni-
ging worden gepubliceerd.

Briljante uitvoering
niet toegift

^̂ ^̂ F̂ Standaard op de Crystal:

DePeugeotSOSCrystalbewijstdataaneenzeercomplete geven u het veilige gevoel dat u goed beschermd bent • vernismetaallak:grisfotura
auto noe veel toegevoegd kan worden, terwijl de prijs ver- Bovendien biedt de 305 ruim plaats aan vijf volwassenen * ,z°nr\e ~TTT" ;J r J „ , , ~.-..-{ i -j ei u u • aerodynamische wielplaten
rassend laag blijft. Zo maken de vele extra's deze Sedan tot en hun bagage. Toch is de 305 bescheiden. Slechts zelden V00r3toeien met verstelbare rugleuning
de meest complete auto in zijn klasse. Natuurlijk met be- doet hij een benzinepomp aan. Want met zijn tantónhoud • -m hoogte verstelbare hoofdsteunen,
houd van de prettige karaktereigenschappen die iedere van 53 liter en een brandstofverbruik van l op 16,7* (bij • moquette tapijt.
305 sieren. Zo heeft de 305 Crystal een krachtige benzine- 90 km/u constant volgens ECE-noim) kan hij superlang • zwarte raamomlijsting .

i n 1 1 1 M , • i I T T - " i r> -r ii- j i i • radio mbouwset antenne, ontstonng,
motor van 65 DINpk, waar u onder alle omstandigheden doomjden. Wie nu naar de Peugeot lalbot-dealer gaat, plaats en roosters voor luidsprekers vóór,
op kunt vertrouwen. Vertrouwen kunt u ook op zijn veilig- kan kennis maken met deze zeer complete auto, waarvan complete bedrading-
heid. De kreukelzones en het gescheiden remsysteem de oplage beperkt is.JEn de prijs bescheiden: f 21.995,-. • stijlvolle striping en Crystal-aanduiding_

Sinds de oprichting van de Partij van de Arbeid,
heeft deze politieKe partij deel uitgemaakt van het
jgemeentebestuur van Zandvoort. Sterker nog: sinds
1946 is de PvdA altijd in het college vertegenwoordigd
geweest. Behalve de afgelopen zittingsperiode 1982-
"86; ook de PvdA moest bij de vorige verkiezingen
'inleveren ten gunste van de VVD, de grote winnaar
destijds.
JBij de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de oor-
log, behaalde de PvdA in Zandvoort vier van de der-
tien zetels. In de vijftiger jaren, toen de raad uitge-
."breid werd tot zeventien zetels, •waren er zittingspe-
.riodes dat de PvdA vijf plaatsen bezette, een aantal
dat sindsdien niet meer werd gehaald. Doch, met een
constante bezetting van vier zetels, was deze partij
stevig verankerd in de dorpspolitiek. Maar het jaar
1982 maakte ook hier een einde aan. Slechts met drie
zetels is de PvdA de bijna afgelopen periode in de raad
[vertegenwoordigd geweest.
7>Die tijden zijn voorbij, wij zijn zeer optimistisch
gestemd. Wij verwachten terug te komen met vier, zo
niet vijf zetels", zegt Ineke Wind, PvdA-lijsttrekker
bij de komende gemeenteraadsverkiezing. Deze uit-
spraak is gebaseerd op de landelijke trend, maar ook
op het gegeven dat de kleine linkse partijen, de PSP,
PPR. en CPN dit maal niet zelfstandig in Zandvoort
aan de gemeenteraadsverkiezing deelnemen. "Nu
zullen deze reststemmen van de kleinere partijen
niet verloren gaan. De CPN heeft haar leden zelfs het
stemadvies gegeven op de PvdA te stemmen, om op
Üeze -wijze gezamenlijk te kunnen optreden. En wij
hebben een sterke lijst", is mevrouw Wind van me-
ning.
JEen gesprek met de nummers één: Ineke Wind, twee:
Ide Aukema, drie: Pim Kuijken en vier: Folkert Bloe-
me.

week: Partij van de Arbeid, afdeling Zandvoort

'Regelmatig terugschake-
len naar onze kiezers is
een eerste vereiste'

DE PRIORITEITEN die door de
PvdA worden gesteld liggen op
het terrein van Sociaal-Cultu-
reel werk, Volkshuisvesting en

Algemeen Bestuurlijke Zaken.

" "Sociaal-cultureel werk is natuur-
lijk een noemer waar tal van onder-
werpen in thuis horen", is Ide Aukema
van mening. "Ten eerste het jeugd-en
jongerenwerk maar ook op het gebied
van het ouderenbeleid, kan nog veel
gesleuteld worden", vervolgt hij. De
PvdA-Zandvoort heeft zich altijd op
het standpunt gesteld dat een beroeps-
kracht noodzakelijk is voor het bunde-
len van het jeugd-en jongerenwerk.
Het feit dat er deze zittingsperiode een
nota 'jeugd/jongerenwerk' is versche-
nen, ontmoet instemming, niet het ge-
geven dat deze voorlopig in de kast is
verdwenen 'omdat hiervoor geen geld
beschikbaar is'. "Voor ons is het nood-
zakelijk dat er iemand in 't Stekkie
komt: een coördinator, of een coördi-
natrice die allerlei activiteiten bun-
delt. Die, om een lang verhaal kort te
maken, ook activiteiten van 't Stekkie
ondersteunt. Iemand die er gewoon is
om de jeugd, die nu tussen wal en
schip valt -met name de groep tussen
de dertien en pakweg zeventien jaar-
een opvang te te bieden." Aukema is
van mening, dat geen water van de zee
afwast, dat in de wijk Nieuw Noord het
startsein gegeven moet worden voor
deze jeugdactiviteiten, omdat daarin
het grootste deel van deze leef tij ds-
groep woont. In 't Stekkie dus jeug-
dactiviteiten die dan een uitstraling
zullen geven in het gehele dorp en de
jongeren van andere wijken (Zuid en
Centrum) bij deze activiteiten zullen
betrekken.
De totstandkoming van een diensten-
centrum voor de bevolkingsgroep bo-
ven de 65 jaar (20% van het inwoner-
aantal) is eveneens gunstig, maar ook
het ouderenbeleid kan en moet wor-
den uitgediept.

* Volgens Ineke Wind betekent soci-
aal-cultureel werk eveneens de biblic-
theek die als basisvoorziening gehand-
h'aadt moet blijven en geen oneigenlij-
ke taken toebedeeld moet krijgen. Ta-
kèn die in wezen vallen onder de noe-
mer: jeugd-en jongerenwerk.

•In haar verkiezingsprogramma
maakt de PvdA zich hard voor de kin-
deropvang. Niet alleen moet het kin-

derdagverblijf handjes en voetjes krij-
gen, maar is het noodzakelijk dat er
een opvang komt voor oudere kinde-
ren. "Een buitenschoolse opvang. Als
je bijvoorbeeld kijkt naar de reacties
bij de jeugdnota, dan zie je dat er een
behoorlijke behoefte is die gesigna-
leerd wordt zowel door de bibliotheek
als het wijkcentrum in Nieuw Noord.
Momenteel wordt dat dan enigzings
opgevangen door de bibliotheek die
daar natuurlijk mee in de maag zit en
een beroep doet op de gemeente hier
iets aan te gaan doen. Ook in 't Stekkie
wordt door een groep vrijwilligers-
(sters) gigantisch hard aan dit pro-
bleem getrokken. Men verzint allerlei
activiteiten. Ik vind dat de gemeente
daar toch naar moet kijken hoe ze
hiervoor mogelijkheden kan schep-
pen, financieel etc." zegt Ineke Wind.
Daarnaast gaat de PvdA van het
standpunt uit dat er toch rekening
gehouden moet worden met een toene-
ming van vrouwen op de arbeids-
markt. Dit betekent dat je in de peu-
terspeelzaalsfeer na moet gaan of het
mogelijk is hiervan een halve dag op-
vang te maken. Zó dat de minimale
opvang vijf uur is.

IN HET voorjaar van 1985 heeft de
PvdA in Zandvoort de contacten
met de inwoners vaster aange-
haald. In januari werd gestart met

een vragenlijst aan de inwoners, waar-
op kenbaar gemaakt kon worden wel-
ke wensen er onder de bevolking leven.
Deze 'enquête' heeft driehonderd reac-
ties opgeleverd en met deze inwoners
werden gesprekken gevoerd waarbij
deze wensen werden besproken. "Deze
gesprekken hebben veel suggesties op-
geleverd waar wij heel veel mee heb-
ben kunnen doen. Suggesties die dan
ook terug te vinden zijn in ons verkie-
zingsprogramma", zegt de PvdA-frac-
tie. "Het is een uitstekend huiswerk-
boek geworden, waar wij een reeks van
jaren mee voort kunnen", zegt Ineke
Wind.

In de komende weken zal door de
PvdA twee avonden worden gehouden
en wel pp 3 maart in 't Stekkie en op 15
maart in het Gemeenschapshuis (aan-
vang 20.00 uur) waar deze enquête en
de antwoorden, of liever de vertaling
hiervan in het verkiezingsprogramma
van de PvdA zullen worden besproken.
Bovendien ligt het in de bedoeling dat
in de komende zittingsperiode dit con-
tact naar de kiezers toe door de PvdA

Nieuw is de gedachte aan een 'bei-
bus', een tussenvorm tussen bus en
taxi die door de bewon gebruikt
wordt. "In verschillende s .en en dor-
pen werkt zoiets uitstekend. Omdat
het allerberoerdst gesteld is met het
vervoer in de gemeente moet hier een
onderzoek naar ingesteld worden.

Mensen uit Nieuw Noord kunnen 's
avonds niet naar het dorp en vice ver-
sa. Het komt voor dat mensen 's
avonds geen cursus kunnen bezoeken
in Nieuw Noord, omdat er geen ver-
voer is. Ook is het aan te bevelen een
onderzoek te verrichten voor vervoer
van en naar de bejaardenhuizen. Het
feit dat je weg kunt, heft de eenzaam-
heid op", zegt Ineke Wind. Het betreft
hier een tussenvorm tussen bus en
taxi. Ook in de zomermaanden zou
deze belbus misschien naar het
strand, en 's winters naar het zwem-
bad kunnen rijden. Overigens zou
overwogen kunnen worden dit in het
kader van een werkgelegenheidspro-
ject op te starten.

Volgens Kuijken kan ook het dorps-
centrum met groen aantrekkelijker
gemaakt worden. Overigens zal nu ook
uiteindelijk eens het beheersplan voor
het Zandvoorts duingebied van de
grond moeten komen. "Het duingebied
is jaren lang verwaarloosd. Kijk maar
eens naar het gebied rond de Vijver-
hut. Nu komen wij daar misschien
vanaf, omdat het opgenomen is in het
Vendoradoplan, maar het is ronduit
schandalig hoe de gemeente dit heeft
onderhouden", uit Kuijken zijn be-
zwaren. "Eveneens kan overwogen
worden om het verzetsmonument over
te plaatsen naar het centrum van het
dorp, dan krijgt het eindelijk de plaats
waar het hoort. Het komt nu in het
vakantiepark te liggen en dat kan na-
tuurlijk niet", zegt Bloeme.

• Leden van de PvdA-Zandvoort die misschien straks deel zullen uitmaken van de Zandvoortse gemeenteraad.
Foto Berlott

zal worden gecontinueerd. De fractie
is van plan meer op werkbezoek te
gaan, werkbezoeken naar tal van in-
stellingen en groeperingen, bijvoor-
beeld het kinderdagverblijf, de Stich-
ting WEL, bestuur van 't Stekkie, de
Hanze etc. "Doelbewust een andere
lijn, die wij een dik jaar geleden al
hebben ingezet", zegt de lijsttrekker.
"Wij zullen op verschillende manieren
regelmatig terugkoppelen naar de kie-
zer toe, niet alleen naar onze achter-
ban, maar ook naar de inwoners", ver-
duidelrjkt Aukema. Informatie naar
de burger toe en openheid van be-
stuur, wordt door de PvdA bijzonder
belangrijk geacht.

UITERAARD WORDT door de
PvdA eveneens in het verkie-
zingsprogramma de nadruk ge-
legd op de volkshuisvesting.

"Momenteel speelt het probleem, dat
de sociale woningbouw de nek wordt
omgedraaid. Er moet nagegaan wor-
den of er een goedkopere manier is om
premiekoop of premiehuurwoningen
te bouwen", zegt Folkert Bloeme. "Er is
wel pp deze bouw geattenteerd, doch er
is niet nagegaan in hoeverre dit moge-
lijk is. Het moet toch zo zijn dat er
gebouwd kan worden in de premie-
koopsfeer voor prijzen die in de huur-
sfeer liggen. Begonnen moet worden
met te bekijken waar nog in Zandvoort
gebouwd kan worden. De contingen-
ten die je krijgt zijn minimaal, dus dat

vereenvoudigt het feit dat er eerst 'vol-
'gebouwd moet worden. Wij hadden
gedacht aan sociale woningbouw op
het Stationsplein, en dat denken wij
nog steeds. Momenteel zijn de premie-
koopwoningen opgeschort, hangende
de uitspraak van GS op het bezwaar-
schrif t van EMM. Wij hebben de subi-
sie voor Stads-en Dorpsvernieuwing
ontvangen op grond van de plannen
van EMM. Wij hebben dat plan op tijd
ingediend. Daar hingen toen prijs-
kaartjes aan, dat dit project onderan-
dere een paar jaar renteverlies kon
hebben en tegelijkertijd in die jaren
proberen contingenten binnen te krij-
gen. Dat kan heel wel mogelijk zijn de
contingenten die je nu hebt te gebrui-
ken voor het Stationsplein. Je moet
plannen klaar hebben liggen voor so-
ciale woningbouw, want er blijven
soms contingenten over in de provin-
cie Noord Holland. Zodra de mogelijk-
heid bestaat een beroep te doen op een
overtolligheid, moet je daar op inspe-
len", zegt Folkert Bloeme, terwijl hij
daaraan toevoegt, dat dit ook geldt
voor het Karel Doormanproject.

Belangrijk is volgens de PvdA dat je
ook tegenover de hogere instanties,
Provincie en Rijk geloofwaardig over-
kpmt wanneer je pleit voor sociale wo-
ningbouw. Dit wordt teniet gedaan
wanneer een raad binnen enkele
maanden omzwaait van sociale- naar
premiekoopwoningen. De voetbalvel-

den van ZVM komen voorlopig nog
niet in aanmerking voor woningbouw.
Eerst zullen andere projecten gereali-
seerd moeten worden. Wél is het nood-
zakelijk dat van tevoren, indien de
voetbalvelden bestemd worden voor
woningbouw een uitgebreid overleg op
gang komt tussen het bestuur van
?,VM en de gemeente. Eventuele plan-
neir zullen afgestemd dienen te wor-
den op de prijsklasse van het woning-
wetmveau. Voorstander is de PvdA
eveneens voor geïntegreerde woning-
bouw, dus én woningen voor ouderen,
gezinnen, starters, aangepaste voor
invaliden etc., in één project.
Bovendien is het belangrijk dat Zand-
voort zo groen mogelijk wordt.

TTET VERKEERSBELEID van de
•-• PvdA staat eveneens het ver-

.A..M. keersluw maken van het dorps-
centrum voor. Noodzakelijk is

dan natuurlijk het parkeerbeleid.
"Een relatief goedkope oplossing zal
waarschijnlijk zijn de herstructure-
ring, waarbij eens terdege gekeken
moet worden naar het Zwarte Veld. De
mensen willen best wandelen in een
dorpscentrum, het komt de winkeliers
alleen maar ten goede, maar ze moeten
de auto wel in de naaste omgeving
kwijt kunnen.", is Pim Kuijken van
mening. De aandacht wordt door de
PvdA gelegd op de zwakkere verkeers-
deelnemer.

In samenhang met verkeers-en mi-
lieubeleid komt ook de toeristische
functie van Zandvoort ter sprake.

De PvdA is van mening dat een be-
leidsnota inzake toerisme en recreatie
door het gemeentebestuur opgesteld
moet worden. Daarin zal de visie met
betrekking tot de meest gewenste toe-
ristische ontwikkeling van Zandvoort
afgezet dienen te worden tegen de ge-
volgen voor het woon-en leefmilieu. In
de gemeentelijke overlegstructuren
dient een duidelijker plaats te worden
ingeruimd voor toerisme en recreatie
en middenstand. Hieraan zal zowel
vorm moeten worden gegeven in een
commissie van advies en bijstand als
in de interne organisatie.

Een goed functionerende VVV wordt
onontbeerlijk genoemd. Dat houdt in,
dat de gemeenteraad en middenstand
gezamenlijk voldoende financiële mid-
delen beschikbaar stellen. De persone-
le bezetting dient niet alleen kwanti-
tatief, maar ook kwalitatief goed te
zijn. "Zo moet het VVV open zijn, bij-
voorbeeld in de avonduren en gedu-
rende het weekeinde, gewoon wanneer
het noodzakelijk is" wordt opgemerkt.

SOCIALE ZAKEN neemt in het
verkiezingsprogramma een grote
plaats in. De fractie zegt blij te
zijn dat in de laatste vier jaar een

beter begrip is gegroeid tussen de
cliënten van deze dienst en de ambte-
naren. "De ideeën die wij hebben aan-
gedragen blijken nu langzaam maar
zeker door te sijpelen. De bijstands-
commissie functioneert nu naar beho-
ren. Toch blijven er een paar zaken
liggen. "Kijk, er gebeuren toch nog
steeds dingen die niet voor mogen ko-
men. Neem nu die éénmalige uitke-
ring waarover ik in de begrotingsver-
gadering vragen heb gesteld. De amb-
tenaren hadden gezorgd dat deze op

tijd de deur uit kon, maar door allerlei
andere oorzaken is dat dan niet ge-
beurd. Het vervelende is dan, dat de
afdeling Sociale Zaken op het raad-
huis alle klachten te verwerken krijgt.
Die mensen konden hier niets aan
doen, maar ze staan dan wel in een
verkeerd daglicht. Deze hobbels die-
nen opgeruimd te worden", is Kuijken
van mening.

Een doorn in het oog van de PvdA, is
het feit, dat uitkeringsgerechtigden
niet aan het einde van de maand over
hun geld kunnen beschikken. "Hierin
moet verandering komen. Ook deze
cliënten hebben er recht op aan het
einde van de maand hun geld te ont-
vangen, net als de werknemer dat
heeft. Dit moet op te lossen zijn", zegt
Kuijken. "Binnen de wettelijke maat-
staven moet het uitkeringsbeleid zo
ruim mogelijk geïnterpreteerd wor-
den". Een andere zaak die terugge-
draaid moet worden, is het inschrijf-
geld voor woningzoekenden. "Wij heb-
ben daartegen bezwaren gemaakt en
zullen dat zo spoedig mogelijk terug-
draaien. Aan de ellende van inwoners
hoeft niet verdiend te worden", wordt
gezegd.

Ook kan de emancipatiecommissie re-
kenen op de steun van de PvdA bij het
streven om meer invloed op het ge-
meentebeleid te krijgen. "Ik heb het al
eerder gezegd, deze commissie ver-
dient de ambtelijke ondersteuning.

Het is best mogelijk dat een ambtè-
naar hiermee wordt belast, zoveel tijd
zal dit niet vergen. Het maar laten
zwemmen van de emancipatiecom-
missie, voldoet niet aan de eisen die
eraan gesteld mogen worden. "Het zou
mooi zijn als de emancipatiecommis-^
sie zichzelf overbodig maakte op een
bepaald moment, dat de emancipatie-
gedachte zo geïntegreerd zou zijn in
het gemeentelijk beleid dat de com-
missie niet meer nodig is. Schitterend
zelfs, maar ik ben bang dat deze nu
nog heel wat jaren werk moet verrich-
ten en dan is ambtelijke ondersteu-
ning een noodzaak".

Dit zijn de meningen van Ineke
Wind, Ide Aukema, Pim Kuijken en
Folkert Bloeme, de nummers l t/m 4
op de lijst voor de komende gemeente-
raadsverkiezing. Een gemeenteraads-
verkiezing die met spanning wordt af-
gewacht, omdat de fractie van de
PvdA ervan overtuigd is dat men vier
zetels in de nieuwe raad zal behalen.

Misschien zelfs vijf, en dat betekent
dat de naam van Loes Burggraaf aan
dit rijtje kan worden toegevoegd.

MARGREET ATES

f21.995,-

Van pentekening tot olieverf,
van knipkunst tot kantklossen:
amateurs doen het uitstekend

ZANDVOORT - De tweede ten-
toonstelling van werken van
Zandvoortse amateurs in het Cul-
tureel Centrum, is vrijdagavond 7
februari geopend door Jan Wijn-
beek. De voorzitter van de Open-
bare Bibliotheek legde in zijn ope-
ningswoord de nadruk op de zin-
volle vrijetijdsbesteding van veel
dorpsgenoten. Een boeiende be-
zigheid voor velen, hetgeen een
boeiende tentoonstelling oplevert.

voor de bezoeker in veel gevallen een
verrassende kennismaking met de ta-
lenten van de dorpsgenoten. Er is voor
elck wat wils, van pentekening, veel
aquarellen, knip-en viltwerk. Maar
ook de knutselaars en modelbouwers
zijn vertegenwoordigd. Jammer dat de
bijzonder mooie houten schelpen kar-
ren ook niet een houten paard ervoor
kregen. De nu gekozen (plastic ?)
paardjes doen wat afbreuk aan het
vakwerk dat werd geleverd. Op deze
tentoonstelling blijkt ook de verschil-
lende interesses van de diverse ama-
teurs, en verwonderlijk is het dat het
onderwerp toch vaak gekozen wordt in

de eigen woon- of leefomgeving.
De aquarellen van Marian Bosma la-
ten juist die kleine dingen een heel
eigen verhaal vertellen, dit in tegen-

• stelling tot de olieverven van Van
Leeuwen, één van de weinigen die de
zee tot onderwerp heeft. Heel ontroe-
rend zijn de spelende meisjes, een
aquarel van M.Meier-Adegeest, terwijl
de tekeningen van Van Schie (maar
dit is geheel persoonlijk) meer te zeg-
gen hebben dan- zijn grotere doeken.
Grappig het werkje van Ingrid van de
Hoed-Loogman, helaas niet te koop, de
vuurrode pumps met een feestelijk
verpakt cadeautje. Dode dingen in we-

Want de tweede expositie van "Nog
ens Vijfentwintig Zandvoorters" is

zen, die zo levend overkomen datje hei
werkje zo zoudt willen kopen.
Heel veel geduld en liefde moet me-
vrouw Gardenier bezitten, tenminste

• aangenomen dat een vrouw dit heefl
gemaakt, namelijk de ouderwetse

• merklappen.'Duizenden en nog eens
. duizenden borduursteekjes zorgen

voor een waardevolle decoratie voor de
liefhebber. Over eenzelfde geduld be-
schikt ongetwijfeld mevrouw Mole-
naar die het kioskanten als hobby
heeft. Behalve kleedjes en kappen ook
ragfijne schilderijtjes in wit kant op
een zwarte achtergrond. Ook de aqua-
rellen van Reumerman springen eruit
evenals de kleurpotloodtekeningen
van T. Groen. Onbegrijpelijk wat je
met kleurpotloden kunt doen.
Een aparte ruimte nemen de kleding-
stukken in, gemaakt door Anna Jan-
sen. Bekend is dat zij kan toveren met
stoffen en modellen, en diegene die dat
nog niet weet kan in het Cultureel
Centrum kennismaken met dit talent.
Ragfijn is het knipwerk van Ton van
Huystee en uiterst zorgvuldig de mo-
dellen die in de regentenkamer ten-
toongesteld worden.

Voor Zandvoorts Nieuwsblad was
natuurlijk het werk van mevrouw J.
Homoet-Kamstra een complete ver-
rassing. 'Zandvoorts Nieuwsblad
heet de pentekening die door haar
werd gemaakt. Ze vertelt hierover:
"Op een avond zag ik die oude gym-
schoentjes op de krant staan en ik
kon het niet laten om dat te tekenen.
Van zoiets houd ik, de krant heb ik
nog steeds bewaard".

Werden wij verrast, zeker nog veel
Zandvoorters zullen verrast zijn wan-
neer zij deze tentoonstelling bezoe-
ken. Al was het alleen maar om eens
te zien wat anderen kunnen preste-
ren. U bent gewaarschuwd het is na-
melijk heel wat.
De tentoonstelling is te bezichtigen
dagelijks van 13.30-16.00 uur tot en
niet 2 maart, behalve op maandag en
dinsdag.

M.A.
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LCC-NORM BIJ SO KM/U CONS I'ANT: l OP 16,7- BIJ 120 Ml/U CONSTANT: l OP 12,2; IN STADSVERKEER: l OP 12,2.

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

PEUGEOTTALBOT: PEUGEOT WERELDKAMPIOEN RALLY'S 1985

1 Wij rennen het vuur uit onze sloffen om U tijdig het nieuws te bezorgen. Tenminste dat is de interpretatie van de re-
actie bij het zien van dit kunstwerk. Foto Ber|0tt

Zandvoorts Nieuwsblad

vraagt

bezorg(st)ers
om in te vallen bij

vakanties of ziekte.
Min. leeftijd 15jaar.

Tel. 1 71 66

Operettevereniging
voert musical op

ZANDVOORT - Op maandag 3 en
dinsdag 4 maart wordt in de Haarlem-
se Stadsschouwburg door de Zand-
voortse Operettevereniging de jaar-
lijkse uitvoering verzorgd. In repetitie
is genomen de musical 'Calamity
Jane' van Sammy Fain,
Leden van ZOV die het afgelopen
weekeinde met een huifkar en 'wes-
tern style' gekleed de aandacht van de
dorpsgenoten op de komende uitvoe-
ring vestigden, verzekerden belang-
stellenden dat men van een avondje
Haarlem zeker geen spijt zal hebben.
Plaatskaarten a f. 15,-- plus f. l,-
plaatsbespreken, kunnen nu reeds te-
lefonisch worden besteld bij mevrouw
J. Troupee, tel: 02507-13840. Plaatsbe-
spreken en kaartverkoop vinden ver-
der plaats op woensdag 19 februari in
het Gemeenschapshuis van 19.00-
21.00 uur. Op de avonden van de uit-
voering zullen speciale bussen van di-
verse plaatsen in Zandvoort direct
naar de Stadsschouwburg m Haarlem
rijden, zodat vervoer deze avond geen
probleem behoeft te zijn

Lucky Sunday
ZANDVOORT - Met ingang van fe-

bruari 1986 wordt in Club Cecils, Bad-
huisplein 7 in Zandvoort maandelijks
een evenement georganiseerd op de
zondagavond.
Deze avonden worden vroegtijdig aan-
gekondigd, terwijl ook het thema dat
werd uitverkoren bekendgemaakt
wordt. In het kader van deze activiteit
staat de Chineese keuken centraal op
16 februari, dat wordt gevierd met een
Chinees buffet. Joe Bourne zal deze
avond de speciale gast zijn. De prijzen
zijn voor deze avond aangepast. Per
clubpas is één introducé toegestaan.
Men kan ook lid worden van Cecils op
deze avond. Belangstellenden welkom
vanaf 20.00 uur.

Egypte centraal
in de bibliotheek

ZANDVOORT - Op vrijdagavond 21
"ebruari zullen Auke en Bob Tadema
Sporry (bekend van de zeer vele boe-
een over de Egyptische oudheid) een
ezing met dia/lichtbeelden verzorgen
n de expositiezaal van de openbare

bibliotheek in Zandvoort. Aanvang
van deze avond is 20.00 uur, toegangs-
prijs f. l,-. Een ieder die zich interes-
seert voor de oudheid van Egypte is
van harte welkom.

Hulp voor ouderen bij
invullen aangiftebiljet

ZANDVOORT - In Zandvoort
kunnen ouderen die hulp nodig
hebben bij het invullen van het
aangiftebiljet Inkomstenbelas-
ting een afspraak maken via het
Centrum voor Vrijwillige Hulp-
verlening, tel: 17373. Dit kan op
werkdagen van 10.30-12.30 uur en
op woensdag van 18.30-19.30 uur.
Door een ambtenaar van de belas-
tingdienst uit Haarlem zal in de
periode van 3/7 april in het Ge
meenschapshuis, Louis Davids
straat, dan de belastingaangifte
biljetten van de aanvragers wor
den ingevuld.

Het gaat hierbij om de eenvoudigi
gevallen waarvoor normaal geen
boekhouder, accountant of belasting
consulent nodig is. Geholpen worden
belastingplichtigen, die anders dan
met groot bezwaar de inspectie kun
nen bereiken en die in het bezit zijn
van een E-, T- of A-biljet (met uitzon-
dering van winst uit onderneming). In
overleg met het Centrum van Vrijwil-
lige Hulpverlening zal een dag en uur
worden vastgesteld waarop men mei
papieren bij de ambtenaar worden
verwacht.

De ervaring heeft geleerd dat veel
mensen, die van deze mogelijkheid ge-
bruik maken, niet goed weten welke
gegevens van belang kunnen zijn bij
de aangifte, met name waar het gaat
om aftrekposten. Onderstaand volgt
een lijst van de papieren die meegeno-
men behoren te worden.
• Jaaropgave AOW en pensioen.
• Jaaropgave overige inkomsten.
• Gegevens over het saldo per 31 de-
cember 1985 op de giro- bank of spaar-
rekening.
• Gegevens over de vorig jaar ontvan-
gen en betaalde rente. Denk daarbij
ook aan rekeningen van postorderbe-
drijven waarop rente vermeld staat.
• Giro-en of bankafschrijvingen van
betalingen aan ziekenfonds, ziekte-
kostenverzekering, medicijnen, art-
sen, brillen, gebitten, elastieke kousen,
gehoorapparaten en batterijen hier-
voor.
• Dieetkosten (indien voor de eerste
maal de verklaring van de arts mee-
brengen).

Taxikosten voor vervoer naar zie-
kenhuis of arts.
• ...en alle papieren waarover getwij-
feld wordt.
Zonder de bovengenoemde gegevens

kan het aangiftebiljet niet worden in-
gevuld, dus is het raadzaam van tevo-
ren te controleren of men alle beschei-
den heeft voordat men vertrekt.
Het gezamenlijk ingevulde formulier
wordt meteen door de ambtenaar be-
houden. Wanneer men dat liever niet
heeft, omdat er bijvoorbeeld een foto;-
copie gemaakt moet worden, dan moei
het formulier meteen teruggevraagd
worden.

Informatie-en
cursusmarkt

HAARLEM - Op 18 februari organi-
seert de Provinciale Vrouwenraad
Noord-Holland een Informatie- en
Cursusmarkt voor de regio Haarlem
en IJmond m "De Nieuwe Slof", Kerk-
straat 146 te Beverwijk. De bijeen-
komst wordt gehouden van 10.00 tot
12.00 uur.

De markt heeft als doel meer be-
kendheid te geven aan het cursuswerk
en andere emancipatie-activiteiten
van de PVR Noord-Holland. Aan de
markt zullen naast de aangesloten or-
ganisaties van de Provinciale Vrou-
wenraad Noord-Holland, ook niet-
aangesloten vrouwengroepen deelne-
men.

Organisaties die ondermeer op de in-
formatiemarkt vertegenwoordigd zul-
len zijn. zijn de N.C.V.B.. de V.N.K.V,.
de Nederlandse Bond voor Platte-
andsvrouwen, Land- en Tuinbouw-

vrouwen. Vrouwenbond FNV en orga-
nisaties als de S.O.E.N., enkele VOS-
eidsters van de Culturele Raad N-H.

Stichting Politieke Vorming voor
Vrouwen en vele anderen die hun cur.-
suswerk en andere emancipatie-acti-
viteiten komen presenteren.

Aan hen, die met hun plaatselijke of
regionale vrouwengroep van deze gele-
;enheid gebruik willen maken om ook

andere vrouwen op de hoogte te stellen
an hun emancipatie-activiteiten
jinnen het vrouwenwerk, wordt hier-

tevens de mogelijkheid geboden.
Men wordt dan wel verzocht hierover
an tevoren contact op te nemen met

de regiovrouw of met het bureau van
de PVR, Kleine Houtweg 32, Haarlem,
tel. 023-326684.
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GROENTE-CONSERVEN
in dat handige ritsblik

ZOEK UIT
• MALSE SPERCIEBOONTJES

• GEHAKTE SPINAZIE
• MACEOOINE DE LÉGUMES
• WORTELTJES EXTRA FIJN

• DOPERWTJESYWORTELTJES extra fijn
• DOPERWTJES EXTRA FIJN ÉTUVÉ

kwart
LITER-
BLIK

«BOUCHESDU RHONE
©BLANCDE BLANCS ,
SCORBIÈRES fles
© VALEIMCIACARERAS O QO

(blanca of tinto) o.crw

MOOR-
KOPPEN

zwadura) l Veluco
HOLLANDSE

APPELMOES
een goudeerlijke kwaliteit

POT 300 GRAM

JONGE VERSE
CAPUCIJNERS

zo van het land - zo in het blik

LITERBLIK

GEEN

MAAR

TABLET
CHOCOLADE

REPEN
melk, puur of melk-hazelnoot

100 GRAM

MAAR

PATATES ! Hllt r •• y\
fniTCC i-jv^/^iia'̂ i'i. ' i , (kL'''
rnllco | COMPLEET
uit de diepvries, l UfACUinnCI UCT

lekkere Hollandse frites | WAoMIUUbL MCI

KILO-BAAL i WASVERZACHTER
l%l Ba^y mff^f^i^ nog zachter, nog frisser!

MAAR GEEN 8.49 MAARGEEN

BIOTEX GROEN

HOOFDDORP
Marktlaan 55

NIEUW VENNEP
Hoofdweg 1185

inweek- en
voorwasmiddel

GROOT PAK
750 GRAM

UEZLI REPEN

PRINZESS magere
YOGHURT «IQ
met vruchten ^53 V |9

beker 500 gram M0

ZWANENBURG
Dennenlaan 19

ZANDVOORT
Burg. Engel b ertsstraat 21

ZOEK UIT:
• met rozijnen
• met appel JW59
• met hazelnoot ~J.J-,../;ï -

doosje 3 STUKS |j|!' |

KATTEBAKVULLING
VOORDEEL- ,„„ ^
VERPAKKING /?:iî 4©f ,
^^pkftiï!^ ..4'̂ p'v^ *§y !%siyy^ AII^ -
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Meteen Micro komt u onderde mensen. Meteen Micro komt u onderde mensen,
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Greenpeace krijgt op gala-avond passend kunstwerk
ZANDVOORT - Brigitte

Bardot zal hoogstwaarschrjn-
lijk de eregaste zijn op de
gala-avond van de Lions'
Club Zandvoort op 7 maart in
het Concertgebouw in Haar-
lem. Bij de uitreiking van de
Prix d'Humanité dit jaar aan
de milieu-organisatie Green-
peace wordt verder medewer-
king verleend door het Zand-
voorts Mannen- en Vrouwen-
koor dat een speciaal door Ti-
neke Beishuizen geschreven
en door Dico van Putten ge-
componeerd 'Greenpeace lied'
ten gehore zal brengen. Hier-
van is al een grammofoon-
plaat gemaakt, waarvan de
opbrengst bestemd is voor de
milieuorganisatie. Zaterdag
werden op het Zandvoortse
strand de foto's van de beide
koren gemaakt die gebruikt
zullen worden voor de hoes
van de plaat.

Door mevrouw Bep Sturm van
den Bergh is een zeer fraai kunst-
werk gemaakt, uitbeeldend de'
boot van Greenpeace, met daarbij
de dieren waarvoor de milieu-or-
ganisatie zich inzet. "Ik heb ge-

• Het kunstwerk dat speciaal werd vervaardigd door mevrouw Bep
Sturm van den Bergh uit Bentveld. Duidelijk zichtbaar de 'Rainbow
Warrior', met de dieren waarvoor Green Peace zich inzet.

tracht duidelijk te maken dat
deze dieren naar de Rainbow
Warrior zwemmen om bescher-
ming", legt mevrouw Sturm uit.

Het was voor haar een zeer span-
nende tijd, want het kunstwerk
moest nog in brons worden gego-
ten. Normaal is dit al een zeer

precies werkje, met dit grotere
beeld bestond de spanning dat
het niet zou lukken, of dat de
dierfiguurtjes niet duidelijk tot
uitdrukking zouden komen.

De feestelijke avond wordt in
het Concertgebouw in Haarlem
gehouden op vrijdag 7 maart,
aanvang 20.15 uur. Behalve Bri-
gitte Bardot, vertegenwoordigers
van Greenpeace, het Zandvoorts
Mannen- en Vrouwenkoor, wordt
ook Marco Bakker verwacht, die
deze avond tezamen met de Zand-
voortse koren het lied zal vertol-
ken. In de pauze van deze gala-
avond zal een loterij worden ge-
houden met prachtige prijzen.
"De toegangsbewijzen vliegen de
deur uit en men moet zich haas-
ten om nog een plaatsje te be-
machtigen", wordt door Lions'
medewerkers vermeld. In Zand-
voort kan men nog enkele kaar-
ten verkrijgen bij P.Joustra, Wil-
helminaweg 24, tel: 02507-15155.

De avond zal worden besloten
met een optreden van de Kenne-
mer All Star Jazzband. De pre-
sentatrice van deze avond, Tine-
ke de Nooy van Veronica, zal al
deze gasten ook ontvangen op za-
terdag 8 maart in haar TV-pro-
gramma 'Bij Tineke'.

Zandvoort heeft primeur

Belangrijke samenwerking op
gebied van gezondsheidszorg

ZANDVOORT - In de gemeente
Zandvoort is men gekomen tot de
oprichting van een eerstelijns sa-
menwerkingsoverleg (ELSO) in
het kader van gezondheidszorg en
welzijnsvoorzieningen. Een be-
langrrjke stap, want in de drie
buurgemeenten, Heemstede,
Bloemendaal en Bennebroek is
men nog niet zo ver gevorderd.
Zandvoort heeft dus een primeur.

Volgens de initiatiefnemers is de op-
richting van groot belang. De ontwik-
kelingen in de gezondheidszorg en de
maatschappelijke dienstverlening
zullen van grote betekenis zijn voor de
voorzieningen op regionaal en lokaal
niveau. In het kader van de invoering
van de Wet Voorzieningen Gezond-
heidszorg, waarbij Kennemerland is
aangewezen als proefgebied, is de
ELSO een initiatief dat genomen werd
om te kunnen inspelen op de nieuwe
ontwikkelingen.

Mensen die werkzaam zijn in de eer-
ste lijn gezondheidszorg, huisartsen,
wijkverpleging, gezinsverzorging,
maatschappelijk werk en fysiothera-
pie, besloten in Zandvoort te komen
tot een gestructureerd overleg. Dit ini-

Kostbare kleding
gestolen

ZANDVOORT - Vorige week is uit
een modehuis in de Haltestraat een
groot aantal kostbare kledingstukken
gestolen, waaronder tien lederen jas-
sen. De kledingstukken zijn echter
voorzien van zogenaamde kleurklem-
men of verf bommen, die bij ondeskun-
dige verwijdering er voor zorgen dat er
onhelstelbare schade aan de kleding
ontstaat.

De inbrekers kwamen binnen door
de etalageruit te vernielen. Het was dit
glasgerinkel dat omwonenden op-
merkten, zij waarschuwden de politie
die op onderzoek uitging. Bij aan-
komst waren de dieven gevlogen, wél
hadden ze nog kans gezien twee etala-
gepoppen mee te nemen, die later van
de kleding ontdaan, werden terugge-
Vonden. De ravage was groot.

Casino Zandvoort moet
nieuwe impuls krijgen

ZANDVOOBT - De Stichting Nationale Casino Spelen zoekt naar
nieuwe wegen om het Casino - Zandvoort voor een groter publiek
aantrekkelijk te maken. Gedacht wordt aan het plaatsen van gelduit-
kerende automaten, die eventueel aan het einde van dit jaar in het
Casino geplaatst kunnen worden. Het bezoekersaantal daalde ten
opzichte van 1984 met 15,5%, toch bleek de uiteindelijke opbrengst
hoger in 1985. Namelijk 24,2 miljoen tegen 23,6 miljoen in 1984.

Dit blijkt uit het voorlopig jaarver-
slag van de vier officiële casino's in
Nederland, namelijk die van Zand-
voort, Valkenburg, Scheveningen en
Rotterdam. Vooral de eerste twee
maanden van het jaar 1985 daalde het

bezoekersaantal enorm. Dit wordt toe-
geschreven aan de slechte weersom-
standigheden van januari en februari.
Langzaam maar zeker kwam later in
het jaar het bezoekersaantal weer op
peil, alhoewel het bezoekersaantal van

1984 niet meer werd gehaald. In totaal
werd een bezoekersaantal geregis-
treerd van 282.102 spelers. In 1984 be-
zochten nog 333.941 goklustigen Zand-
voort. De opbrengst daarentegen steeg
van f. 70,-- per bezoeker naar f. 85,-.
Dat het spelresultaat per bezoeker ho-
ger uitkwam, is volgens de Stichting
Casino het resultaat van de voorliefde
van het Golden Tenspel, waarvan de
mogelijkheden het afgelopen jaar wer-
den uitgebreid.

Actie tegen autohandel
op openbare weg gestart

ZANDVOORT - Sinds door de
raadsleden van de commissie Al-
gemene Zaken /. Ruimtelijke Or-
dening voor korpschef Menkhorst
van de Gemeente Politie het licht
op groen werd gezet om de auto-
handel op de openbare weg aan te
pakken, is er voortvarend gestart.
De dag na de vergadering werd
het draaiboek, dat al klaar lag
voor deze actie, in werking gesteld
en werden alle garagehouders /
-.utohandelaren schriftelijk op de
hoogte gesteld van de wetten en
regels waaraan men moet vol-
doen. Een en ander heeft al gere-
sulteerd in een afneming van de
autohandel op straat.

Binnen de gemeente Zandvoort heb-
ben zich in de loop der jaren een aantal
autohandelaren gevestigd. Een gevolg
hiervan is dat tengevolge van deze
handel een overlast is ontstaan die in
sommige gevallen onaanvaardbare
vormen is gaan aannemen. Met name
daar waar de handel op straten in
woongebieden wordt uitgeoefend.

Volgens de politie en het gemeente-
bestuur wordt het maatschappelijk
gebeuren en het leefmilieu hierdoor in
legatieve zin aangetast, en als zoda-
nig ongewenst geacht. Deze kwestie
verd besproken in de commissieverga-
ciering op 5 februari. In een discussie
verd nagegaan in hoeverre de ge-
neente politie met de APV (Algemene
Politie Verordening) in de hand hier-
egen kon optreden. Aanvankelijk zag
iet er naar uit, dat de politie machte-
oos stond. Duidelijk werd echter dat
•an tevoren over deze kwestie al con-
act was opgenomen met de Officier
•an Justitie in Haarlem. "Wij wilden
üet het risico lopen dat eventuele
lanhoudingen van onze zijde, geen
follow-up' van Justitie zou krijgen.
Dan heeft het natuurlijk weinig zin.
-*ebleken is echter dat deze actie posi-
ief door Justitie zal worden benaderd,
letgeen betekent dat er consequenties
uilen zijn voor degene die door ons
vorden aangepakt. In een goed drie-
loeks overleg Gemeente-Politie-Jus-
itie zijn wij er echter van overtuigd
lat wij kans van slagen hebben. Het
vachten was op het groene licht van
Ie raadsleden. Wij zijn direct gestart,

WATER-
STANDEN

atum
üfeb.
1 feb.
2 feb.
3 feb.
4 feb.
5 feb.
6 feb.
7 feb.

HW LW HW LW
00.31 07.22 12.42 20.07
01.35 08.48 13.42 21.29
02.21 09.47 14.28 22.22
02.58 10.38 15.06 23.08
03.31 11.16 15.39 23.47
04.03 11.53 16.13 -----
04.37 02.02 16.48 12.31
05.13 02.45 17.26 13.08

r>anstanden:24 feb.:
iMngtij: 27 feb. NAP

VM 16.02 uur
+ 120 cM.

de brieven lagen al klaar", verklaart
korpschef Menkhorst ruim tien dagen
later.

De politie heeft in het schrijven aan
de autohandelaren er de nadruk op
gelegd dat op korte termijn, eventuele
overlast die ontstaat door de autohan-
del, aanleiding kan zijn dat de handel
door de politie zal worden beëindigd.
Dit kan zijn door middel van een pro-
cesverbaal, maar ook door iribeslagne-
ming en het verwijderen van de voer-
tuigen. Ook kan het bedrijf gesloten
worden wanneer de vereiste vergun-
ningen ontbreken.

Ten overvloede werd bij de brief nog
een copie gevoegd van de Algemene
Politie Verordening van Zandvoort op
grond van de artikelen waarop de poli-
tie kan optreden. „Momenteel zijn nog
geen auto's in beslag genomen, maar
het ziet er naar uit dat wij toch in de
naaste toekomst verplicht zullen zijn
in te grijpen", verklaart Menkhorst.

Oplossingen
Door Jan Jongsma werd in de com-

missievergadering de nadruk gelegd
op de mogelijkheden die de gemeente
een autohandelaar behoort te bieden.
"Je kunt natuurlijk wel zeggen: "Jouw
handel is hier niet gewenst", maar dan
moet je mensen die dat willen ook een
alternatief kunnen bieden", zegt hij.
Door hem wordt gewezen op het nieu-
we terrein in het industriegebied van
Nieuw Noord, dat de naam 'Rond de
Remise deel II' heeft gekregen.

Ook door korpschef Menkhorst
wordt dit terrein genoemd als uitwijk-
haven. "Bij de bevolking leeft het idee
dat ze dan van de regen in de drup
komen, maar dat is niet zo. Voor een
autohandel heb je nodig een loods, en
een terrein om je handel neer te zetten.
Wij zijn al bij verschillende handela-
ren geweest, maar voorlopig blijkt
men doof voor deze oplossing. Tenmin-
ste volgens mijn gegevens zijn geen
nieuwe aanvragen voor een terrein in-
gediend. Velen zullen dit niet doen
ook, want in hun ogen is dit alterna-
tief te kostbaar".

Excessen
Waar de Zandvoortse politie hoofd-

zakelijk tegen zal optreden in de be-
ginperiode zijn de excessen die uit deze
handel voortvloeien. "Er is bijvoor-
beeld een plaats in het dorp, waar re-
gelmatig op een vrijdagavond een trai-
ler verschijnt met talloze auto's. Die
worden daar gedumpt. De handelaar
heeft in grote landelijke ochtendbla-
den een grote hoeveelheid adverten-
ties opgegeven en wacht dat weekein-
de rustig op z'n klantjes in Zandvoort.
Soms verdwijnt deze 'handel' weer op
maandagmorgen, maar het gebeurt
regelmatig dat die wagens daar blijven
staan tot de laatste is verkocht. Dit
geeft erg veel overlast voor de bewo-
ners, speciaal omdat het hier een
woonomgeving betreft. Deze excessen,
want dat zijn het, zullen wij zo spoedig
mogelijk aan banden leggen, hoewel
het natuurlijk niet eenvoudig is".

Niet eenvoudig aan te pakken is ook
dié handel waarbij de auto's langs de
straat geparkeerd staan. Wanneer
daar dan ook nog keurig parkeergeld
voor wordt betaald, staat de politie in
wezen machteloos. "Je kunt daar dan
hinder van ondervinden, maar wij
kunnen niet optreden. Slechts een
parkeerbon uitdelen, die dan prompt
betaald wordt. Voor de inwoners is het
soms moeilijk een onderscheid te ma-
ken, wat wél en wat niet kan. Maar wij
doen ons best", is het commentaar van
de korpschef.

Overigens krijgen de autohandela-
ren niet zo veel tijd van de politie om
orde op zaken te stellen. Wanneer ver-
gunningen niet in orde zijn, wanneer
men niet van zins blijkt te zijn hierin
veranderingen aan te brengen, dan zal
de politie ingrijpen wanneer dit moge-
lijk is. "Er zal dan een procesverbaal
worden opgemaakt en dan valt zoiets
onder een economisch delict, hetgeen
wil zeggen dat men voor de rechter
moet verschijnen", zegt Menkhorst,

De illegale autohandel wordt in
Zandvoort aangepakt, hoewel het wel
enige jaren kan duren voordat dit eu-
vel uit de samenleving is verdwenen.
"Maar wij doen ons best" is het stand-
punt van de Zandvoortse korpschef.

Landelijk beeld
Daalde het aantal bezoekers in

Zand<oort, ook in de andere vesti-
gingsplaatsen was deze trend waar-
neembaar. Het totaal aantal bezoekers
dat de Nederlandse casino's bezocht,
bedroeg 1.143.940, die in totaal een be-
drag van 142.1 miljoen gulden in de
casino's besteedden. In 1984 was dit
minder, een kleine 140 miljoen. De ge-
middelde casinobezoeker gaf in 1985
een tientje meer uit. Het gemiddelde
bedrag is nu f. 76,~ per bezoeker.

Vorig jaar is door de gezamenlijke
casino's een bedrag van 52.6 miljoen
aan de staat betaald aan kansgeldbe-
lasting. De Nationale Stichting Casi-
nospelen heeft vorig jaar een bedrag
van 16,5 miljoen geïnvesteerd in de
nieuwe vestiging te Rotterdam. Het
netto bedrijfsresultaat van de stich-
ting wordt geraamd op tien miljoen
gulden.

CAO goedgekeurd
Door de voorzitter van de Unie

BLHP, Harry van Gils, wordt gemeld
dat eind vorige week door de staatsse-
cretaris van Economische Zaken, Piet
van Zeil, eindelijk de CAO voor het
gehele personeel is goedgekeurd. "Dit
betekent voor ons een stap in de goede
richting", meldt de vakbondsbestuur-
der. "Het personeel wordt nu nog
steeds uit de 'tronc' (fooienpot red.)
betaald, maar nu zijn de arbeidsvoor-
waarden vastgelegd voor zowel het
speltechnisch als het nietspeltech-
nisch personeel. Vóór werknemers en
vakbond betekent dit een grote over-
winning, want tot nog toe was er geen
CAO. Aan maanden, om niet te zeg-
gen, jaren werk is nu een bekroning
gegeven", zegt Van Gils.

Deze CAO geldt voor het gehele per-
soneel van de Nederlandse Stichting
Casino Spelen, die al in juni 1985
wachtte op goedkeuring van de staats-
secretaris. Het niet-speltechnisch per-
soneel ontvangt een vast maandsala-
ris, de speltechnische mensen daaren-
tegen ontvangen een honorarium ge-
baseerd op kwaliteiten. ledere functie
wordt gehonoreerd via een speciaal
puntensysteem en werkuren per
maand.

Amsterdam
Het ligt in de lijn van de verwach-

ting dat een groot deel van het perso-
neel van het Casino Zandvoort aan het
einde van het jaar overgeplaatst zal
worden naar Amsterdam, wanneer
daar het vijfde casino de deuren zal
openen. In 1985 werd het personeelsbe-
stand uitgebreid met een kleine twee-
honderd werknemers, dit in verband
met de opening van het casino in Rot-
terdam. Het totaal aantal werknemers
bedraagt nu ruim duizend. Voor het
casinobezoek van Zandvoort lijkt de
opening van Amsterdam een tegen-
slag te betekenen. Bij de Stichting
houdt men rekening met een teruglo-
pend aantal bezoekers in Zandvoort
met eenderde.

Het Casino Zandvoort moet daartoe
volgens de directie aantrekkelijker ge-
maakt worden voor een breder pu-
bliek. Daarom wordt overwogen geld-
uitkerende automaten te plaatsen.
Bekend ook is dat de directeur van het
Casino Zandvoort, de heer Z. Steiner,
directeur zal worden van het Casino
Amsterdam. Zijn plaats in Zandvoort
zal worden ingenomen door de Joego-
slaaf Storace.

Blaastest werd
geweigerd

ZANDVOORT - Eén van de zesen-
dertig personen die vrijdavond door de
Zandvoortse politie werd aangehou-
den voor een alcohol-blaastest, heeft
deze geweigerd.

Door de politie werd van vrijdag
23.00 uur tot zaterdag 05.00 uur een
alcoholcontrole gehouden, waarbij
zesendertig personen een blaastest
moesten ondergaan. Elf personen
moesten een tweede blaastest onder-
gaan, die bij allen een positief resul-
taat opleverde. Door een op het politie-
bureau aanwezige arts werd van ne-
gen personen bloed afgenomen, twee
personen weigerden. Tenslotte werd
nog een procesverbaal uitgereikt aan
degene die een stopteken van de politie
negeerde.

Ondanks de vorst, het wordt zomer
ZANDVOORT - Wandelaars die de aflopen dagen de

ijzige oostenwind trotseerden om een strandwandeling
te maken, constateerden tot hun verrassing dat de
Zandvoortse strandpachters niet stil zitten.

Op diverse plaatsen langs de kustlaan wordt druk
gebouwd en een enkele strandtent is al opgezet. Duide-
lijk wordt gegokt op een zonnig voorjaar, en zodra het l
maart is (dit jaar een gunstige dag, namelijk een zater-

dag), zullen veel strandpachters weer in staat zijn om
de wandelaar en straks de zonaanbidder welkom te
heten.

"Na zoveel slechte jaren, zal het nu wel goed worden",
zegt één hunner optimistisch, die al zover is dat de
kachel brandt, de telefoon weer is ingeschakeld. Bij
hem is alleen het wachten nog op de toerist en de zomer.

tiatief heeft nu geresulteerd in de op-
richting van de ELSO.

Van de huisartsen maken deel uit in
dit overleg: de heren J. G. Anderson, P.
Paardekooper, J.F. Zwerver en me-
vrouw H.A. Scipio Blüme; de wijkver-
pleging wordt vertegenwoordigd door
hoofdwijkverpleegkundige mevrouw
K. Langejan en de wijkverpleegkundi-
ge J. Genuït. Uit de sector gezinsver-
zcrging komt de heer J.A. v.d. Putten,
directeur Gezinszorg Kennemerland.
Deelnemers zijn verder de fysiothera-
peuten de heren A.J. de Boer, M. Ko-
per, J. Overpelt en Ch. Willemse, ter-
wijl de heer P. Holst, directeur Stich-
ting Maatschappelijk Werk Kenne-
merland, eveneens deel van het over-
leg uitmaakt. Binnenkort volgt een
persconferentie waarop het streven en
werkwijze van ELSO nader uiteenge-
zet zullen worden.

ADVERTENTIE'

Uw krant
niet ontvangen?

Bel
voor vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166
Been gebroken
bij schaatsen

ZANDVOORT - Een 35-jarige Zand-
voortse kwam bij het schaatsen op het
ijs van de vijver nabij de Vijverhut wel
heel ongelukkig ten val. Zij brak haar
rechterbeen en moest per ambulance
naar het Marine Hospitaal in Over-
veen worden vervoerd.

Inbrekersgilde ook in de kou actief
ZANDVOORT - Ondanks de vaak

felle kou en temperaturen onder nul,
blijft het inbrekersgilde op pad gaan.
Uit een woning in de Zuster D.Bron-
derstraat werden deze week tijdens
een inbraak twee kleuren-TV's en
acht cassettebandjes ontvreemd. Die-

Bejaarde vrouw
breekt heup

ZANDVOORT - Een 86-jarige in-
woonster van Zandvoort is maandag-
middag per ambulance naar het Jo-
hannes de Deo ziekenhuis in Haarlem
vervoerd met een gebroken heup.

De nog zelfstandig wonende dame
was al enige tijd niet gezien door haar
buurvrouw, die de politie waarschuw-
de. Met behulp van de woningbouw-
vereniging EMM verschafte deze zich
toegang tot de woning. De bejaarde
dame werd in haar slaapkamer aange-
troffen, niet in staat zich te bewegen.
Een gewaarschuwde arts achtte opna-
me in een ziekenhuis noodzakelijk.
Hier bleek dat zij haar heup had ge-
broken.

Video-apparatuur
uit huis genomen

ZANDVOORT - Uit een woning aan
de Tolweg werd maandagavond inge-
broken. Onbekenden verschaften zich
toegang door het forceren van de ach-
terdeur. Uit de woning worden video-
apparatuur. kleuren TV- en andere
apparaten vermist.De inbrekers kwa-
men in huis tijdens afwezigheid van
de bewoners.

Van politie wordt
wijsheid verwacht

ZANDVOORT - "Wat is wijsheid",
zal een Zandvoortse politieman ge-
dacht hebben, toen hij een bestuurster
van een Volkswagen aanhield. Deze
auto was door de Amsterdamse politie
als gestolen aangemeld. Bij de aan-
houding bleek echter dat eigenaar die
de auto als gestolen had aangegeven,
tot voor kort dé vriend van de bestuur-
ster was geweest. Zij verklaarde dat zij
de auto mocht gebruiken.
Aan de politie de taak uit te zoeken of
de auto inderdaad gestolen, geleend of
uitgeleend is.

Emancipatie-
commissie vergadert

ZANDVOORT - Op woensdag 5
maart komt de emancipatiecommissie
om 20.00 uur in openbare vergadering
bijeen. Behalve de notulen van de vo-
rige vergadering zullen plannen wor-
den besproken voor het vormen van
een Vrouwen Advies Commissie en
komt het concept beleidsplan Gezond-
heidszorg Gemeente Zandvoort aan de
orde.
De vergadering wordt gehouden in de
commissiekamer van het raadhuis.

zelfde nacht misten bewoners op het
Burgemeester van Fenemaplein uit
hun appartement diverse voorwerpen.

Vrijdagmiddag omstreeks half drie
werd bij de politie aangifte gedaan van
een inbraak in een woning aan de Van
Lennepweg. Inbrekers verdwenen met
gouden en zilveren voorwerpen. Zij
waren binnengekomen door het keu-
kenraam te forceren.
Minder geluk hadden de gildeleden in
de Tollensstraat. Ondanks verwoede
pogingen om via de keukendeur een
huis binnen te dringen, bleken deze
pogingen tevergeefs. Zodat slechts een
poging tot inbraak geregistreerd kon
worden.
Verder heeft men zich onledig gehou-
den met diefstallen vanuit geparkeer-
de auto's. Op het Stationsplein ver-
dween uit een auto een gereedschaps-
kist waarin zich diverse apparaten be-
vonden. Onder andere een boormach4

ne. In de Prinsenhofstraat wer
eveneens in een auto ingebroken,
wijl uit een auto die op de Boulev
Paulus Loot stond geparkeerd
zonnenbril en een flesje parfum •«
den vermist.

ADVERTENTIE

Zaterdag 22 februari

l'Orchestre de
Maurice Wolmer
Hotclub de France
m.m.v. Louis
Schuurman
Vrij entree!!
Aanvang 21.00 uur
Haltestraat 56 A

Toneeluitvoering
van De Wurf

ZANDVOORT - De Zandvoortse fol-
klorevereniging De Wurf zal ook dit
jaar weer een historisch Zandvoorts
toneelstuk opvoeren. Het is een blij-
spel in drie bedrijven 'Lawaai bij dap-
pere Kees' van J.Steen. Dit stuk werd
reeds eerder, in de zeventiger jaar op
het programma gezet, en had veel suc-
ces. Op veler verzoek is het opnieuw in
studie genomen.
De inhoud is gebaseerd op de ware
gebeurtenissen aan het begin van deze
eeuw toen caféhouder Cornelis Drayer
in zijn kroeg op het Schelpenplein 'on-
der verdoving' kiezen trok.
De regie van dit toneelspel is in han-
den van mevrouw Alie Bol. Uitvoerin-
gen worden gegeven in Verenigingsge-
bouw De Krocht op zaterdag 22 febru-
ari en l maart. Aanvang 20.00 uur. Op
zondagmiddag op 2 maart volgt nog
een gratis voorstelling voor de leden
van de ANBO afdeling Zandvoort.
Kaartverkoop aan de zaal op de avond
van de voorstelling(en).
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FAMILIEBERICHTEN

Heden is voor ons veel te vroeg op 77-jarige leef-
tijd na een leven vol pijn en strijd overleden mijn
lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Albert Dirk Jan Eeltink
echtgenoot van G. Waalkens

Wij zullen hem nooit vergeten.
Zandvoort:

G. Eeltink-Waalkens
Breda:

A. de l'Orme-de Vries
W. de l'Orme
Marjan
Victor

Zandvoort:
E. W. Zantvoort-Eeltink
Mario

Beverwijk:
M. G. L. de Ruijter-Eeltink
J. de Ruijter
Arno
Rocco
Albert-Jan

2041 NP Zandvoort, 12 februari 1986
Nic. Beetslaan 54
De crematie heeft maandag 17 februari plaatsge-
had in het crematorium Velsen te Driehuis-
Westerveld.

t
Na een zorgzaam leven is tot onze grote droef-
heid onverwacht van ons heengegaan mijn lieve
moeder en onze oma

Margaretha L. E. van Musscher
Weduwe van Martinus Castien

Op de leeftijd van 79 jaar.
Zandvoort:

J. M. de Leeuw-Castien
W. M. de Leeuw
M. Meijer-de Leeuw
E. J. J. Meijer

Zandvoort, 16 februari 1986
Correspondentie-adres:
J. M. de Leeuw-Castien
Zandvoortselaan 355
2116 EN Bentveld
De teraardebestelling heeft hedenmiddag plaats-
gevonden.

„Sterven doe je niet ineens,
maar a/ en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf,
't is vreemd maar die vergeet je.
Je zegt, ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe".

Heel onverwacht is van ons heengegaan onze
lieve zoon, vader, broer, zwager, schoonvader,
opa, oom en neef .

Cornelis (Kees) Zwaag
op de leeftijd van 61 jaar.

Zandvoort:
Mevr. C. Zwaag-Langedijk
Marja en Kees
Robin, Remco en Youandi

Wijchen:
Arjen

Zandvoort:
Tanja en Dirk
Leroy
Sonja en Arie
Jan Jaap en Els
John en Sjaan

U.S.A. San José:
Mary en Frans
Neven en nichten

Zandvoort, 17 februari 1986
Correspondentie adres:
C. J. J. Voswijk
Dr. Jac. P. Thijsseweg 18
2041 BM Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in het rouwcen-
trum van Onderling Hulpbetoon Poststraat 7 te
Zandvoort.
Bezoekuren zijn op donderdagavond van 19.30
tot 20.00 uur.
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 21 'fe-
bruari a.s. om 13.00 uur in het crematorium Wes-
terveld te Velsen.
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in een
van de ontvangkamers van het crematorium.
Vertrek vanuit Poststraat 7 om 12.20 uur.

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

U uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

en &\aar
biedt u de unieke kombinatie van:

gezichts-, lichaams-, haarverzorging
Speciale
halsbehandeling met

ALOË VERA
ampullen

van 25,-

nu 17,50

Wassen
Watergolven
Föhnen
incl. shampoo
versteviging en lak

van 29,50

nu 24,50
Aanbiedingen geldig t/m l maart

Passage 20 - Tel. 02507-16309

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

Hierbij danken wij iedereen héél hartelijk voor de be-
langstelling bij ons 65-jarig huwelijk.
Het was onvergetelijk!

D. Halderman
G. Halderman-Paap

Suze heeft er 2m2 bij

Café
De Banjer

HalleMraai 59
Zanchoort
Tel. l .14 (X)

IS WEER OPEN
dinsdag 25 februari

v.a. 20.00 uur.

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht
DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

|t SLAGERIJ ARBOUW
IIALTeaTNAAT!l-ltMlLMIANOVOOHT_TCI_(D»or)ll«1t

HALTESTRAAT 12 - 2042 LM ZANDVOORT -
TEL. (02507) 12616

500 gr. 9fuO

100 gr. lf/«f

2 K "5föw
100 gr. Lf l U

150 gr. l rOU

100 gr. £f9u

150 gr. itZ5

100 gr.

100 gr. If

250 gr. £.t

Riblappen
Cordon bleu
Osseworst
Fricandeau
Leverkaas
Rosbief
Ham
Lever
Pekelvlees
Leverworst

Umouiln. Puur natuur uil de Fmue DonJorn

Gegarandeerd rundvlees
zonder verboden hormonen.

Bouwplan

Het College is voornemens om- nadat daarvóór de nodige verklaringen van
geen bezwaar zijn verleend als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet-bouwvergunning te
verlenen voor de uitbreiding van de woning Boulevard Paulus Loot 27.

Het bouwplan ligt met ingang van 3 maart 1986 gedurende 14 dagen ter ge-
meentesecretarie, afd. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, voor een
ieder ter inzage (geopend van 8.30 - 12.30 uur).
Tijdens voormelde termijn kan een ieder bij Burgemeesteren Wethouders schrif-
telijk en gemotiveerd bezwaar tegen dit bouwplan indienen.

Aangevraagde bouwvergunningen
17B86 Hobbemastraat 25 - plaatsen dakkapel
18B86 Koningstraat 69 - plaatsen dakkapel
19B86 Hobbemastraat 8 - plaatsen dakkapel
20B86 Boul. Barnaart 'De Branding'- oprichten twee trekkershutten
21B86 Haltestraat 63 - veranderen gevel
22B86 Willemstraat 13 - verbouw woning

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur gedurende een week na ver-
schijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar mdie-
nen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling
worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden ver-
leend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder is het mogelijk dat ereen verklaring van geen bezwaarvan Gedeputeerde
Staten nodig is.

Wikkelaan 16

Verleende kapvergunningen
11 bomen (herplantplicht)

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

20 februari 1986

Voorjaarsmode '86
in een geheel vernieuwd
interieur

Op 21-22 febr.
nodigen wij U uit, om
onze collecties te
komen bekijken.

Een kopje koffie en drankje staan
voor U klaar.

Cortina Modes
Kerkplein 3
Zandvoort

Tel. 02507-14828!

KnicPinc
• ™ KOZIJNENKUNSTSTOF

KNIPPING VOOR ALLE TYPE
WONINGEN, ALLE RAMEN. DEUREN
SCHUIFPUIEN. ROLLUIKEN EN
DAKKAPELLEN WORDEN OP
MAAT GEMAAKT

KNIPPING KUNSTSTOF
PRODUKTEN ZIJN ONDER-
HOUDSVRIJ DUS NOOIT MEER
SCHILDEREN.

KNIPPING VOOR: ADVIES - OPMETEN - PLAATSEN en AFWERKEN

NIEUW! op de Tolweg

aannemersbedrijf gebr. Van den Brink bv
Onze showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag 13.30-17.30,

zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Speciale openingsaanbieding
tijdens de maand februari 5% KORTING

Tolweg 18, Zandvoort - tel. 02507-19120

KOMO GEKEURD 10 JAAR GARANTIE

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-17244/12137/13278

Miele Wassalon

WASUNIEK
Haltestraat 63b, tel. 14417

* Wassen, Verzorgde wassen
* takenpakketten
* Dry Clearing
* Leer- en suèdecieaning
* Dekbeddenreiniging
* Overhemden

wassen en strijken
*Kilo-wassen ' • ' • • > ;

Nieuwe machines

MIELE: er is geen betere!

Te huur voor het zomerseizoen
1 april tot 1 oktober

TENNISBANEN
De Duinpan,
Vondellaan 57, Tel. 12170.

FOTO QUEUE
Compleet foto/filmassor-
timent, voordelig afdruk-

ken en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
Zandvoort

Voor alle
verbouwingen

tevens schilder-,
behang-en witwerk
plaatsen van open

haarden
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.
Tel. 023-246952

Inkoop
Verkoop

Goede gebruikte
muziek-
instrumenten -
keyboards -
geluidsinstallaties.

Dijkman
b.v.

Rozengracht 115,
Amsterdam.
Tel. 020-265611,
na 19.00 uur
02507-17462

Voor een gezellige
borrel en een
lekkere saté

natuurlijk naar
EETCAFÉ

'T f

•Celsiusstraat 196
Winkelcentrum Noord

Zandvoort
Tel.02507-1 6044

OOK OM TE DARTEN
EN TE BILJARTEN

Geopend van
16.00 tot 03.00 uur.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507 -1 23 27
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S. KNIE-en
ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT

, ADMINISTRATIEKANTOOR

J&K Janssen & KOOK
J. P. Heyeplantsoen 12, 2041 PA Zandvoort
Telefoon 02507-18119
Wij verzorgen voor u het
AANGIFTEBILJET INKOMSTENBELAS-
TING en BEDRIJFSBOEKHOUDING

Waar zijn ie gebleven He
meisjes van weleer.
Ze kunnen solliciteren bij de groenten-en
fruitzaak van

AART VEER
Tel. 14404, na 18.00 uur 12888

Hondenkapsalon „ELSE" Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507 -1 30 77

" Lorentzstraat 158 - Zandvoort

DE HOUTLOODS

RAADHUISSTRAAT 56a - HAVENSTRAAT 1
HEEMSTEDE - TEL. 023 - 29 00 28

HOUT
PLAATMATERIAAL
RAMEN
DEUREN
KOZIJNEN

Alles op maat gernaakt ,
Gratis thuisbezorgd

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Zwart kentekenveld met Elan-aanduiding.

Inhoud kofferruimte 660

Grijs getinte wieldoppen

Prijsvoordeel 680 gulden

-^0 î̂ K^ x:.*K

Riemen vast!
Hier komt de prijs: f 21.1M

Volkswagen maakt het u makkelijk het Bovendien kunt u rekenen op de betrouw- Maar om te beginnen kunt u nu profiteren
nieuwe jaar met een nieuwe auto te starten. baarheid en degelijkheid van een echte van de ongekend lage prijs.
Kijk maar naar de extra's van de Jetta Elan én Volkswagen. En dat zijn pluspunten die u vooral ^^fy^k Voor een proefrit in deze buitenkans
de tijdelijk zeer aantrekkelijke prijs. Het voordeel najaren rijden zultervaren. In uw portemonnee, ^JJL^ bent u welkom op onderstaand adres,
komt dus van twee kanten. wel te verstaan. V^Q r̂ VÖlksWQgen.Wie anders?

•DE JEFIA ELAN va l 21174 INCLUSIEF BTW. EXCLUSIEF l 375 AFIEVERINGSKOSUN WIJZIGINGEN VOOkBEHOUDEN

Auôi V.A.G Auto Strijder B.V.
Burg. v. Alphenstraat 102, 2014 KP Zandvoort. 02507-14565.
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ïet blijft winteren:
de waterdieren

Veel waterdieren liebben door de bevroren plassen moeite voedsel van hun
gading te vinden. Ook zijn de dieren, door gebrek aan water, sloom en ellendig.
Vooral de in de Ringvaart veel voorkomende Meerkoet heeft het moeilijk. Dit dier
kan niet snel opvliegen voor het verkeer als hij in de berm naar voedsel zoekt.
Meerkoeten vliegen waterklappend op en dat is op de weg nu eenmaal niet
mogelijk. Automobilisten doen er goed aan hier rekening mee te houden. Voor wie
de waterdieren wil voeden is het goed om te toeten dat se beslist geen vet mogen
hebben. Dat wordt onherroepelijk hun dood. Het vet blij/t aan de veren kleveii.
Daardoor kan de kou doordringen en krijgen de beesten longontsteking. Kleine
stukjes makreel of loijting, kattevoer door brood gemengd, graan en kleine brokjes
brood helpt de ivaterdieren uit de nood.

Foto: Dick Vader

Achttiende eeuwse kunst

tentkunst van het
Vncien Régime
HAARLEM - In het Teylers
useum, Spaarne 16 in Haarlem
ordt vanaf heden tot en met 6
)ril .een tentoonstelling gehou-
'n van achttiende-eeuwse gra-
sk. Het is een tentoonstelling uit
gen bezit van het museum die
m amsdag t/m zaterdag van
.00-16.00 uur (vanaf l' maart
.00-17.00 uur) en op zondag van
.00-16.00 uur (vanaf l maart
.00-17.00 uur) kan worden be-
.htigd.

Anders dan bij voorbeeld hun Ne-
rlandse collega's uit de 17de eeuw,
ncentreerden de grote Franse gra-
urs van de 18de eeuw zich hoofdza-
lijk op het vervaardigen van pren-
n die een ander kunstwerk, oor-
ronkelijk in een ander medium ge-
aakt. reproduceren. Dergelijke re-
oduktie-grafiek. in eigentijd zeer
roemd maar sindsdien minder ge-
lardeerd, komt de laatste jaren op-
euw in de belangstelling te staan,
recht, want de prestaties die de
anse meester-graveurs op dit gebied
erden zijn dikwijls van het aller-
ogste niveau, zeker waar het de
chnische aspecten van de graveer-
,nst betreft.

Fegen het einde van de 17de eeuw
dden Franse graveurs als Drevet en
spiaces een procédé geperfectio-
erd, dat hen in staat stelde om schil-
rijen tot in details nauwkeurig in
ent te brengen, waarbij alle nuances
n toon en toets gerespecteerd kon-
n worden. Deze techniek, de zpge-
amde „taille douce" (een combina-
van kopergravure en ets) leverde

zonder fraaie resultaten op, maar
.s uiterst tijdrovend en moeizaam.

reden waarom jonge graveurs allengs
begonnen te experimenteren met an-
dere methodes. Zo maakten zij steeds
meer gebruik van de makkelijker han-
teerbare etsnaald, die hen in staat
stelde om de zwierige schildertrant
van Rococo-meesters als Boucher en
Fragonard te reproduceren, en ont-
wikkelden zij nieuwe procédés als
aquatint en crayon-ets om bij voor-
beeld krijttekeningen te imiteren, met
bedriegelijk „echte" resultaten. Daar-
naast bleef een op de „taille douce"
gebaseerde manier ook in zwang. In de
loop van de 18de eeuw ziet men hoe de
Franse graveurs voortdurend moge-
lijkheden zoeken én vinden om tege-
moet te kunnen komen aan de veran-
derende eisen die contemporaine
schilders aan hun vaardigheid stellen.

Behalve een overzicht van de tech-
nische mogelijkheden en bekwaamhe-
den van de 18de-eeuwse graveurs,
biedt de tentoonstelling ook gelegen-
heid om in kort bestek de ingrijpende
veranderingen in stijl en smaak te vol-
gen die zich voltrokken in de Franse
schilderkunst tussen het einde van de
regeringsperiode van de Zonnekoning
en het uitbreken van de Revolutie. De
invloed van Rubens op de academi-
sche traditie van Le Brun en de grote
belangstelling in Frankrijk voor de
Hollandse „petits maitres" van de 17de
eeuw komen duidelijk tot uiting in de
geëxposeerde prenten. Gravures naar
werken van o.a. Chardin en Greuze
tonen iets van de ontwikkeling van
het genre-stuk en van de invloed van
de ideeën van Jean-Jacques Rouseau.

De expositie besluit met een aantal
prenten waarin het nieuwe en revolu-
tionaire Neo-klassicisme zijn intree
doet (David, „Dood van Socrates"),
nog vóór de Revolutie zelf is losgebar-
sten.

laartprogramma Vrouwen van Nu
ANDVOORT - De vrouwenverem-
g Vrouwen van Nu heeft in de
and maart de volgende activiteiten:
maart: Natuurwandeling naar het
aansvlak. Verzamelen 13.30 uur bij
5 81. Halte Louis Davidsstraat. kos-
rondleiding: f. 1,50 p.p.
maart: Jaarvergadering in Hotel

nerlust. Besproken worden de na-
rsreis naar Zwitserland en de plan-
i voor het nieuwe jaar. Gelegenheid
intekenen voor het museumbe-

k, excursie en speurtocht door
arlem.
l maart: In Hotel Zomerlust wordt
lezing gehouden door de heer Krol
r boeken en bibliotheken. Aanvang

JO uur
4 maart: Museumbezoek in Haar-
. tentoonstelling 'Het huwelijksle-

Iwin Bar solist
[) derde concert
ANDVOORT - Op zondag 23 febru-
geeft het Noordhollands Philhar-
nisch Orkest het derde concert van
Pamilieserie 'Z- Klankjuwelen1. In
concertgebouw in Haarlem wordt
14.30 uur geopend met de Ouvertu-
Die schone Melusine' van Mendels-
n. Daarna volgt "De dans van de
ge geesten" van Gluck. Vervolgens
Ut de solist de Grand Polonaise
'lante van Chopin.
a de pauze staat op het program-
"De Aubade voor piano en orkest"
Poulenc, een optreden van de so-
De middag wordt besloten met "Le
Uf sur Ie toit" van Mihaud.
et orkest staat deze middag onder
'ng van Roland Kieft, de presenta-
"> in handen van Wieteke van Dort,
olist is de reeds eerder genoemde
Üst Alwin Bar.

ven in de zeventiende eeuw'. Onder
leiding van de heer Kooij, kosten f. 4,-
p.p.. plus entreekosten van het mu-
seum. Verzamelen om 11.15 uur Frans
Hals Museum te Haarlem.

18 maart: Modeshow van breimodel-
len Drie Suisses om 14.00 uur in Hotel
Zomerlust.

20 maart: Dagje Amersfoort. Vertrek
08.30 uur met de bus vanaf Gemeen-
schapshuis. De reis wordt onderbro-
ken in de Witte Bergen voor koffie en
gebak, daarna in Amersfoort bezoek
aan de school voor beiaardiers. Wan-
deling door Amersfoort plus gids.
Lunchpauze waarna een bezoek aan
het hofje De Poth met rondleiding
door de regentenkamer, de bakkerij en
de uitdeelkamer. Kosten f. 25,- p.p.
inclusief koffie/gebak en rondleidin-
gen.

23 maart: Koffieconcert in het Con-
certgebouw te Haarlem. Violist Theo
Olaf verzorgt met zijn begeleider Ge-
rard van Blerk aan de vleugel een reci-
tal. plus uitleg. Aanvang concert 12.00
xmr. maar vanaf 11.30 uur kan er in
het Concertgebouw een kopje koffie
gedronken worden. Kosten f. 10,- p.p.

25 maart: 14.00 uur in Hotel Zomer-
lust paasfiguren maken van brood-
deeg onder leiding van Aafke Verpals.
Neem mee: brooddeeg gemaakt van 3
kop tarwebloem, l kop zout. l koffiele-
pel glycerine en l - 1,5 kop water. Be-
halve deze deegbal moet ook plastic
meegenomen worden ter bescherming
van de tafels plus een broodplank,
schaar, mesje, satehprikkers en ver-
sierspulletjes zoals kralen, glitters etc.

27 maart: Speurtocht te voet door
Haarlem, het vervolg op de tocht van
vorig jaar. Vertrek 09.30 uur bushalte
Louis Davidsstraat of per eigen ver-
voer naar Haarlem en verzamelen om
10.00 uur in de Tempelierstraat. Do-
nateurs ook welkom.

Weekend: 22 - 23 februari
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
arts: Bas van Bergen

HUISARTSENPRAKTIJK G.J..I. Mol
en P.C.F. Paardekoper: tel. 15091.
arts: G. J. J. Mol.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355, Flieringa, tel. 12181 en
Zwerver, tel. 12499.
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, Zeestraat 71, tel: 13073.

WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

iKiRK 5
DIENSTEN

Weekend: 22 - 23 februari

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu-
wen, voorjaarszendingscollecte.
Crèche aanwezig.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman,
thema: Parels uit de geloofsbelijdenis.
Kindernevendienst en crèche.

NED. PROT. BOND
Zondag: dr. S.L.Verheus, Amsterdam.

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor.

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag 09.30 uur, zondagsschool/bij-
belgespreksgroepen

10.30 uur: Pastor I.Lee (US).
Zondag 19.00 uur: Avonddienst ds. J.
Overduin .
Woensdag 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond

NED.CHR.GEMEENSCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag om 15.00 uur, tel. 14878.

JEHOVA'S GETUIGEN: Gein. Els-
woud. Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.
BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER KENNEMERLAND: On-
gevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE'
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-'
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

BURGERLIJKE

Getuigenisdienst
in Gemeenschapshuis

ZANDVOORT - Zondagmiddag 23
februari wordt in het Gemeenschaps-
huis aan de Louis Davidsstraat een
zang- en getuigenisdienst gehouden.
Dit is een initiatief van 'De Schuil-
plaats'.

Aanvang van deze dienst 15.30 uur,
belangstellenden welkom, inlichtin-
gen over 'De Schuilplaats' worden ver-
strekt onder telefoonnummer: 023-
250636.

Periode 11-17 februari 1986

Geboren:
Frank, zoon van: Combee, Martin en
Koper Corrie
Patrick, zoon van: Populier Ronald en
Owens, Monica D
Qumtin, zoon van: Saijoen Tjeerd J.
en Vorrink Sally H.M.M.
Jamie. zoon van: Ellison Jerry A. en
Taylor Kerry-Ann
Robbert Ronaldus C.A., zoon van:
Verdel Ronald en Raats Geertruida
C.M.J.

Hardrock in
De Sneeuwbal

ZANDVOORT - Op zaterdag 22 fe-
bruari wordt de hardrockband Angus
in de Sneeuwbal in Heemstede ver-
wacht.

Angus is een band die inmiddels een
goede naam heeft opgebouwd en be-
staat uit Bert Ettema gitaar en zang;
Ed Los zang, William Slijpen drums
en Gerard Carol bas. De zaal gaat
open om 21.00 uur de entree bedraagt ƒ
6,- per persoon. De Sneeuwbal is te
vinden aan de Heerenweg 111 te
Heemstede. Informatie worden ver-
strekt onder telefoonnummer: 023 -
284975.

College van B. en W.
verdeelt de portefeuilles

ZANDVOORT - Naar aanleiding
van de benoeming van de heer Auke-
ma tot wethouder, als opvolger van
wethouder Plieringa, heeft het college
van b en w de navolgende portefeuilles
onderling verdeeld.

Burgemeester H. Machielsen be-
heert de portefeuilles: Algemene Za-
ken/Ruimtelijke Ordening, Woning-
bouw, Verkeer en Economische Zaken
(waaronder toerisme en strandexploi-
tatie) en Huisvesting.
Door Ide Aukema worden Financien
(waaronder belastingen). Onderwijs
en Vorming. Personeel, Organisatie
en Cultuur, Maatschappelijk Welzijn,
Emancipatie, Sociale Zaken en Jeugd-
en Jongerenwerk waargenomen.
In de portefeuille van Fnts van Caspel
bevinden zich: Publieke Werken,
Grond-en Woningbedrijf, Bouw-en
Woningtoezicht, Gas-en Waterbe-
drijf, Milieu, Volksgezondheid en
Sport.
Als loco-burgemeester zal Ide Aukema
optreden, terwijl bij zijn afwezigheid
Frits van Caspel de honneurs waar-
neemt.

Een onderhoud met de burgemees-
ter of beide wethouders dient tevoren
onder opgave van het onderwerp van
bespreking te worden aangevraagd.
Dit kan schriftelijk, of mondeling of
telefonisch met de secretaresse. Wét-
houder van Caspel houdt iedere vrij-
dagavond spreekuur vanaf 19.30 uur
in het raadhuis.
De benoeming van de heer Aukema tot
wethouder heeft ook geleid tot enkele
personele wijzigingen in de commis-
sies en besturen waarin de gemeente
Zandvoort is vertegenwoordigd. Zo
vertegenwoordigt de heer Van Caspel
de gemeente als voorzitter van de com-
missie PW, is hij plaatsvervangend lid
van de commissie midden-en klein be-
drijf, commissaris van de NV Gasvoor-
ziening Zuid Kennemerland, plv. lid

van het algemeen bestuur van de re-
gionale brandweer Kennemerland.
Lid van de commissie van advies van
de vleeskeuringsdienst, lid algemeen
bestuur van de GRWZK, lid van de
sportraad, lid van het gewest Kring
Volksgezondheid en bestuurslid van
de Stichting Sportfondsenbad Zand-
voort.

Aukema tenslotte is voorzitter van de
commissies maatschappelijk welzijn,
financiën, commissie voor de verle-
nmg van bijstand, commissie georga-
niseerd overleg ambtenarenzaken, lid
van het bestuur van het wcrkvoorzie-
ningsschap, lid regionale commissie
Noord Holland van het COGVO, voor-
zitter commissie wet werkloosheids-
voorzieningen, voorzitter commissie
rijksgroepenregehng werkloze werk-
nemers. en lid van het woonwagen-
schap, gewest kring financiën, gewest
kring onderwijs en gewest kring socia-
le zaken.

Muziek in
Club Keur

ZANDVOORT - Na vele jaren be-
schikt de badplaats weer over een eta-
blissement waar - voorlopig vier en
binnenkort zeven dagen per week -
levende muziek zal klinken en waar
clanslustigen zich kunnen uitleven.

Dat is in „Club Keur" in het gelijk-
namig hotel aan de Zeestraat 49, waar
bekende formaties optreden. In de af-
gelopen week waren dat de Jaap Dek-
ker Boogie-Set, het Trio Chris Peck, de
Intercity Jazzband en het Trio Atiba.

Voor deze week luidt het program-
ma:
Donderdag 20 fchr.: Trio Toine Bou-
langer
Vrijdag 21 febr.: Trio David Meier
Zaterdag 22 febr.: Basin Street Jazz-
band
Zondag 23 febr.: New Combo.

De aanvang is circa 21.00 uur, op
zondag 15.00 uur en de toegang is gra-
tis.

Inzameling voor bestrijding epilepsie
ZANDVOORT - In de week van 3-9

maart wordt de landelijke collecte ge-
houden voor de Epilepsiebestrijding.
Hiervoor kunnen zich in Zandvoort
nog collectanten opgeven bij telefoon-
nummer: 023-33.90.60 toestel 2031 (De
Macht van het Kleine), of bij 020-
32.80.25. of 020-32.21.06 (De Vrije
Hand).

Epilepsie is te wijten aan een stoor-
nis in de werking van de hersenen. Dit
jaar luidt het motto: 'Uw steun is voor
ons hoofdzaak'. De opbrengst van de
collecte gaat naar wetenschappenlijk
onderzoek, voor nog betere medicijnen
en behandelmethoden, epilepsicentra,
individuele steun etc.

Collectanten zijn hoofdzakelijk me-
dewerkers van het Nationaal Epilepsie
Fonds of de Macht van het Kleine,
doch vrijwilligers zijn van harte wei-
kom. De collecte wordt dit jaar bege-
leid door een speciaal nummer van het
orgaan van 'De Macht van het Klei-
ne'.

Daarin wordt met diverse voor-
beelden toegelicht wat de epilepsiebe-
strijding in de praktijk betekent. Dit
nummer is op grote schaal verspreid
en in Zandvoort in de Openbare Bi-
bliotheek ter inzage. De krant kan ook
gratis aangevraagd worden bij De
Macht van het Kleine, antwoordnum-
mer 78, 2100 VB Heemstede of telefo-
nisch 023 - 33.90.60.

Nieuw Unicum biedt een
aangepaste woon- en leefomgeving
aan 20O lichamelijk gehandicapte
mensen.
Er werken meer dan 3OO
medewerkers m de hulpverlenende
en ondersteunende diensten
De spanning tussen individu en
instituut is een reëel gegeven dat
regelmatig ter sprake komt m de
werkbesprekingen en m het
overleg met de bewoners
(organisatie)
In Nieuw Unicum wordt het
uitvoerende werk vooral gedaan
door
• de dienst verpleging en verzorging,
• de (para-) medische dienst.
• de maatschappelijke dienst.
• de civiele dienst
Algemene ondersteunende werk-
zaamheden worden vemcht door de
dienst personeelszaken en
opleidingen, de economische
dienst en de directie.
De bijzondere plaats van Nieuw
Unicum m het verpleeghuiswezen is
erkend door de overheid.
Kenmerkend is dat de meeste
bewoners een eigen kamer hebben
en zoveel mogelijk hun eigen
leefwijze bepalen. De gemiddelde
leeftijd is 40 jaar. Omdat er zo
weinig mogelijk beperkende regels
zijn en de hulpverlening vooral
individueel gencht is, aanvullend op
hetgeen de bewoner zelf kan, wordt
in de verzorging alleen gewerkt
door gediplomeerde verzorgenden.
Werken in Nieuw Unicum is
boeiend, uitdagend en lang niet
altijd gemakkelijk.
Daarom selecteren wij op kunde,
ervanng en mentaliteit.

voor 36 uur per week.

BIJ de Dienst Personeelszaken en Opleidingen ontstaat wegens vertrek
van onze huidige kollega een vakature voor de funktie van

sekretaresse (m/v)
Funktie-informatie:
Tot de taken van de sekretaresse behoren onder meer
- het verzorgen van de korrespondentie
- het notuleren en voorbereiden van vergaderingen
- de archivering
- het verwerken van personeelsmutaties
- de administratieve uitvoering van de werving en selektieprocedures
- alle uit de funktie voortvloeiende werkzaamheden.

Funktie-eisen:
- MEAO opleiding sekretariele richting of Schoevers
- bij voorkeur ervaring in soortgelijke werkzaamheden
- goede typevaardigheid
- zelfstandig kunnen werken
- ervaring met tekstverwerkende apparatuur is gewenst.

De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO voor het Ziekenhuiswezen.
Het salaris bedraagt min. f 1866,60 en max. f 2503,80 bruto per maand
bij een 36 unge werkweek.

Voor verdere informatie omtrent de funktie kunt u kontakt opnemen met
de heer P Barnhoorn. tel 02507-61105.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen een week na verschijnen richten
aan de Dienst Personeelszaken en Opleidingen

niEuuu-unicum
Wooncentrum voor lichamelijk gehandicapten te Zandvoort.
Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Administratief
medewerker (m/v)
In ons team met overwegend jonge
mensen is behoefte aan een
administratieve kracht, die in aan-
vang onder begeleiding, in staat
moet zijn boekhoudkundige
werkzaamheden te verrichten.

Onze dienstverlening is toege-
sneden op ondernemingen binnen
het midden- en kleinbedrijf. De werk-
zaamheden omvatten het verzorgen
van administratie, het samenstellen
van jaarrekeningen en het doen van
belasting-aangiften.

Wij vragen voor deze functie
kandidaten in het bezit van het
diploma V.W.O., dan wel MEAO. en
voorts de bereidheid om verder te
studeren.

Wij bieden naast een dyna-
mische werkkring, een goed salaris
en een modern pakket arbeidsvoor-
waarden.

Geïnteresseerden worden ver-
zocht een sollicitatiebrief te schrijven
aan het kantooradres: Paulus Potter-
straat 18, 1071 DA Amsterdam.

Vekemans,Ypenburg van de Pol
Accountants-administratieconsulenten

40 JAAR P. WILKES... 1 JAAR NOEFAR
TE GEKKE OPRUIMING OP IS OP

NOG SLECHTS 7 DAGEN
NU DE LAAGSTE PRIJZEN

ZIE DE ETALAGE
VOOR ELK WAT WILS

STUNT 1
Automat. nageldroger op batterijen __ cn
of mogelijkheid 220 volt Cü,üU
STUNT 2
Automat. strijkbout, temperatuur- „o _n
regeling 220°C, controlelampje £«J,SJU

LAMPEN, TI-BUIZEN, SCHAKELMATERIAAL, SPOTJES, ENZ. ENZ.

ELECTRO
Efl FDTO

nocFcir
PASFOTO'S in kleur of zwart/wit, klaar in 1 minuut.
Zoek niet verder, wat geeft het. . .

ELEKTRO FOTO (y7h P. Wilkes) heeft het!
Thorbeckestraat 15 t/j* Casino Zandvoort, tel. 13378
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csu
Schoonmaak Efficiency B.V.

vraagt

NETTE PART-TIME
SCHOONMAKERS M/V

Voor diverse objekten in
Zandvoort.

Uw reaktie zien w/j met belangstelling
tegemoet op telefoonnr: 071-124875
tijdens kantooruren.

BALLETSTUDIO MARIJKE FANCHER
Oranjestraat 12 Zandvoort

Klassiek - Jazz Ballet
Tapdance en Aerobic

Alle leeftijden.

Inl. tel. 14677/18981

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPUTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie)

TAPIJT
AUG. V.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

VRUGHTEWGEBAKJES

ELLEN
Ir. Fnedhoffplem 10
Zandvoort, 50 m van het zuidstrand
Tel 02507-12773

Vakkundige en liefdevolle
verzorging van uw (ras)hond

dibevo Wij doen
speciaalzaak. net iets meer,

rr

ZANDVOORTSE
OPERETTE VERENIGING
presenteert op 3 en 4 maart a.s.

de Western musical
CALAMITY
JANE"
van Sammy Fain.

In de STADSSCHOUWBURG
TE HAARLEM

AANVANG 19.45 uur

Kaarten a ƒ 15,- te bestellen bij:
tel. 02507-13840/19565/12870,

023-256316 en op de avond van de
voorstelling aan de schouwburg.

Hierbij danken de organisatoren van het

KINDERCARNAVAL 1986
allen die hun bijdragen hebben geleverd dit

tot een grandioos feest te maken.

Play-inn
Zomerlust
Esplanada
Chaplin Bar
't Sluisje
Bar Junior
Chin-Chin
La Gage
Zirberl Stuhe
Café Bluijs
Be Klikspaan
Café Kerkhoven
Hoilandia Bar
Beach Club
Bonaparte
Fair Way
Bergerie
Café Koper
Prix D'Ami
Casa di Pisa
Black Jack
C.V.
de Scharrekoppen

A.B.N.
't Zeepaardje
Club Pomme
Belicia
de Raadsheer
La Bastille
Kenzo Bar
H. Hildering
de Schatkist
Tiroler Stube
de Bierwinkel
de Kousenpael
politie Zandvoort
V.V.V. Zandvoort
Rode Kruis
Friture D'Anvers
Febo
Gebouw de Krocht
Fam. L. Jansen
J. Methorst
S. van Straaten
C.V.
de Schuimkoppen

Wij hopen volgend jaar
wederom op uw medewerking te

mogen rekenen.

W. P. Harder
J. J. Sèe'cs'aar

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM: ZANDVOORT:
(C. Koper)

023-255021 02507-18225

ROB JANSSEN
ZAHDVOORT

Kochstraat 10 - 2041 CE Zandvoort
Tel. 02507-15966

Onderhoudsbeurten en reparatie van alle merken.
Storingdiagnose met behulp van

electronische rollen-testbank.
Laag uurtarief en vlotte service.

TE KOOP

GARAGE
VAN GALENSTRAAT

Inlichtingen: Tel. 02507-15531

Makelaar o.g. H. W. Coster BV

Fa. Gansner & Co
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein -Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

BELI'S
SCOTCH
WHISKY

22.95

PORTUGAL IN DE EEG

W A^UVJ^VW.*^

MATEUS
! N ERVEN

JOUKE DE
JONGHE

KORENMOUT
HELE qn°/
LITER UU/oALC.

KORENMOITT

^Jlirrr

iBACARDl
Sfyemr 21.95

DEZE LAGE PRÜZEN B!
DIRCK n l SLÜTHWJ W!

CÜTES DU RHÖNE
CHAIS DU COMTAT

HESSEN
VOOR:

CROZES
HERMITAGE
1985 nu:

BEST PILS o 25

6

Ml e e 9 e c

COCKTAIL TIP!
MAAK EENS

EEN
BLOODY MARY

BESSEN JENEVER

SMIRNOFF VODKA

SISI SINAS
HELE LITER
geenjUZiTnu: NU BIJ ELKE FLES:

JOMATENSAP
LITERPAK

DIRCKELTHEEFTOOK:
beroemde wijnen-,
uit Griekenland

RETSINA 4.49

uit Joegoslavië
PROSEK hele liter 10.95

uit Australië
HAMILTONSHIRAH .. 5.98

uit Portugal
DAO CAVENAL 1979 .. 6.98

uit Frankrijk
CHABLIS 15.95
Chêteauneuf du Pape .. . 13.95
GEWURZTRAMIIMER . . 8.98

CHIANTI CLASSICO 1983
CASTELLO 3.98

n?,̂

(veelal naast/b ij supermarkten vin Dirk vin den Broek, Bis vin der Heijden, Digrosen
Oirkson). • Amsterdam: Nieuwpoortstrut, Lijnbuntgncht, Sloterkade, Delflandplein,
Osdorpplein, Lambertus Zijlplein, Plein '40 - '45, Motorkade, Kimperfoelieweg, Kastelen-
straat. • Zwanenburg • Hoofddorp • Nieuw Vennep • Zindvoort • Volendim
• Hilversum • Katwijk un Zee • Sisscnheim • Hillegom • Noordwijk • Leiden
• Noordwijkerhout • Oude Wetering • Spijkenissc • Dordrecht • Sliedrecht l Bolnes
• Ridderkerk • Pipendrecht • Vlurdingen l Schiedam • Rotterdam: Overschie,
G.J. Mulderstraat en Alexanderpolder. (zie voor juiste idressen de Gouden Gidsen).

8532



jrtEEK|lEDIA 30" DONDERDAG 20 FEBRUARI 1986

Bevolking en ondernemers hebben inspraak

Yoetgangersdomein in dor
al verder worden uitgebreid

ZAND VOORT - In een speciale ker, komend uit de Kerkstraat overge-
ergadering is vorige week woens- leverd aan de willekeur van de auto-
agavond door het Buro voor Ste-" mobilist: 'stopt hij/zij wél, of niet bij
enbouw en Architectuur, Van
lezik Partners BV uit Rotter-
am, het door hem ontworpen
lan voor een autovrij dorpscen-
rum aan raadsleden en andere
langhebbenden gepresenteerd,

'en plan dat gezien moet worden
Is een eerste aanzet, want voor-
at tot uitvoering (in fasen) zal
'orden overgegaan, zullen onder-
emers, inwoners en belangheb-
enden ruimschoots de tijd krij-
en zich uit te spreken over de dan Haltestraat
ntwikkelde de^lplannen.

het zebrapad'.

In het basisplan wordt ervan uitge-
gaan dat een deel van de parkeer-
plaats voor het Casino bij uitstek ge-
schikt is om door middel van bebou-
wing ter plaatse een betere vlakverde-
ling te krijgen, die de overstekende
voetganger beter begeleidt. Een ver-
smalling van de Thorbeckestraat ter
hoogte van Badhuisplein/Kerkstraat
werkt ook gunstig voor de voetganger.

In nauwe samenwerking met de
enst Publieke Werken en de ge-

icentepolitie is door Buro Van Hezik
:n onderzoek verricht naar de moge-

j kneden het dorpshart autovrij dan
el verkeersluw te maken. Hierbij
eert de Zandvoortse gemeentepolitie
n grote inspraak gehad bij het ver-

eerskundig aspect van deze plannen.

Uitgangspunt bij de opstelling van
et plan is geweest het (her)inrichten
In open en openbare ruimten met als
jel het verblijfsklimaat van de voet-
angers in het dorpscentrum te ver-
roten. "Belangrijk hierbij is", aldus
uro Van Hezik, "dat de functie van
e rond het centrum doorgaande we-
n wordt gestimuleerd, terwijl ander-
]ds voor de bezoekers met een auto
•n duidelijke relatie moet worden ge-
gd tussen parkeergelegenheid en
oetgangersdomein". Hierbij is Van
ezik uitgegaan van de "bestuurlijke
antekeningen voor het te ontwikke-
n beleid" dat door de raadsleden in
983 is goedgekeurd.

)omein voetganger
In het basisplan is uitgegaan van
in voetgangersdomein dat het gebied
mvat vanaf het Badhuisplein via
erkstraat, Kosterstraat, Dorpsplein,
asthuisplein, Kerkplein, Kleine
rocht, Raadhuisplein, eerste deel
altestraat tot aan de Kousepael,
choolstraat, Louis Davidsstraat tot
n met de Grote Krocht. Door de auto
t dit gebied te weren, komt volgens
an Hezik de nadruk te liggen op de
mctie van het dorpscentrum name-
k, dé ontmoetingsplaats van Zand-
ïort. Verenigingen en organisatoren
i'r*(evenementen zouden hierop kun-
en inspelen terwijl het eveneens de
mkels waarschijnlijk een kwalitatie-

stimulans geven. Op deze wijze
ordt ook het wonen in het centrum
•ntrekkelijker gemaakt.

De Rotonde op het raadhuisplein
Dmt in dit basisplan te vervallen, ter-
ijl de busbaan wordt versmald. Het
nsstation aan de Louis Davidsstraat
ijft echter gehandhaafd, terwijl in de
ranjestraat slechts éénrichtingver-'
»er wordt toegestaan. Eveneens be-
ngrijk wordt genoemd de verbinding
ssen Badhuisplein en Kerkstraat,
omenteel is de argeloze strandbezoe-

In het basisplan (bij de presentatie
werd uitdrukkelijk gesteld dat het hier
slechts gaat om een ruwe uitwerking
van ideeën, die nog de nodige invulling
behoeven) wordt uitgegaan van een
rijrichting in de Haltestraat die tegen-
gesteld is aan de huidige, namelijk van
Noord naar Zuid. Een deel van de
Schoolstraat is toegevoegd aan het
voetgangersgebied, evenals het gedeel-
te van de Haltestraat tussen School-
straat en Willemstraat. Het drukke
voetgangerspunt Haltestraat/hoek
Schoolstraat is in het voetgangersge-
bied opgenomen.

Volgens Van Hezik betekent deze
veranderde rijrichting (vanaf de Zee-
straat slechts toegestaan voor laden
en lossen en bewoners) een ontsluiting
van het westelijk deel van het dorps-
hart. Het verkeer wordt namelijk van-
af de Zeestraat slechts via de Brug-
straat toegelaten. Het 'doorgaand be-
wonersverkeer' kan via een kort stukje
Pakveldstraat links of rechts richting
Swaluëstraat worden geleid.

Het begin van de Grote Krocht
wordt betrokken bij het voetgangers-
domein. De rijbaan zou versmald kun-
nen worden, zodat automobilisten en
de bus in één rijrichting deze straat
kunnen gebruiken. Een kleine wrjzi-
ging in de busroutes zou ervoor kun-
nen zorgen dat de bus, komend vanaf
de Hoogeweg altijd via de Oranjestraat
het busstation bereikt. Laad- en los-
problematiek voor winkeliers aan de
Grote Krocht kan worden voorkomen
door een ontheffing aan leveranciers
te verlenen op een klein gedeelte van
de busbaan.

De zeer grote ruimte die ontstaat
wanneer de Rotonde wordt'opgehe-
ven, kan opgevuld worden door op de
hoek Grote Krocht/busbaan de be-
staande bebouwing uit te breiden, zo
wordt voorgesteld.

Parkeergelegenheid
Door de raadsleden die bij deze pre-

sentatie aanwezig waren, werden vra-
gen gesteld over een parkeergelegen-
heid voor automobilisten. Door Van
Hezik is bij de opstelling van het basis-
plan gebruik gemaakt van de gege-
vens die door de Zandvoortse politie
zijn verstrekt. In het voetgangersge-
bied bevinden zich nu namelijk een
groot aantal parkeerplaatsen, waar-

van er circa zestig zullen verdwijnen.
Hiervoor zal toch een oplossing gevon-
den moeten worden. Overwogen wordt
om de parkeergelegenheid aan de
Prinsesseweg uit te breiden. Geopperd
wordt ook, de mogelijkheden te onder-
zoeken van de huidige parkeerterrei-
nen Pavau^eplein, Burgemeester van
Fenemaplem, Watertoren, Prinsesse-
weg, en de parkeerplaatsen langs de
Hoogeweg (zuidzijde), Thorbecke-
straat (westzijde). Burgemeester En-
gelbertsstraat (westzijde) en Seinpost-
weg.

Het gaat hierom 650 parkeerplaat-
sen die een functie kunnen vervullen
ten behoeve van het centrumbezoek.
Strandbezoekers zouden door een dui-
delijke aangeving van richtingborden
direct naar de in de nabijheid van het
strand gelegen parkeerterreinen kun-
nen worden geleid.

De vergroting van het voetgangers-
gebied vraagt om een aanvaardbare
verkeerscirculatie zonder verkeerso-
verlast in het woongebied dat direct op
het vpetgangersdomein aansluit. Er is
een ringwegstructuur aanwezig rond-
om het centrum (met uitzondering
van Badhuisplein-Strandweg) om het
voetgangersdomein, namelijk Hoge-
weg / Koninginneweg / Kostverloren-
straat / Zeestraat / Burgemeester En-
gelbertsstraat / Thorbeckestraat.
Deze ringwegstructuur is in tweerich-
tingen berijdbaar, behalve het deel
van de Haarlemmerstraat tussen Ko-
ninginneweg en Brederodestraat dat
slechts een éénrichtingsverkeer kent.

De belangrijkste ontsluitingswefgen
voor het voetgangersdomein zullen
worden: Oranjestraat / Grote Krocht /
Prinsesseweg. Andere ontsluitingswe-
gen vanaf de Hoogeweg kunnen zijn:
de Duinstraat en de Poststraat. Zij be-
reiken slechts een klein gebied, maar
genoeg voor diegenen die hier belang
bij hebben.

Aanzet
Het gepresenteerde basisplan, dat

nog in een aparte vergadering van de
commissie midden-en kleinbedrijf aan
de ondernemers zal worden gepresen-
teerd, werd met gemengde gevoelens
door de raadsleden ontvangen. Voorop
werd gesteld door burgemeester Ma-
chielsen dat het basisplan slechts ge-
zien moet worden als een eerste aan-
zet. Voordat zelfs maar onderdelen
van het plan zullen worden uitgevoerd
zullen zowel de ondernemers als de be-
woners uitgebreid worden voorgelicht
en hun mening mogen geven. De
raadsleden waren genuanceerd in
hun eerste reactie. Gielen uitte de
vrees dat door een voetgangersdomein
in te stellen de kleinere ondernemer
zal verdwijnen, terwijl D66 (Termes)
van mening was dat de bewoners in
het gebied ten westen van de Halte-
straat niet op de verkeersstroom zaten
te wachten.

Positiever geluiden kwamen er van
de PvdA en VVD die zich in grote lij-
nen wel met plan konden veereenzel-
vigen.

oetgangersdomein in het jaar 1900

j De boerderij van Saasse. In het midden woonde vroeger 'Moeder Nelletje'(Koning) die menige zomer kamers
f rhuurde aan de schilder Jozef IsraelS. toto van Gemeentearchief Zandvoort J N de Heer
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TOEN het centrum van Zandvoort
nog het voetgangersdomein was.

zo omstreeks het jaar 1900/1910 en er
bijna nog geen auto rondreed op zoek
naar een parkeerplaatsje. in die jaren
ging mevrouw A.Jongsma-Schuiten
naar de school aan de Hogeweg. Op
haar weg, door het centrum passeerde
zij dagelijks de boerderij van Saasse,
waarover zij nu verteld:

Op het stuk Haltestraat, waar nu de
tearoom van Thomas is gevestigd
stond de boerderij van Saasse. Het
weiland liep tot achter het raadhuis
(waar nu het parkeerterrein is) hierop
graasden meestal schapen. Ook liepen
er rond de boerderij altijd kippen.
Vanaf het huis liep een breed schel-
penpad nmaar achteren waar een
schuur stond voor landbouwwerktui-
gen, tenminste dat denk ik. Aan het
huis waren appartementen gebouwd
voor badgasten, het zag er aan de bui-
tenkant uit als een grote serre.
Boer Saasse kan ik mij nog goed herin-
neren, hij had een kiel aan, pet op en
droeg witte klompen. Ik zag hem wel
eens langs fietsen, dan had hij zo'n
blauwe kleine melkbus aan zijn stuur
hangen. Soms bracht hrj'ook op de
kruiwagen grotere welkbussen weg.

Achter de boerderij stond het huis
van de familie Koning, daar woonde

Trien en haar broers. Dat .was een
schildersbedrijf, op de plaats waar nu
Garage Versteege is gevestigd, het was
een mooi huis, helemaal wit gepleis-
terd en het had zwarte randen onder
de ramen. Er was een grote tuin met
witte schelpen om het huis met ach-
terin een schuur en een kleine hooi-
berg. Zomers bloeiden daar goudsbloe-
men. Wanneer ik mijn ogen dicht doe,
dan zie ik het zo weer voor mij. Ja toen
was het begrip voetgangersdomein
nog niet geboren, ben je mal, heel
Zandvoort was het domein van de
voetganger".

Man gewond bij
bevrijden hond

ZANDVOORT - Een 42 jarige inwo-
ner van Zandvoort is vorige week ge-
wond'geraakt in de Haltestraat. De
man liet zijn hond uit toen deze werd
overmeesterd door twee Rottweilers.
Hij bevrijdde zijn huisdier, doch werd
zelf aangevallen door de Rotweilers.
Hij werd gewond aan zijn rechterhand
en been.
De eigenaar van de Rotweilers heeft
de politie beloofd contact met de 'gebe-
ten' man op te nemen en zo tot een
schadeloosstelling te komen.

• Het centrumplan dat voorziet in
bestaan dat dit 'onverwacht' wordt
voor inspraak.

een voetgangersdomein in het centrum. Voorlopig echter behoeft geen vrees te
uitgevoerd. Belanghebbenden en bewoners krijgen ruimschoots de gelegenheid

C. Zwaag
overleden
ZANDVOORT - Maandagmor-
gen 17 februari 1986 is na een kor-
te ziekte onverwacht overleden de
heer C.Zwaag op de leeftijd van
ruim 61 jaar.

In het dorp genoot de heer
Zwaag grote bekendheid door zijn
activiteiten voor de historie van
Zandvoort Als amateurfotograaf
heeft hij zich sinds de wederop-
bouw van de badplaats bezigge-
houden met het fotografisch re-
gistreren van historische panden
en dorpsgedeelten. Met grote
nauwgezetheid heeft hy de na de
oorlog verrezen nieuwbouw aan
de boulevard fotografisch vastge-
legd, dit m relatie met de vroeger
op deze plaatsen aanwezige be-
bouwing. Hierdoor ontstond ver-
gehjkingsmateriaal. dat een dui-
dehjk inzicht geeft van het Zand-
voort van vóór de bezetting.

Door het geven van dia-avon-
den, tezamen met de heer J.A.S-
teen, waarbij oude foto's op dia's
werden overgezet, heeft hij veel
bijgedragen tot de bekendheid
van de historie van Zandvoort in
de regio. Bij de dia-presentaties
die nu nog zullen worden gehou-
den, zal hij node gemist worden.
Deze avonden genoten een grote
bekendheid bij een breed publiek.

De heer Zwaag was een sociaal-
bewogen mens die zich vaak heeft
ingezet voor talloze activiteiten.
Zo was hij onder andere jarenlang
betrokken bij het scoutingwerk
in de badplaats en heeft nog mm-
mer een school een vergeefs be-
roep gedaan op hem bij het orga-
niseren van activiteiten voor de
jeugd.
De crematie vindt plaats op vrij-
dag 21 februari om 13.00 uur te
Driehuis-Westerveld.
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Expositie
van amateurs

ZANDVOORT - Door het wegvallen
van een regeltje in de tekst in de krant
van vorige week werd het ragfijne
knipwerk dat op de tentoonstelling in
het Cultureel Centrum te zien is, toe-
geschreven aan de heer Huystee. Deze
vervaardigt echter schilderijen, ter-
wijl A en G Cluwen verantwoordelijk
zijn voor het knipwerk op deze exposi-
tie van Zandvoortse amateurs.
Mevrouw Wardenier, die de antieke
werklappen borduurde, constateerde
eveneens een zetfout in haar naam. In
de krant werd vermeld mevrouw Gar-
denier. Voor beide fouten onze excu-

Verrassende expositie

Willy van Haard, een veelzijdig
kunstenaar

ZANDVOORT - Zaterdagmid-
dag is onder grote belangstelling
in Sociëteit Duvsterghast de ten-
toonstelling geopend van de
Haarlemse kunstschilder Willy
van Haard. Een verrassende ten-
toonstelling van een hardwerkend
kunstenaar.

De expositie werd geopend door de
Zandvoorter Jacq van -der Berg die in
een korte toespraak een korte levens-
beschrijving wijdde aan Van Haard
(56) die pas op 30-jarige leeftijd het
penseel opnam. Les ontving de Haar-
lemmer onder andere van de bekende
Poppe Damave. Na verloop van jaren
ontwikkelde hij een geheel eigen stijl,
landschappen, stillevens of bloemen
werden in de ogen van Van Haard
'cosmische geboorten'. "Het klinkt af-
gezaagd, maar het begrip 'het wezen
achter de dingen' geldt zeker voor deze
aquarellist", aldus Van der Berg in
zijn openingswoord.

Bij bezichtiging van de tentoonge-
stelde werken valt op dat van deze een
dromerige sfeer uitgaat. Naast zeer
herkenbare onderwerpen, zijn er doe-
ken waar een transparante sfeer voel-
baar is, droom- en werkelijkheid lijken
ineen te vloeien. De kustenaar die bij
de opening zelf aanwezig was, vertelde

• Kunstenaar
Willy van
Haard, zijn
werk is te zien
in Duyster-
ghast.

later dat hij bij Jong Haarlem Vooruit
zeer veel mensen heeft les gegeven.
"Ook lesgeven is een boeiende vorm
van kunst. Voor enkelen van mijn
oud-leerlingen heb ik respect, wan-
neer ik zie wat ze hebben bereikt. Ik
weet zelf wat het is om te vechten voor
erkenning. Jammer is, dat het tegen-
woordig 'in' is al na enkele jaren te
exposeren. Zo ziet het publiek door de
bomen het bos niet meer".

Het Zandvoortse publiek zal echter
geen moeite hebben bij de expositie

van Willy van Haard. Het is het werk
van een zeer volwassen kunstenaar.
Na de vele steden, Amsterdam, Haar-
lem, Leeuwarden, Aalsmeer, De Rijp.
Umuiden mag men zich gelukkig prij-
zen dat door het initiatief van de
Duysterghast men niet ver hoeft te
reizen voor een tentoonstelhngsbe-
zoek.
De expositie is te bezichtigen tot en
met 16 maart iedere zaterdag en zon--
dag van 14-18 uur, in Sociëteit Duys-
terghast, Gasthuisplein 5. Toegang
gratis.

Stuifzand

HET CENTRUMPLAN waar-
in een herstructurering van

het dorpshart wordt aangekon-
digd, is niet overal gunstig ont-
vangen. Er zijn enkele raadsle-
den die het 'echt helemaal niet
zien zitten'. Hierbij ontvangt dan
het Bureau voor Stedebouw en
Architectuur Van Hezik forse
kritiek. Hieronder volgen enkele
van die opmerkingen.
• "Ik word zo moe van die man.
Af en toe heb ik het gevoel dat ik
naar Toon Hermans zit te kijken,
wanneer hij weer een plan komt
presenteren. Het is precies het-
zelfde zo eens in de twee jaar een
optreden, waarin geen echt nieu-
we plannen worden ontvouwd.
Precies Toon, niet onaardig,
maar je denkt, 'Goh, heeft hij dat
al niet eens eerder gezegd?'. Hij is
nu al bezig sinds de presentatie
van de veel omstreden structuur-
schets voor Zandvoort. Dat was
in 1980. Hierin kon ik ook geen
écht nieuwe gezichtspunten ont-
dekken. Toen al was de strekking
van zijn betoog 'het strand dich-
ter bij het dorp brengen'. Nu zes
jaar later, hetzelfde verhaal. Dit
keer toegespitst op de Kerk-
straat, wanneer hij dan zijn ver-
haal begint: 'Komend uit de

Kerkstraat op weg naar het
strand...' denk ik 'Daar gaan we
weer'. Net als Toon Hermans
krijgt hij van zijn fans weer een
daverend applaus, wordt er gela-
chen en trots rondgekeken zo
van: 'Nee maar wat zegje daar-
van, is dat geen goeie'. Sorry,
maar dan heb ik het gevoel dat ik
in de verkeerde voorstelling zit.
dat ik wel eens een andere artiest
had willen horen, desnoods Leen
Jongewaard, maar niet wéér een
Toon Hermans die met veel fan-
fare in een ander jasje dezelfde
boodschap uitdraagt".
• Een ander raadslid is bevreesd
dat het plan de kleine onderne-
mer in het dorpscentrum de das
om zal doen. Hij heeft aangekon-
digd dat hij 'Niet voor zijn bief-
stukje twee straten ver gaat lo-
pen', liet antwoord van stede-
bouwkundige Van Hezik "Dat,
wanneer de raad voor een voet-
gangersgebied kiest, de automo-
bilist inderdaad zal moeten lopen
naar de slager, of elders zijn
boodschappen moet doen", moet
de kleine ondernemer wel met
enige zorg vervullen.
• Hierbij sluit aan het telefoontje
ter redactie ontvangen van inwo-
ners uit Bentveld, "Mogen wij al-
vast inspraak hebben en tegen
het plan protesteren, of denkt u
dat dat geen zin zal hebben. Weet
u wat de ondernemers hiervan
denken?". Helaas dat weten wij
niet. Ten eerste krijgen deze in-
spraak, ten tweede is er een com-
missie Midden- en Klein bedrijf
waarin het plan eveneens wordt
besproken, en dan... ja dan, is er
nog het Bureau Terp dat door de
ondernemers ingeschakeld is met
de opdracht ook een herstructu-

reringsplan voor het dorpshart
te maken. Misschien kan dit ge-
zien worden als de zo gaarne ge-
wenste 'andere' artiest die een
voorstelling geeft. Het wordt
even afwachten of dit debuut een
'openbaring' of een 'tegenvaller'
betekent.
• Ondernemers op het Gasthuis-
plein hebben wat spottend gerea-
geerd op de beloofde inspraak.
"Iemand die iets over inspraak
wil weten, adviseren wij naar het
Gasthuisplein te komen. "Auto-
vrij", een "Evenementenplein",
we horen het nog. Wij hebben ge-
streden tot onze tanden versleten
waren, en wat zijn de geluiden
die wij nu opvangen van de
raadsleden: "Een doods plein",
"het lijkt wel een mortuarium"
etc. Toen wij dit voorspelden, was
dit niet waar. Het is alleen zo
jammer dat de tijd inderdaad
leert dat wij gelijk hadden, maar
dan is het te laat".
• Tobber komt wat verkleumd
binnen zetten. Wrj hadden hem
al eerder verwacht, maar hij is
wat aan de late kant.
"Ja het is een heel eind lopen en
dan met die forse wind, dat gaat
mij niet in mijn vacht zitten",
kondigt hy huiverend aan.
"Wanneer je ons verteld waar je
geweest bent, dan kunnen wij
misschien met je meevoelen",
hebben wij hem geadviseerd.
Grote verbazing tekent zich af op
de eigenwijze kattesnuit.
"Hebben je nu echt geen idee
waar ik ben geweest? Dat is toch
overduidelijk. Ik kom helemaal
van de Herman Heijermansweg.
Ze gaan nu eindelijk de noodwo-
ninkjes slopen. Alle ouderen zit-
ten weer netjes onderdak, en die

hap gaat weg. Ik houd een oogje
m het zeil natuurlijk, niemand
die dat doet, dus houd ik de stand
van zaken bij".
"Waarom moet jij dan wel een
oogje m het zeil houden?", mfor-
meerden wij belangstellend.
• "Een vrij logische zaak", ant-
woordde hij hooghartig. "Kijk,
eindelijk die barakken weg, bete-
kent dat de straat weer opge-
knapt gaat worden. Alle kuilen
uit hf't wegdek, een keurig stoep-
je en.. en daarom loop ik daar re-
gelmatig naar toe. eindelijk wat
meer lantaarnpalen. Tenminste
daar reken ik op. Voor ons katten
is het daar een geweldige plaats 's
avonds, lekker donker, maar voor
de bewoners niet. Ze vragen nu al
zo lang om extra licht langs het
voetpad, en ik dacht dat kan
mooi meegenomen worden. Ik
ben alleen bang dat straks het
karwei geklaard is. zonder dat de
lantaarnpalen worden geplaatst.
Daarom loop ik daar iedere dag
even naar toe. Want je weet het
maar nooit, straks is alles kant
en klaar en zijn ze toch weer die
verlichting vergeten".
• Duidelijk vermoeid strekte hij
zich voor de kachel uit en viel in
slaap.
Dom beest, wanneer de vorst in
de grond zit, dan wordt er geen
grondwerk verzet. Dat wist hij
zeker niet. Trouwens wij hebben
een hard hoofd m die verlichting,
wij weten dat zo net nog niet.
Maar laat maar rustig slapen,
wat niet weet wat nipt deert.
Wordt dit overigens niet vaken
gedacht in Zandvoort?
• Dit was het weer deze week, de
krant is klaar... voetjes op tafel,
tot volgende week.
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GEZELLIG PARTERRE APPARTEMENT
MET ZONNIGE TUIN EN GARAGE.
Indeling: woonkamer met open keuken,

slaapkamer, douche en toilet.

Vraagprijs ƒ 90.000,- k.k.

Inl. mak. o.g.

H. W. Coster
telefoon 15531

WONINGRUIL
2-KAM.FLAT, SWALUËSTRAAT
(nieuwb.) 1e etage, v.v. c.v., douche, etc.
ƒ354,- p.m.

Voor 2/3-kam.flat in Zuid.
Tel. 02507-14286 na 17.00 uur.

Te koop

WERKPLAATS
In centrum dorp ca. 83 m2

Vraagprijs ƒ 65.000 k.k.

Inl. makelaar o.g.
H. W. COSTER b.v. Tel. 15531

Flexa kleurenpracht binnenshuis
Hexatex ,
nu nog witter
• voordelige latex voor

muren en plafonds
• makkelijk aan te brengen met de

rolborstel

Flexa Plafondcoating
nu blijvend lage prijs
• vult scheurtjes en gaatjes
• dekt uitstekend
• in vele kleuren

Cetabever Vloerbijts
Dekkend Wit
• slijtvaste witte afwerking
• zijdeglanzend
• voor nieuwe en reeds behandelde

vloerplanken

Kombinaties in pastei en
wit, in ajdeglansiak en
muurverf

Flexa Satin
• zijdeglanzende modekleuren
• op deuren, kozijnen, ramen en

meubelen

Flexa Wnyllatex
• zijdeglanzende muurverf

IvFIJR Paradijsweg 2, Zandvoort

De specialist
in al uw

bloemwerken

Geen
Elfstedentocht

maar W6l
bloemen van ,
BLOEMEIMHUIS

J. BLUYS
Haltestra at 65-Zandvoort

Tel. l 20 60

Zandvoorts Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia,
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9 , Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 , Zandvoort

AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort

Drog. Bakels,
Kerkstraat 31 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

DAGMARKT VERLAAGT Z'N PRIJZEN
Schouderkarbonade
geldig van 19 t/m 22 februari

ZUIVEL VLEES
geldig van 19t/m 22 februariMagere yoghurt

met vruchten
literpak

Ribkarbonade
kilo

Haaskarbonade
kilo

Crox halvarine
500 q ram

VLEESWAREN
aljeers in zaken met vfeeswaren-
bbeüekof ambachtelijke slagerij

DIEPVRIES
Rode kool met
appeltjes
Greengold 450 gram

Corned beef
150 gram

Mora kipkantjes
450 g ram

Fijne cervelaatworst
150 gram

KAAS
alleen in kaasboebek

Boterhamworst
150 g ram

Champignonpaté
150 gram

Oude kaas*
vers van 't mes 500 gram

IJsselkaas*
25% minder zout 500 gram

GROENTE
geldig van 19 i/m22 februari-

Blued'auvergne
vers van 't mes 100 gram Navel

handsinaasappelen O QO
mdraaqtas 3 kilo O «v/OBROOD/NOTEN

* alleen in notônboetSek Hand-appels
LaxtonVolkoren brood

gratis gesneden 800 gram Sperziebonen
importRozijnen-of

krentenbrood
400 g ram

Candynuts*
(suiker pinda's) 250 gram

Paprika
rood of groen

Theezakjes roodmerk n "TQ
20 stuks a 4 gram &9$ \J.JL\J

Spaghetti
500 g ram 0.79
Unox rookworst
250 g ram 2.49
Gezinswasmiddel
zak a 2000 g ram 3.19
Dreft afwasmiddel
500 ml 2.49
Grolsch bier
beugelf les a 45 cl 0.92
Inex chocoladedrank
hterfles

C\ Q7
\J^J L

Appelmoes
blik a 850 ml 0.89
Bonzo diner
1500 gram 4.39
Halvamel
halfvolle koffiemelk
pak a 464 g ram 1.59
Becel margarine
kuip a 500 gram 2.36
Mona yokidrink
vruchten
literpak 1.59
Dag verse karnemelk
literpak 1.12
Eru goudkuipje
100 gram 1.09
Kellog's cornflakes
375 g ram

O
Ltm

Honig groentesoep A QQ

^0.99Honig kippesoep

Calvé slasaus
fles a 500 ml 2.09
Gouda's Glorie
satésaus
kuip a 250 gram 1.99
Spa rood
hterfles 0.75
Vermicelli
500 g ram 0.69
Lassi toverrijst
400 gram 1.69
Dippy toiletpapier
4 rollen

Riedel appelsientje
literpak

meteen
Het Dagmarkt nieuws is zó belang-

rijk dat het wel in de krant mag.
Voortaan vindt u ons elke week

met een grote advertentie in dit blad.
Vandaag voor het eerst. En u treft

het meteen.
Want de Dagmarkt gaat zich van

z'n voordeligste kant laten zien... met een
reusachtige prijsverlagings-operatie.

maar
in de buurt!

En in de "200 van de Dagmarkt" Met brood zó uit de oven.
vindt u maar liefst tweehonderd vaste, Met groenten zó fris van de veiling,
drastisch verlaagde Dagmarkt prijzen met Met een assortiment dat u nergens voor-
onze Nergens - Goedkoper - Garantie. deliger en zó kom pleet vindt.
Ons vers is nu voordeliger dan ooit. Natuurlijk moet u dat allemaal wel zelf
Wij durven zelfs te zeggen " komen kontroleren.
dat de Dagmarkt daarmee
de beste in de buurt is. mmmmmmmi
Met dagelijks vers vlees.

Nu is de Dagmarkt helemaal in t voordeel!

En dat is nou juist zo
aardig: daarvoor hoeft
u niet ver van huis!

Zandvoort:0ranjestraat 2-12i s
có
9
(D
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Acupunctuur is oude Chinese geneeswijze: ,,Als Yinn en
Yang in evenwicht zijn, is de geest vrij van alle ziekte"

De natuurgeneeskunde is in opmars. Vooral jonge mensen
onderzoeken de mogelijkheden van homeopathie

(kruidengcneeskunde) en waarderen de huismiddeltjes, die mensen
vroeger tegen kwaaltjes gebruikten, steeds meer. Ook de

levensfilosofie uit het Verre Oosten staat in de belangstelling. Yoga
en Tai-Chi worden door steeds meer mensen beoefend. In dit rijtje

past ook de acupunctuur. Een alternatieve geneeswijze, die men
j associeert met 'het prikken met naaldjes in je lijf'. Het is echter meer

dan dat.

Meer dan tweeduizend jaar geleden vonden de Chinezen een
nauwkeurige verklaring van het menselijk lichaam. Zij kwamen tot

; geheel eigen opvattingen over de menselijke geest en het menselijk
lichaam. De acupunctuur is diep verweven met die oosterse filosofie.
Acupunctuur is een oude Chinese methode om ziekten te genezen.

Wim Voorbij is erkend gediplomeerd fysiotherapeut. Daarnaast is
hij ook gediplomeerd acupuncturist. Hij woont in Hoofddorp aan de

Schweitzerstraat 50 en heeft praktijk aan huis. Bovendien behandelt
hij één keer in de week als acupuncturist patiënten in een

groepspraktijk van fysiotherapeuten in Mijdrecht. Volgens Wim
Voorbij biedt acupunctuur in veel gevallen een alternatief voor de
moderne westerse geneeskunde. Een gesprek over een traditonele
Chinese geneeswijze en de toepassing ervan in de westerse wereld.

door Ton Rijninks

Wim Voorbij kwam m aanraking
met de acupunctuur tijdens een de-
monstratie-avond. Een acupuncturist
•prikte' hem toen m verband met zijn

L' hooikoorts. Het effekt was enorm. Zijn
hooikoorts verdween als sneeuw voor
de zon. Wim Voorbij was voor acu-
punctuur gewonnen. Hij deed een op-
leidmg voor acupuncturist aan het
Nederlands-Britse College voor Acu-

! purrctuur (Anglo-Dutch College of
! Acupuncture). Een opleiding van drie
jaar m de klassieke Chinese acupunc-
tuur voor artsen, fysiotherapeuten en
natuurgeneeskundigen.

Wim Voorbij zegt nu dat men op dat
j College het verkeerde uitgangspunt
hanteerde. Op de school geven Engelse

J doctoren les in acupunctuur, maar
E vanuit een westerse filosofie over ge-
Ineeskunde. Toen Wim Voorbij klaar
l was met zijn opleiding ging hij dan ook
j paar de European University of Tradi-
l'tional Chinese Medicine. Daar wordt
lies in acupunctuur gegeven door Chi-
"nese professoren vanuit de oosterse

filosofie. Wim Voorbij: „Dat vond ik
beter. Ik wilde de klachten van de pa-
tient kunnen begrijpen, er moest niets
vaags aankleven. Een oosterse tech-
niek hanteer je vanuit de oosterse ge-
dachten erachter."

Elementen
Om als westerling iets te kunnen

begrijpen van die traditionele Chinese
geneeskunde moet men eerst iets meer
weten over de denkbeelden erachter.
De traditionele Chinese geneeskunde
benadert de mens en zijn ziekten an-
ders dan de westerse geneeskunde. Er
bestaan banden tussen de mens, de
aarde en de hemel. De Chinezen gaan
ervan uit dat Yinn en Yang, twee ele-
menten in de natuur, óók in het men-
selijk lichaam aanwezig zijn. In het
gezonde lichaam houden Yinn en
Yang elkaar in evenwicht. Zodra dat
evenwicht verstoord wordt en het li-
chaam niet in staat is dat evenwicht te
herstellen, ontstaan ziekten. Is er te-
veel Yinn m het lichaam, dan over-
heerst Yang en wordt men ziek. En
andersom.

Eén van de belangrijkste boeken
over de Chinese geneeswijze (Nei
Chmg) omschreef ruim tweeduizend
jaar geleden de balans als volgt: „Als
Yinn en Yang met elkaar in even-
wicht zijn. dan is de geest vrij van
ziekte."

Volgens de Chinezen bevat alles, wat
zich tussen hemel en aarde bevindt,
energie, óók het menselijk lichaam.
Behalve blced stroomt er ook energie

muleren van wetenschappelijk orider-
/oek.

Artsen krijgen in hun opleiding fa-
cultatiol les in acupunctuur. maar die
opleiding is \olgens Wim Voorbij
•ronduit slecht'. Wim Voorbij: ..Wes-
ter.se artsen hebben geleerd de symp-
tomen \an een ziekte te behandelen.
Als iemand pijn in zijn hoofd heeft,
behandelt de we.ster.se geneeskunde
die pijn op zichzelf Dan werkt acu-
punctuur niet Een acupuncturist
zoekt de oor/.aak van de pijn op en
probeert de oor/aak weg te nemen. Dat
vloeit weer voort uit de Chinese opvat-
tmg. dat het nienseli]k lichaam als een
geheel moet worden bekeken. Volgens
de oosterse lilosofie valt het lichaam
niet uiteen in onderdelen Hier in het
westen gebeurt dat wel Wij kennen
hier doktoren die zich hebben gespe-
ciahseprd in een bepaald onderdeeltje
van het lichaam. Volgens de oosterse
geneeskunde kan dat niet Alles hangt
niet alles samen. De oosterse genees-
kunde werkt niet locaal Vandaar ook
dat mijn behandelingen starten met-

gebeurde er nog niets Ik kreeg het wat
benauwd en vroeg me af of ik wel het
juiste punt had gekozen Toen bleek de
behandeling toch te werken, rn'n
buurvrouw raakte op slag haar kics-
pijn k w i j t en is pas eenjaar later naar
de tandarts gegaan Tot die tijd had ze

pijn meer gehad "

• Acupuncturist Wim Voorbij behandelt met moxa-kruid een acupunctuurpunt onder de knie. Doel van de behandeling is
griep te voorkomen.

door het lichaam. De volgende verge-
lijking verduidelijkt deze gedachte:
een lamp brandt door een constante
stroom van electncitiet. Komt er een
kink in de electnsche bedrading, dan
gaat de lamp slechter branden. De
energie is te vergelijken met stroom, de
'electrische bedrading in het lichaam'
noemt men meridianen. Die meridia-
nen lopen door het hele lichaam.

punctuurpunten op de voetzool of de
binnenkant van de enkel.

Wim Voorbij erkent dat veel mensen
nogal sceptisch staan tegenover deze
voor westerlingen nieuwe therapie.
Wim Voorbij: „Nieuwe patiënten heb-
ben vaak een lange weg van artsenbe-
zoek achter de rug. Ze komen dan bij
mij met in hun achterhoofd de ge-

Sceptisch
De circulatie van energie is de basis

waarop de acupunctuur zich baseert.

Gezondheid gaat samen met een even-
wichtige verdeling van energie in het
lichaam. Wie ziek is. heeft een ver-
stoorde energiestroom.

Acupunctuur onderbreekt de ener-
giestroom in het lichaam op bepaalde
vastgestelde 'punten'. De acupunctu-
rist probeert door het inbrengen van
naalden de energie-doorstroming te
herstellen en te stimuleren. Elk punt
correspondeert met een bepaald or-
gaan of lichaamsdeel. Zo kan een nier-
patiënt worden behandeld via acu-

(TOTO wrifniEiD ov

moet hebben. Als we op de overheid
moeten «achten, duurt het nog een
hele tijd voor natuurgeneeskunde offi-
cieel erkend wordt. Men is nog héle-
maal met bekend met natuurgenees-
wijzen. noch onder het publiek noch
bij de overheid. Er bestaat zelfs geen
registratie van mensen die zicïi acu-
punctunst noemen. Dat vind ik een
.slechte zaak. omdat men nu niet weet
wie er met naalden aan de slag gaat.
De patiënten weten ook niet bij wie '/.e
terecht komen."

Erkenning

dachte 'Baat het niet, het schaadt ook
niet.' In het begin zijn mensen af-
wachtend en argwanend over mijn
behandelwijze. Het is nieuw en ze ver-
wachten er eigenlijk niet veel van. Als
blijkt dat een behandeling effect heeft,
worden ze enthousiast. Ik denk dat de
alternatieve geneeskunde het daarvan

Bij Wim Voorbij hangt een bordje
naast de voordeur van zijn huis m
Hoofddorp. Erkend door de 'Neder-
landse Vereniging voor Acupunctuur'
staat erop De NVA is een onafhanke-
lijk organisatie, waarin acupunctuns-
ten verenigd zijn. De vereniging
neemt alleen leden aan, die een door de
NVA geaccepteerde opleiding hebben
gevolgd. De NVA houdt zich verder
bezig met het bevorderen van de inte-
gratie van acupunctuur m de be-
Ktaande gezondheidszorg en het sti-

een aantal hele belangrijke vragen Ik
vraag altijd aan mijn patiënten waar
de pijn zit. wat voor soort pijn het is
(bonkende hoofdpijn, steken in de zij
en dergelijke), waar mensen op reage-
ren (heb je last van koud weer. kun je
tegen grote hitte?) en welke situatie
verbetert of verslechtert de klacht
(hoofdpijn, die erger wordt rond het
middaguur) Aan de hand van de ant-
woorden. die ik op die vragen krijg,
krijg ik een bepaald totaalbeeld van de
zieke persoon Daarna kan ik nog naar
de tong van een patiënt kijken en de
pols voelen. Bij het totaalbeeld past
een bepaalde behandeling, die de oor-
zaak van de klacht wegneemt "

Bijvoorbeeld
Natuurlijk heeft Wim Voorbij voor-

beelden van behandelingen. Wim
Voorbij: ..Een van mijn patiënten
kwam met klachten over hoofdpijn,
dui/.eligheid en misselijkheid en af en
toe l lauw vallen Na onderzoek bleek er
.sprake te zijn van een stagnerende
.stroom van energie van de lever. Ik
heb toen een aantal punten behandeld
met naaldjes, die de blokkade ophie-
ven. Een soort activering van de ineri-
chaan. die langs de lever loopt"

Een buurvrouw van Wim kwam met
kiespijnklacliten bij hem. Zij stond op
het punt om op vakantie te gaan en
wilde van haar kiespijn af Wim Voor-
bij: ..Dat was mijn eerste naald, die ik
zette. Na drie-en-een-halve minuut

Zo zijn er nog meer verhalen te ver-
tellen Wie kent met de televisiebeel-
den van een operatie, waarbij de ver-
clovmg door acupunctuur teweeg
wordt gebracht De patiënt is geheel
b ij kennis, maar voelt niets van de
operatie Dat gebruik van acupunc-
tuur wordt ook in China echter met
veelvuldig toegepast Slechts vijf tot
twintig procent van alle operaties
vindt plaats onder acupunctuur\pr-
dovmg Het gaat dan met name om
operaties, waarbij beschadiging van
gezichtfuncties kan optreden

De Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) heeft een aantal mdicatiege-
bieden aangewe/en waarbij acupunc-
tuur een mogelijke geneeswijze kan
x.ijn Op dat lijstje staan aandoeningen
als verkoudheid, acute bronchitis
oogaandoeningen en kiespijn. In acu-
punctuur als verdoving bij operaties is
de belangstelling in het westen gering

Wim Voorbij maakt gebruik van
verschillende vormen van therapie Zo
gebruikt hij het moxa-kruid bij een
behandeling met naalden. De acu-
punctuurpunten op het lichaam wor-
den behandeld met dit smeulend
kruid, zoals ook op de foto te zien is.
Door de sterke \erwarniing op dat
punt wordt de behandeling gemtensi-
\ eerd

Symptomatisch.
Wim Voorbij pleit voor officiële er-

kennmg. ..Ik vind het echt raar. dat
bijvoorbeeld de Mensendiecktherapie
(een actieve oefentherapie gericht op
houdings- en bewegingsapparaat), be-
dacht door één persoon, wel officieel
erkend wordt, maar de natuurgenees-
kunde. die al duizenden jaren met suc-
res wordt beoefend, niet."

Volgens Wim Voorbij komt dat mede
door de westerse gedachten over gene-
zen Hij vindt de westerse geneeskun-
de symptomatisch, dat wil zeggen dat
teveel de gevolgen van een kwaal wor-
den aangepakt Volgens Wim is ziekte
nodig om het lichaam de kans te geven
zich te herstellen. Of zoals hij het zelf
zegt: „Ziekte is een poging tot herstel
van het lichaam. We moeten het h-
chaam begeleiden om Yinn en Yang
weer m balans te brengen."

Het onstaan van . 3 Reddingsbrigade

Boeiende beelden uit een grijs
verleden op 'open' avond ZRB

ZANDVOORT - Door de Zand-
voortse Reddingsbrigade werd vo-
rige week vrijdag een 'open' avond
gehouden, waar leden, vrienden
en belangstellenden kennis kón-
den nemen van het ontstaan van
de brigade. Het bestuur had hier-
voor uitgenodigd de heren Steen
en Zwaag, die een speciale dia-
presentatie over het ontstaan van _ .
de Zandvoortse Reddingsbrigade Beginperiode
verzorgden.

kernpunt, zodra de Katwijkers op het
strand stonden, moesten zij zichzelf
maar zien te redden. Er zat voor de
schipbreukelingen niets anders op
dan nat en koud de barre tocht door de
duinen naar hun woonplaats te aan-
vaarden. Juist deze handelswijze
bracht Zandvoort in beroering, want
de hulp na de redding was allerbelab-
berst geweest.

Uit het verhaal van de heer Steen
aleek, dat op 6 november 1921 de kust-
wachter Jan Termes een boodschap
ontving van de broers Sitnon en Jan
van de Bos dat enkele kilometers ten
Zuiden van Zandvoort een Katwijker
logger de KW 127 was gestrand. Direct
toog een aantal Zandvoorts naar het
strand om in het noodweer dat woed-
de, de schipbreukelingen van het
schip te helpen, doch en dat was het

'Dit is de laatste keer dat zoiets in
Zandvoort kan gebeuren", verklaarde
de vinnige predikant van de Hervorm-
de Kerk, ds. Posthumus Meyes, op een
inderhaast bijeen geroepen vergade-
ring van belanghebbenden enkele da-
gen later. Staande deze bijeenkomst,
eind november 1921 werd de Zand-
voortse Reddingsbrigade opgericht,
een brigade die volgend jaar het vijfen-
zestig jarig bestaan zal vieren en niet
valt weg te denken uit het Zandvoort-
se strandleven.

Stichting op zoek naar vakantiehulp
AERDENHOUT - De Stichting

Rekreatiecentrum, de Vereniging van
Ouders van Geestelijke Gehandicap-
ten en de Gemma-school. organiseren
al vele jaren voor geestelijk gehandi-
capten uit de regio Zuid-Kennemer-
land vakantie-weken.

Voor deze vakantie-kampen zoekt
nen begeleid(st)ers en vrijwillig(st)ers

zich gedurende één of twee weken
belangeloos willen inzetten om voor
geestelijk gehandicapten van ver-
schillende leeftijden een geslaagde va-
tantie te verzorgen. Ook voor dit jaar
staan er weer drie weken in juli vast,
waarvoor zo'n veertig tot vijftig deel-
nemers zijn ingeschreven. Men ver-

echter dat de behoefte om deel

te nemen aan deze vakantie nog groter
zal zijn.

Voordat men verdere stappen on-
derneemt, willen de organisatoren
zich eerst vergewissen of er voldoende
mensen bereid zijn, om zich op te ge-
ven als vrijwillige begeleid(st)ers. Het
is voldoende om er belangstelling voor
te hebben, een studie of ervaring op dit
gebied is niet noodzakelijk.

Iedereen die interesse heeft en ouder
is dan 17 jaar, kan contact opnemen
met Elly ten Brink, tel.023-246415 of
met Leo Standaert op maandag tot en
met vrijdag op tel. 023-360264, na 18.00
uur op 023-271421.

Volgens het commentaar van de
heer Steen op deze dia-presentatie
kwam na deze vergadering in het dorp
de organisatie van de Reddingsbriga-
de goed op gang. Er werden reddings-
materialen ingezameld, er kwam een
wagen met paarden en veel Zandvoor-
ters leerden in deze periode zwemmen.

Op het Zuiderstrand temidden van
het zogenaamde "Amsterdamse Ten-
tenkamp", werd in 1926 een hoge red-
dingspost op palen gebouwd. Hier was
het dat de leden van de brigade post
vatten om te waken over de baders. In
de wintermaanden had men houten
vletten gebouwd die in de zomer wer-
den gebruikt voor een surveillance. De
leden zelf volgden in de wintermaan-
den een cursus EHBO, toen nog ver-
bandleggen genoemd.

Door de beide presentatoren waren
oude foto's uit de archieven van de
ZRB speciaal overgebracht op dia's,
zodat de leden van het eerste uur nu
levensgroot op het diascherm aanwe-
zig waren. Bovendien was in het kader
van deze avond de Zandvoortse Bom-
schuitenbouwclub uitgenodigd, die de
op schaal nagamaakte eerste red-
dingsboot van de KNZHRM en lan-
ceerwagen tentoonstelde.

Nadruk werd ook gelegd op de reddin-
gen die in de loop der jaren voor Zand-
voorts kust zijn uitgevoerd. Zo waren
er beelden van de oude 'Zijpe' in 1742,
een Oostindiëvaarder die ervoor zorg-
de dat het strand bezaaid werd met
nootmuskaat en peper. Dankzij de
vele bewaard gebleven strandingsrap-
pprten en geschriften, was het moge-
lijk bij de beelden veel commentaar te
geven, dat voor velen toch een verras-
sing was. Grote aandacht was er ook
voor de reddingen van de vroegere
schipper Jaap Sok (Koper) die zijn zee-

De Zon komt over Zandvoort
19 maart a.s.

Lijst 7
InfO tel. 12302-15096

(LA»-*cstaurant

Bloemendaal aan Zee
Tel. 023-252280

ideale accommodatie voor familiediners,
recepties en andere feestelijke aangele-
genheden

uitgebreide menukaart met vele vis- en
vleesspecialiteiten

groot zonneterras

• maandag en dinsdag
gesloten /5^-y

Het oude fotomateriaal van de ZRB.
overgezet op dia's was voor velen een
grote verrassing. Men zag de mannen
van het eerste uur van de ZRB in 1927
reddingsdemonstraties geven terwijl
er ook dia's waren van de brigadereis
in 1937 op de Noordzee met het ss J.C.
van der Wijck. Voor veel ouderen die
aanwezig waren, en die deze reis nog
mee hadden gemaakt, maakte het zien
van deze beelden veel herinneringen
los.

De avond werd besloten met een vi-
deofilm van de verrichtingen van de
ZRB bij de recente bondsdemonstra-
ties op het eiland Texel. Duidelijk
werd het verschil in materiaal van de
begin en de huidige periode. "Een
schouwspel van vrolijke kleuren, dat
nog eens liet zien met welke eenvoudi-
ge middelen de ZRB in vroeger jaren
moest proberen de vele duizenden ba-
ders en zwemmers tegen de gevaren
van de zee te behoeden. De eenvoudige
houten vletten met vier roeiriemen
hebben nu plaats gemaakt voor snelle
reddingsvaartuigen, terwijl ook het
strandverkeer is gemotoriseerd met
landrovers en jeeps", aldus de heer
Steen, die de nadruk legde op de taak
van de ZRB zoals die er nog steeds is.
Ook door de voorzitter, de heer Aug.
van der Meije werd in zijn dankwoord
de offervaardigheid en inzet van de
leden nog eens onder de aandacht van
de aanwezigen gebracht.

• De eerste reddingspost van de ZRB op het Zuiderstrand in 1926, temidden van Amsterdamse en Haarlemse
kampeerders. (oto e,gendom j steen

manschap bewees bij de strandingen
van de Olieman in 1881 en de ss 'Alba'
in 1905. Doch ook de strandingen van
de Heinrich Podeus en de Salento op
24 en 26 november 1928 waren niet
vergeten, evenals de fatale reddmgs-
poging van de IJmuidense reddings-
boot daarbij.

VVV-Zandvoort naar Berlijn
ZANDVOORT - Voor de acht-

ste maal gaat de VVV-Zandvoort,
in samenwerking met de streek
VVV, naar Berlijn. Hier zal wor-
den deelgenomen aan de Interna-
tionale Tourismus-Bórse (ITB).
Het evenement vindt plaats van
28 februari/6 maart in het grote
beurscomplex AMK. De VVV-
Zandvoort wordt vertegemvoor-
digd door directeur Theo Hilbers
en medewerkster Gerda Blaauw.

Toneeluitvoering
Wim Hildering

ZANDVOORT - De Zandvoortse to-
neelvereniging Wim Hildering heeft
het toneelsteuk 'Dwaasheid heeft
haar eigen recht' van John Patrick in
studie genomen.
Op 21 en 22 maart zal in het Vereni-
gingsgebouw De Krocht hiervan een
uitvoering worden gegeven. Op zon-
dagmiddag volgt traditiegetrouw de
gratis voorstelling voor ouderen.

Het stuk speelt zich af in een psychi-
atrische inrichting waar binnen alles
anders is dan daarbuiten. Door de
komst van mevrouw Savage ontstaat
er plotseling een conflict, óf heeft de
dwaasheid toch haar eigen recht? Een
vraag die de toeschouwer dient te be-
antwoorden. Het is goed te denken aan
Byron, die sprak: "En wanneer ik om
een sterveling lach, is dit niet om te
wenen?".

Binnen het samenwerkingsverband
van de partners in de Streek VVV, is
de overeenkomst, dat activiteiten op
de Duitse markt, grotendeels door de
VVV Zandvoort worden uitgevoerd,
hetgeen ook bij deze beurs het geval is.

Door een combinatie met het Palace
Hotel te Zandvoort is het ook nu weer
mogelijk om in de totale Hollandhal
(Nederland is vertegenwoordigd met
44 partners), een frontstand te betrek-
ken, waardoor de mogelijkheid bestaat
om naast het vele en belangrijke vak-
bezoek ook het reislustige Berlijnse
publiek te attenderen op Zandvoort.

De ITB Berlijn is de grootste beurs
op zijn gebied van Europa en zeker een
der toonaangevende organisaties in de
wereld. Met meer dan 2000 deelnemers
uit 129 landen, worden er voor dit ge-
beuren zeker 19.000 vakbezoekers ver-
wacht.

Juist als trefpunt van dit vakbezoek,
waarbij nagenoeg alle relaties op het
vlak van de busorganisaties, maken
een deelname aan deze beurs belang-
rijk.

Had de VVV vorig jaar reeds goede
ervaring met vertoning van video-
films (l'/6 uur hoogtepunten uit het
Circuitprogramma), dit jaar zal de on-
langs gepresenteerde Zandvoortpro-
motie videofilm meegaan naar Ber-
lijn. Dat daarnaast de nieuwe in kleur
uitgevoerde Zandvoort-informatie-
gids tot het materiaal behoort spreekt
voor zichzelf.

Les in kunstmatige
ademhaling op de
Dr. Plesmanschool

ZANDVOORT - Vrijdagmiddag 21
februari zullen de leerlingen van de
vijfde en zesde klas van de Dr A.Ples-
manschool hun tweede les ontvangen
in 'kunstmatige ademhaling'. De les-
sen worden gegeven door mevrouw
Bosman van het Rode Kruis en de
heer De Leeuw van de Hartstichting.
Bij de lessen beschikken de leerlingen
over vier oefenpoppen en een babypop
waarop de kunstmatige ademhaling
wordt toegepast.

De gedachte dat bij ongelukken
(verdrmkingsgevallen) kinderen
meestal het eerste ter plaatse zijn en
eventueel hulp kunnen bieden, is de
grondslag geweest voor deze lessen.
"Reanimatie mag door de leerlingen
nog niet worden gegeven, hiervoor zijn
ze nog te jong", zegt de heer De Leeuw.
Overigens is het m zijn ogen belang-
rijk dat kinderen in noodgevallen nu
eventueel kunstmatige ademhaling
kunnen toepassen.

Concert in kerk
van Bennebroek

BENNEBROEK - Op donderdag 27
februari wordt door het Oratorium-
koor uit Bennebroek met medewer-
king van het Noordhollands Philhar-
monisch Orkest een concert gegeven.
Verder wordt medewerking verleend
door de sopraan Eka Witteveen, Prie-
da van Engelenburg alt, Fredenk van

. de Kooy. tenor en Timen Lalkens, bas.
Solisten zijn verder: Rinus Groot pia-
no en Ger Hovius orgel. Het geheel
staat onder leiding van de dirigent Ri-
chard Heidema.
Het programma omvat van Schubert -
Magnificat; Mendelsohn Bartholdy -
Psaln 95, van Beethoven de koorfan-
tasie opus 80. het Paaskoor uit Caval-
leria Rusticana van Mascagm en Po-
lowetzer dansen van Borodin.
Toegangsprijs bedraagt f. 12,50 p.p.
voor CJP en 65+ f. 9.--. Het concert
wordt gegeven in de Sint Jozefkerk.
Kerklaan 9 te Bennebroek.

Defect voertuig
ZANDVOORT - Een personenauto

is op zaterdagmiddag, omringd door
een grote rookwolk, de Zandvoortse-
laan afgereden. Tijdens een controle
door de politie op de Haarlemmer-
straat werd de bestuurder tot stoppen
gesommeerd. De rook bleek zowel af-
komstig te zijn van de uitlaat, als on-
der de motorkap vandaan te komen.
Bovendien bleek dat de rechterko-
plamp defect was en dat het voertuig
een gladde rechterachterband had.

Kindervoorstelling
HAARLEM - Door de Tejaterwerk-

groep 'Nou, nee toch maar niet' wordt
op zondag 23 maart om 14.30 uur de
premiere gegeven van de nieuwe pro-
ductie. Onder de naam 'Je kan de pot
op' wordt een voorstelling gebracht
voor kinderen in de leeftijdsgroep 6-12
jaar. De Toneelschuur in Haarlem be-

I vindt zich in de Smedestraat 23.
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Gediplomeerd

PEDICURE
komt aan huis
ook 's avonds.

Voor afspraak.

Tel. 19632.
na 18.00 uur.

Met spoed gezocht

MAN/VROUW
i.b.v. auto,

die m Haarlem werkt of
die richting opgaat. Met
werkt, van 9-18 uur. Ik
zou graag met u meenj-
den. Uit. teg. verg.

Tel. 17296 s.v.p. na
19.00 uur.

DEURENtkoziinen

nooit meer verven!
1n welke staat uw oude deuren
ook zijn, ztj worden (n één dag
weer blijvend mooi door middel
van de PORTAS-kunststofom-
mantelmg in vele natuurgetrouwe
houtmotieven en effen kleuren.
Naar keuze als vlakke deur, stijl-
of glasdeur. Ook voordeurreno
vatie. Sedert ja- ~~
ren een bewijs
van kwaliteit.
Vraag meer in-
lichtingen'

PORTkS6

wij *MniwmM

PORTAS-Vakbedrijf
Haarlem Zaandam b.v.
Jan Sluyterslaan 3
2033 TM Haarlem „xmj-

•S?023/332524BÉ

Zandvoort

GESTOFF. 2
KAMER APP.

. max. 2 pers. ƒ 800.

I Borg ƒ 1000,-.
.Inl. 02507-15212

IK VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT
Anky Schmale, analiste, Den Haag
Lenny Schmale, analiste, Den Haag

"Dank zij onze
contactlenzen zijn

we weer echt
een tweeling."

't Begon allemaal ruim tien jaar
geleden Toen moesten we allebei

een bril of lenzen gaan dragen We
kozen voor lenzen

Omdat we dat mooier vinden Anky
kon de lenzen goed verdragen Maar
bij mij was 't geen succes Ik kon ze
gewoon niet inhouden Twee jaar lang
heb ik toen met een bril op gelopen.
Tot m'n contactlensspeciahst me op

een goeie dag attendeerde op
TITMUS contactlenzen

Ik wist gewoon niet wat ik
meemaakte, toen ik dié indeed. Geen

centje last M'n zus heeft haar
gewone lenzen inmiddels ook
vervangen Zo zijn we dank zij

TITMUS weer echt een tweeling
Anky Schmale

Lenny Schmale

ZandVOOrtS KontaktlenS Centrum (afdeling van Slinger Optiek)

A m^^ l ^̂ ? l • V^ 0^ 0^ ^£

• \Xm \Jm Olin^wl Gedipt, optometrist-KontaktlensspecialistA.N.V.C.

Grote Krocht 20A, 2042 I_W ZANDVOORT - Tel. 02507-14395

fferica ii

GROTE KROCHT 24
ZANDVOORT

AART VEER
Grote Krocht 25 - Zandvoort - Tel. 02507-14404

groenten en fruit

VRIJDAG - ZATERDAG

Hagelwitte

Champignons
Heerlijk zoet

Clementines

per doos

heel kilo

1.75
2.25

Vers gesneden

soepgroente
Speciaal i

z d ••pond

Uit onze keuken

Hongaarse
zuurkool 4 en
héél pond ••U U

Zandvoort:
Grote Krocht 21
Heemstede:
Zandvoortselaan 69
Haarlem: ,
Jan Gijzenkade 163
Bloemendaal:

Bloemendaalseweg 23

Altijd snel en
schoner!

UwTïüip
J voor het
chemisch

reinigen
van al uw

kleding en gordijnen, vloerkleden,
dekens, slaapzakken
_ stomerij/dry cleaning _ _Azeanette

Denk aan de vogels!

vetbollen - pinda's
en strooivoer

Ook hebben wij voedertafels

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK

Grote Krocht 28, Zandvoort

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto!!!

Hartverwarmende
prijzen!

KTR^p-3.8^T .̂i-««*_.. rA, ... ^. /*"

Verhoeven Gorters
100% graan genever Whisky

Nu Nu

20i5 13§5

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

verzorgden bezorgd
Kerkstraat 12a. 2042 JE Zandvoortj _

* üara TDecmsen bü ™ 02507/12532

SUCCESVOLLE KLEINE

ADVERTENTIES VOOR DE

ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

* Voor brieven onder nummer wordt ƒ5,- in rekening ge-
bracht.

• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2,50 in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-,
nisch opgeven: tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan: {

Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
smg in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

WARM EN ELEGANT
plm 200 inruil/showroom

BONTMANTELS
o a nerts, bisam, blauwvos,
roodvos, nutria, persianer etc
In alle maten, v a. ƒ 150.
Tevens diverse dames/heren
lammycoats

MODEL BONT EXPORT
Marnixstraat 142 - A'dam

Tel. 020-233488

Naaister gevraagd
Tel 02507-12921

* Sinds 7 februari '86 is het
Vrouwenkoor een vereniging
Was u nog geen lid1? Er is nog
plaats, u bent echt even uit1

Tel 19372/18591

Te huur gevr. v.d maand julr
VRIJ HUIS met tuin, niet ver
van strand, voor gezin met
één kind en hond. Tel 020-
454774, na 1830 uur.

Te koop 25 MUD ANTRACIET
M2, '45 p 70 kilo Tel 020
256112

* Te koop aangeb. een partij
dakpannen ƒ0,25 per stuk
Gevr cementmolen Inl.
02507-15030.

* Te koop Brabantia, type
Batique pedaalemmer, filter-
zakjes, keukenrolhouder,
handdoekrekje, m zeer goede
staat, ƒ75 Tel 14992

* Te koop gevr. letters, hou-
ten aap, noot, mies, lees-
plankje Tel. 12244, na 18 uur.

* Te koop grenen bureau
met 2 laden ƒ50; draagb
zwart/wit-t v Tel 02507-
14593/15235

* Te koop lange bontjas, mt
42, mooi verwerkt konijn met
bindcentuur/200 Tel 17146.

* Te koop plattebuiskachel
Grenen hoogslaper. Wasdro-
ger, Kenwood Knooppaket,
Neveda vloerkleed, wol
T.e.ab Tel 02507-18781.

* Te koop Silvercross kinder-
wagen met toebeh. Vr.pr
ƒ 150 Westerstr 6

* Te koop tafel 75x115 ƒ 25;
schommelstoel ƒ 35; olielamp
(hang) ƒ75 Tel. 17146.

* Te koop z g a n golfbal-
len; z g a n. dames en heren
sets; golfclubs Spaldmg en
Dunlop Tel 02507-18698

Diversen

* 2-pers bed met lattenbo-
dem, echt beukehout, bij voe-
ten en hoofdeinde spijltjes,
z g a n Heeft ƒ 850 gekost,
nu ƒ 150 Tel 14578

Bruidsjaponnen
Grote collectie

SHOWMODELLEN
alle stijlen, met 50% korting,

vanaf ƒ 250
Tel 02550-14756.

* De Vereniging Vrouwen
van Nu biedt voor elk wat wils
Belt u eens om inlichtingen
Tel 16085

* Heeft u nog geen kaarten
gek. voor Gala-avond, t.b v
Sreenpeace, kom Zandvoor-
ers, onderst ons m en vr, 7

mrt as Tel 18591

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
n alle stijlen, ook Mechels en
Henry II Laagste prijzen'
Leidsestraat 122 Dag tel
02520-20993. Koopavond.

* 2 meisjes v 12 j , zoeken
verzorg paard/pony Graag in
de buurt van Zandvoort/Over-
veen Poetspullen aanwezig,
tel 13787

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk Tel 023-364168,
b g g. 023-381378

KENGEN ANTIEK, uw adres
voor mooie, functionele antie-
ke meubelen Geopend do -
vr en za van 1030 - 1730
uur Rijksstraatweg 75, Sas-
senheim 02522-14682
Een betrouwbaar adres

* Kom naar de begelei-
dingscursus bridge (n a v.
t.v-cursus) in Delicia, maan-
dag, 24 febr, 20 u. Inl tel
14192-14628-14060

* Laat uw gedachten spelen
met de 64 velden Kom don-
derdag naar het gemeen-
schapshuis en schaak met
ons mee
* M. kmderfiets, 5-6 jr ƒ 25,
sch.lamp, kop. voet, zijde kap
ƒ 25; 3 Chm. vazen ƒ 30, poe-
zen reistas ƒ 15 Tel 02990-
44398

•*• T k gevr 2-pers bed(bak),
minstens 140x200, inclusief
spiraal o i d , moet m goede
staat verkeren. Tel 14643

* T k kinderbedje, fiets-
stoeltje, elektr. industnenaai-
mach, 4-p. kookpl, 3-p.
kookpl, kmderfietsmandje,
camp bedje, geis. Tel 17421.

Voor een fijne ONTSPAN-
NINGSMASSAGE kunt u bel-
len voor ml. en/of afspraak'
02507-17474 (geen sex).

* Voor het honderste lid van
het Zandvoortsmannenkoor
een verrassing U moet er
dan wel snel bij zijn, m het
Gem huis

Voor voordelig SCHILDER-,
WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Telefoon 02507-15655

voor vrijblijvende prijsopgave

Wekelijks sauna ƒ 10, ma-di-
do-dam , do-vr gem , za. hr,
zo par Tel 023-330272. Wm-
kelc. Parkwijk, H'lem-O.

* Wij naderen de 100 leden!!
Misschien bent u dat wel"
Kom dinsdagavond naar het
Gemeenschapshuis en laat
uw stem klinken.

Wij, Rob en Johan, zkn met
spoed OPSLAGRUIMTE voor
onze spullen v.d. markt, max
;30p.m Tel 19395- 18438

* Wij zitten in de kou! Wie
heeft er voor ons een buta-
gaskacheltje te koop7 Scou-
tinggr The Buffalo's, tel
19590.

WIST U AL DAT WIJ EEN
GROTE COLLECTIE HEB-
BEN van Lady-Arrow, Pnngle
of Scotland, Gardeur-Femme
Spotlight en vele anderen7

Lida Bromet Mode
Haltestraat 18

Zandvoort

VVD
LIJST 2

WONINGRUIL Aangeb 5-
kam won + garage, voor- en
achtertuin, hr ƒ 795 p m , te
Alkmaar, Bergermeer Gevr.
kleiner, Z'voort of omg Tel.
072-154633, na 18 uur.

Zonnestudio
Kapsalon

Passage 42

k Lichaamssnelbruiner
40 minuten ƒ 40,
abonnement 2x ƒ 100

k Gezichtssnelbruiner
20 minuten ƒ 10,
abonnement 4x ƒ 30

* Zonnebank/hemel
20 minuten ƒ8,50,
abonnement 10x ƒ75

Openingstijden Studio
maandag t/m vrijdag

Ook 's avonds geopend
Openingstijden Kapsalon
dinsdag t/m zaterdag en

vrijdag t/m 21 00 uur
Wij werken op afspraak

Tel. 02507-12500.
Tot ziens,

Ellie, Edith en Ben.

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

2 CENT
per model!

Ja. 26 breimodellen
voor 50 cent, in ons
Mini Album, met een
leuke attentie voor de

eerste klanten,

ST3SUISSES
Zandvoort, corn. slegersstraat 2

Drogisterij-Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-

ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

ensen.
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ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander

huisraad te koop9 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij:

Telefoon .

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Piaats 2041 JM Zandvoort
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ZAND VOORT 2OOO, één van de jongste loten aan
.'de politieke stam in de gemeente, heeft deze naam
.bewust gekozen. De initiatiefnemers willen hiermee
duidelijk maken dat aan hun groepering behoefte
'bestaat, én dat de partij nog vele jaren deel zal uitma-
ken van het gemeentebestuur van Zandvoort.
^Volgens lij staan voerder, Henk van Ekeren, beston-
•den er begin 1985 al plannen om aan de gemeente-
raadsverkiezing van 1986 deel te nemen. Besprekin-
gen -werden gevoerd met Jaap Koning (fractievoor-
•zitter van Gemeente Belangen en sinds 1982 in de
•raad vertegenwoordigt). "Het beleid zoals dat door
'jaap Koning werd gevoerd, wekte onze belangstel-
ling. Wij waren alleen van mening dat hij de steun
ontbeerde van een bredere achterban. Helaas is Ko-
ning in juli 1985 onverwacht overleden, waardoor de
plannen werden opgeschort. Met zijn plaatsvervan. -
ger kon geen overeenstemming worden bereikt, in
*feite wenste deze geen contact met ons, zodat wij
•besloten met een eigen lijst aan de gemeenteraads-
verkiezing deel te nemen."

De bredere achterban die men noodzakelijk acht is
-gevonden in: Jaap Brugman, ondernemer en verte-
genwoordiger voor de sport; Jan Kalff, eveneens
ondernemer met bestuurlijke ervaring; Henny de
JVTuinck; die als vakbondsbestuurder goed is inge-
voerd op sociaal terrein; Blein van der Werff, milieu-
deskundige; terwijl Van Ekeren zelf als ambtenaar
;van de gemeente Haarlem en voorzitter van de amb-
'tenaren centrale goed op de hoogte is van gemeente-
lijk beleid.

De nieuwe groepering Zandvoort 2000

Nieuwe mensen aan het roer
betekent een vernieuwde aanpak

JiL,

ZANDVOORT 2000 staat een 'open
beleid' voor dat voor de burgers
te volgen is. "Wij zijn van me-

; ning dat de procedures zoals die
hu gevolgd worden, ondanks de inge-
voerde openheid van bestuur, door de
meeste burgers nog steeds niet begre-
pen worden. Dit houdt in nog meer
afzien van de ambtelijke taal zoals die
nog steeds in diverse stukken wordt
gebruikt", zegt Van Ekeren.
In het verkiezingsprogramma van
deze partij wordt gezegd dat men een
nieuw voorwaarde scheppend beleid
ten aanzien van de kleine onderne-
mers voorstaat.
"Het is opvallend dat de laatste jaren
in de winkelstraten van Zandvoort zo-
veel panden leeg staan voor kortere of
langere tijd. Kleine ondernemers heb-
ben het moeilijk en verdienen het dm
de steun van een gemeentebestuur te
krijgen. Juist een grote variëteit van
het winkelbestand behoort één van de
aantrekkelijke punten te zijn van het
dorpscentrum. Daarbij behoort het
landelijk karakter van Bentveld ge-
handhaafd te worden, maar deze in-
woners hebben ook recht op de aan-
dacht van het gemeentebestuur. Wij
liebben de indruk dat hier wel wat aan
ontbreekt", vult Jaap Brugman aan.
Behalve Zandvoort en Bentveld wil
Zandvoort 2000 ook het strand duide-
lijk opnemen in het beleid. In navol-
Ing van buitenlandse badplaatsen

moet nagegaan worden in hoeverre de
;emeente in het seizoen dagelijks het

strand kan schoonhouden, terwijl
kleine toeristische attracties op het
strand de steun van het gemeentebe-
stuur dienen te krijgen.

OP SOCIAAL terrein verdient het
aanbeveling dat een coórdina-
tor wordt aangesteld die hulp
biedt aan die inwoners die in

sociale nood verkeren. "Wij denken
hierbij niet aan een ambtenaar, daar-
voor bestaat teveel drempelvrees,
maar aan een onafhankelijk sociaal
werker die op bepaalde tijden spreek-
uur houdt waar men een afspraak
,-oor kan maken. Misschien een figuur
die kan samenwerken met de ouderen-
coördinator die nu werkzaam is in het
Dienstencentrum. Je hebt kans dat er
veel raakvlakken zijn. Deze coördina-
:or kan dan via de normale kanalen
nformaties inwinnen. Er bestaat een

grote schroom bij mensen die niet ge-
woon zijn om financiële of andere
teun te vragen. Kom je bij een ambte-
laar dan heeft de aanvrager toch het
gevoel dat 'iedereen' het weet, en het

dorp is maar klein. Natuurlijk is dit
niet waar, maar deze schroom bestaat
en die moet je onderkennen en er op
inspelen. Daarom is die coördinator
voor ons belangrijk. Wanneer er geko-
zen moet worden tussen een beroeps-
kracht voor jeugdactiviteiten en een
sociaal coördinator, dan verdient de
laatste onze voorkeur", zegt Brugman.

Zandvoort 2000 heeft momenteel in
het dorp het imago dat de sport een
grote plaats inneemt in het beleid dat
men voorstaat. Immers zowel Van
Ekeren als Brugman, de nummers l
en 2, zijn speciaal in het Zandvoortse
sportwereldje geen onbekenden. Toch
vormt het hoofdstuk 'sport' slechts
een klein onderdeel in het verkiezings-
programma.
Wel wordt het functioneren van de
Sportraad onder de aandacht ge-
bracht. "Momenteel is het een lichaam
dat slechts vergadert om te vergade-
ren, zo heb ik het gevoel. Een Sport-
raad kan wel degelijk een functie heb-
ben, eenzelfde als de Planvoorberei-
dingscommissie. Wij dachten oor-
spronkelijk dat naar de adviezen van
de Sportraad geluisterd zou worden,
maar daar is weinig van gebleken.
Daarom dient de functie hiervan uit-
gebreid te worden. Op sportgebied is er
veel gaande. Denk maar eens aan de
plannen voor de velden van ZVM in de
toekomst, de korting op de subsidies,
de plannen tot privatisering in de
sport, en het uitbreiden van de sport-
faciliteiten in het binnencircuitter-
rein. Wil een Sportraad goed kunnen
functioneren, geef dan een opdracht
dat deze bijvoorbeeld verschillende
van deze punten onderzoekt en tot een
goed afgerond advies komt, dan pas
heeft het zin", zegt Van Ekeren.

Inspraak verdient de Zandvoortse
sportwereld eveneens bij de realisering
van het Vendoradopark. "Wij dienen
wel degelijk te weten wat er nu met het
zwembad gaat gebeuren en van welke
sportfaciliteiten de Zandvoorters ge-
bruik kunnen, mogen, en willen ma-
ken, zodat wij niet straks over veel te
veel faciliteiten beschikken die dan
weer leegstaan", is de mening van
Brugman.

ACTIVITEITEN VAN de Plan-
voorbereidingscommissie die-
nen te worden uitgebreid.
Daarbij denkt Zandvoort 2000

aan activiteiten voor de jeugd. "Aan-
beveling verdient het activiteiten die
uit de jeugd zelf voorkomen te onder-
steunen daar v/aar mogelijk. Dat er
een jeugdnota verschijnt waarvoor

• De initiatiefnemers van Zandvoort 2000, Van Ekeren, Brugman, De Muinck moet worden in de jaren negentig, dan moeten er reeds nu besprekingen met
en Van der Werff. Helaas moest Jan Kalff wegens ziekte verstek laten gaan. het bestuur gevoerd worden. Dit mag niet uigesteld worden. Een 'open beleid'
Gekozen werd voor de locatie bij de velden van ZVM. "Wanneer er gebouwd houdt niet in dat je in de krant moet lezen wat er gaande is" zegt deze partij.

geen geld is, is een zaak waar wij niet
mee kunnen leven. Nagegaan, bijvoor-
beeld door de PVC, moet worden wat
wél en niet haalbaar is, inspelend op
de wensen van de jeugd. Wanneer de
jeugd er niet achter staat, kun je het
wel vergeten", zegt Van Ekeren.

Eenzelfde beleid moet gevoerd wor-
den voor de ouderen. Om de veereenza-
rning van ouderen terug te dringen
moet deze bevolkingsgroep kunnen re-
kenen op de steun van de plaatselijke
overheid. "Zorgvuldig wikken en we-
gen wat wel en niet kan blijft natuur-
lijk noodzakelijk", verduidelijkt de
lijstaan voerder.

Veel aandacht is er ook voor het Cul-
tureel Centrum dat een niet weg te
denken schakel moet zijn voor vereni-
gingen die zich bewegen op het vlak
van Zandvoorts historie. In de ogen
van de initiatiefnemers van Zand-
voort 2000 behoort de erfenis van vroe-

ger jaren goed bewaard te worden. "De
positie van het Cultureel Centrum
moet verstevigd worden. Kijk maar
eens naar een tentoonstelling van
Zandvoortse amateurs, de bomschui-
tenbouwclub, allemaal zaken die de
inwoners trekken. Er zou meer moeten
gebeuren en gestimuleerd moeten
worden op dit gebied. Bovendien zijn
wij van mening dat hetgeen wij nu nog
bezitten aan oudere huizen die karak-
ter bepalend geweest zijn voor Zand-
voort behouden of ingepast dienen te
worden. Een goed voorbeeld is de ge-
meente Haarlem met de restauratie-
plannen voor de oude binnenstad.

Onze Hoogeweg is al lang niet meer die
karakteristieke toegangsweg naar het
strand die het altijd is geweest. De
oude panden verdrinken in de appar-
tementengebouwen dat is jammer. De
Brederodestraat kent nog een aantal

huizen, waaraan niets veranderd zou
mogen worden", zegt Brugman.

OM DE VERGRIJZING van
Zandvoort tegen te gaan, ver-
dient het volgens deze partij
aanbeveling het woningbouw-

beleid aan te passen. Het zou zelfs zo
moeten zijn dat jonge Zandvoorters die
nu noodgedwongen uitwijken naar
Alkmaar of de Noron-locatie in Hoofd-
dorp de gelegenheid krijgen terug te
keren wanneer zij dat wensen. "Wan-
neer er in Zandvoort woningen be-
schikbaar komen, dan dient men ook
deze mensen op te nemen. Het is dan
aan de dan jongere Zandvoorters om
enkele jaren te 'emigreren' naar
Hoofddorp of Alkmaar en de huizen te
betrekken die de Zandvoorters die te-
rugkeren achterlaten. Een soort door-
stromingssysteem waarbij jonge ge-

Foto Borloll

zinnen met kinderen terugkeren naar
het dorp. terwijl de starters beginnen
in de regio. Een wijze waarop school-
gaande kinderen m Zandvoort naar
school kunnen, hetgeen tevens bete-
kent dat het voortbestaan van de ba-
sisscholen en school voor voortgezet
onderwijs gewaarborgd is. "Hierbij
mag niet vergeten worden dat, ook al
zijn er voorlopig geen contingenten
voor de woningbouw, de plannen wel
degelijk klaar moeten liggen, zodat
daar direct op ingespeeld kan worden",
zegt Van Ekeren.

Behalve de woningbouw moet de
leefbaarheid van het dorp worden ge-
stimuleerd. Een voetgangersdomein
mag niet leiden tot sluiting van win-
kels. Het dorpscentrum moet bereik-
baar blijven, en parkeermogehjkhe-
den moeten, daar waar mogelijk wor-
den uitgebreid. Ook de wateroverlast
van het centrum dient binnen de per-

ken tp bhj \en. Volgen!) Zandvoort 2000
moeten de handen ineen geslagen wor-
den om bij Rijk en Provincie steun te
krijgen voor de vernieuwing van het
rioolstelsel "Niet ondenkbaar is het
een lening van het Rijk te krijgen voor
de totale uitvoering van het plan, zo-
dat wij m een keer van die ellende af
/ijn De/c lening kan misschien wor-
den terugbetaald met het bedrag die
nu jaarlijks op de begroting wordt uit-
getrokken voor een deel van de verbe-
tenng van de riolering. Wellicht dat
een totale renovatie voordeliger is, en
het bedrag dat dan wordt uitgespaard
kan dienen voor de rente die de ge-
ineenU' over liet bedrag van de lening
verschuldigd i.s. Het is maar een idee.
maar misschien het uitwerken
waard", /egt Brugman. Zandvoort
2000 staat achter de zienswijze van het
huidige gemeentebestuur dat voor het
alvoereil luent meer financiële steun
van Provincie en Rijk beschikbaar
moet komen

STEUN VAN Provincie en Rijk zijn
eveneens onontbeerlijk bij de re-
novatie van het circuit. "Wij de-
len de mening van diegenen die

zeggen dat en circuit én Vendorado-
park naa.st elkaar kunnen voortbe-
staan Volgens, ons hadden de renova-
tieplannen van het circuit en de ver-
lenging van het contract veel eerder
behandeld dienen te worden. In de
sportwereld zijn sponsors een niet
meer weg te denken factor. In een toe-
ristenplaats moet ook sponsors wor-
den toegelaten m dien zin dat er naast
de kleine ondernemer mogelijkheden
moeten zrjn die de grotere investeerder
trekken. Een samenspel van mogelhk-
heden die van Zandvoort weer een
aantrekkelijke badplaats moeten rna-
ken waarin ook de inwoners niet ver-
geten worden", betoogt Van Ekeren.

Volgens Zandvoort 2000 is het nood-
zakehjk dat er nieuwe mensen in he^t
gemeentebestuur komen, nieuwe
mensen met andere ideeën die ervoor
moeten worgen dat een vernieuwde
aanpak Zandvoort weer terug brengt
op de plaats die het vanouds heeft m-
genomen. Namelijk Badplaats num-
mer l van Noord Holland, zo niet Ne-
derland Dit kan niet alleen door de
gemeente, maar steun van Rijk en
Porvincie is noodzakelijk. Zandvoort
heeft nationaal en internationaal een
naam opgebouwd, een naam die men
nu bezig is te verliezen. Daar moet
stelling tegen genomen worden. Wij
moeten er trots op zijn in Zandvoort te
wonen. Zand\oort moet een fijna.
woonplaats blijven, maar de toeristi-
sche uinctie niet vergeten", aldus de
lijstaaiv. oerder van Zandvoort 2000.

MARGREET ATES

Belangrijke regels voor kiesgerechtigden

Duidelijkheid over de plaatsen en
wijze waarop gestemd kan worden

ZANDVOORT - Door het gemeente-
bestuur van Zandvoort worden de
kiesgerechtigden erop attent gemaakt
dat de oproepingskaarten voor de
stemming in de 2e helft van februari
1986 worden bezorgd. Degenen die
geen oproepingskaart hebben ontvan-
gen en op 4 februari 1986 in het bevol-
kingsregister van Zandvoort stonden
ingeschreven, kunnen zich wenden
tot de afdeling Burgerzaken, School-
ütraat 6. De kiezers kunnen hun stem
uitbrengen in het stembureau dat op
de oproepingskaart is vermeld of in
een naar keuze, gelegen in Zandvoort.

Het verzoek om in een stembureau
naar keuze in Zandvoort te stemmen
kan zowel schriftelijk als mondeling
worden gedaan. Een schriftelijk ver-
zoek moet worden gedaan op een for-
tnulier dat kosteloos verkrijgbaar is bij
de afdeling Burgerzaken. Het formu-
lier en de oproepingskaart moeten ui-
terlijk op 5 maart 1986 bij de afdeling
Burgerzaken worden ingediend.

Forumdiscussie
voor ouderen

ZANDVOORT - In het Gemeen-
schapshuis wordt op donderdag 6
maart een bijeenkomst gehouden
n verband met de gemeente-
i'aadsverkiezing. Alle politieke
martijen en groeperingen hebben

n de ANBO een uitnodiging
'ntvangen hun verkiezingspro-
;ramma nader toe te komen lich-
en voor de ouderen van Zand-
oort.

De ANBO (Algemene Nederlandse
•tond voor Ouderen) afdeling Zand-
'oort, wil op deze wijze een duidelijk
'eeld krijgen van de verkiezingspro-
•.larmna's van de plaatselijke groepe-
"ingen en partijen. Men vraagt zich af
'n hoeverre de materiële en immate-
f'ele belangen van de ouderen in de
toekomst worden behartigd. Na een
'nieiding van zeven minuten van iede-
'e partij, wordt een discussie met het
orum gehouden. Vragen van ouderen
;ullen dan beantwoord worden.
^Iscussieleider is ouderencoördinator
Mts van Veen, aanvang 14.00 uur.

Bovendien is het mogelijk een ver-
zoek om te stemmen in een stembu-
reau naar keuze uiterlijk op vrijdag 14
maart in persoon en onder overlegging
van de oproepingskaart, bij de afde-
ling Burgerzaken in te dienen. De in-
williging van het verzoek blijkt uit de
omzetting van de oproepingskaart (op
de achterzijde) in een kiezerslegitima-
tiekaart. Een kiezerslegitimatiekaart
kan, indien deze in het ongerede is
geraakt, niet worden vervangen.

Het stemmen in een stembureau
naar keuze kan een oplossing zijn voor
mensen die slecht ter been zijn en voor
mensen die zich meteen rolstoel voort-
bewegen. Voor deze laatste categorie
zijn er 6 speciaal aangepaste stembu-
reaus. t.w.: Cultureel Centrum, Gast-
huisplein 9b, stemdistrict l, Gemeen-
schapshuis, Louis Davidsstraat 17,
stemdistrict 4, Hannie Schaftschool,
Corn. Slegersstraat 11, stemdistrict 5,
Huis in het Kostverloren, Bm. Na-
wijnlaan l, stemdistrict 10, Bodaan-
stichting. Bramenlaan 2, stemdistrict
11 en Nieuw-Unicum, Zandvoortse-
laan 165, stemdistrict 12. Komt het
stemdistrict van zijn of haar oproe-
pingskaart niet overeen met de hier-
boven vermelde stemdistrictnummers
en is het stembureau waar dient te
worden gestemd moeilijk toegankelijk,
dan kan de oproepingskaart worden
omgezet in een kiezerslegitimatie-
kaart zoals hierboven reeds vermeld.

Voor degenen die hun stem door een
ander willen laten uitbrengen bestaat
de mogelijkheid tot het stemmen bij
volmacht. Een volmacht kan worden
verleend hetzij door overdracht van de
oproepingskaart dan wel op schrifte-
lijke aanvraag. De aan te wijzen ge-
machtigde moet zelf bevoegd zijn om
te stemmen: hij mag niet meer dan
twee aanwijzingen als gemachtigde
aanvaarden.

Bij machtiging door overdracht van
de oproepingskaart is de tussenkomst
van de gemeente niet nodig. Machti-
ging op deze wijze kan uitsluitend ge-
schieden indien de gemachtigde in
hetzelfde stemdistrict als de vol-
machtgever woont (de adressen van
het stembureau en hec nummer van
het stemdistrict op de oproepings-
kaart moeten gelijk zijn).

De machtiging geschiedt door in-
vulling en ondertekening van de op de

voorzijde van de oproepingskaart
voorkomende verklaring en de over-
handiging van dde aldus in een voi-
machtlegitimatiekaart omgezette op-
roepingskaartaan de gemachtigde. De
aldus gemachtigde moet de volmacht-
stem tegelijk met zijn eigen stem in
het op de oproepingskaart vermelde
stembureau uitbrengen. Indien de
volmachtgever en de gemachtigde niet
in hetzelfde stemdistrict wonen, kan
een schriftelijk verzoek tot het stem-
men bij volmacht worden gedaan op
een formulier dat kosteloos verkrijg-
baar is b:j de afdeling Burgerzaken,
Schoolstraat 6. Het formulier moet ui-
terlijk 5 maart 1986 bij de afdeling
Burgerzaken worden ingediend. Bij
inwilliging van het verzoek ontvangt
de gevolmachtigde een volmacbtlegi-
timatiekaart, waarmee de volmacht-
stem door de gemachtigde in een wille-
keurig stembureau in Zandvoort kan
worden uitgebracht.
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Cursus 'Stop met Roken'
ZANDVOORT - Op maandag-

avond 10 maart gaat in het Wijk-
gebouw te Bloemendaal, Bloe-
mendaalseweg 106, een cursus
van start voor rokers, die er mee
willen stoppen. Deze cursus is een
initiatief van de Kruisverenigin-
gen van Zuid-West Kennemer-
land, te weten Zandvoort, Heem-
stede/Bennebroek, Bloemendaal
en Vogelenzang/Aerdenhout.

De cursus heeft tot doel, de mensen
die van plan zijn om te stoppen met
roken een extra steuntje in de rug te
geven, zodat de kans van slagen toe-
neemt. Centraal in de cursus staat de
eigen keus om het roken te laten. Deze
keus wordt onderbouwd door een ge-
zonde motivatie. De Stichting Leven
& Gezondheid werkt al ruim vijftien
jaar met deze cursus en heeft veel

mensen geholpen brj hun besluit om
met roken te stoppen.

De cursus duurt zes weken, waarin
de cursisten acht maal bijeen komen.
In de eerste week zijn vier cursusavon-
den gepland, dan wordt het succes al
merkbaar. Er worden geen medicijnen
gebruikt en geen griezelfilms ver-
toond. De cursusduur per avond is an-
derhalf uur. De kosten bedragen f. 75.-
- inclusief documentatie.
De avonden worden gehouden op: 10.
11,12,13,17,21 en 27 maart. De laatste
avond is 10 april. Informatie en telefo-
iiische aanmeldingen tot 4 maart bij
telefoonnummer: 023 - 25.21.29.

Een lange koude periode
Met onverdroten ijver is de koude

Russische lucht naar ons land bhj-
ven stromen. Aanvankelijk deed de
vorst het vorige week dinsdag en
woensdag wat kalmer aan met mini-
ma in Zandvoort van -2 tot -5 gra-
den, maar daarna kon weer gespro-
ken worden van een pittige vorst-
temperatuur van -6 tot -8 gr. C.,
matige vorst dus.

Naar hartelust heeft men in de
krokus vakantie kunnen schaatsen.
Vooral woensdag en donderdag was
het ideaal schaatsweer. De zon was
krchtig genoeg om opwarming tot
boven nul te realiseren; in Zandvoort
kwam het kwik op (in de zon) tot
maximaal + 10° C. Dat het toch niet
dooide hield verband met de zeer ge-
ringe vochtigheidsgraad van de
lucht. Bij de apparatuuraflezing in
de weerhut op woensdag 12 februari
om 18.00 uur werd eer relatieve
vochtigheid geregistreerd van 45 °ó.
daags daarna 41 %. De zeer droge en
schraal aandoende lucht maakte dat
de temperatuur het verst daalde
rond half negen 's ochtends, even na
zonsopkomst.
Dit zijn de temperaturen, die op het
weerstation Zandvoort in de periode
dinsdag 11 februari tot en met
maandag 17 februari werden waar-
genomen:

HET WEER

Datum Min-
.temp.gr.C

11 febr.-2,1
12 febr.-3.0
13 febr. -8,0
14 febr. -6.0
15 febr. -5.0
16 febr.-6,0
17 febr.-3.0

Max.temp.gr.C.
0,9
4.1
12.00 uur: + 10°
-1.0
12.00 uur: H- 5°
-2.0°
3,0 12.00 uur:
oninteressant.

Tegen het weekeinde begon de de-
pressie-activiteit op de oceaan flink
op te leven. Voorlopig werden de
slechtweersystemen door het sterke

door Paul Dekkers

Scandinavische hogedrukgebied ge-
dwongen een zuidelijke koers in te
slaan, waardoor het strijdtoneel tus-
sen vorst en dooi zich hoofdzakelijk
boven Frankrijk afspeelde. Bn on?
had dit als onplezierig bijversch:;:-.-
sel een toename van de oosten\\ ir.c
tot gevolg.

Wij zijn benieuwd of in de komen-
de dagen de weerstand van hè; \ oi>t-
hogedrukgebied groot genoeg .-.U
blijken te zrjn om de steea> .-\<. aarde-
re druk van het depre^sies:e\\eld te
kunnen doorstaan. Zo niet dan zijn
de kansen op een Elfstedentocht de-
fimtief verkeken.

Poollichtvorschijnscl
Zoals al enkele weken eerder beloofd

volgen hier \ \at bijzonderheden ovei
het fraaiste poolliehtverschijnsel van
deze eeuw. namelijk op de avond van
dinsdag 25 januari 1938.

Het radioprogramma werd er 's
avonds voor onderbroken om de luiste-
raars erop te attenderen. Velen dach-

--•- t . en dat de geboorte van een prm-
.--~ Beatnx) zou worden aangekon-
c.;c maar die vond zes dagen later
-olaat.s op 31 januari van dat jaar. ,

Dit .stond er de volgende dag in de
krant Een rode gloed boven Neder-
land Prachtige \erschijmng van he,t
noordenicnt Natuurverschijnsel dat
zelden 70 'e ,::en was Alsof er ergens
een i?'..? D:..".ri \\oedde, zo rood was de
lucr.' c.--<?:;.\ond boven Nederland.
Doen r- ; ied was te hoog aan den

;v: C-MI aardsen oorsprong tfe
K. stond midden aan de

H-3: was een avond waarop de
..-. j v. a m de w olken voor de stef-
t-e-- oen doch eensklaps, iet|s
ir' noorden, maar toch in het

lucn;
\\inc.
rer.
ii. ..-.i
c-1:': rum \an den hemel, verscheen
eer. rone tzloed. die zich allengs ver-
c.ente diep rood werd en tot een kar-
ruv: ren kleur overging. En van die
:oao plek. die zich allengs vergrootte,
einden brede stralen uit. die den he-
r.iel -dienen te bestormen. Het was
een biecle rode plek met knngvormige
Mr.ilen en die honderden mensen uit
Nederland uit hun woningen gelokt
heelt '

Niet overal zag men het op dezelfde
\\ ij/,e. Op de ene plaats zag men het als
een roze-rode brede lichtbaan. doch
elder.s verscheen het als een violetach-
tig lichtende vlakte. In Zeeland werd
het licht waargenomen in een zacht-
rode kleur, afgewisseld door donkerro-
de strepen. Op Schiermonnikoog.
waar het dezelfde kleur het zien. weer-
kaatsten de heirode stralenbundels op
fantastische wijze in het water. Ook
Amsterdam kon het licht op enkele
plaatsen aanschouwen. In violetachti-
Ke stralen met zacht rood er doorheen
geweven verscheen het hemelhcht bo-
ven de hoofdstad.

Teinperatuurnonnalen periode 19-
26 februari , maximum (overdag). 6 gr.
C, minimum ('s nachts): O gr. C.

Proficiat Brigitte
ZANDVOORT - De 22-jarige Brigit-

te Bossink heeft haar studie rechten
aan de Rljks Universiteit van Leiden
met succes bekroond. Op 20 februari
zal zij in het Academiegebouw haar
bul in ontvangst nemen.

ZANDVOORT - Gedurende het
laatste kwartaal van het afgelopen
jaar zrjn er opnieuw een aantal men-
sen toegevoegd aan de lijst van wo-
ningzoekenden binnen de gemeente
Zandvoort. In totaal stonden er aan
het begin van dit jaar 2400 gezinnen te
boek, hetgeen er 21 meer waren dan op
l oktober 1985.

Een grote stijging werd geconsta-
teerd in de categorie urgente woning-
zoekenden. Daar stonden op l oktober
241 gezinnen geregistreerd, terwijl dit
er 265 waren op l januari 1986. Het

Grote stijging waarneembaar
bij urgente woningzoekenden
grootste aantal onder hen werd ge-
vormd door de alleenstaanden: op l
oktober waren in deze groep 88 op zoek
naar adequaat onderdak, op l januari
1986 bleek hun aantal te zijn gestegen
naar 104. Er zijn in op dit moment in

totaal 1160 alleenstaanden binnen de
gemeente op zoek naar een woning

Zestig twee-perboonhuishoudens
zijn in het bezit van een urgentie-ver-
klaring, dit zijn er acht meer sinds de

vorige telling. Een lichte daling deed
zich voor onder het aantal urgente wo-
nmu^oekende gezinnen met een kind.
van 43 naar 37. maar er waren vnf
tuv.mneii meer met twee kinderen en
een (iiv.in meer met drie of meer kmde-
ren op ^oek naar een woning.

Er kv\ amen tijdens het laatste kwar-
taal 152 nieuwe aanmeldingen bin,-
nen Hiervan werden negen aanvra-
nen voor een woning afgewezen. In tx>-
taal helen 122 woningzoekenden zich
uitschrijven gedurende deze periode,



AUTOBEDRIJVEN RINKO RENAULT
Autobedrijf J. Jongsma-van Sluisdam - FORD
Postbus 208
2040 AE Zandvoort

Werkplaats-magazijn
Curiestraat 10
Telefoon 12323
Chef: J. van Middelkoop

Verkoopcentrum (showroom)
Curiestraat 8
Telefoon 13360
Verkoop: E. H. C. Jongsma

sinds 1 maart 1926

Benzine en Diesel op Credit-Card
Oranjestraat 2
Dag en Nacht tanken
op rekening met korting
Telefoon 13360

Bep Jongsma-Schuiten
voor Zandvoorters:

len van Babbeltje
en

Egbert (Jan) Jongsma Sr.
van de Veenwoudsterwal

uit Friesland
GAVEN 60 JAAR GELEDEN

HÉT STARTSCHOT!

Manneke Jongsma-
van Sluisdam
en

Egbert (Jan) Jongsma Jr.
NAMEN VANAF 1 FEBRUARI 1964

DE ESTAFETTESTOK AAN.
Edwin en Egbert staan misschien klaar?

De medewerkers, die een heel groot aandeel
hebben geleverd zijn:

Nel v.d. Vossen reeds 32 jr. lang
Joop v. Middelkoop reeds 25 jr. lang
Benno Bal reeds 18 jr. lang
Joost Berkhout reeds 9 jr. lang
Jaap Visser reeds 9 jr. lang
Vera v. Middelkoop reeds 7 jr. lang

60 jaar een hele tijd
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OPEN HUIS
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UITNODIGING

60 RINKO 60
Renault en Ford R SHOW

Onze verschillende
vestigingsplaatsen:

Oranjestraat
Engelbertstraat
Stationsplein
Zeestraat
Curiestraat 10
Curiestraat 8

1926
1929
1947
1954
1981
1985

9

Van Stationsplein naar
CURIESTRAAT 8:

Hoe is alles in zijn werk gegaan bij de voorlopig laatste
verhuizing?
- Het pand Stationsplein, parterre bestaande uit een showroom

en op de eerste en tweede verdieping vier woonhuizen bedroeg
parterre 826 m2.

- De toenmalige Wethouder J. Termes opende de onderhandelin-
gen voor de aankoop van het pand door de Gemeente, namens
het College van Burgemeester en Wethouders (H. Machielsen,
K. C. v.d. Mije, l. M. Aukema en J. Termes) in het jaar 1981.

- De onderhandelingen duurden lang en stonden zelfs een hele
tijd (jaar) stil en wij vroegen toen met spoed om ja of nee, want
wij wilden zo snel rnogelijk werkplaats en showroom weer bij el-
kaar hebben in Nieuw-Noord of op het Stationsplein. Het duurde
zo lang zodat wij alles al klaar hadden voor een verbouwing van
een gedeelte van het Stationsplein tot werkplaats.

- Toen kwam alles plotseling in een stroomversnelling in 1984
omdat er vóór 1 november 1984 beslist moest worden, anders
zou de aanmerkelijke subsidie van het Rijk aan de Gemeente
voor speciaal dit plan komen te vervallen en naar een andere
Gemeente gaan.

- De Gemeenteraad keurde deze aankoop unaniem goed.

TEN SLOTTE: Wij zijn zeer blij met onze nieuwe
showroom en plaats en nodigen U uit
voor ons

OPEN HUIS om zelf even een kijkje te nemen in
onze RENAULT en FORD SHOW-
ROOM, naar de bestaande en nieuwe
modellen, waaronder de

NIEUWE FORD ESCORT en de NIEUWE
RENAULTS 5 DIESEL en EXPRESS!

Op 28 FEBRUARI 1986 vanaf 17.00 uur
voor een drankje, hapje en een gezellig
muziekie
U bent van harte WELKOM! Curiestraat 8.

JRENAULT RENAULtt

Voor een NIEUWE en GEBRUIKTE
RENAULT

naar het
ZANDVOORTSE AUTOCENTRUM

IN NIEUW-NOORD:

Autobedrijf RINKO
CURIESTRAAT 10

RENAULT

TEL. 02507-12323 (magazijn)
TEL. 02507-13360 (showroom)

Off. Renault verkoop- en service-dealer

FORD FORD ̂

Voor een NIEUWE en GEBRUIKTE
FORD

naar het
ZANDVOORTSE AUTOCENTRUM

NIEUW-NOORD:

Autobedrijf J. JONGSMA
CURIESTRAAT 8

TEL. 02507-12323 (magazijn)
TEL. 02507-13360 (showroom)

Off. Ford verkoop- en service-dealer
RENAULT llFORD FORD
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Overwinning ZVM-handballers
komt door terugval in gevaar
A handbal

ZAND VOORT- De ZVM-hand-
ballers gaan nog steeds met de
overwinningenreeks door, al kost-
te het tegen KIC de nodige moeite,
15-12. De eerste helft leverde zeer
acceptabel handbal op, doch in
het tweede gedeelte viel er niet
veel meer te genieten in de Pelli-
kaanhai. De Zandvoortse dames

speelden een ongelukkige wed-
strijd en verloren, na een 3-2 rust-
stand, met 6-7 van het Haarlemse
Concordia.

Spelen de ZVM-heren meestal een
zwakke eerste helft, nu was daar geen
sprake van en trok met direct van leer.
Met snelle aanvallen werd de KlC-de-
fensie opengespeeld en kon een voor-
sprong worden genomen. In deze fase
van de strijd was de Zandvoortse de-
fensie eveneens goed op dreef en gaf
weinig mogelijkheden weg. Met de af-

werking had het nog wel beter gekund,
maar de 9-6 voorsprong mocht er zijn.

Vormt het tweede gedeelte altijd het
sterkste deel van de strijd, nu gaven de
Zandvoorters het heft volledig uit
handen en zakte het spelpeil naar een
bedenkelijk niveau. KIC rook een
kans en kroop naderbij en via 11-9
werd de stand gelijk getrokken, 11-11.
ZVM wist geen raad met de stevige
KIC-defensie en had bovendien de me-
dewerking van Pieter Trommel nodig
die met enige knappe reddingen voor-
kwam dat KIC de leiding nam.

Hans Moll haalt uit voor een snoeihard schot. Harry Opheikens

Dat het aanvallend niet meer klopte
bleek wel uit het feit dat het twintig
minuten duurde voordat de score ver-
der opgevoerd kon worden. De gebroe-
ders Joop en Djurre Boukes zorgden
voor een 14-11 voorsprong. De strijd
leek gestreden, maar ZVM kwam m de
slotfase met twee man minder te staan
en KIC drukte nog even. De Zandvoor-
ters lieten toen even zien wel degelijk
tot goed handbal te kunnen komen en
speelden de wedstrijd uit naar een 15-
12 overwinning.

Trainer-coach Herman Koper: „Het
eerste gedeelte liep uitstekend, maar
wat m de tweede helft gebeurde was
zeer slecht. We moeten deze wedstrijd
maar snel vergeten, de punten zijn
binnen en dat is het belangrijkste."

Doelpunten ZVM: Joop Boukes 5,
Djurre Bouke.s 5, Joost Berkhout 1.
Wim Brugman l, Hans Moll l, Jos
Dekker l, Ronald Vos 1.

Dames
Voor de ZVM-dames stond er niets

meer op het spel, maar toch werd er
een leuke en spannende partij zaal-
handbal op de vloer gelegd. ZVM legde
de nadruk op de verdediging en gaf
daardoor Concordia weinig ruimte om
tot gevaarlijke acties te komen. De
strijd ging in de eerste helft gelijk op
kmet als ruststand een 3-2 voorsprong
voor ZVM.

De tweede helft bleef aantrekkelijk
en ZVM had het geluk niet aan haar
zijde. Driemaal werd een strafworp ge-
mist en evenzovele malen werd het
houtwerk geraakt. Nu bleef Concordia
dichtbij en kon zelfs een voorsprong
nemen, 3-5. ZVM herstelde zich toch
weer en bleef Concordia op de hielen
zitten. Concordia wist echter de strijd
nipt te beslissen met 6-7.

Coach Geert Dijkstra was toch niet
ontevreden: „Kwalitatief was er geen
verschil, maar drie strafworpen moe-
ten benut worden. Het zat echter niet
mee vandaag, daar ook enige schoten
op de paal kwamen, maar het was toch
een goede wedstrijd."

ZVM-meisjespupillen kampioen
ZAND VOORT- Voor het ZVM meisjespupil-

len handbalteam was het zaterdag een feestelijke
dag daar toen het kampioenschap werd behaald.
In deze zaalhandbalkompetitie speelden de
Zandvoortse meisjes tot nu toe dertien wedstrij-
den en behaalden daarvan twaalf overwinnin-
gen en slechts eenmaal werd verlies geleden. Dat
de ZVM pupillen terecht het kampioenschap op-
eisten blijkt wel uit het doelsaldo van 182 voor en
slechts 43 tegen. Ook De Bunkert kon ZVM niet
meer van het kampioenschap afhouden en ging
met 15-3 ten onder. Voor ZVM betekende dit

kampioenschap een enorme vooruitgang met vo-
rig jaar. Toen werd vrijwel elke wedstrijd verlo-
ren maar onder leiding van trainster Janna Pen-
nings en coach Charles van der Moolen was dit
jaar een enorme vooruitgang te bespeuren. Met
veel inzet en goed handbal werd een verdiend
kampioenschap behaald waaraan medewerkten,
Claudia Drommel, Monique Bol, Jessica Koning,
Charlotte van der Moolen, Jeanine van der Mool-
en, Claudia Paap, Irma Paap, Angelique van der
Werff, Penny Tervelde.

Foto: Harry Opheikens

Sporting OSS dames
stomen door
* volleybal

ZANDVOORT - De volleybal-
vereniging Sporting OSS kwam
met vier teams in het veld en be-
haalde slechts één overwinning.
Eveneens viel er één nederlaag te
noteren terwijl de overige twee
wedstrijden in een gelijkspel ein-
digden. Voor de overwinning zorg-
de het eerste damesteam, 3-1 tegen
Allides 4, en de nederlaag was voor
het eerste herenteam dat kansloos
was tegen Delta Lloyd, 3-0.

De zegereeks van Sporting OSS da-
mes l leek te worden onderbroken door
Allides 4, dat in de eerste set tot 14-14
gelijk bleef. Op het beslissende mo-
ment wist Sporting de opslag te ver-
overen en de partij uit te serveren
naar 16-14. In de tweede set was een
dominerend Sporting te zien dat Alli-
des vrij eenvoudig opzij zette met 15-8.
De derde set gaf een geheel ander beeld
te zien en Sporting kon geen vat op het
spel krijgen en verloor met 7-15. Na
wat opbeurende woorden van de coach
ging Sporting OSS in de vierde set er
fel tegenaan en greep snel een voor-
sprong. Met prima volleybal werd Alli-
des overspeeld en kwam de setzege to-
taal niet in gevaar, 15-4.

Het vierde damesteam deelde de
punten met Gazellen-Heemstede, 2-2.
Beide teams wilden niet voor elkaar
onderdoen en streden met grote inzet
voor de punten. Dit leverde twee zeer
spannende sets op, die het spelpeil op
een hoger niveau dan de vierde klasse
brachten. Na lange en goedlopende
ralley's wisten zowel Sporting als Ga-
zellen een set op te eisen met 16-14.
Ook de derde en vierde set gingen lan-
ge tijd gelijk op. maar hier viel van
minder spel te genieten. De ene set was
voor Sporting met 15-7 maar Gazellen
bracht de partijen door een 9-15 winst
in evenwicht. Door dit resultaat heeft
Sporting OSS zich geplaatst voor de
promotie-poule.

Het eerste herenteam dat de laatste
weken een stijgende vorm liet zien,
was niet opgewassen tegen Delta
Lloyd en verloor met 3-0. De Zand-
voorters waren niet in staat het ritme
te pakken en Delta Lloyd snelde daar-
door naar een eenvoudige overwin-
ning.

Het vierde herenteam van Sporting
OSS dat door ziekte en blessures geha-
vend aan de strijd tegen Kennemer-
land begon kon het ritme totaal niet
vinden en speelde een van de zwakste

partijen van dit seizoen. De eerste set,
waarin beide teams niet tot goed vol-
leybal in staat waren, ging vrijwel
gelijk op, maar door een aantal Zand-
voortse fouten greep Kennemerland
met 15-13 de setwinst. In de tweede set
waren de Haarlemmers oppermachtig
en moest Sporting met 15-9 de set la-
ten lopen. De Zandvoortse coach, die
zijn ploeg maar bleef aanmoedigen en
stimuleren, slaagde er daardoor in dat
de ploeg beter begon te volleyballen.
Ondanks dat geen geweldig peil werd
bereikt was het voldoende om Kenne-
merland de volgende twee sets af te
snoepen, 15-11 en 15-9. Daardoor kwa-
men de partijen op een 2-2 eindstand.

Komende zaterdagavond worden in
de Pellikaanhal vele wedstrijden ge-
speeld, waarvoor de toegang gratis is.
Voor het overzicht wordt verwezen
naar het sportprogramma.

Schaatswedstrijd
ZANDVOORT - IJs- en wederdie-

nend zullen er door de Nicolaasschool
vanmiddag schaatswedstrijden wor-
den gehouden voorde leerlingen. Deze,
ongetwijfeld spannende aangelegen-
heid, vindt plaats op het ijs van de
vijver bij de Vijverhut. Omdat een
koek-en-zoopie ontbreekt, zullen de
kinderen na afloop op school warme
chocolademelk krijgen. Een en ander
is een activiteit van de medezeggen-
schapsraad (oudercommissie).

Döornbosch weg
ZANDVOORT - Het bestuur

van de ZSV Zandvoortmeeuwen
deelde mede, dat haar trainer
Jaap Döornbosch uit Velsen-
Noord, de wens geuit heeft zijn
contract met Zandvoortmecu-
wen niet te willen continueren
en het na één seizoen voor gezien
te houden. Het bestuur heeft,
mede gelet op alle omstandighe-
den, gemeend het verzoek te
moeten honoreren en zal voor
het komende seizoen een nieuwe
trainer aanstellen.

Cecils velt koploper
ZANDVOORT - In de zaal-

voetbalkompetitie zorgde Cecils
voor een enorme verrassing door
het ruim aan de kop gaande
Arendsen Boys met 4-3 te ver-
slaan. Lange tijd had Arendsen
Boys een 1-3 voorsprong maar in
een spektakulaire slotfase wist
Cecils alsrïog de achterstand in
een overwinning om te buigen. In
de eerste klasse trad Rinko aan
tegen Kalmthout en ging met 5-1
ten onder en door dit resultaat
zakken de Zandvoorters naar de
onderste regionen.

In de strijd tussen Cecils en Arend-
sen Boys kreeg de thuisclub al snel het
ruggesteuntje van een snel doelpunt.
Pim van Dord schoot Cecils naar een
1-0 voorsprong. Arendsen Boys kwam
echter beter in het spel en gaf door een
konsekwente mandekking de Zand-
voorters weinig speelruimte. Cecils

wist daardoor geen vrije man te vin-
den en leed veel balverlies. De gasten
daarentegen groeiden en lieten knap-
pe combinaties zien. In de tiende mi-
nuut werd een foutieve pass van Ce-
cils opgepikt en het keiharde schot
ketste van de ene doelpaal naar de
binnenkant van de andere paal. De
scheidsrechter konstateerde echter
dat de bal de doellijn was gepasseerd,
1-1.

De Zandvoorters kregen het moeilijk
en er ontstonden de nodige misver-
standen. De combinaties lukten niet
meer en opnieuw balverlies betekende
een score. Wim van der Horst (PC Den
Bosch) omspeelde met een fraaie be-
weging doelman Ed Steffers, 1-2. Even
leek Cecils wat meer vat op het spel te
krijgen maar ook een man meer situa-
tie kon niet worden uitgebuit ondanks
enige goede kansen.

Het technisch goed verzorgde spel
van Arendsen Boys werd in de tweede

helft beloond met de derde treffer op-
nieuw van v.d. Horst, 1-3. Toen had-
den de Utrechtenaren de strijd defim-
tief kunnen beslissen, doch Ed Stef-
fers voorkwam met goede reddingen
dat de achterstand verder opliep. De
gasten konden niet profiteren van eni-
ge panieksituaties in de Zandvoortse
gelederen. Na tien minuten kwam de
spanning terug na een gave aktie van
Rob van der Berg. Eerst redde de doel-
man nog maar in de rebound drukte
Van der Berg de bal over de doellijn, 2-
3.

Cecils nam meer risico's waardoor
de gasten kansen kregen maar Stef-
fers was paraat. Na een gemiste kans
zette Cecils een snelle counter op
waaruit Jos van der Meij keihard raak
kogelde, 3-3. Met nog drie minuten te
gaan was de spanning te snijden en
werd het een beetje rommelig. Sensa-
tionele taferelen speelden zich af voor
de doelen. Arendsen Boys kwam twee
minuten met een man minder te

staan, maar probeerde toch de win-
nende treffer te scoren. Cecils verover-
de echter de bal en opnieuw rondde Jos
van der Mey een snelle counter af. 4-3.
In de laatste minuut was het nog bijna
gelijk toen een schot opnieuw via twee
doelpalen het veld m spatte. De daar-
uit ontstane uitval van Cecils was ook
goed voor een schot op de paal. Het
bleef echter 4-3 voor Cecils.

Een door invallers gehandicapt
Rinko speelde tegen koploper Kalmt-
hout een verdienstelijke partij. In het
Zandvoortse doel stond Teun Vasten-
houw die het zeker met slecht deed.
Lang heeft Rinko zelfs een voorsprong
gehad door een doelpunt van Simon
Molenaar 0-1 Met wat meer geluk en
zuiverheid had die voorsprong groter
kunnen zijn. Xu bleef Kalmthout in
de strijd en vlak voor de doelwisseling
werd het 1-1 toen een schot via de paal
in het net verdween.

Direkt na de rust kreeg Rinko de
genadeklap :oen Kalmthout de eerste
de beste aanval afrondde, 2-1. Rinko
zette aar. \oor een offensief maar
Frans Po;:. Simon Molenaar en Piet
Keur ::?.cden geen succes met af-
star.ci^cnoien. Kalmthout kon nu
rus::; ;r de counter loeren en daaruit
voercrr. z:j de stand op naar een ruime
5-1 ;•. r

Valentijn-toernooi
ZANDVOORT - In Nieuw Unicum

werd op Valentijnsdag (14 februari)
een bijzonder geslaagd jeu de boule
toernooi gespeeld. Dit toernooi werd
mogelijk gemaakt door de sponsor van
deze unieke vereniging, de heer Van
der Laan uit Zandvoort (Hema).

Na een spannende strijd konden le-
den van 'La Boule Unique' uit Zand-
voort, en allen bewoners van Nieuw
Unicum, de eerste prijs in ontvangst
nemen. Deze was voor Lydia van Luyn
en Hans Vermaas. Ook de vierde prijs
ging naar Nieuw Unicum, namelijk
Carla Ket en Dirk Kits. Voor de twee-
de en derde prijs kwamen leden van
'Boule da la Mer' uit Katwijk in aan-
merking. Het waren Dick Chantelain
en Theo Eijnatten die de tweede prijs

, behaalden, de derde was voor Sonja
Smit en Carla van Denderen.
De prijzen werden uitgereikt door me-
vrouw A. Brouwer.

'Een heel eind maar we
hebben het gehaald'

ZANDVOORT - Nu koning Winter
keihard heeft toegeslagen, komen de
veldsporten niet aan hun trekken.
Daarentegen worden de schaatslief-
hebbers op hun wenken bediend en
trekken vele baantjes over het ijs. De
voorzitter van Zandvoort'75 Andries
van Marie is zo'n schaatsfanaat en

Wandeltocht
ZANDVOORT - Door de Leidse

Wandelvereniging "Willen is kunnen"
wordt op zaterdag 22 en zondag 23 fe-
bruari een bos-er. duinwandeltocht
georganiseerd.
Gekozen kan worden uit verschillende
afstanden, teweten 5 - 10 - 15 - 25 en 40
km. De tocht voert door het duinge-
bied van Noordwijkerhout

Starttijd tussen 9.00-14.00 uur: het
beginpunt is: Café-restaurant De
Duinpoort, Langevelderlaan 22 te
Noordwijkerhout tegenover de jeugd-
herberg. Dit beginpunt kan bereikt
worden met de lijndienst van de NZH
vanuit Leiden, halte De Brink in
Noordwijkerhout. Overstappen naar
Sancta Maria en van daaruit nog tien
minuten wandelen naar de duinrand.

Inschrijfgeld bedraagt ƒ 2.50 p.p., alle
wandelboekjes worden afgestempeld
en deelnemers ontvangen een medaille
met lint bij volbrenging van de wande-
ling. Inschrijven kan geschieden aan
de start. Inlichtingen over deze wan-
deltochten kan men ontvangen bij de
volgende telefoonnummers: 01720-
75724 (J.P.Woordes). 01719-19321
(VVV-Noordwijk) en 02523-3624,
(WV-Noordwijkerhout).

samen met zoon Gerrit ging hij maan-
dag jongstleden op pad om een toer-
tocht dwars door Noord-Holland over
175 km te voltooien. En ondanks de
minder gunstige weersomstandighe-
den. straffe oostenwind, is het beide
rijders gelukt om de tocht in elf uur af
te leggen. Ongeveer 800 deelnemers
namen deel aan deze rit en zo'n tach-
tig procent heeft de tocht volbracht.

Deze Super Noord-Holland tocht
werd voor het laatst verreden in 1963
en kan worden beschouwd als goede
voorbereiding op de Elfstedentocht,
maar of die wordt gehouden is twijfel-
achtig. Andries van Marie stelt: „Het
was enorm zwaar door de harde oos-
temvind die je vaak tegen had. Tegen
die wind kwam je zeer moeizaam voor-
uit en bovendien moest er veel ge-
klund worden. Ook lag er veel zand op
de baan waardoor we genoodzaakt wa-
ren de schaatsen te laten slijpen. We
dachten er halverwege over om maar
te stoppen, maar toen kwam er een
stuk, van ongeveer dertig kilometer,
waar wij de wind in de rug kregen en
dat ging geweldig. Toen hebben we
maar doorgezet. Conditioneel ging het
prima en ik ben er niet echt kapot van.
Wel erg stijf, maar het was toch wel
leuk. Het ijs was over grote trajecten
zeer goed. maar er waren ook grote
stukken bij waarvan de kwaliteit niet
zo geweldig was. Wanneer je met z'n
tweeen bent, gaat het wat gemakkelij-
ker. je pept elkaar een beetje op en de
één wil voor de ander niet opgeven.

Ik hoop nu maar dat de Elfsteden-
tocht komt want daar zou ik graag
aan mee willen doen. Wij zijn dan wel
geen lid van de Elfstedenvereniging
maar we gaan toch proberen een
startbewijs te krijgen." Van Marel sr. en jr.: „Nu nog de Elfstedentocht" foto: Berlott

ZANDVOORT - Het zat er al gerui-
me tijd in dat The Lions eindelijk voor
overwinningen zouden gaan zorgen.
Het spelpeil werd met de week beter en
deze week kwam het eruit en zorgden
zowel de heren als de dames voor een
zege. De heren speelden een knappe
partij tegen Heiloo en wonnen met 69-
64 en de dames zegevierden ruim over
Onze Gazellen met 61-44.

The Lions kwam tegen Heiloo tot
goed basketbal en nam direkt een 4-0
voorsprong. De Zandvoorters zetten
rustig de kombinaties op en hielden de
bal goed in de ploeg tot dat een man

Lions teams eindelijk zege
vrij stond om het voorbereidende werk
af te maken. Het liep gesmeerd in de
eerste helft, wat een 39-26 ruststand
opleverde.

In de tweede helft zakte Lions eerst
wat weg waardoor Heiloo terug kon
komen tot 54-48 en in de 15e minuut
tot 60-56. De spanning was terug maar
de Zandvoorters hielden het hoofd
koel en met een enorme inzet werd de
inzinking overwonnen. Ook een press

van Heiloo mocht niet meer baten en
Lions speelde de strijd uit naar een
fraaie 69-64 overwinning.

Topscores Lions: Geurt Jan Beek-
huizen 17, Olaf Borkent 16. Adrie
Beekhuizen 14. Evert Bol 12.

De dames wilden kennelijk niet
onderdoen voor de heren en lieten een

gave partij basketbal zien tegen Onze
Gezellen. Na vijf minuten had Lions
reeds een 10-4 voorsprong en die is
langzaam uitgebouwd naar een ruime
eindstand. In de eerste helft kon Onze
Gezellen nog aardig tegenstand bie-
den (30-25) maar in het tweede gedeelte
van de strijd overheerste Lions. Lions
speelde als van ouds. heerste onder de
basket en had totaal geen moeite om
Onze Gezellen met 61-44 terug te wij-
zen.

Scores Lions: Thea Reinders 25,
Kika de Leon 15, Chika Bol 10. Anette
Prins 9, Wil Brinksma 2.

Golf Cross Country
ZANDVOORT - Op zater-

dag 22 februari wordt op hè:
strand tussen Zandvoort er.
Noordwijk een golfwedstrrc
georganiseerd door een aan-
tal leden van de Kenneir.er
Golf & Country Club uit
Zandvoort.

Het verzamelpunt is P.iT.:l;oen
Zuid aan de Zuid Boule\arc om
07.45 uur. "Voor Nederland ;s dit
een unieke wedstrijd, w a n t \\erd
er aan het begin van dere eeuw
reeds golf gespeeld van de oost-
naarde westkust van Amerika, in
Zandvoort is nog nimmer een golf

,;:\̂  country langs het strand
crorgamseerd", zegt de heer M.A.
Sirumphler, één der organisato-
ren van dit evenement. Volgens
hem belooft deze wedstrijd een-
zelfde spanning als die in 1919
toen een golfwedstrijd werd ge-
speeld tussen Piccadilly Circus in
Londen via Strand en Fleet
Street naar de Royal Exchange.

Het ligt in de bedoeling in 1987
alle golfclubs langs de kust uit te
nodigen aan deze wedstrijd deel te
nemen. Inlichtingen over deze
cross country worden gegeven
door de heer M.A.Strumphler. tel:
02526 - 61114.

Uitstekend judo
van Ben Rietdijk

UTRECHT - Tijdens judowed-
strijden in Sporthal Hoog Catharijne
te Utrecht behaalde Ben Rietdijk een
uitstekende tweede plaats. Het door de
Judo-bond Nederland, m samenwer-
king met district Midden-Nederland
georganiseerde grootste toernooi
stond op uittekend judo-peil. Bij de
jongens 16 en 17 jaar tot 70 kg. drong
Ben Roetdijk door tot de finale waarin
hij het moest afleggen, maar de tweede
plaats was een prima resultaat. Uit
handen van Anton Geesink en in bij-
zijn van tramer Henk Harm ontving
Rietdijk de tweede prijs.

Bridgenieuws
ZANDVOORT - Tussen de competi-

tieronden wordt door de leden van
ZBC een beker wedstrijd gespeeld.
Deze bekerstrijd bestaat uit vier voor-
ronden, waarvan uit elke ronde zich de
vier paren plaatsen met de hoogste
percentages voor de finalewedstrijd.

Woensdagavond werd de derde voor-
ronde gespeeld. Voor de finalestrijd
plaatsten zich de dames Berghoff -
Stocker met 65.38"o: het koppel Em-
men sr/Sjouwerman niet 59.52 "o: de
dames Lemmens/Notterman met
57.59 °o en het gelegenheidspaar Oce-
nasek/Van de Veen met 57.14V

Na de laatste voorronde zullen de zes-
tien paren een strijd leveren voor de
beker. De overige clubleden houden
zich dan bezig met het individueel
kampioenschap.

VOETBAL

Zondag: SVW'27-Zandvoortmeeu-
wen 14.30 uur. Zaterdag: Hoofddorp-
Zandvoort'75 14.30 uur.

BASKETBALL
Zaterdag: Onze Gezellen-Lions da-

mes 20.15 uur Kennemersporthal.
Lions heren-Pl.Heiloo 20.30 uur Pelli-
kaanhal Zandvoort.

ZAALHANDBAL
Zondag in de Pellikaanhal: 10.00 uur

JA ZVM I-De Bunkert 1; 10.45 uur MA
ZVM 2-BSM 1; 11.30 uur DS ZVM 2-
HVH 2; 12.35 uur DS ZVM 1-Concor-
dia 1:13.45 uur HS ZVM 1-KIC 1:15.00
uur HS ZVM 2-De Bhnkert 3: 16.00
uur DS ZVM 4-Onze Gezellen 3.

ZAALVOETBAL
Vrijdag in de Zandvoortse sporthal

Pellikaan: 19.00 uur Zandvoortmeeu-
wen 3-Zandvoortmeeuwen 2:19.45 uur
TZB 7-TZB 5; 20.30 uur TZB-Tweede
Jeugd vet.: 21.15 uur Zandvoortmeeu-
wen 4-Meervogels 2: 22.00 uur Zand-
voort Centrum 2-TZB 3.

Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.30 uur Cecils-Arendsen Boys; 21.15
uur Cecils 2-Blauw Wit'80: 22.10 uur
Zandvoort Noord 4-TZB 6.
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Tweewieler RAI viert
eeuwfeest van motor

De automobiel-fanaten zullen
het me naar ik hoop niet al te
kwalijk nemen als ik ditmaal in
deze rubriek ook wat aandacht be-
steed aan de tweewielers. Daar is
trouwens een speciale reden voor.
Van 28 februari tot en met 5
maart vindt namelijk de Tweewie-
Ier RAI '86 plaats, een tentoonstel-
ling die zich niet alleen maar be-
paalt tot een uitstalling van fiet-
sen, bromfietsen en motorfietsen
plus de benodigde onderdelen en
toebehoren, maar die is uitge-
groeid tot een ware happening
waar van alles te doen is.

Ieder uur een fiets
kado voor bezoeker

Het meest letterlijk is dit van toe-
passing op het „Doe paviljoen" dat in
nauwe samenwerking met de ANWB
wordt georganiseerd. Op ruim 10.000
m2 is in de Amstelhal van het RAI-
complex een proefterrem ingericht.
Groot en klein, ook zonder rijbewijs,
kan daar gratis de meest uiteenlopen-
de tweewielers uitproberen. Beschik-
baar zijn lichte motorfietsen en scoo-
ters, brom- en snorfietsen en allerlei
fietsen, waaronder mountain bikes,
randonneur-, lig- en racefietsen.

Parijs-Dakar
Een ander spectaculair onderdeel

van de Tweewieler RAI '86 wordt onge-
twijfeld de aparte show van voertui-
gen, die hebben deelgenomen aan de
rally Panjs-Dakar. Anne Kies. Arjan
Brouwer, Gerard Rond, Bert Moritz
en nog vele anderen zijn met hun voer-
tuigen aanwezig.

Omdat het precies honderd jaar ge-
leden is, dat de eerste motorfiets op de
weg verscheen, is er een interessante
overzichtstentoonstelling ingericht,
waar naast het alleroudste Daimler
Reitrad uit 1885 ook het allernieuwste
op motorfietsgebied te zien is. Het rij-
wielgedeelte van die oude Daimler is
geheel van hout vervaardigd en de mo-
tor is een 264 cm3 eencilinder.

„Ottomotor", een viertakt, die nog
aan de praat te krijgen is ook. Overi-
gens niet zo'n simpele zaak, want eerst
moet een brander ontstoken worden,
die de gloeibuisontsteking heet houdt
en dan mag, na het afregelen van het
wasbenzinedampmengsel van de ver-
dampingscarburateur, met een grote
slinger geprobeerd worden de motor
zonder blijvend letsel m werking te
zetten. Lukt dat, dan staat bij 700 om-
wentelingen per minuut een half pk
ter beschikking van de moedige be-
stuurder. Krachten, die via een riem
naar het achterwiel (een karrewiel)
worden getransporteerd en het hou-
ten ros tot een top van 12 km per uur
kunnen jagen.

Gratis fiets
Een andere attractie is, dat gedu-

rende de gehele tentoonstelling elk
uur een gratis fiets zal worden uitge-
reikt. Alle betalende bezoekers, die bij
binnenkomst hun naam en adres op
een kaart schrijven en een eenvoudige
vraag goed beantwoorden, maken
kans op een gratis fiets. De trekking
van de prijs en de uitreiking ervan
vindt ieder uur plaats in de entreehal.

Verder zijn er op de zaterdag en zon-
dag demonstraties van een BMX team
en laten iedere dag air brush artiesten
zien tot welke prestaties zij in staat
zijn met deze verftechniek. Ook de be-

zoekers mogen daaraan meedoen.
Verschillende leveranciers van

tweewielerkleding hebben modeshows
op het programma staan en veel pro-
minenten, waaronder kampioenen uit
de motorfiets- en fietswereld uit bin-
nen- en buitenland zullen de Twee-
wieler RAI met hun aanwezigheid op-
luisteren.

De tentoonstelling is dagelijks ge-
opend van 10 tot 18 uur.

Van 28 februari tot en met 5 maart is de RAI het domein van de tweewielers, al of niet gemotoriseerd, dus van
eenvoudige trapfiets tot race-monster.

Dave Strijbos en
Yamaha nr. l
Dave Strijbos en de Yamaha FZ750,
winnaars van de door het motorsport-
magazine MOTO 73 georganiseerde
verkiezing van de motorsportman en
de motorfiets van het jaar 1985.

Grote concurrenten van de door
Dave Strijbos gewonnen uitverkiezing
waren de wereldkampioenen zijspan-
wegracers Streuer en Schnieders.
Dave behaalde 15233 punten, het zij-
spanduo 14163 punten.

Wat de motorfietsen betreft was de
voorsprong van de Yamaha FZ750
riant te noemen: 8683 punten tegen
4475 punten voor de op de tweede
plaats geëindigde Kawasaki GPzSOOR.

NIEUWE GENERATIE BROMFIETSEN

Gaat de scooter aan
tweede jeugd beginnen?

In het begin van de jaren zeventig beleefde de bromfiets in Nederland
een hoogtepunt. Er reden toen bijna twee miljoen bromfietsen in ons
land rond, maar daarna kwam er toch een terugval, die in de eerste
plaats een gevolg was van de snelle opkomst van de auto, maar ook te
maken had met de behandeling door de overheid. Jarenlang hebben er
hier voor de bromfiets hopeloos verouderde constructie-eisen gegolden,
zoals minimum maten voor de wielen en de verplichte aanwezigheid
van trappers. Daar is nu sinds vorig jaar verandering in gekomen. In
het kader van een verdeling van tweewielers in categorieën heeft de
overheid de verouderde constructie-eisen meer in overeenstemming
gebracht met de hedendaagse techniek en dat heeft geleid tot een
nieuwe generatie bromfietsen, waarvan er vele op de Tweewieler RAI
'86 op diverse stands te zien zijn.

berijder bij regen droog te houden en
als er zich eens een lekke band voor-
doet, dan biedt het reservewiel de mo-
gelijkheid de reis voort te zetten zon-
der dat er eerst geplakt hoeft te wor-
den.

l op 100
De brom-scooters zijn zuinig in het

gebruik en verbruikswaardes van één
liter op de zestig kilometer zijn geen
uitzondering. Er zijn er zelfs die met
één liter op honderd kilometer kunnen
volstaan.

Verschillende modellen zijn uitge-
rust met elektrische starter en auto-
matische transmissie en dan is de be-
diening uitermate simpel. Alleen
maar gasgeven en remmen, zodat alle
aandacht aan het verkeer kan worden
besteed. Ook de veelal aanwezige clig-
noteurs dragen bij tot het bedienings-
gemak.

De prijzen variëren uiteraard al
naar gelang uitvoering en uitmonste-
ring. Om u een richtlijn te geven, de
goedkoopste liggen rond de / 2.500,-.

Nieuwe kans
Onder dat vernieuwde bromfiets-

aanbod neemt met name de scooter
een grote plaats in. Een jaar of twintig
geleden reden er nog rond de 75.000
scooters in Nederland rond, maar te-
genwoordig is hij vrijwel uit het
straatbeeld verdwenen. Die scooters
vielen alle onder de categorie motor-
fietsen, waarvoor dus een rijbewijs
vereist was.

De wetswijziging, die op 16 mei 1985
werd doorgevoerd, heeft het mogelijk
gemaakt scooters nu ook als bromfiets
op de markt te brengen en daarmee

krijgt de scooter de kans aan zijn twee-
de jeugd in Nederland te beginnen.

Diverse merken, zowel uit Italië - van-
ouds het land van de scooters - als uit
Japan bieden nu een complete scoo-
ter-lijn aan.

De populariteit, die de scooter in
sommige landen nog steeds geniet, is
ook niet zo verwonderlijk, want de
scooter is een uitermate handig ver-
voermiddel. Hij valt vlot te sturen, is
uiterst gemakkelijk te bedienen en er
zijn diverse afsluitbare kastjes op te
vinden voor het meenemen van aller-
hande spulletjes. De spatborden bie-
den de mogelijkheid de benen van de

Vespa is wellicht de meest bekende naam uit de scooterwereld en uit die stal
komt de Piaggio PK 505, prijs plm. ƒ 2.800,--

Titel:
PEUGEOT 309

„PRODUKTIE"
AUTOBEDRIJF VERSTEEGE

U bent van harte welkom
op de GALA-PREMIÈRE

waarin de nieuwe
PEUGEOT 309 de
hoofdrol vertolkt!

Wij willen U dan gaarne uitgebreid informe-
ren over de fantastische eigenschappen
van onze nieuwe STER en U tevens de mo-
gelijkheid bieden een allesovertuigende
proefrit te maken.
Daarnaast bieden wij U nog diverse attrac-
ties waaraan Uzelf mee kunt doen:
- Raden hoeveel filmbeeldjes er op een

filmrol zitten;
- Zuinigheidsprpef met de 309;
- Tekenwedstrijd voor de kleintjes (t.m. 12

jaar) met als thema ,,de FILM";
- Fotowedstrijd: „Wie maakt er in ons be-

drijf de leukste foto", eveneens met als
thema ,,de Film";

- Als klap op de vuurpijl, zondag 23 februa-
ri, het „309 PREMIERE FESTIVAL", van
13.00 t.m. 17.00 uur, mét verkiezing van
„de Best Verklede FILMSTER" doet
U óók mee ! ! ? ? Beoordeling door een
deskundige jury.

- Alles met muzikale omlijsting van de
„GRATITUDE";

- Leuke prijzen voor de deelnemers aan de
wedstrijden; informatie en inschrijvingen
hiervoor vooraf bij ons bedrijf.

Showdagen van
20 februari t.m. 1 maart

openingstijden van 9.00 t.m. 18.00
uur, zaterdag van 10.00 t.m. 17.00 uur
en zondag van 13.00 t.m. 17.00 uur.

WIJ REKENEN OP UW
KOMST.

PEUGEOT
„DRIE-NUL-NEGEN" -

geen FILM maar
WERKELIJKHEID!

Autobedrijf
Versteege

al meer dan 54 jaar ,,'n Primeur"
PAKVELDSTRAAT 21 -

ZANDVOORT-TEL 02507 -12345

DE NIEUWE PEUGEOT 309.
DIRECT ALGOED OP WEG NAAR 5 OSCARS.
De nieuwe Peugeot 309 is gebaseerd op een ijzersterk scenario: de experimen-
tele Peugeot VERA (Vehicule Econome de Recherche Appliqué).
De ervaringen die Peugeot met deze auto van de toekomst opdeed resulteerden
in een fraai gelijnde 5-deurs auto met een hoog prestatievermogen, veel comfort
voor 5 personen en lage onderhoudskosten: de nieuwe Peugeot 309.

Door toepassing van een onderhoudsvrije accu, bougies met koperen kern, tran-
sistorontsteking en zelfnastellende remmen kunt u dag en nacht op de 309
rekenen. Grote beurt: slechts om de 20.000 km. En het plaatwerk werd zo
grondig tegen corrosie beschermd dal de waardevastheid van
een Peugeot 309 tot in lengte van jaren is gegarandeerd.

Hoe minder weerstand een auto tijdens de rit ondervindt, hoe lager z'n brandstof-
verbruik zal zijn. De Peugeot 309 GL Profil verbruikt door z'n onwaarschijnlijk
lage CX-waarde van 0.30 slechts l op 20.8 bij 90 km/u constant*. Peugeot is wereldkampioen rally's

1985. Die rally-ervaring vindt u terug ,
in onze serie-modellen. Dankzij
voorwielaandrijving, onafhankelijk
geveerde wielen rondom, lange
wielbasis en grote spoorbreedte be-
houdt de Peugeot 309 onder alle omstandigheden z'n rotsvaste wegligging.

'N OSCAR VOOR Z'N PRESTATIES.
De 309 GT met 105 DIN pk is goed voor 'n top van 190 km/u. Maar zo snel als hij
optrekt - van O tot 100 km/u in 10,4 sec. - zo snel staat hij (alshet moet) ook weer
stil. Het remsysteem is namelijk zeer ruim bemeten en bekrachtigd.

Wie een proefrit in een Peugeot 309 maakt, kan aan een wedstrijd meedoen, met
als hoofdprijs: een gratis Peugeot 309! Dus kom naar de Peugeot Talbot dealer en
beleefde première van de 309 op de mooiste plaats: achter het stuur.

Peugeot 309 standaard met 5 portieren m 7 uitvoeringen Keuze uit 4 motoren van 55 tot 105 DiN pk Prijzen zijn vanaf
<4fl 4CA 'nd BTW Aflevenngskosten f 450 • Verbruik 309 GL
T li» |)ÜV* Pro111 v°'Sen5 ECE norm bij 120 km/u constant 1 15 8

in stadsverkeer 112 9 Wijzigingen voorbehouden
Voor meer informatie schrijf naar
Antwoordnummer 309, 3500 VE Utrecht.

BEL GRATIS OHM

Nooit eerder zag u zo'n compacte auto met zoveel binnenruimte.
Zelfs met z'n vijven in de Peugeot 309 is er voor ieder nog royaal be-
wegingsvrijheid. De forse vijfde deur geeft toegang tot een grote

bagageruimte
van397dm:i.,'"L
Zelfs 1279 'f

dm3 bij
neergeklap-
te achterbank.1

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.
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Vragen VVD-fractie.
over verlichting
Huis i/d Duinen
ZANDVOORT - De VVD-fractie
van de Zandvoortse gemeenteraad
heeft naar aanleiding van enkele
artikelen in Zandvoorts Nieuws-
blad het college vragen gesteld
over de slechte verlichting rond
het Huis in de Duinen.
Door dPr.e fractie is gecontateerd dat
het '• pad dat langs het bejaarden-
huis . ipt en de kortste weg betekent
naar het dorp voer de bewoners, voor-
zien behoort te zijn van deugdelijke
verlichting in de avonduren. Nu deze
ontbreekt kunnen de bewoners van
het Huis in de Duinen en ook die van
Nieuw Unicum in de avonduren geen
gebruik van dit pad maken.

Gevraagd wordt wat de reden is
waarom de openbare verlichting ont-
breekt en of het college plannen
maakt om hier binnenkort een einde
aan te maken.

Vandalen in de
kraag gevat
ZANDVOORT - Donderdagavond
werd de politie gewaarschuwd dat een
groep jongelui zich onledig hield met
het stuktrappen van papierbakken in
de omgeving van de Koningstraat. De
politiemensen die omstreeks 22.10 uur
arriveerden constateerden dat op de
Prinsesseweg alle afvalbakken van de
palen waren getrapt. In de onmiddel-
lijke nabijheid trof men een groepje
van acht jongelui aan. Twee jongeren
beloofden de bakken weer terug te
hangen, een andere knaap zag hier het
nut niet van in en maakte hierover
opmerkingen tegen de agenten. Hij
werd meegenomen naar het bureau
voor een kort onderhoud, waarna hij
naar huis mocht terugkeren. De overi-
gen bleken hun belofte te hebben ver-
vuld, want de bakken bleken inmid-
dels weer aan de palen te hangen.

ZANDVOORT - Zaterdagmiddag
werd het door de sneeuwval onver-
wacht glad in het dorp. Een 12-jarig
meisje kwam bij een slippartij zo onge-
lukkig terecht dat zij met een knie-
blessure naar de Maria Stichting in
Haarlem moest worden vervoerd.

ADVERTENTIE

CDA
christen
democratisch
appèl

19 maart - verkiezingen
gemeenteraad

Uw stem - onze steun!

Het kan beter in
Zandvoort.

C.D.A. Lijst 4

• Eén der organisatoren, Strumphler, is aan slag in de golf-cross-country Noordwijk/Zandvoort. Foto Harry Opheikens

Golf toernooi verraadt Golf plan
ZANDVOORT - Het golftoernooi dat zaterdag-
morgen in ijzige temperaturen werd gehouden
langs de vloedlijn Noordwijk/Zandvoort is er de
oorzaak van dat de plannen die bestaan om in het
zuidelijk duingebied een openbare golfbaan aan
te leggen in de openbaarheid kwamen. Wethou-
der Aukema die was uitgenodigd rond het mid-
daguur de prijzen uit te reiken, vertelde enthou-
siast dat er een aanvraag is ingediend voor de
aanleg van een openbare golfbaan, waar het colle-
ge 'niet onwelwillend' tegenover staat.

De golf-cross-country was georganiseerd door enkele
leden van de Kennemer Golf & Country Club uit Zand-
voort, die een oud gebruik nieuw leven wilde inblazen.
De temperaturen en de harde wind, waren er oorzaak
van dat men het oorspronkelijke plan, van Zandvoort
naar Noordwijk te spelen liet varen. In een nog scheme-

rig ochtenduur vertrokken de deelnemers per bus naar
Noordwijk om zich al spelend naar Zandvoort te ver-
plaatsen. Er werd gespeeld per drietal, en de opgave was
eenvoudig, namelijk in zo min mogelijk slagen de fmish-
lijn in Zandvoort bereiken. Het werd een barre tocht
langs een ijzig strand met af en toe een sneeuwbui.

In Zandvoort arriveerde men rond het middaguur, en
het was bij de prijsuitreiking in Paviljoen Zuid, dat
wethouder Aukema die hiervoor was uitgenodigd, zich
liet ontvallen dat er plannen zijn ingediend om een
openbaar golfterrein in de Zuidduinen te realiseren. In
de raadsvergadering van dinsdagavond was het de libe-
raal Methorst die nader wenste te worden geïnformeerd.
Hij vroeg of dit bericht waarheid bevatte. Op de bevesti-
ging van Aukema voegde burgemeester Machielsen er
nog aan toe: "Ja.'dat bevindt zich in mijn portefeuille en
tot nu toe ontwikkelt dit zich aardig". Een antwoord
waar de raad het voorlopig mee moet doen, tot het
moment dat de portefeuillehouder het raadzaam acht
de plannen in de openbaarheid te brengen.

Morgen uitspraak in Kort Geding

Zandvoorter eist verlenging
van exploitatie-contract
HAARLEM - De Haarlemse rech-
ter zal morgen, vrijdag 28 februari
uitspraak doen in een kort geding
dat de Zandvoorter Wim Drogtrop
heeft aangespannen tegen Circuit
Zandvoort BV. Drogtrop wenst de
exploitatie van het restaurant op
het pitsgedeelte van het circuit
voort te zetten tegen een redelijke
huurprijs. Circuit Zandvoort BV
vraagt hiervoor een huurprijs van
ƒ 75.000,-, die door de benadeelde
restaurateur 'ronduit belachelijk'
wordt genoemd.
Sinds 1979 exploiteerde Drogtrop het
restaurant op het circuitterrein dat
gelegen is in de directe nabijheid van
de pits. Het contract werd destijds af-
gesloten met de vroegere directeur van
de Cenav, J.Beerepoot. Gezien de
slechte financiële situatie van de cir-
cuitexploitant werd overeengekomen
dat de huurprijs 5 % van de gemiddel-
de jaaromzet zou bedragen. Als tegen-
prestatie nam Drogtrop op zich het
restaurant te renoveren, waarbij deze
investering jaarlijks werd afgeschre-
ven. Het contract kende een tussen-
tijdse verlenging toen Jim Vermeulen
directeur van Circuit Zandvoort BV
(v/h Cenav BV) werd.

Omdat de boekwaarde van Drogt-
rop's investering per l januari 1986 af-
liep, werd reeds vorig jaar maart con-
tact door de restauranthouder opge-
nomen met de circuitdirectie over ver-
lenging van het contract. Deze onder-
handelingen liepen op niets uit.

Belachelijk
Circuit Zandvoort BV heeft de exploi-
tatie van het restaurant per l januari
1986 zelf in handen genomen. Door de
circuitexploitant werd een pachtover-
eenkomst aangeboden van vijfenze-
ventig duizend gulden per jaar, een
bedrag dat door Drogtrop ronduit 'be-
lachelijk' wordt genoemd. Volgens de

ZANDVOORT - De Actiegroep
Station Zandvoort, zal op 11 april
aanstaande het resultaat van de
handtekeningactie die momenteel
gehouden wordt, cvanhieden. aan
de Vaste Kamercommissie Ver-
keer en Waterstaat in Den Haag.
Overwogen wordt om dit op een
ludieke wijze te doen, namelijk per
fiets, omdat de Zandvoorters in de
periode 3 maart-20 april niet per
brein kunnen reizen.
Dit besluit is genomen op de bij-
eenkomst die op 19 februari in
Nieuw Uncium werd gehouden.
Bovendien zal de handtekenin-
;actie nog tot eind maart worden

verlengd.
Momenteel zijn ruim twee en een half
duizend handtekeningen verzameld
van inwoners en bezoekers die de actie
steunen. De actie richtte zich in de
eerste plaats tegen het besluit van de
Nederlandse Spoorwegen om in de pe-
riode 3 maart - 20 april het treinver-
keer te vervangen door bussen in ver-
band met reparatiewerkzaamheden.

Maandag met de bus in plaats van de trein

Ondanks een compromis
blijft actiegroep actief
Ten tweede op de maatregel het sta-
tion Zandvoort in de wintermaanden
om 21.00 uur te sluiten.

Nu tussen het gemeentebestuur en
de NS een compromis is bereikt, waar-
bij in het Paasweekeinde dieseltreinen
zullen worden ingezet en in de maand
mei vijf dagen een 'dubbeldekker' van
de NS op het traject Amsterdam -
Zandvoort wordt ingezet tegen een
prijs van f. 1,~ per reiziger, wil de ac-
tiegroep het accent van de actie ver-
leggen naar het tweede punt. "Het leek
niet logisch om tegen het bereikte
compromis in stelling te komen. Be-

langrrjk voor de Zandvoorters blijft
dat het station ook in de wintermaan-
den toegankelijk blijft voor ouderen en
mindervaliden treinreizigers. Hier-
over is nog steeds geen overeenstem-
ming bereikt, reden waarom wij hier-
op nu de aandacht zullen vestigen",
zegt één der leden van de actiegroep.

Eveneens zal de actiegroep de NS
verzoeken om op 30 april, 5 mei, 8 mei,
11 mei en 25 mei de dubbeldekkers op
het traject in te zetten. Wanneer dit
niet mogelijk is op Koninginnedag, zal
worden gevraagd dit te doen op 31 mei.
Door de actiegroep is bewust niet ge-

Toekomstige marathonrijders

• Een enkele sneeuwvlok mocht de pret op het ijs bij de Vijverhut niet
drukken. Fanatiek werd hier gestreden.

Foto's Berlott

• Zonovergoten was het in de morgenuren op het Zwanenmeer toen de
jongste groepen van de Oranje-Nassauschool hun schaatsen onderbon-
den en de wedstrijd begon.

ZANDVOORT - Donderdag wero
op de Nicolaas- en de Oranje Nas-
sauschpol besloten om schaats-
wedstrijden voor de leerlingen te
houden. Het werd 'nu of nooit',
want er werd immers dooi voor-
bpelü, en liefhebbers had men ge-
'noeg.

Kenmerkend was namelijk dat
op beide scholen veel meer
schaatsertjes en schaatstertjes
zich voor de wedstrijd aangemeld
hadden dan in voorafgaande ja-
ren. Dit kan nog geen 'Hein Ver-
geereffect' zijn, maar vindt zijn
oorzaak waarschijnlijk in de goe-

Jong geleerd, oud gedaan

de schaatswinter van 1984/85,
was de conclusie van de de onder-
wijsteams. Het werd een zonnige
(met slechts in de middaguren
enkele vlokjes sneeuw) ijsdag
waar iedereen plezier aan heeft
beleefd.

Op het Zwanenmeer werd door

de Oranje-Nassauschool gestre-
den om de 'Zwanenmeerbokaal',
terwijl een enthousiaste ouder-
commissie hier een koek en zopie
voor de jeugd had ingericht. De
warme chocolademelk en koeken
vonden gretig aftrek. Zelfs bij de
allerkleinsten die even een kijkje
mochten nemen bij de verrichtin-

gen van de 'grote' kinderen. Ook
op de Nicolaasschool was het feest
niet compleet zonder warme cho-
colademelk en spritskoeken. De
schaatsenrijders(sters) ontvingen
hier de tractatie in de school,
waar eveneens leden van de ou-
dercommissie de tractatie had-
den klaargemaakt. Een school-
middag die werd besloten met een
uurtje voorlezen, dit om het feest
compleet te maken. Onnodig te
melden dat veel ouders naar de
schaatswedstrijden waren komen
kijken om de kinderen luid aan te
moedigen. s

kozen voor de Pinksterdagen, omdat
dat weekeinde van oudsher al veel
treinreizigers trekt.

Maandag per bus
Door de NZH zal een tiental bussen
worden ingezet om vanaf 3 maart t/m
20 april het vervoer van de treinreizi-
gers te regelen. Wel betekent dit dat de
reiziger op weg van Zandvoort naar
Haarlem of verder, alsook reizend in
de tegenrichting, tien minuten langer
onderweg is.

De getroffen regeling komt neer op
een tien minuten vroeger vertrek van-
uit Zandvoort met de bus in plaats van
de trein, aankomst per bus vanuit
Haarlem in Zandvoort circa tien mi-
nuten later dan voordien met de trein.
Voor de forens betekent dit dat hij da-
gelijks twintig minuten langer onder-
weg is.

Voor de mindervaliden treinreizi-
gers blijft de bestaande regeling van
kracht, dat wil zeggen dat, indien no-
dig, voor rolstoelbusjes wordt gezorgd.
In de bus kunnen geen fietsen worden
meegenomen. De bussen zijn evenmin
toegankelijk voor gebruikers met
strippenkaarten. Alleen NS-vervoers-
bewijzen kunnen voor deze bussen
worden gebruikt. De bussen vertrek-
ken in Haarlem vanaf perron K en
zijn herkenbaar aan de stroken met
het opschrift 'NEDERLANDSE
SPOORWEGEN'. Zij zullen in vol-
doende mate aanwezig zijn om alle
reizigers een zitplaats te bieden. Om
praktische redenen rijdt een enkele
bus niet verder dan Overveen, doch
dat zal duidelijk op de betreffende bus
vermeld staan.

Vergoeding jaarklanten
Om de overlast van de buitendienst-
stelling voor de forenzen iets te ver-
zachten ontvangen deze een financië-
le tegemoetkoming. Een niet gering
deel van de gemiddeld zes duizend rei-
zen die tussen Zandvoort en Haarlem
worden gemaakt, komt op rekening
van abonnementhouders. Deze vaste
jaarkaartklanten kunnen een ex-
traatje tegemoet zien. Niet abonne-
menthouders wordt de pil van het lan-
ger onderweg zijn, verzacht doordat de
NS gedurende deze periode aan de rei-
zigers een gratis ochtend- of avond-
krant aanbiedt. Bovendien heeft de
NS voor de trouwe klanten nog een
verrassing in petto wanneer de her-
stelwerkzaamheden zijn beëindigd.

De herstelwerkzaamheden van de
NS aan het baanvak betreffen de ver-
vanging van de draagconstructie van
de bovenleiding. Het stalen draagfra-
me, dat verankerd is in beton, is na een
eeuw hard aan vervanging toe. De
werkzaamheden zullen bij wijze van
proef overdag worden uitgevoerd. Niet
alleen is voor deze methode gekozen
door de omvang van het karwei, maar
ook omdat er bij het personeel van de
aannemers weerstand bestaat tegen
het draaien van wisseldiensten. Bo-
vendien blijkt het voor de NS aanmer-
kelijk voordeliger de werkzaamheden
overdag te laten uitvoeren.

Zandvoorter bedraagt zijn jaaromzet
slechts vijfenzestig duizend gulden,
waarvan hij, gezien de m 1979 gedane
investeringen, acht procent pacht be-
taalde. "Wij hebben diverse besprekm-
gen met de circuitdirectie gevoerd,
maar konden het niet eens worden.
Het feit echter dat per l januari mijn
inventaris op straat werd gezet, en er
andere sloten op de deuren werden ge-
zet, deed voor mij echter de deur
dicht", voert Drogtrop aan. Bovendien
werden vaste cliënten van de Zand-
voorter eveneens door de circuitdirec-
tie overgenomen, hetgeen de restau-
ranthouder deed besluiten, de Circuit
Zandvoort BV voor de rechter te da-
gen.

Brood uit de mond
Door Drogtrop's raadsman, mr A. van
Traa werd vorige week vrijdag voor de
Haarlemse rechtbank aangevoerd dat
de circuitdirectie met deze actie 'De
Zandvoorter het brood uit de mond
stoot'. Hij noemde de handelwijze van
de circuitdirectie onrechtmatig. Door
de advocaat van Circuit Zandvoort

BV werd als tegenargument inge-
bracht dat een pachtsom van vijfenze-
ventig milie wel degelijk gerechtvaar-
digd is. Bezwaren van het circuit zijn
dat Drogtrop te weinig reclame voor
het restaurant heeft gemaakt. De om-
zet had veel hoger kunnen zijn door
meer advertenties en verhuur aan
derden. Bovendien is het onmogelijk
dat Drogtrop op het circuitterrein kan
terugkeren, omdat het restaurant m-
middels gedurende het raceseizoen al
is verhuurd. Door diverse pachtover-
eenkomsten af te sluiten kan de Cir-
cuit Zandvoort BV voor 1986 rekenen
op een huuropbrengst van ƒ 58.000,-.
Volgens mr G. Bolderman. de pleiter
voor het circuit kan niet gesproken
worden van onrechtmatige handelm-
gen. "Integendeel er is m deze kwestie
correct gehandeld. Men kon het niet
eens worden voor l januari 1986 over
de pachtsom, dan heeft de cliënt het
recht om andere maatregelen te tref-
fen na die datum", betoogde hij voor de
Haarlemse rechter.

Morgenmiddag wordt de uitspraak
in dit kort geding verwacht.

Kabel-TV-net wordt uitgebreid
ZANDVOORT De gemeenteraad
van Zandvoort is accoord gegaan
met de uitbreiding van het kabel-
TV-net. Ten eerste zal het pro-
gramma van Europa-TV nu ook
in Zandvoort kunnen worden ont-
vangen; ten tweede is het voor
inwoners die er geld voor over heb-
ben mogelijk tegen extra abonne-
mentsgeld het programma Film-
net te ontvangen.

Na het bekend worden van dit raads-
voorstel waren wel enkele reacties van
inwoners op het, raadhuis ontvangen,
waaruit blijkt dat niet iedereen even
gelukkig is met de meer-keuze-moge-
lij kheden van de televisiekijker. Hoe-
wel niet alle raadsleden even gelukkig
waren met de uitbreiding van het ka-
belnet, met name Toonen sprak van
een 'huisbioscoop' waar het ging om
Pilmnet, stelde de overgrote meerder-
heid van de raad dat iedere burger zeif
dient te beslissen naar welk program-
ma wordt gekeken. Bovendien is ieder
verantwoordelijk voor de opvoeding
van zijn kinderen. Dit was de reactie
op een brief die was ontvangen van
een ongeruste onderwijsmedewerker.

De voorgestelde uitbreiding van het
aantal tv-signalen zal niet leiden tot
een verplichte tariefsverhoging. Even-
min behoeft men voorlopig verhoging
van kijkgeld te verwachten in verband
met de auteursrechten. Er is een vast-
gesteld tarief voor de ontvangst van
zes kanalen, buiten de twee Neder-
landse, een hoger tarief voor de ont-
vangst van 6-10 kanalen wanneer het
gaat om auteursrechten. Voorlopig
echter ziet het er niet naar uit dat het
kabelnet opnieuw met TV-signalen
zal worden uitgebreid. Auteursrech-
ten moeten wel worden betaald door de
abonnees van Pilmnet, doch dit is in
de abonnementsprijs verrekend

Door Van Asperen (Onafhankelijk
Liberalen) werd gevraagd of er nog
kans bestaat dat men in Zandvoort
binnenkort de Engelse TV-stations
(BBC) kan ontvangen. Het college
heeft destijds beloofd alert te reageren
wanneer deze mogelijkheid zich voor-
doet. Uit het antwoord van wethouder
Aukema bleek dat hier voorlopig nog
wel op gewacht moet worden, omdat
van de leverancier Casema. hierover
nog geen mededelingen zijn ontvan-
gen.

WATER-
STANDEN

Datum

27 febr
28 feb.
1 maart
2 maart
3 maart
4 maart
5 maart
6 maart

HW LW HW LW

05.13
05.41
06.29
06.29
07.56
08.57
10.29
11.45

02.45
01.28
01.56
02.37
03.21
04.11
05.13
06.35

17.26
18.06
18.48
19.35
20.33
21.54
23.26

13.08
13.45
14.23
15.02
15.55
16.37
17.58
20.01

Maanstanden: 3 maart LK 13.17 uur
Springtij: 5 maat. NAP + 51 cM.

ADVERTENTIE

een
vlot leren

jack?
see Morris

before
you buy

Haarlem'
Barteljornsstr. 20 (bij Grote Markt)

tel.(023)312655
Amsterdam'

LeidsestraatS (bij Koningsplein)
tel.(020)223596

Nieuwe directie
Casino Zandvoort
ZANDVOORT - Op het bericht m het
Zandvoorts Nieuwsblad van 20 febru-
ari 1986 dat directeur Z.Stemer van
het Casino Zandvoort benoemd zal
worden tot directeur van het nieuwe
casino in Amsterdam, heeft de directie
van de Stichting Nederlandse Casino-
spelen gereageerd.

Op 25 februari is door deze directie
officieel bekendgemaakt dat de heer
Steiner per l oktober 1986 benoemd is
tot vestigingsdirecteur van Casino
Amsterdam dat vermoedelijk in de-
cember 1986 zal worden geopend. De
heer B.Storace (39). die directeur Stei-
ner in Zandvoort zal opvolgen, is sinds
1977 bij de Nationale Stichting Casi-
nospelen werkzaam en heeft verschil-
lende functies vervuld. Momenteel is
hij werkzaam als eerste zaalchef in
Zandvoort. Met ingang van l maart
zal de heer Storace (die van Malta af-
komstig is en niet uit Joegoslavië zoals
door ons abusievelijk werd gemeld)
gaan functioneren als waarnemend
vestigingsdirecteur van het Casino
Zandvoort.

Nieuwsblad
iedere week zelf in de bus

Abonnementsprijs slechts / 19,55 per halfjaar (ƒ 36,95 per jaar)
(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naam:

Adres:

Postcode: X

Woonplaats:

Telefoon:

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal ƒ 10,65, halfjaar ƒ 19,55, jaar / 36,95
Zandvoorts Nieuwsblad

Losse nummers 1 gulden.
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Na een kortstondige ziekte, is toch nog rustig in-
geslapen mijn lieve moeder, oma en tante

Hermanna Paap
weduwe van Ferdinand Jacobus Burgerhout

op de leeftijd van 79 jaar.
West-Duitsland:

A. Burgerhout
A. Burgerhout-Schlanker
Nicole
en verdere familie

Zandvoort, 23 februari 1986
„Huis in het Kostverloren"
Correspondentie-adres:
T. Paap
Reinwardtstraat 15
2041 VC Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
mer van „Huis in het Kostverloren", Burg. Na-
wijnlaan l te Zandvoort, woensdag 26 februari
en donderdag 27 februari van 19.00 uur tot 20.00
uur.
De crematie zal plaatshebben vrijdag 28 februari
om 11.00 uur in het crematorium „Velsen" te
Driehuis-Westerveld.
Vertrek van „Huis in het Kostverloren" om-
streeks 10.15 uur.

Na een kortstondige ziekte is toch nog rustig in-
geslapen mijn lieve moeder, oma en tante

Hermanna Paap
weduwe van Ferdinand Jacobus Burgerhout

op de leeftijd van 79 jaar.
West-Duitsland:

A. Burgerhout
A. Burgerhout-Schlanker
Nicole
en verdere familie

Zandvoort,
23 februari 1986
Huis in 't Kostverloren.
Corr.adres: T. Paap
Reinwardtstraat 15
2041 VC Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Huis in 't Kostverloren, Burg. Nawijnlaan l,
Zandvoort donderdag 27 februari van 19.00-
20.00 uur.
De crematie zal plaatshebben vrijdag 28 februari
om 11.00 uur in het Crematorium „Velsen" te
Driehuis Westerveld.
Vertrek vanaf Huis in 't Kostverloren omstreeks
10.15 uur.

Er komen nieuwe tijden.
Aan de horizon staat,
het teken van de Hoop.

Diep verslagen moeten wij u kennis geven, dat
geheel onverwacht is overleden onze geliefde
zoon, broer en zwager en onze kleinzoon en mijn
lieve vriend

Robert Dorst

Hij heeft 22 jaar intens van zijn leven genoten.
Geen zee was hem te woest, geen berg te hoog.

A. Dorst
S. F. Dorst-Looijer
Nancy en Karel
Wendy
J. Dorst
J. A. A. Looijer-Lorrier
Carola

Zandvoort, 23 februari 1986.
De Wittstraat 7
Correspondentieadres:
Lijsterstraat 14, 2042 CJ Zandvoort.
Telefoon 02507-14698

De begrafenis heeft heden plaatsgevonden op de
algemene begraafplaats te Zandvoort.

t
Eens was je hier, nu ben je daar
misschien heel nabij maar waar?
Geef mij de kracht te blijven hopen
dat na verloop van tijd,
wij weer herenigd worden,
tot in de eeuwigheid.

Bedroefd om zijn heengaan, maar heel dankbaar
voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij
U kennis van het overlijden van mijn lieve man,
onze fantastische vader en opa

Bernardus J. J. Zonneveld
echtgenoot van E. J. Vleeshouwers

op de leeftijd van 56 jaar.
E. J. Zonneveld-Vleeshouwers
Diny en Jan
Marleen
Karin en Ruud
Madeleine en Cees
Johan

2042 EB Zandvoort, 19 februari 1986
Willem Drayerstraat 25
De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag
22 februari op de Alg. begraafplaats te Zand-
voort.

ALGEMENE NEDERLANDSE
BOND VOOR OUDEREN TE
ZANDVOORT.

i

Uitnodiging voor alle Zandvoortse ou-
" deren die graag willen dat hun belangen
, in Zandvoort goed behartigd worden,
•' tot het bijwonen van een Algemeen

Politiek Forum te houden op donder-
dag 6 maart in het Gemeenschapshuis.
Aanvang 14.00 uur.
Vertegenwoordigers van de diverse
partijen zullen een korte inleiding nou-
den en er zal gelegenheid tot het stellen
van vragen zijn. De toegang is gratis en
de koffie ook!!!
Tot ziens op 6 maart, met vriendelijke
groeten, het bestuur van de ANBO af-

> deling Zandvoort.

Verhuisbericht!

Ons bedrijf verhuist
per 1 maart 1986.
telefoonnummer
ongewijzigd.

AFZENDER:

LOODGIETERSBEDRIJF

SPOLDERS b.v.
CURIESTRAAT 2 G
POSTBUS 58
2040 AB ZANDVOORT
TELEFOON 02507-12630

*****************************

GALA AVOND LIONS
7 m /•? ̂  rt ?} Q

CONCERTGEBOUW HAARLEM
m m v MARGO BAKKER

ZANDVOORTS VROUWENKOOR
ZANDVOORTS MANNENKOOR

en vele andere artiesten.
Bal na, m.m.v. Kennemer All Stars.
kaarten a ƒ 35,- verkrijgbaar bij:
* ZANDVOORTS NIEUWSBLAD (tijdens kan-

tooruren)
Gasthuisplein 12 tel. 17166

* J. KEIZER
Vinkenstraat 10 tel. 15112

* P. JOUSTRA
Wilhelminaweg 24 tel. 15155

*****************************

Hondenkapsalon „ELSE" Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard
Behandeling volgens afspraak
Tel. 02507 -1 30 77
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-17Z44/1Z137713278

VVD
LIJST 2

Strandpaviljoen Seagull

vraagt voor het seizoen

• schoonmaker/ster
voor de ochtenduren

• ervaren keukenhulp
van 16.00-22.00 uur.

Tel. 13200.

MONNICKENDAM
Purmerenderweg M1

Schitterend landhuis gelegen in de mooie polder
„de Purmer", goed bereikbaar vanuit Amster-
dam en Purmerend. Dit object heeft een zee van
ruimte en is luxe verbouwd.
Ind.: hal met prachtige plavuizenvloer en met
hout betimmerd plafond, grote L-vorm. living
met al. schuifpui naar terras, luxe keuken met in-
bouwapp., grote inpandige garage.

Vraagprijs ƒ 275.000,- k.k.
Woningruil met woonruimte in Zandvoort en om-
geving mogelijk.

mi.: Hoekstra & van Eek b.v., mak./tax. o.g.,
Kerkstr. 64 te Monnickendam, tel. 02995-4051 *.

Zat. geop. tot 17.00 u.

SLAGERIJ ARBOUW

HALTESTFUAT 12 - 2042 LM ZANDVOORT -
TEL. (02507) 12616

Biefstuk 25o gr. 7,25
Rollade ioogr. 2,10
Berliner 100 gr. 1,40
Achterham 100 gr. 2,10
Rosbief 100 gr. 2,95
Lever ioogr. 1,60
Pekelvlees 100 gr. 1,95
Leverworst 250 gr. 2,25

Umoiuln. Puur tutiur uil de tornt Doidorne.

Gegarandeerd rundvlees
zonder verboden hormonen.

Chinees-lndisch Restaurant

HONG-KONG
m

Sam-Sin menu

3 specialiteiten
2x witte rijst
nasi of imi

Afhalen 28,50
Haltestraat 69 / hoek Zeestraat

Tel. 17897.

Uitnodiging
150 5-sterren occasions

l.v.m. ons 10-jarig bestaan en onze nieuwe
showroom, nodigen wij u uit voor de feestelijke
heropening op zaterdag 1 maart. U bent welkom

tussen 9 en 5 uur. Er is levende muziek en er zijn
drankjes en hapjes.

U maakt tevens kans op een vliegreis voor 2
personen, een set accessoires t.w.v. ƒ 450, een

sunroofdak en vele andere aantrekkelijke prijzen.
Hoe? Heel eenvoudig: iedereen ontvangt bij

binnenkomst een gratis sleutel, welke de sleutel tot
een prijs kan zijn!

Zondag open
van 1-5 uur

GARAG E BV
Burgemeester Fenemaplein 27-28-29

2042TH Zandvoort-Tel. 02507-14660 17372

Aangevraagde bouwvergunningen
24B86 Brederodestraat 120 - verbouw woning
25B86 Burg van Alphenstraat 29 r. - verbouw woning
26B86 Fazantenstraat 17 - vergroten garage
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 8 30 tot 12 30 uur gedurende een week na ver-
schijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen ti]dens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indie-
nen bij burgemeester en wethouders Deze bezwaren zullen bij de beoordeling
worden betrokken
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden ver-
leend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder is het mogelijk dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde
Staten nodig is

Verleende bouwvergunningen
8B86 Louis Davidsstraat 1 A
9B86 Patrijzenstraat 1

- verbouw pand
- verbouw woning

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,'
postbus 2, 2040 AA Zandvoort

_^ GEMEENTE
27 februari 1986

Zandvoortse
WOLBOETIEK

Heeft de
mooiste en
meest ge-
sorteerde
kollektie van
Noord-Hol-
land en ook
de langha-
rige Ierse
mohair

OPENINGSAANBIEDING * „- M
héél pak wol ƒ 17,50
gratis onderricht + patronen

Kom kijken! Kerkstraat 22
Openingstijden dinsdag t/m vrijdag 12.00-18.00 uur.
Zaterdag 10.00-17.00 uur Zondag 13.00-17.00 uur

KEURr M-u n SCHILDERS
uw winterschilder
premie ƒ 50,-- p.m.p.d.
t/m 21 maart '86
tel. 15602

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

U uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

DINER DANSANT
Vanaf l maart start BOUWES HOTEL weer
met zijn beroemde Diner Dansant.
Op zaterdag en zondag live optreden van be-
kende orkesten.
Bar La Mouette geopend.

badhuisplein 7
zandvoort

02507-12144
inlichtingen en
reserveringen

ouwes hote
Maandag 3 maart a.s., aanvang 20.00 uur in 't Stekkie,

Celsiusstraat 195, Zandvoort:

KIEZERS UIT
OUD EN NIEUW NOORD

AAN HET WOORD!
De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde:

• wonen in oud en nieuw noord, nu en in de toekomst
• verkeersveiligheid en openbaar vervoer
• vragen over 't verkiezingsprogramma
• en wat u verder nog op het hart heeft

Muzikale omlijsting door het trio:"'t mag geen naam hebben".
Inlichtingen bij het sekretariaat, tel. 1 9562.

PvdA tg Lijst 3
Zandvoort



EEKMEDIA 30 DONDERDAG 27 FEBRUARI 1986 13

IK VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT

\

De nieuwe voorjaars/lente kleuren
panty's en panty-kniekousjes nu bij

HERMAN HARMS 4.95
panty met noppen nu van 6,95 voor

in de kleuren
kobolt

zwart
fuchsia

esmeralda (groen)
wit

Nieuw! in ons assortiment
Kunert glans panty's in vele kleuren, ook met naad en sierhiel,
kniepantykousjes in alle modekleuren ook met nopjes van l ,95
Panty's in vele modekleuren (slipvorm, semi gevormd) 3,50
Nu ook dameskousen. Chique en modisch met naad en sierhiel zwart en wit 6,95
Met nopjes in zwart en wit 7,95
(20 denier)

Voor kousen, panty's en panty-kniekousjes naar:

HERMAN HARMS SCHOENEN Grote Krocht 22

Bloemen houden van mensen

"erica"
GROTE KROCHT 24

ZANDVOORT

groenten en fruitAART VEER
Grote Krocht 25 - Zandvoort - Tel. 02507-14404

VRIJDAG - ZATERDAG

Super kwaliteit
Hamlof 1
per pond li

extra grote

navels

Diepvries
Tuinbonen
extra fijn A "^r
per pond van M /i*
3,25 voor bif U

Uit onze
keuken

Stoof-
schotel
héél pond 2.50

Zandvoort:
Grote Krocht 21
Heemstede:
Zandvoortselaan 69
Haarlem:
Jan Gijzenkade 163
Bloemendaal:

Bloemendaalseweg 23

Altijd snel en
schoner!

UwTTölp
l f voor het
chemisch

reinigen
van al uw

kleding en gordijnen, vloerkleden,
dekens, slaapzakken
^m stomerij/dry cleaning _ _

Azeanette

Z.O.N.
KOMT

Lijst
info tel. 12302-15096

Denk aan de vogels!

vetboüen - pinda's
en strooivoer

Ook hebben wij voedertafels

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK

Grote Krocht 28, Zandvoort

MICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wi) naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,31 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan.
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer

• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter
Sluitingstijd: vrijdag 1600 uur.
Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.
Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5,- m rekening ge-
bracht
BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ2.50 m rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven- tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
smg in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

Diversen

* Aangeb 3-kam won , Am-
sterdam-Wes' huur ƒ 322
excl Gevr 3- of 4-kam flat te
Zandvoort Tel 020-828300

Bruidsjaponnen
Grote collectie

SHOWMODELLEN
alle stijlen, met 50% korting,

vanaf ƒ 250
Tel 02550-14756

* 1 paar hockeyschaatsen,
schoenmaat 43-44 ƒ40 Tel
<!928

* Ripperkast, type jacpot,
z g st , videorecorder Sony
'7, voeding defect, t e a b
el 023-312816

Gevr nieuwb 2/3-k flat,
andvoort-Zuid Aangebo-
en A'dam-Slotermeer, 2-
won, 54 m2, 1e etage,
286 Tel 020-138353

Gevr WOONRUIMTE voor
nette studente, per 1 maart,
± ƒ600 Tel 15313

Gratis aangeboden
AFFICHES en VERKIEZINGS-
BORDEN van het CDA Zand
voort, te bevragen bij Richard
v As, tel 12463 en Peter Ing-
wersen, tel 13627

IN DE KLEINSTE WINKELSTRAAT VAN ZANDVOORT

/Sfev
zit 'n schoenmaker van 't 1e soort.
U kunt de levensduur van schoenen
verlengen door ze tijdig naar van CAMPEN te
brengen.

Omdat wij nu een jaar in Zandvoort zijn
hebben wij 'n verrassing voor de gein.
Als U bij ons ƒ 18,- besteedt ligt er iets leuks
voor U gereed.
Dus waarom nog langer gewacht maar wel
tussen 4 en 15 maart gebracht.

By J. van Campen & Zn.,
Corn. Slegersstraat 2,
Zandvoort
Tel. 15449.

Geopend:
maandag van 13.00 tot 17.30 uur.
dinsdag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.30 uur.
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

P.S. zolang de voorraad strekt.

Ie huur in Zandvoort-Zuid
mod kamer, c v , eigen k d t
(evt v langere tijd) v rust
werkende j man, / 495 p m
Tel na 19 u 020-731770

Te huur tourcaravan, 4 a 5
personen, p w ƒ150 Tel
02507-16017

Te koop 25 MUD ANTRACIET
nr 2, ƒ 45 p 70 kilo Tel 020-
256112

* Te koop 2-pers stapelbed
incl matrassen ƒ75, t v / v i
deo-standaard, nw, ƒ 110 Tel
13738

* Te koop 4 teakhouten eet-
kamerstoelen ƒ 50 Tel
02507-17200

* Het is rood en blauw
Wordt vervolgd

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub in alle stijlen Veel
kleinantiek Laagste prijzen'
Leidsestraat 122 Dag tel
02520-20993 Koopavond

Juist iets voor u Verkiezings-
fonds van het CDA Zand-
voort, girorek 2243887

Kamer te huur, gebr k , d , t ,
voorz v cv Tel 18599, na 18
uur 15733

JE DIT?
26breimodellen-voor

2 kwartjes?
In ons Mini Album!

i Haal er vlug een.
ci3SUISSES

Zandvoort, corn. slegersstraat 2

KENGEN ANTIEK, uw adres
voor mooie, functionele antie-
ke meubelen Geopend do -
vr en za van 1030 - 1730
uur Rijksstraatweg 75, Sas-
senheim 02522-14682
Een betrouwbaar adres

* Komt u zaterdag 1 maart
ook klaverjassen bij de hand-
baP U bent van harte welkom
m de nandbalkantine m het
binnencircuit

NAAISTER gevr voor veran-
derwerkjes (wordt gebracht)
Tel 023-359860

* Ook in maart een druk pro-
gramma bij de Vereniging
Vrouwen van Nu Belt u eens
om inlichtingen met tel nr
16085, Zandvoort

* Prima werkend petr ka-
chel ƒ 65, Moulin vruchtenp
ƒ25, droogk Inventum ƒ25,
grill met veel toebeh ƒ50 Tel
21025

Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be-
handeling

* Te koop aangeboden,
dubbeldeurs koelkast ƒ 50
Tel 15525

* Te koop antieke houten
schommelwieg ƒ300 Tel
13613
* Te koop fietsstoeltje voor
voorop ƒ 15, oude kolenkit
ƒ10 Tel 16017
* Te koop ijshockeyschaat-
sen, maat 45 in goede staat
ƒ25 Tel 13551

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk Tel 023-364168,
bgg 023-381378

Te koop ijskast, gasfornuis, 2-
en 1-pi's gastoestel, eettafel
met 4 stoelen, losse stoelen,
bedden, schommelstoel, keu-
nenkast Tel 13983

* Te koop jongensfiets, 8-10
jr, Gazelle, ƒ 40, racefiets, 8-
12 jr, Peugeot, ƒ150 Tel
16130
Te koop of te huur gevr eta-
ge of flat m Zandvoort voor
alleenstaande dame Br o rr
798-74243 bur v d blad

* Te koop ronde eiken salon-
tafel ƒ 100, 4-pits gasstel ƒ 75
Tel 19670

* T k 2 hang/legkasten, wit,
205x90x60, ƒ50 pst Tel
02907-3533

T k dubb beds BREIMACHI
NE, nieuw, i z g s t , M600
Tel 02507-15101

T k gloedn sportfiets, Peu-
geot, 10 versn, spieloos
crankstel, m aluminium Nw
ƒ927, nu ƒ400 Tel 15052

T k wegens verhuizing mass
eiken eethoek, kloostertafel
+ 6 stoelen nu ƒ 2950, bruids-
japon met ace ƒ 150 Tel
02507-16305
T k a brommer, merk Sachs,
met sterwielen, i z g st, incl
helm ƒ350 Bel 15486 (na
18 00 u)

Wekelijks sauna ƒ 10, ma-di-
do-dam , do-vr gem , za hr,
zo par Tel 023-330272 Wm-
kelc Parkwijk, H'lem-O

* Wie heeft er vcor mij een
buggy te koop9 Te| 18357

Zonnestudio
Kapsalon

Passage 42
t Lichaamssnelbrumer

40 minuten ƒ40,
abonnement 2x ƒ 100

t Gezichtssnelbrumer
20 minuten ƒ 10,
abonnement 4x ƒ 30

k Zonnebank/hemel
20 minuten ƒ8,50,
abonnement 10xƒ75
Openingstijden Studio
maandag t/m vrijdag

Ook 's avonds geopend
Openingstijden Kapsalon
dinsdag t/m zaterdag en

vrijdag t/m 21 00 uur
Wij werken op afspraak

Tel 02507-12500
Tot ziens,

Ellie, Edith en Ben

Voor voordelig SCHILDER-,
WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Telefoon 02507 15655

voor vrijblijvende prijsopgave

WARM EN ELEGANT
plm 200 inruil/showroom

BONTMANTELS
o a nerts, bisam, blauwvos,
roodvos, nutna, persianer etc
!n alle maten, v a ƒ 150
Tevens diverse dames/heren
ammycoats

MODEL BONT EXPORT
Marnixstraat 142 - A'dam

- Tel 020-233488

de eenzame adverteerder...

weet niet half hoe de krant z'n leven kan veranderen.

Wie helpt ons jong werkend
stel m 2 katten aan peim
woonr in Z voort, v a juni
1986 Br o nr 798-74257 hu'
v d blad

Woonruimte gezocht event
zit/slaapkamer, door jonge
dame, 22 jr Reacties Her
bergh t Boeckaniersnest tel
12401

* Zien maken op Place du
Tertre Gekocht voor Ffr 600
nu te koop aangeb voor/ 100
incl lijst een modern zich over
Parijs Tel 14992

* Zondag 23 maart 20 uur
Vesper in Herv Kerk m m v
Toonkunst Zandvoort Kora
len Mattheus en Johanncs
Passion Toegang gratis

* Vermist rood poesje naam
PoeKio sinds 18 febr weg
omg rluismdc Duinen Gaar
ne ter te bezorg Herm Heij
crmansweg 1 2 Tel 14693

* l k a Ren 4 IL onderd
t \: trekhaak radiateur mo
lor 4 wielen voorspatschcrm
l en r alles i g st / 265 Tel
17225 na 17 uur

* Toonkunst Zandvoort,
klassiek repertoire Kom ook
/ingeni Rep maandagavond
8 uur in De Krocht

VEHUREN-?
Plaats eens een advertentie

in een Duits dagblad
Inl folder 0172043719

Voor kousen panty s, panty
kousjes kunt u nu ook bij

HERMAN HARMS
SCHOENEN terecht

5 R E G E L S G R AT l S

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen9 Bankstel of ander

huisraad te koop7 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij Schrijf
per regel hele woorden ol lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300 - KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO GRATIS MICRO S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5 25 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van u(& gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13 30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag

Naam

Adres

Telefoon

Postcode Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
veimelding van uw postcode naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122 1000 AC Amsterdam

ol afgeven bi]

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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De

familie

over de

krant

nog steeds
actueel

onmisbaar

goed
reclame
medium

gezellig
en krities

kinderen

strips
en hoedjes
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.GÖUDKORREL,,

1 c--_ -TJJ tr--T^-. jr.irrLr cc-i:

DR.OETKER
MIX VOOR KRUIMEL-

BOTERKOEK
met gratis bakvorm, dat moet dus lukken

PAK
600
GRAM

TARWEBLOEM
SïigS|̂ |iteit en toph voordelig!

jKOOPt
JMANSÏ

HONIG zelf rijzend
BAKMEEL

voor het beste bakresultaat

.
broodmix

PAK
500
GRAM

l T l

,
JO SCHOLTEN

f voor tirca 20 pannekoeken,
een traktatie voor de kinderen

GRAM

patent/ puiviii \\

tarwe
.bloem/

^

\

KOOP
MANS

Poffertjeslbakfiïëëi
y m«l^ - .̂ JT^

pannekoek-
mix DOMO TOEFJES-

houdbaar buiten de koeling

bus
250 ml

'£59

SCHENKSTROOP
'. '";??;iïrniit;;rietsuiKer,
. lekkerloplf lensjes maar ook
,op de boterham of in yoghurt

FLES 500 GR AM

KOOPMANS
POFFERTJES-

het 10 seconden beslag,
trakteer het hele gezin

PAK 400 GRAM

GEEN

MAAR

^ neen ->"••>• . A «va
P^̂ "~~ . • • V<3" " n \

" •«« »9
 me»»>f i-.-;•>-' ;. V/. ,ee- ̂  " O*

ïO\ ;

KOOPMANS
BROODMIXEN

voor heerlijk vers
wit of bruin brood

PAK 500 GRAM

EEN

MAAR

naturel (rood) ,
of fluoride \
(blauw) j

TUBES
a 50 ml

LITERFLES

i ' ; rd"^'1 r- - r3/,1

Llbl^^L' -'.̂ -J

LITERFLES
GEEN l̂ S^MAAR

KOOPMANS
QUICHE HARTIGE

TAARTMIX
voor een verrukkelijke

weekend • maalt ij d

PAK 185 GRAM

GEEN'
2.49
MAAR

Nutrïcia
BAMBIX
KROKANTE
MUESLI -2k9
pak 250 gram

LITERFLES
GEENJliSS'MAAR

CHLOOR"
BLEEKMIDDEL

MET ZEEP
LITERFLACON

SOEPEN
ZOEK UIT

• KIPPESOEPmet
echte stukjes kip

• GROENTESOEP met
veel lekkere groenten

• TOMATENSOEP
met balletjes

GEEN J^TMAAR

CORSO
BLOEMAARDE
zuivere potgrond,
bevat alle bestand-
delen voor een
gezonde groei van
bol of plant

baal

20
LITER

NUTROMA„VOLLË„

KOFFIEMELK
voor een romig kopje
koffie. Nu ook in zo'n
handig voordeelpak

inhoud .. f^r*
500 gram

4.90"

BICHOC
van Delacre

HOOFDDORP
Marktlaan 55

NIEUW VENNEP
Hoofdweg 1185

8589 26 2 1986

een onvoorstelbaar
lekker koekje met
echte chocolade
PAK 175 GRAM -2

ZWANENBURG
Dennenlaan 19
ZANDVOORT
Burg. Engelbertsstraat 21

elf ICî vilĴ }SS£l̂ ^ ••'̂ Pff̂ e^CTI
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Unieke samenwerking eerste lijns gezondheidszorg

Via onderling overleg komen tot
verbeteringen op locaal niveau

ZANDVOORT - De Gezondheidszorg en Weizij nsvoorzienin-
gen zijn in beweging. Bakenden in vroeger jaren de hulpverle-

! ners in de gezondheidszorg, de huisartsen, de wijkverpleegsters
en anderen, zoals tandartsen, specialisten hun terrein zorgvul-

1 dig af, hierin is een kentering gekomen. Een kentering die zich
.eveneens voortzet in de welzijnsvoorzieningen, zoals maat-
schappelijk werk en gezinsverzorging. Er is een grotere samen-
werking merkbaar, waarbij de hulpverleners in de eerste lijns
gezondheidzorg op de hoogte zijn van de betrokkenheid van
andere medewerkers bij hun patiënten/cliënten.

'Eerste lijns gezondheidszorg' is de term die gebruikt wordt voor
hulpverlening thuis. De huisartsen, de wijkverpleegkundigen,

de gezinsverzorgers, de maatschappelijk werkers, en in Zand-
voort worden hierbij ook gerekend de fysiotherapeuten.

Tot de tweede lijns gezondheidszorg behoren specialisten,
verpleegtehuizen, ziekenhuizen enz. In Zandvoort hebben wer-
kers uit de eerste lijn enige maanden geleden het initatief
genomen om te komen tot een gestructureerd overleg. Dit heeft
geresulteerd in de oprichting van het 'Eerste Lijns Samenwer-
kings Overleg' (ELSO). Een uniek gegeven, want elders in de
regio Zuid-west Kennemerland bestaan wel plannen om te
komen tot een vorm van samenwerking, maar van een oprich-
ting in dit verband kan nog niet worden gesproken. Wat wil en
wat kan het ELSO in Zandvoort bereiken, en wat is het doel
hiervan?

DE STICHTING ELSO in Zand-
voort, is het gevolg van een ini-
tiatief dat werd genomen door
verschillende werkers uit de ge-

; zondheidszorg. Het doel hiervan was
, meer lijn en samenwerking te brengen
,'in de hulpverlening. Dit initiatief
werd in eerste instantie gestart door
de fysiotherapeuten en de wrjkver-
pleegkundigen van Zandvoort. De be-
doeling van deze eerste initiatiefgroep
was: Probeer een beetje samenhang
aan te brengen in die samenwerking.

"'•Dus zo dat wanneer het beter was voor
een bepaalde patiënt dat eerst de f ysio-
therapeut langs kwam voor de behan-
deling en daarna pas dezelfde man-
/vrouw verzorgd zou worden door de
wijkverpleegkundige, dit door ver-
schillende werkschema's in het ge-
drang kwam. De patiënt lag dan al
keurig verzorgd door de wijkverpleeg-
kundige op de fysiotherapeut te wach-
ten. "Dit is natuurlijk slechts een klein
voorbeeld, de samenwerking en sa-
menhang beoogt nog veel meer, voor-
opgesteld moet worden dat er duide-
lijkheid moet zijn van onze zijde uit
naar de Zandvportse bevolking toe".
Dit verklaart directeur P. Holst.

Het eerste initiatief kwam echter
vast te zitten, snel bleek dat nog meer
diciplines die zich bezighouden met
eerste lijn-voorzieningen erbij betrok-
ken'dienden te worden, wilde het pro-
ject kans van slagen hebben. De f ysio-
therapeuten en wijkverpleegkundigen
hebben zich toen gewend tot de direc-
ties van de kruisvereningen, de gezins-
zorg en het algemeen maatschappelijk
werk met de vraag: "Kunnen jullie ons
helpen bij de ontwikkelingen die toch
voor de deur staan de zaak van de
grond te tillen". Het resultaat hiervan

was dat vanaf februari 1985 gesprek-
ken plaats vonden, er werd een inven-
tansatie gemaakt en er werd door de
betrokkene de vraag gesteld:

• "Wat willen wij nu eigenlijk?".
• "Hoe krijgen wij er beweging in?"
• "Hoe kunnen wij in Zandvoort de
bevolking duidelijk maken wat eerste
lijns gezondheidszorg is. Met andere
woorden, welke discipline's behoren
daar in Zandvoort bij en waar liggen
de raakvlakken.

Al snel bleek dat dan ook de huisart-
sen ingeschakeld dienden te worden,
hetgeen gebeurde. Gekozen werd voor
een kerngroep die niet te groot werd,
maar wel één waarin voor Zandvoort
de belangrijkste werkers zijn betrok-
ken. Deze groep zal via projecten, die
in Zandvoort actueel zijn ook andere
eerste lijns helpers erbij betrekken.
Het ELSO wil dus met elkaar patiënt-
/cliènt gericht werken waarbij het on-
derling contact tussen de diverse dis-
cipline's goed is. Het aantal deelne-
mers is dus zeker niet gelimiteerd.
Gaande de ontwikkelingen zal blijken
of het gewenst is, of aan het overleg
participanten uit andere disciplines
gaan deelnemen (bijvoorbeeld het
Centrum voor Vrijwillige Hulpverle-
ning, het platform gecoördineerd ou-
derenwerk. patièntenbelangenvereni-
gingen, de gemeente).

BOVENDIEN WIL het ELSO via
overleg met de gemeente komen
tot een goed eerstelijns-beleid.
Dit in het kader van de Wet

Voorzieningen Gezondheidszorg, de
WVG. In deze wet komt namelijk tot
uitdrukking dat iedere gemeente zelf
een eerste lijns gezondheidszorgbeleid
moet bepalen. Het ELSO heeft het col-

lege van b. en w. van Zandvoort al in
een brief van 20 december 1985 op de
hoogte gesteld van het initiatief, doch
heeft tot op heden geen reactie ont-
vangen. "Zelfs geen bevestiging van
het schrijven, hetgeen toch wel op z'n
plaats geweest zou zijn", zegt Holst.

ELSO wil namelijk voorkomen dat
werk dubbel gedaan gaat worden. Het
is niet ondenkbaar dat de gemeente
Zandvoort zich gaat bezig houden met
het opstellen van een beleid waaraan
de mensen uit de eerste lijns gezond-
heidszorg weinig hebben. "Wij dach-
ten er goed aan te doen zo vroeg moge-
lijk reeds met de gemeente Zandvoort
een overlegsituatie op te bouwen,
waardoor voorkomen wordt dat er een
beleid gemaakt zal worden, dat voor
ons 'onwerkbaar' is", wordt verduide-
lijkt. Het is belangrijk dat in het kader
van de WVG een goed plaatselijk be-
leid wordt opgebouwd. Er wordt niet
gedacht aan de vorming van één vast,
breed overlegverband, maar aan het
successievelijk aanpakken van con-
crete onderwerpen. De aard van het
onderwerp bepaald dan steeds de
kring van betrokkenen en wijze van
werken. Bovendien heeft het ELSO
met het Regionaal Overleg Gezond-
heidszorg Kennemerland een af-
spraak gemaakt om na te gaan of en
op welke wijze de benodigde onder-
steuning kan worden verkregen. Dit
zou dan kunnen op het gebied van
organisatie, procesbegeleiding en ver-
slaglegging.

De Wet Voorzieningen Gezona-
heidszorg is inderdaad aanleiding ge-
weest voor het ELSO niet te gaan.
wachten op inventarisatienota's van
de gemeente. Integendeel men heeft de
versnippering van krachten en het

onbekend zijn met eikaars werkwijzen
daadwerkelijk aangepakt. Men kent
elkaar nu, men heeft een overlegsor-
gaan van de grond getild, dat nog wel
handjes en voetjes moet krijgen, maar
de eerste aanzet is er.

"Het is heel wel mogelijk dat de ge-
meente straks beslist hoe bepaalde ac-
tiviteiten aangepakt moeten worden,
bijvoorbeeld de thuiszorg, de hulp aan
huis bij mensen. Wanneer bijvoor-
beeld de jongeren van Zandvoort een
aparte aanpak vragen, dan vereist dit
planning, de ouderenzorg ook die
vraagt een aparte planning. Zaken die
te maken hebben met hulpverlening
dicht bij huis, die zijn niet op elkaar
afgestemd. Nu is de gemeente ge-
vraagd via die nieuwe wet hiervoor
een planning te ontwikkelen. De ge-
meente kan dit niet doen zonder de
bepaalde disciplines. Nu hebben wij
besloten niet af te wachten, maar de
gemeente Zandvoort te laten zien wat
wij kunnen bieden. Wij willen gewoon
zelf al tot een stukje afstemming op dit
gebied komen", preciseert directeur
J.A. v.d. Putte van de Gezinszorg Ken-
nemerland Zuid. "Wij ontwikkelen
plannen en vragen de gemeente daar-
in mee te denken, waardoor het beleid
werkbaar wordt en handen en voeten
kan krijgen".

Door het gestructureerd overleg dat
al een jaar lang is gevoerd door de
initiatiefnemers is al duidelijk komen
vast te staan waar de grens ligt van de
hulpverlening in de eerste lijns ge-
zondheidszorg in Zandvoort. Nog een
ander voordeel hiervan is geweest dat
men elkaar beter heeft leren kennen
en de raakvlakken van iedere discipli-
ne nu bekend zijn en waar ze aanslui-
ten. Bekend is nu wat men in Zand-
voort de bevolking kan bieden.

• Het gezondheidscentrum in Zandvoort, waar het ELSO met vereende krachten enthousiast van de grond werd getild.
foto Dick loerien

ER ZIJN NATUURLIJK voorzie-
ningen die momenteel nog geen
deel uitmaken van de kerngroep
(of platform) van het ELSO.

"Wij pretenderen niet dat wij dat uit-
maken wie er wel of niet rond de tafel
zitten. Je kunt er bijvoorbeeld meer
mensen bij betrekken, bijvoorbeeld de
verloskundige, de coördinator oude-
renwerk. de apothekers, om er een
paar te noemen. Om te voorkomen dat
er een onwerkbare situatie zou ont-
staan van teveel vaste leden in het
platform, is gekozen voor een project-
gerichte aanpak. Betreft het bijvoor-
beeld het ouderenwerk, dan zal de
coördinator worden ingeschakeld, be-
treft het hulpverlening, misschien wel
het Centrum voor Vrijwillige Hulp-
verlening etc. Dan krijg je een doelge-
richte aanpak, dan verzoeken wij deze
mensen die met het project te maken
hebben, erbij te komen zitten en mee
te denken over de wijze waarop een
bepaald probleem aangepakt kan wor-
den. Zo kun je meer situaties bedenken
waarbij meerdere hulpverleners erbij
worden betrokken, maar het loopt in
eerste instantie via dit overleg", wordt
door Holst aangevoerd.
Wel trots is ELSO op het feit dat Zand-
voort in de regio voorop loopt. In het
gewest Kennemerland is men aarze-
lend bezig met een beleidsmatige aan-

pak van de eerste lijns gezondheids-
zorg. Dit komt dan vanuit een ge-
meente zelf, of van het voorzieningen-
niveau daar ter plaatse, maar dat een
goed gestructureerd overlegorgaan al
aanwezig is, dat is elders nog niet gere-
aliseerd. "Wel is er m de regio Kenne-
merland, dat als proefgebied voor de
invoering van de wet WVG is aange-
wezen, op regionaal niveau overleg
tussen de vier kerndiscipline's, maat-
schappelijk werk, huisartsen, gezins-
zprg en kruisverenigingen. Een voor-
zieningenniveau, waaruit je ziet dat
het beleid dat in Zandvoort lokaal ac-
tief is, weer gevoed wordt door de re-
gionale voorzieningen", zegt Van der
Putte.

"Een nachtelijke crisissituatie bij
een patiënt of cliënt, kan bijvoorbeeld
niet opgelost worden in Zandvoort.
Daarvoor zijn dan voorzieningen no-
dig uit de regio, belangrijk is dan dat
deze voorziening aansluit op de Zand-
voortse situatie. Ook bij hulpverlening
aan jongeren kan zich een dergelijke
situatie voordoen, waarbij een beroep
gedaan moet worden op een voorzie-
ning in Kennemerland of nog verder
weg. De hulpverleners moeten dan we-
ten, waar ze aan toe zijn, waar ze naar
moeten verwijzen".
"Het is niet zo dat wanneer de eerste
lijns gezondheidszorg in Zandvoort

goed functioneert, men met de hulp-
verlening buiten Zandvoort niets te
maken heeft. Beleidsmatig behoort dit
aan te sluiten, zodat voor iedereen de
eerste lijns gezondheidszorg duidelijk
is, maar ook zo dat de helpers van de
tweede lijns weten waar ze aan toe
zijn", zegt Holst. Wel moet ingespeeld
worden op de Zandvoortse behoefte,
maar dit kan niet los gezien worden
van het beleid op een breder draag;-
vlak.
Voorlopig zal het ELSO zich bezighoü-
den met signalen die uit de Zandvoort-
se samenleving komen en dan zien
waar en hoe hulp vanuit haar doel-
stelling gegeven kan worden. Besluit
men tot deze hulpverlening omdat het
probleem valt onder de verantwoorde-
Iijkheid (of -heden) van een der disci-
pline's dan zal dit projectsgewijze wor-
den aangepakt.

Dit is het concrete gegeven waarmee
men m Zandvoort aan het werk wil.
Inmiddels heeft men al respons op het
initiatief ontvangen, nog niet van de
gemeente Zandvoort, doch wel werd
uit Bennebroek een verzoek ontvajp-
gen het initiatief uit Zandvoort eens
nader te komen toelichten, zodat daar
wellicht eenzelfde initiatief zal orït-
staan. *

MARGREET

Schot in de roos van 'De Wurf

Klandestiene tandartspraktijk
goed voor menig 'open doekje'
ZANDVOORT - Veel 'geboren en
getogen' Zandvoorters hebben za-
terdagavond-en zondagmiddag
hun hart opgehaald bij de jaar-
lijkse toneeluitvoering van de
Folklore Vereniging 'De "Wurf.
Gekozen was voor het blijspel in
drie bedrijven van J.A.Steen, 'La-
waai bij dappere Kees', de kroeg-
baas, die aan het begin van deze
eeuw in zijn etablissement aan
het Schelpenplein, onder verdo-
ving kiezen en tanden trok.
Het werd een doldwaze toneela-
vond, met voor de oudere Zand-

Inbrekers slaan
hun slag
ZANDVOORT - Vorige week werd uit
het zwembad een windjack gestolen,
terwijl een inwoonster van Zandvoort
tijdens het winkelen van haar handtas
werd beroofd. Uit een hotelkamer van
een hotel an de Hoogeweg werden vijf-
tien bankbiljetten van honderd gul-
den door onbekenden meegenomen.
Bovendien werd een diefstal gemeld
van een antiek ijzeren tuinvaas uit
een tuin, terwijl een restauranthouder
aan de Zandvoortselaan drie reclame-
bordjes van drankmerken van zijn
muur mist.

ZANDVOORT - In samenwerking
met de politie van Bloemendaal kon
een inbreker worden aangehouden op
het station Aerdenhout/Heemstede.
De man had in een bejaardentehuis
ingebroken en werd sinds zijn vertrek
door de Zandvoortse politie in het oog
gehouden.

\
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voorters, duidelijk herkenbare fi-
guren, en de jongeren konden nu
eens met eigen ogen aanschouwen
hoe het zo rond de eeuwwisseling
in het dorp toe was gegaan.

Onder de strakke regie van Alie Bol,
werd het gebeuren in de dorpskroeg
een vooorstelling een folklore vereni-
ging waardig. Dappere Kees (niet uit
de doeken kwam waaraan hij zijn bij-
naam te danken had, want de patiën-
ten moesten over heel wat meer moed
beschikken dan Kees), werd door En-
gel Kerkman met furore op de plan-
ken gezet. De lachsalvo's waren niet
van de lucht, want niet alleen is het
Kees die overal een antwoord op heeft,
maar ook de gebaren van de kroegbaas
waar iedereen z'n neutje op de reutel
drinkt, waren niet mis te verstaan.
Want waar vind je nog een kroegbaas
die zuinig bekijkt of hij de glaasjes niet
te vol schenkt, en mocht dit zo zijn, er
alvast zelf maar een slokje uitdrinkt?
Een rol die hem op het lijf leek ge-
schreven.
Een compliment ook voor patiënt De
Pumper (Bob Gansner) die langs vele
omwegen, en veel verdoving (iedere
keer een glaasje is goed tegen de pijn),
dan in het derde bedrijf uiteindeklijk
toch luid kermend op de stoel plaats
neemt en onder groot geloei zijn kies
inlevert.
Knap het spel van Yvonne (Rieka

Paap), die als enige niet-Zandvoortse
in het gezelschap, de animositeit van
de dorpsbevolking duidelijk voelt. Het
wordt haar trouwen ook onverbloemd
in het Zandvoortse dialect toegevoegd:
De kuise dorpsvrouw Jans (Mien
Kerkman) die haar toesnauwt: "Jae
maer wij verdienen 't mit onze han-
den, maer jij!"
Een zorgzame rol was weggelegd voor
Kiek Harkamp, die als Pie de bezorgde
vrouw van De Pumper, haar echtge-
noot steun en troost (alweer een bor-
reltje) verleent.

Bloeiend
Duidelijk blijkt ook dat de Zandvoort-
se Folklore vereniging een periode van
grote bloei doormaakt. De titelrol telt
niet minder dan twintig medespelen-
den, terwijl voor geluid en belichting
toch ook een aantal leden ingescha-
keld moesten worden. Het hechte te-
amwerk blijkt ook uit het onverwach-
te invallen van Cov Vleeshouwer, als
souf f leuse, die een door een schaatson-
geluk niet aanwezige Mieke Hollander
verving. Bovendien blijkt De Wurf
ook over de nodige jeugdleden te be-
schikken, want het spel van Johan
Gansner, Ernst Balk, Thijs Rogge-
kamp en Hedwig Gansner verdiende
alle lof. Waar is de vergrijzing in dit
verband kun je je afvragen.
Behalve de agressieve houding van de
Zandvoorters in vroeger jaren rond de
badgast, (het eerste bedrijf), en de aan-

dacht voor de klandestiene tandart
senpaktijk, ook de nadruk op het leven
yan alledag. Heel mooi de verwerkin
in het stuk van de laatst gerooide dui
naerpels, waarvan het loof als versie-
ring aan de kar werd gebonden. Een
oud gebruik dat even uit de vergetel
heid werd gehaald.

Nadruk ook voor de plaats van d
Wurf, de vroegere strandweg. De ont
moetingsplaats van de dorpelingen
waar de sterke verhalen van de visser
werden gehoord, en de roddels van
vrouwen vandaan kwamen.

Natuurlijk spel in het eerste bedrij
van Rie Molenaar als Kee, als echtge-
note en als visloper(ster). Het zou een
bijna ondoenlijke taak zijn om alle me-
despelenden apart te noemen, gecon
stateerd kan worden dat onder leiding
van Alie Bol een zeer goede voorstel
ling werd gegeven.
Een voorstelling die bijna in gevaa:
kwam. Een groot aantal leden woonde
namelijk zaterdag een vergadering
van het district West van de Folklore
Federatie bij. Gebruikelijk is dat doo:
de aanwezigen ook een overzicht van
de activiteiten .wordt gegeven. De
Zandvoorters waren van plan een klei
ne acte van het toneelstuk op te voe
ren. Hevige sneeuwval en wegen dii
glad werden, deed hen echter vroegtij
dig uit Wijdenes (N.H.) vertrekken
"We kunnen het niet maken te laat te
komen in Zandvoort", was het argu-
ment om de vergadering vroegtijdig te
verlaten.

Wie zaterdag- of zondag nog niei
naar De Krocht is geweest om deze
voorstelling bij te wonen kan nog te
recht op zaterdagavond l maart, aan
vang 20.00 uur. Men zegt dat de voor
stelling is uitverkocht, maar mis-
schien is er nog een plaatsje. De voor
stelling die was aangekondig voor zon
dagmiddag 2 maart gaat niet door
voor de leden van de ANBO werd de
gratis voorstelling verzorgd op zon-
dagmiddag 23 februari.

• Onder grote belangstelling van de stamgasten, zal De Pumper, dan eindelijk in het derde bedrijf zijn kies laten
trekken. Hij verzamelt de moed om in de stoel van Kees plaats te nemen. Folo Bgriott

• Zo af en toe komen er toch
kleine berichten uit de vesting
die in Zandvoort 'het college'
heet. Zo blijkt er een aanvraag
binnengekomen te zijn van
een ondernemer die wel brood
siet in het zuidelijk
duinterrein. Het brood bestaat
dan uit de aanleg van een
golfbaan, een beetje op de leest
geschoeid van de bekende
golfterreinen in
Spaarnwoude. Zeker een leuk
initiatief dat wat toeristen kan
trekken naar de suidelijke
kant van het dorp, vermits de
milieuorganisaties geen roet
in het eten sullen gooien.
• Nog een geluk dat
wethouder Aukema, die
burgemeester Machielsen
verving, door enkele
journalisten naar deze
plannen werd gevraagd, hier
een onbevangen antwoord op
heeft gegeven. Nu is dit plan
in de openbaarheid gebracht
en kunnen de raadsleden zo af
en toe eens informeren "hoe de
plannen zich ontwikkelen".
Altijd beter iets dan niets. De
plannen van een ondernemer
die een waterglijbaan op het
strand wilde plaatsen, hebben
de openbaarheid nimmer
gehaald, dus een vooruitgang.
• Overigens wordt het
nieuws rond het Mabonplan
mondjesmaat uitgedeeld.
Inmiddels is het bijna maart
en van de beloofde
openbaarmaking van de gang
van zaken half februari is nog
niets terecht gekomen. Wij
willen niet in het openbaar te

gretig op dit nieuws inhaken
om de onderhandelingspositie
van Zandvoort niet te
verzwakken, verre van dat,
doch de wijze waarop nu 'geen
nieuws'als 'nieuws'wordt
aangekondigd in een
raadsvergadering, is
natuurlijk het andere uiterste.
• Wij zijn op soek gegaan
naar Tobber. Wij hadden een
vaag vermoeden dat wij hem
helemaal uit Friesland
moesten halen in verband met
de Elfstedentocht, maar
uiteindelijk viel het mee. Hij
deed zijn ronde door het dorp,
en komt nog net op tijd,
voordat de persen sluiten ons
hiervan op de hoogte brengen.
• "Hetisnogwelwatfrisjes",
meldt hij licht huiverend, zijn
plaatsje bij de kachel
opzoekend, "maar ik moet
seggen, het dorp komt er weer
mooi uit te zien. Ondanks
vorst en sneeuw gaan er heel
luat nieuwe zaken open. Ik heb
het er druk mee ze allemaal
een bezoek te brengen, maar
het loont de moeite".
• Hij likt zich eens langs de
lippen, en spint tevreden, na
vele lekkere hapjes en brokjes
die hem her en der worden
toegestopt.
• "Ja, er sijn heel wat zaken.
Zal ik ze eens voor je
opnoemen, ten eerste vind ik
het gezellig bij een zaak in de
Zeestraat. Ik vind een
muziekje altijd de moeite
waard. Ten tweede ben ik even
langs het Van Fenemaplein
gelopen en heb ik een blik
geworpen in een
autoshowroom. Keurig,
keurig. Daarna even op bezoek
in een groot hotel om een
plaatsje te reserveren voor een
diner-dansant, ja eens kijken
of de pot daar goed is. De
muziek geloof ik wel, en
dansen, ik moet er niet aan
denken.
• Met veel plezier ben ik even
langs de boulevard gegaan,

mmmm, lekker mijn speciale
visrestaurant op het strand
gaat zaterdag weer open, en
daar ben ik dus wekelijks
vaste gast. Want die vis, daar
kunnen ze mij 's nachts voor
wakker maken. Daarna moest
ik natuurlijk naar het dorp
terug, helemaal aan het einde
van de boulevard heb ik eerst
mijn botten gewarmd voor het
open haardvuur, lekker
gezellig. Toen in de Kerkstraat
gekeken of ze al opschieten
met de opbouw van de
verbrande panden. Nou dat
loopt ook lekker, hoewel het
weer wat tegen zit natuurlijk.
Via het nieuwe wolwinkeltje
in de Kerkstraat/galerij naar
het Kerkplein. De nieuwe
mode is daar binnen, ik heb er
geen verstand van, maar
fleurig is die wel, dat is zeker.
Even langs mijn stamkroegje,
daar zaten al mensen in het
sonnetje op het terras, echt
waar, door naar de
Haltestraat. Daar heb ik mij
een nieuwe zonnebril
aangeschaft.
• Met verbazing hebben wij
naar Tobber zitten luisteren.
"Zijn er echt weer zoveel leuke
dingen bijgekomen?", vroegen
wij wat wantrouwend. Hij
antwoordde bevestigend, en
beweerde dat er nog veel meer
nieuwe boetiekjes, kroegjes en
weet ik wat bij zijn gekomen.
Hij zegt daar volgende week
langs te gaan, omdat hij nu
uitgeput ivas.
• Zelf hebben wij ons
voorgenomen eenzelfde route
eens te lopen, misschien heeft
hij gelijk, wel weten wij dat hij
nog niet in een speciaal
kinderwinkeltje is geweest,
maar dat gaat ook pas
zaterdag open.
• Dit was het dan dese week,
de krant is klaar, voetjes op
tafel en kijken naar al die
koude doorzetters in Friesland
is ook een leuke bezigheid, tot
volgende week...

Nog geen nieuws
over Mabonplan
ZANDVOORT - 'Van het Noorde-
lijk front geen nieuws', had het
antwoord van voorzitter Machiel-
sen kunnen zijn in de raadsverga-
dering van dinsdag 25 februari bij
behandeling van enkele voorbe-
reidingsbesluiten ten behoeve van
het Mabonplan. In plaats daar-
van zei hij: 'Voordat wij dit besluit
nemen wilde ik graag hierover iets
zeggen".

In het kort kwamen zijn mededelingen
erop neer dat door de Dienst PW het
gehele plan is doorgelicht; dit heeft
geresulteerd in enkele nieuwe vragen
die van verschillende invalshoeken
kunnen worden beantwoord. Even-
eens is er een goed onderbouwd finan-
cieel plan verschenen, en komt men

langzaam maar zeker tot een keuze
tussen de verschillende modellen.
Deze zullen afgerond worden, waarbij
door het college het advies gevraagd
zal worden van de ETD (Economische
Technologische Dienst) van de Pro-
vincie. Deze zal ongetwijfeld over de
plannen een deskundig advies kunnen
geven. Waarschijnlijk is het dat ver-
schillende onderdelen nog doorgelicht
zullen moeten worden door specialis-
ten.

"Op deze wijze ontstaat een verhaal
met adviezen dat aan de raad kan wor-
den voorgelegd. Wij zullen dan tevens
met U praten of het noodzakelijk is dat
er een bestuurlijke begeleidingscom-
missie vanuit de raad komt. Dan is het
natuurlijk de vraag of wij dit laatste
zullen doen. Wanneer wij zover zijn
dat er een nieuwe fase ingeluid kan
worden, dat de plannen zover afge-
rond kunnen worden, dan zullen wij
dit aan de raad voorleggen", luidde het
antwoord van Machielsen voordat het
voorbereidingsbesluit ten behoeve van
het Mabonplan door de raad genomen
werd.

Skye Carinan soliste
HAARLEM - Op dinsdag 4 maart
geeft het Noordhollands Philhanno-
nisch Orkest het zesde concert van de
serie 'A'. Dit gebeurt in het Concertge-
bouw te Haarlem, aanvang 20.15.uur.
Uitgevoerd zullen worden de Symfonj-
sche dansen van Grieg, opus 65, waar-
•na de soliste Skye Carman, het viool-
concert Nr 2 van Wiemawski zal veir-

1 tolken. Na de pauze speelt het orkest
de Symfonie Nr 5 van Vaugham Wil-
liams. Het orkest staat deze avond on-
der leiding van Jan Stulen.

ZANDVOORT - Wanneer zaterdag l
maart opnieuw de voetbalwedstrijden
in de jeugdcompetitie worden afgelast
zullen de jeugdteams van Ajax een
wedstrijd spelen in Zandvoort.
Enkele selectie-elftallen van ZVM zul-
len tegen de Ajaxcieden hun beste
beentje voor zetten. Bij vorst dus span-
nende wedstrijden op de velden aan de
Van Lennepweg.
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NAAR EE N ANDERE SCHOOL: NAAR WELKE?

DE VRIJE LEERGANGEN AMSTERDAM-DIEMEN
Wildenborch 6, Diemen

Waar leidt de VL voor op?

De Vrije Leergangen verzorgen hogere beroeps-
opleidingen voor het onderwijs, hogere functies in het
bedrijfsleven, hel maatschappelijk werk/instellingen
en bij overheidsdiensten.

Meer weten?

Bel onze info-nummers (ook 's avonds en in het
weekend) of kom naar de voorlichtingsbijeenkomst

(metro Gaasperplas. halte Verrijn Stuart)

Info-telefoon:
Dagopleiding VLvu 020-5601200
Deeltijdopleiding MO 020-5601234

Dagopleiding VLvu

De VLvu is in de randstad de enige
lerarenopleiding met alle vakken. Uit de
volgende vakken moet een combinatie van
twee gekozen worden:

D AARDRIJKSKUNDE
O BIOLOGIE
D DUITS
D ECONOMISCHE

WETENSCHAPPEN
D ENGELS
D FRANS
D GESCHIEDENIS
D GEZONDHEIDSKUNDE
D GODSDIENST
D HANDVAARDIGHEID
D HUISHOUDKUNDE
G MAATSCHAPPIJLEER
D NATUURKUNDE
D NEDERLANDS
D OMGANGSKUNDE
D SCHEIKUNDE
O TEKENEN
D TEXTIELE WERKVORMEN
D WISKUNDE

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST
zaterdag 8 maart om 10.30

Deeltijdopleidingen MO

De colleges worden meestal op één avond
per week gegeven. Voor een groot aantal
vakken kunt u de colleges ook overdag
volgen (één dag per week).

O NEDERLANDS A & B
D NED. LITERAIR.CULTURELE STUDIE

(vrije studierichting)
O ENGELS AS, B
D FRANS A
D FRANS VOOR HANDEL & ECONOMIE
D DUITS A
D DUITS VOOR HANDEL & ECONOMIE
D GESCHIEDENIS l 8. II
D GESCHIEDENIS/ KUNSTGESCHIEDENIS

(vrije studierichting)
D WISKUNDE A & B
D WISKUNDE/INFORMATICA
D WISKUNDE EN TECHNIEK
D VOOROPLEIDINGSCURSUS WISKUNDE
D ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 2e gr.
D STAATHUISHOUDKUNDE/
D ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 1e gr.
O PEDAGOGIEK A met diverse specialisaties
D THEOLOGIE A & B
D THEOLOGIE/PASTORAAT

De deeltijdopleidingen Nederlands,
Wiskunde. Economische wetenschappen en
Engels kunnen ook in Dordrecht gevolgd
worden.

MTSvS
HAARLEM

Middelbare technische school voor
scheepswerktuigkundigen Haarlem
Verspronckweg 150. 2023 BP Haarlem.
Telefoon 023-261496

Middelbare technische opleiding
voor werktuigkundige
in bedrijven en zeevaart

3-jarige opleiding voor het diploma a-scheepswerktuigkundige

TOELATINGSEISEN

LBO-diploma mei 3 C-vakken w.o. wis- en
natuurkunde
MAVO-diploma met wis- en natuurkunde
strekt tot aanbeveling.

Openbare les:
Vrijdag 28 februari van 15.00-17.00 uur
en 19.00-21.00 uur.

Aanmelding en inlichtingen
dagelijks van 08.30-16.30 uur.

voorberoeps-en ander voortgezet onderwijs
LTO-LHNO Verspronckweg 150, 2023 BP Haarlem, tel. 023-261496
IBO-IHNO Delftlaan 325,2024 CH-Haarlem, tel. 023-276586

aanmelding voor 1-jarige opleiding scfiakelcursus LBO-MBO
Cursus voor het behalen van een 2e diploma met een aantal vakken volgens
het C-programma, zowel praktijk als theorie, zodat dit toelating geeft tot het
C-programma, zowel praktijk als theorie, zodat dit toelating geeft tot het
middelbaar beroepsonderwijs.
Toelatingseisen: LBO-of gelijkwaardig diploma.

Opleiding voor broodbakken,
banketbakker! en kok-kelner
1- tot 4-jarige opleidingen
Afhankelijk van vooropleiding is plaatsing in een hoger leerjaar mogelijk.
Opleiding op B- en C-niveau met aansluitingmogelijkheden op de Middelbare
Horeca School en de opleiding in het kader van het leerlingstelsel.

Speciale 1-jarige opleiding voor KOK-KELNER
voor bezitters van MAVO, LEAO, LHNO en andere diploma's.
Aan de school zijn tevens verbonden opleidingen voor: mechanische techniek,'
fijnmechanische techniek, verzorgde beroepen, motorvoertuigentechniek,
elektrotechniek, bouwtechniek met afd. voor timmeren, meubelmaken,
schilderen en metselen, textiele werkvormen, huishoudkunde, vrije
afstudeerrichting en uiterlijke verzorging, kantoor/verkooppraktijk.

OPENBARE LESSEN
Op vrijdag 28 februari 1986 van 15.00-17.00 uur, 19.00 tot 21.00 uur.
De openbare lessen worden verzorgd op de Verspronckweg 150, Haarlem.

GEMEENTELIJKE
SCHOOL VOOR
MDGO Haarlem

Afdeling AG
Assistenten in de Gezondheidszorg
Studierichtingen:

apothekersassistent
doktersassistent
tandartsassistent
De opleiding is volledig dagonderwijs en duurt drie
jaar.

Stagewerkzaamheden reeds in het eerste leerjaar.

Open dag wordt aan belangstellenden op
• schriftelijke aanvraag vóór 20 maart

bekendgemaakt.
Nadere informatie en aanmelding:
Schoterstraat 4, 2021 HH Haarlem, tel. 023-262070.

De school is op 4 minuten gaans van het station
gelegen.

Afdeling SA, Sociale Arbeid,
Studierrichtingen:

a) sociale dienstverlening SD
b) arbeidszaken/

personeeiswerk AP
De opleiding is volledig dagonderwijs en duurt drie
jaar.

Functies voor SD b.v. bij gemeentelijke sociale dien-
sten, JAC, stichtingen v. buitenlandse werknemers,
welzijnswerk, bejaarden.

Functies voor AP b.v. personeelswerker in bedrijven
of bij overheid, medewerker arbeidsbureau (GAB).

Doorstroming naar hoger beroepspnderwijs is moge-
lijk b.v. sociale academie (instroom in 2e leerjaar), lera-
renopleiding (NLO) etc.
Nadere informatie:
afdeling sociale arbeid, Belgielaan 10, 2034 AX Haar-
lem, tel. 023-357816.

Informatie-ochtend: zaterdag 12 april 1986,
10.30-13.00 uur.

Afdeling SB (Sport en Bewegen)/CIOS
De afdeling SB kent drie keuzerichtingen:

, trainer, sporttechnisch
kaderadviseur e.d.;

- gezondheidszorg: :!,;;:: r. '" ' [

gehandicapten in de psychiatrie etc.;

- sportieve rekreatie en
recreatiewerk, gevangeniswezen,
buurVclubhuiswerk etc.

Aanmelding: voor 1 maart 1986.
Nadere informatie/aanmelding:
Afdeling SB, Duinlustweg 16, 2051 AA Overveen, tel.
023-249161.

Toelatingseisen voor genoemde afdelingen:

HAVO/VWO: eventueel overgangsbewijs naar
het 4e leerjaar.

MAVO/LBO: Diploma met pakket eisen
telefonisch bij de afdelingen
op te vragen.

Kies een dankbaar en veelzijdig beroep

SCHOONHEIDSSPECIALISTE
(Stivas-examen)

Begin september starten de nieuwe kursussen

VAKOPLEIDING SCHOONHEIDSVERZQRGIN6
PEDICURE EN MANICURE VISAGIE

Bel nu voor brochure, inlichtingen en
inschrijvingen:

GERDA SIEMER
INSTITUUT V

B

Tel. 020-246867
Keizersgracht 790, 1017 EC Amsterdam

GIJSBREGHT ACADEMIE
ACADEMIE VOOR
GEZONDHEIDSZORG
OP PROT. CHR. GRONDSLAG
Mauritskade 14 -
1091 GC Amsterdam
Tel. 020 - 93 28 82

HBO-VERPLEEGKUNDE
(vooropleiding minimaal HAVO)

HBO-V VERKORT
(tb.v. in-service A, B of
7. en MBO-V gediplomeerden)
Voor mensen die willen werken in de
gezondheidszorg als all-round
verpleegkundige, inzetbaar in:
- algemeen ziekenhuis
- psychiatrie
- zwakzinnigenzorg
- verpleeghuis
- extramurale gezondheidszorg

(m.n. wijkverpleging)
De HBO-V duurt 4 jaar,
waarvan 2 jaar theorieonderwijs
en 2 jaar stages; de HBO-VV
'duurt 2 jaar.

De werkgelegenheidskansen
zijn zeer hoog!
Bij inschrijving krijg je een
uitnodiging voor de
informatiedagen in maart of
april.
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Uitvoering van Musical
Calamity Jane in Haarlem

i ZAND VOORT- Ten gerieve van
de bezoekers aan de Western mu-
sical 'Calamity Jane', waarvan de
Zandvoortse Operette Vereniging
op 3 en 4 maart een voorstelling
geeft in de Haarlemse Schouw-
burg, vertrekken verschillende
bussen van Zandvoort naar Haar-
lem.
Om 19.00 uur vertrekt een bus van.
de Keesomstraat hoek Celcius-
straat, die via de volgende stop-
plaatsen naar Haarlem rijdt. Om
19.05 uur van de halte Linnaeus-
straat, om 19.10 uur van het
Raadhuisplein en om 19.15 uur
van de Dr Gerkestraat hoek Tol-
weg.De kosten van de heen-en te-
fugreis bedragen f. 4,-.

;ZOV heeft dit jaar bewust gekozen
"voor een musical, om het geijkte pa-
troon te doorbreken. Het verhaal van
deze musical is gebaseerd op de histo-
rische figuur van Calamity Jane, die
evenals Wild Bill Hickock, Danny
•Gillmartin en Adelaïde Adams leefde
in de vorige eeuw. Hoewel Calamaty
Jane verschillende moorden op haar
geweten heeft, komt dit in deze musi-
cal niet tot uiting, wél dat het een
bijdehandte tante is.
•Het eerste tafreel speelt in een wester-
ncafé annex theater The Golden Car-

/Muziekcentrum

met lichte muziek
HAARLEM - Negen muziekgroepen
zullen op vrijdag 7 maart optreden in
het muziekcentrum Patronaal, Zijl-
singel 2 in Haarlem. Aanvang 20.30
uur, einde ongeveer 01.00 uur.
Er zal op deze avond worden gespeeld
door de volgende groepen:

Pro Motion: Gespeeld wordt op syn-
thesizers en drumcomputers. De stijl
is popcovers en experimenteel werk.

Midge Band: Een uitgebreide bla-
zersgroep met ritmesectie. Overwe-
gend gearrangeerde stukken uiteenlo-
pend van blues tot jazzrock.

Dubble You: Speelt hoofdzakelijk
. naspeelwerk of pop

Zibro: Meidengroep met eigen werk
in popgenre

Octet: Achtmansgroep die vocale
meanstream jazzcomposities speelt.
Gekozen is voor een vocale vorm met
daar omheen speciaal gemaakte ar-
rangementen van conventionele jazz-
stukken.

Ulimited Heroes: Deze anderhalf
jaar geleden gestarte groep speelde
aanvankelijk rockmuziek na maar
werkt sinds kort keihard aan een eigen
repertoire met eigen composities in de
New Weave richting;

Comco Domco: Deze groep bestaat
uit leerlingen met het voornemen een
muziekvakopleiding te gaan volgen.
Tracht samen thuis te faken in het

" standaard jazzrepertoire;
Thursday: Speelt jazz-rockrepertoi-

re;
Master Volume: Een gelegenheids-

combo bestaande uit acht docenten
van het muziekcentrum met een jazz-
rockrepertoire.
Het is overigens de eerste keer dat
groepen van de sectie lichte muziek
van het muziekcentrum zich presen-
teren op het podium van het Patro-
naat.
Belangstellenden worden graag wei-
kom geheten.

ter. Gewacht wordt op de postkoets die
eenmaal per week vanuit Chigaco de
reizigers, post en pakjes aflevert. Jane
zit op de bok en brengt de goederen
veilig in The Golden Carter. Echter
verstek laat gaan de aangekondigde
actrice Adelaïde Adams, die beloofd
heeft in het theater op te treden. Wan-
neer de cowboys in de gaten krijgen
dat de baas van The Golden Carter een
acteur in vrouwenkleding wil laten
optreden, zodat dan niet gemerkt
wordt dat de 'sexbom' Adelaïde Adams
niet is komen opdagen, dreigt het ge-
heel uit de hand te lopen. Jane belooft
echter hoogstpersoonlijk ervoor te zor-
gen dat de actrice naar de Golden Car-
ter komt, hetgeen natuurlijk veel voe-
ten in de aarde heeft.

Deze musical van Sammy Fain is in
Nederland bekend geworden door de
gelijknamige film uit de vijftiger jaren
waarin Doris Day de hoofdrol vertolk-
te. Ook het zeer bekendgewprden lied
"My secret Love' is afkomstig uit deze
musical.
Wie deze voorstelling wil bezoeken en
nog niet in het bezit is van een plaats-
bewijs of nadere informaties wenst
over het busvervoer, kan contact op-
nemen met mevrouw Tropée, tel:
13840.

Kamermuziek door
amateurs in H'lem
HAARLEM - In de serie kamermu-
ziek-uren door amateurs vindt het
zesde concert plaats op zondag 2
maart om 13.30 uur. Deze kamermu-
ziek-uren worden georganiseerd onder
auspiciën van de Stichting Jeugd en
Muziek Haarlem en worden gehouden
in de Grote Muziekzaal van Cultureel
Centrum de Egelantier, Gasthuisvest
47 in Haarlem.

Op het programma staan werken
van Purcell', Peltman-Susato, Pergo-
lesi, Caldara, Hindemith, Pauré,
Escher, Kienlen, Dvorack en Bradea.
Uitvoerenden zijn: Janneke Blanke-
voort (zang), Ingrid Aalpol, Mieke
Zandstra, Oscar Tiemens, Paul Groot-
es (klarinet), Wim van Bokhorst (zang)
en Susan Schenke (fluit).
Inlichtingen bij Stichting Jeugd en
Muziek Haarlem, tel: 023-321826 of bij
mevrouw M. van Luin - Riemersma,
tel: 023-281303. Toegang is gratis.

To-Lips in de Sneeuwbal
ZANDVOORT - De uit de regio af-
komstige groep To-Lips verzorgt za-
terdag l maart een optreden in de
Sneeuwbal, Heerenweg 111 in Heem-
stede.

De groep heeft de laatste tijd enige
veranderingen ondergaan, alleen
Onno Lakeman en zangeres El Mar-
tens zijn overgebleven van de oude for-
matie.
Momenteel bestaat To-Lips uit: El
Martens, zang; Angela Vermeer, zang

en percussie; Onno Lakeman, gitaar;
Paul Smits, toetsen; Marcel Zandber-
gen, bas en Nicolee Kampman, drums.
Gespeeld wordt in een nieuwe stijl
waarin melodie en discobeat centraal
staan.

Wapenfeiten zijn onder andere de uit-
brenging van de maxi-single 'Desire'
en twee tournee's in Zuid Amerika,
Colombo.
Aanvang zaterdagavond l maart 21.00
uur, toegangsprijs f. 7,50 p.p.

Zandvoorts
Nieuwsblad

vraagt

bezorg(st)ers
om in te vallen bij

vakanties of ziekte.
Min. leeftijd 15 jaar.

Tel. 1 71 66

Muziek in Club Keur
ZANDVOORT - Het initiatief om in
de benedenzaal van Hotel Keur vier
dagen per week levende muziek te
brengen blijkt in Zandvoort goed ont-
vangen. De formaties die deze muziek
verzorgen trekken steeds meer bezoe-
kers. Plannen bestaan nu om gedu-
rende het seizoen ervoor te zorgen dat
men in Club Keur zeven dagen per
week van levende muziek kan genie-
ten.
Deze week treden op:
donderdag 27 februari: Trio Toine
Boulanger
vrijdag 28 februari: Trio Ronald
Langstraat
zaterdag l maart: Party Comb
zondag 2 maart: Trio Fino Gomez.
Aanvang op alle avonden 21.00 uur, op
zondag begint de muziek om 15.00 uur.
Toegang gratis.

Debuut LP Sjako in Haarlem HAARLEM - Op vrijdag 28 februari
vindt de presentatie plaats van de de-
buut LP van Sjako. Dit gebeurt in het
Patronaat in Haarlem aan de Zijlsin-
ge!2.

Na een optreden van deze formatie zal
de avond feestelijke vervolgd worden
met de Sjako-Soul-Spektakel-Show.
Het betreft een gelegenheidsformatie
waarin bekende Haarlemse muzie-
kanten als Grin, Sunny Day en ande-
ren zitting hebben.'Bij Sjako worden
invloeden aangetroffen van Frank
Zappa, King Crimson en Jake Patori-
us, als ook FM-rock. Naast Dolf
Plandteijdt (gitaar en zang) spelen in
deze band Thijs Vermeulen (bas) en
drummer Eric.
Zaal open 21.00 uur, toegangsprijs f. 6,-
- met CJP f. 3,50, voorverkoop van
kaarten in de Toneelschuur, en De
Gooth. Het voorprogramma wordt
verzorgd door Mr. Moses Experience.
Op zaterdag l maart vindt in het Pa-
tronaat een optreden plaats van All
Tomorrows Farties. Aanvang 22.00
uur, toegang f. 5,~ of CJP f. 3,~. Het
Cor Witjes Trio verzorgt de muzikale
omlijsting van het totaalgebeuren.

Forumdiscussie
voor ouderen

ZANDVOORT - In het Gemeen-
schapshuis wordt op donderdag 6
maart een bijeenkomst gehouden
in verband met de gemeente-
raadsverkiezing. Alle politieke
partijen en groeperingen hebben
van de ANBO een uitnodiging
ontvangen hun verkiezingspro-
gramma nader toe te komen lich-
ten voor de ouderen van Zand-
voort.

De ANBO (Algemene Nederlandse
Bond voor Ouderen) afdeling Zand-
voort, wil op deze wijze een duidelijk
beeld krijgen van de verkiezingspro-
gramma's van de plaatselijke groepe-
ringen en partijen. Men vraagt zich af
in hoeverre de materiele en immate-
nele belangen van de ouderen in de
toekomst worden behartigd. Na een
inleiding van zeven minuten van iede-
re partij, wordt een discussie met liet
forum gehouden. Vragen van ouderen
zullen dan beantwoord worden.
Discussieleider is ouderencoordinator
Prits van Veen, aanvang 14.00 uur.

Tropisch weekend
in Manege
ZANDVOORT - Op zaterdag l en zon-
dag 2 maart organiseert de Stichting
Harten Twee een exotische show van
The Samoa Dancers. Medewerking
wordt verleend door het Hawaii-orkest
The Island Serenaders. Het geheel
vindt plaats m De Manege. Blinkert-
weg 2 te Zandvoort. Aanvang zaterdag
20.00 uur, terwijl op zondag gesproken
moet worden van een exotische mid-
dag. de aanvang is 15.00 uur.

Vergadering

uitgesteld
ZANDVOORT - Door onvoorziene om-
standigheden moet de vergadering
van het Strandschap worden uitge-
steld. Door externe omstandigheden
zijn een aantal stukken niet tijdig ge-
reed, terwijl bovendien de aanpassing
van de Verordening Ordemaatregelen
niet voor 26 februari kan worden afge-
rond. Daarom wordt voorgesteld de
vergadering te verschuiven tot medio
maart. De juiste datum wordt later
bekendgemaakt.

Brievenbus
ZANDVOORT - Bij de redactie werd
onderstaand schrijven ontvangen:
"Zandvoort Wandelgebied en ontmoe-
tingsplaats"

Deze kreten hebben we jaren moe-
ten aanhoren bij de herindeling van
het Gasthuisplein. Nu na drie jaar ziet
men in het Gasthuisplein een Mortu-
arium, dit is wel aardig gevonden,
want zelfs de nieuw geplante bomen
gaan dood. De brievenbus is al meer
dan een jaar geleden overleden, wat
nog steeds niet algemeen bekend is.
Bij een mortuarium hoort een kerkhof
dat moet nu gerealiseerd worden voor
de rest van het dorp. U krijgt inspraak,
dat wil niet zeggen dat er naar U ge-
luisterd wordt wanneer U bezwaren
inbrengt. Probeer het niet te lang te-
gen te houden, de plannen liggen al
klaar.
Ga ook op de inspraakavonden niet
tegen de plannen in, dan bent U eerder
van Uw ergernis af. Dit bovenstaande
is de mening van de bewoners en ge-
bruikers van het Gasthuisplein.

G.LOOS
L.BLUIJS

Weekend: 1 - 2 maaart
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
arts: Adé Scipio Blume

NIEUW

HUISARTSENPRAKTIJK G..I..I. Mol
en P.C.F. Paardekoper: tel. 15091.
arts: P.C.F.Paardekoper.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355, Flieringa, tel. 12181 en
Zwerver, tel. 12499.

Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
é

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zandvoort. H.B.A.Mul-
der. tel:13185.

WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

lolw DIENSTEN
Weekend: l - 2 maart

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu-
wen,
Crèche aanwezig.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman.
thema: Parels uit de geloofsbelijdem-
s.(III)
Kindernevendienst en crèche.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
Zondag: mevr.drs.A.A. m 't Veld.
Haarlem.
vrijdag 7 maart: 19.30 uur Dienst we-
reldgebedsdag

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v.
Jeugdkoor St Agatha.
Doopplechtigheid en presentatie eer-
ste commmucantjes
Thema: Geroepen tot de bevrijding

KERK v.d.NAZARENER, Zijl weg 218,
Haarlem
Zondag 09.30 uur, zondagsschool/bij-
belgespreksgroepen
10.30 uur: morgendienst ds J.Over-
duin, H.A.
Zondag 19.00 uur: Avonddienst ds. J.
Overduin .
Woensdag 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond

NED.CHRISTELI.IKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag om 15.00 uur, tel. 14878.

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort. tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort. tel.
15847.

TOLITIE: Tel. 13043. Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur m de Van
Pagee Sporthal (Stekkie). tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kul ing) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-1200 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CI'A) KENNEMEK-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten aan ver-
bonden zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Prits van Veen of
na telefonische afspraak.

BURGERLIJKE

Periode 1 8 - 2 4 februari 1986
Geboren:
Riek. zoon van: Van der Meij, Jan
H.G. en Vos José

Ondertrouwd
Van Campen, Petrus. Jacobus Ber-
nardus en Bon, Catharma Hermana,
Maria
Hagen, Edfuard en Postma Maria Pie-
ternella.

Overleden
Zonneveld, Bernardus Johannes Jo-
zef, oud 56 jaar
Langhenkel, geb. Winter, Alida Petro-
nella, oud 77 jaar
Eeltmk, Albert Dirk Jan, oud 77 jaar
Molenaar geb. Vorsteveld, Uilkje oud
84 jaar
Zwaag, Cornelis, oud 61 jaar
Castien geb. Van Musscher. Margare-
tha, Lucia Elisabeth, oud 79 jaar

Drogisterij-Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

Te huur gevr.

Zomerhuisje of
2-kamerflat
liefst gemeub.
voor langere tijd.

Brieven onder nr 3034
bur v. d. blad.

De specialist
in al uw

bloemwerken

Buiten winter
Binnen zomer

met
BLOEMEIMHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

SCHILDERWERK

AUG. v. d. MIJE

Marisstraat 13A - Zandvoort
Telefoon 15186

FOTO QUELLE
Compleet foto/filmassor-
timent, voordelig afdruk-

ken en ontwikkelen
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 1

Zandvoort

Gevraagd

HUISH.
HULP
1 ocht. p.w.
12,- per uur
tel. 19018

BALLETSTUOIO MARIJKE FANCHER
Oranjestraat 12 Zandvoort

Klassiek - Jazz Ballet
Tapdance en Aerobic

Alle leeftijden.
Inl. tel. 14677/18981

ZANDVOORT 2000
LIJST 6

Inkoop
Verkoop

Goede gebruikte
muziek-
instrumenten -
keyboards -
geluidsinstallaties.

Dijkman
b.v.

Rozengracht 115,
Amsterdam.
Tel. 020-265611,
na 19.00 uur
02507-17462

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel.02507-1 2327
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie)

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

Wie wil nieuwbouw-
woning ruilen voor

zonnige
woonruimte
huur tot 800.-

Mevr. Weymer
Brederodestraat 1/10

Tel. 12607

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

FORD en VOLVO

Oude keukens
weer als "nieuw"
Begint uw keuken er oud uitte
zien? Voordelig en snel maakt
PORTAS uw keuken weer als
nieuw, door het vervangen van
de keukendeurtjes door waarde-
volle PORTAS-deurtjes met ver-
verwisselbare panelen. Naar
keuze 24 uitvoeringen m vele
natuurgetrouwe houtmotieven.
Bijplaatsen van elementen is
mogelijk
Vraag inlich-
tmgenofbe-
zoekonze
show.

wij vernieuwen
deuren l keukens

PORTAS-Vakbedrijf
Haarlem Zaandam b.v.
Jan Sluytersiaan 3
2033 TM Haarlem

'S? O 23 73325 24

Gevr.
Freelance

ACQUISITEUR/
TRICE

Voor interessante
verkoopfunctie.

Goede beloning op
prov. basis.

Inl. tel. 16629

Te koop

2-deuPs grote koelkast
compl. m. motor en verdamper 4.850,

2-deurs vrieskast vriest -30°
ook te gebruiken voor koeling 6.750,-
Beide in prima staat

Visrestaurant Schut tel. 12121.

HOE VERKOOPJE
EEN GLOEDNIEUWE

OF OUDE IJSKAST

adverteer in de krant

biedt u de unieke kombinatie van'
gezichts-, lichaams-, haarverzorging

Coupe du
soleil
in prachtige
kleuren
van ƒ45,-

Zonnecirkel
10 keer zonnen

van ƒ75,-

NU ƒ 65, NU ƒ 35,-
Aanbiedingen geldig t/m 8 maart
Passage 20 - Tel. 02507-16309

l

SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto!!!

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2 -,

Dagelijks inzenden
van goederen.
IN- en VERKOOP

Tevens verhuur
serviesgoed, tafels

en stoelen.
Inlichtingen:

02507 -1 21 64
of 137 13

Fa. Gansner & Co
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein -Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

l DEHOUTLOODS

RAADHUISSTRAAT 56a - HAVENSTRAAT 1
HEEMSTEDE - TEL. 023-29 00 28

• HOUT
• PLAATMATERIAAL
• RAMEN
• DEUREN
• KOZIJNEN
Alles op maat gemaakt
Gratis thuisbezorgd

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vri|bli|vend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoprt - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem -Tel. 023 -31.04 04
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Suzuki '86: klein
maar wel volwassen

Het is alweer zo'n dertig jaar
geleden, dat de Japanse Suzuki-
fabrieken, die zich een wereldwij-
de faam als producenten van mo-
torfietsen hadden verworven, ook
automobielen gingen fabriceren.
Men heeft zich daarbij vooral op
kleinere automobielen toegelegd
en de in 1981 geïntroduceerde Alto
was daarop geen uitzondering.

Die Alto kreeg een driecilinder
viertaktmotor en voorwielaan-
drijvmg, bood ruimte aan vier
personen en kon zich een behoor-
lijke plaats op de Nederlandse
markt veroveren. Sedert de intro-
ductie vier jaar geleden zijn er in
Nederland namelijk al ruim 30.000
Alto's verkocht. In het thuisland
Japan is het succes nog groter.
Daar zijn er al ruim een miljoen
over de toonbank gegaan en bezet
de Suzuki Alto een royale eerste
plaats in zijn klasse.

Onlangs werd de autopers door Su-
zuki-importeur Nimag B.V. uitgeno-
digd om naar het Brabantse Willem-
stad te komen om daar de nieuwste
uitvoeringen van de Alto te komen be-
kijken en beproeven en over de m-
drukken daarvan wil ik u graag het
een en ander vertellen.

Meer volwassen
Een van de eerste dingen, die bij het

bekijken van de nieuwe modellen op-
viel was. dat de Alto 1986 een meer
volwassen indruk maakt. Dat is aan
de uitwendige afmetingen niet waar te
nemen, maar binnenin plaats geno-
men is toch een duidelijke ruimte-
wmst merkbaar. Uit de gegevens blijkt
dat de lengte van de carrosserie slechts
met een halve centimeter is gegroeid.

Technische gegevens:
Motor: drie-cilinder viertakt, wa-

tcrgekoeld met bovenliggende nokke-
nas, cilinderinhoud 796 cm3, boring x
slag 68,5

72 mm, compressieverhouding 8,7 op
l, rnax. vermogen 29,4 kW/40 pk bij
5500 tpm. max, koppel 59 Nm bij 3000
tpm. Transmissie: aandrijving voor-
wielen, 4 versnellingen handgescha-
ki'ld of +2-gangs automaat.
Onderstel: besturing tandheugelsys-

teem, voorwielophanging: Mc Pher-
son veerelementen, stabilisator, ach-
terwielophanging: starre as met blad-
veren, remmen: voor schijven, achter
trommels, remsysteem diagonaal ge-
scheiden.

Afmetingen lengte 330 cm, breedte
140.5 cm, hoogte 141 cm, wielbasis
217,5 cm, spoorbrcedte voor 121,5 cm,
achter 120 cm, draaicirkel 8,8 m;
bandemaat 145/70SK12, tankinhoud
30 liter.

Verbruik bij 90 km/h constant, 5,0 I,
bij 120 km/h constant 7,7 l, in stads-
verkeer 6,41 per 100 km. max. snelheid
130 km/h.

maar de lengte van het interieur nam
met 8,5 cm toe en dat scheelt voor een
wagen met een carrosserielengte van
slechts 330 cm toch wel degelijk „een
slok op een borrel". Het zijn met name
de passagiers op de achterbank, die
van die ruimtewinst profiteren en
over meer beenruimte kunnen be-
schikken.

Ook werd het glasoppervlak ver-
groot, waarbij de vijfdeurs-uitvoering
opvalt met drie zijruiten aan weerszij-
den en dit grotere' glasoppervlak
draagt er toe bij dat bestuurders en
passagiers een ruim uitzicht hebben
wat de indruk in een kleine auto te
zitten voor een belangrijk deel wég-
neemt. In tegenstelling tot het voor-
gaande model is er nu ook een volwas-
sen achterklep, die de toegang tot de
bagageruimte vergemakkelijkt.

De beproefde driecilinder motor van
het vorige model bleef gehandhaafd
maar onderging toch een renovatie
door de toepassing van het van de Su-
zuki Swift bekende luchtinductiesys-
teem. Daardoor is de trekkracht met
name bij lagere toerentallen toegeno-
men.

Dravertje
De stoelen bieden een prettige zit en

op de Westbrabantse polderwegen
ontpopte de nieuwe Alto zich als een
pittig dravertje, dat levendig op het
gaspedaal reageerde en waarbij de
vierversnellingsbak zich lichtjes liet
bedienen. De vier versnellingen slui-
ten perfect op elkaar aan. Trouwens,
ik kon ook nog met de automaat rond-
rijden en ook daarmee was een pittige
rijstijl heel goed te realiseren.

Het 796 cm3 motortje maakt weinig
lawaai, heeft een maximum vermogen
van 29.4 kW/40 pk bij 5.500 tpm en een
maximum koppel van 59 Nm bij 3.000
tpm.

De besturing is licht en direct en ook
in de bochten blijft de Alto goed onder
controle te houden. De carrosserie helt
dan misschien een tikkeltje meer dan
het vorige model, maar toch geenszins
hinderlijk en de afvering is voor een
wagen van slechts 330 cm lang uitste-
kend te noemen.

Vanzelfsprekend is bij de ontwikke-
ling van de nieuwe Alto volop aan-
dacht besteed aan de aërodynamica.
De belijning is wat meer afgerond en
daarmee werd een Cw-waarde van 0.36
bereikt, een knap resultaat voor een
auto van dit formaat.

De nieuwe Suzuki Alto, die meer binnenruimte biedt dan zijn voorganger en een groter glasoppervlak kreeg.

Bovag pleit voor
privaticeren van
wegslepen auto's

In Amsterdam en andere grote stp.
den kunnen we politie en brandweer
bijna da'gelijks bezig zien met het weg.
slepen van foutief geparkeerde auto's
Ondanks het feit. dat de slachtoffer,
pas na betaling van een gepeperde
nota hun wagen weer in ontvangst
mogen nemen, blijkt het voor de gfr
meenten geen voordelige zaak te zijn
Integendeel, uit een door een organi.
satiebureau ingesteld onderzoek, mo-
gelijk gemaakt door de BOVAG er
staatssecretaris P. H. van Zeil vaj
Economische Zaken, is gebleken dai
een stad als Amsterdam aan deze acii.
viteiten een strop van 1,3 miljoen gu]
den overhoudt.

De BOVAG bepleit nu het mschake-
len van particuliere takel- en ber
gingsbedrijven voor het wegsleper
van de fout geparkeerde auto's, wail
een aanzienlijke kostenbesparing zou
kunnen betekenen plus een stuk
werkgelegenheid, terwijl politie en
brandweer meer tijd kunnen besteden
aan hun eigenlijke taken.

automatische transmissie. Onder het
motto dat het gemak de mens dient, is
dit wellicht een bijzonder aantrekke-
lijke propositie voor ouderen, die van
mening zijn dat ze hun portie schake-
len wel achter de rug hebben en zich
voor een meerprijs van /1.800.- het
genot van een volautomaat niet willen
laten ontgaan. De Alto laat zich er
vrijwel even vlot mee wenden en keren
als met de handgeschakelde uitvoe-
ring.

Tot de standaarduitmonstermg be-
horen onder andere een voorruit van
gelaagd glas, achterruitverwarming,
mistachterhcht, afsluitbare tankdpp,
elektrische ruitesproeier en in het in-
teneur voorstoelen met hoofdsteunen

en verstelbare rugleuningen. Ook is de
bedrading voor de inbouw van een ra-
dio al aanwezig en is een voorziening
aangebracht, waardoor zonder boren
een raamstijlantenne kan worden ge-
monteerd.

Naar mijn mening zal de Suzuki
Alto m zijn nieuwe gedaante de popu-
lanteit van zijn voorganger nog verder
kunnen uitbreiden, waarbij de ver-
houdingsgewijze gunstige prijsstelling
natuurlijk ook een rol speelt. De stan-
daarduitvoermg komt op / 11.295,-, de
dnedeurs Alto G L kost / 11.995.- en de
vijfdeurs ƒ 12.495,-. De Automatic is
leverbaar in beide GL-uitvoenngen en
daarvoor geldt een meerprijs van
ƒ 1.800.-.

Vijfdeurs
Het leveringsprogramma van de

nieuwe Suzuki Alto omvat behalve het
driedeurs standaardmodel ook een
dnedeurs en vijfdeurs GL-uitvoering.
Bij de vijfdeurs Alto GL kan de arhter-
bank in twee delen worden neerge-
klapt en zijn de rugleuningen ook nog
in drie standen verstelbaar.

En dan is er ook weer, ik noemde
hem al even, een uitvoering met vol-

Dit is de door Pininfarina ontworpen Peugeot 205 Cabriolet, die voor de
zomer van dit jaar op de weg komt.

Nu ook een 205 Cabriolet
Nog voor de zomer van dit jaar

zal de Peugeot 205 serie worden
uitgebreid met vijf nieuwe model-
len: twee cabrio's, twee automati-
sche versies en een GTI met meer
vermogen.

De Cabriolets zijn ontworpen
door de beroemde Italiaanse car-
rossier Pininfarina met als basis
de 205 XT en GTI modellen. Ze

zullen worden uitgerust met mo-
toren van 1360 en 1580 cm3.

De 205 automatic zal in drie- en
vijfdeursuitvoenng worden gele-
verd. De automatische bak met
vier versnellingen is gekoppeld
aan een 1580 cm3 motor.

Het vermogen van de 250 GTI
zal worden opgevoerd van 77
kW/105 pk naar 85 kW/115 pk

ONDERZOEK IN VW-LAB TOONT AAN:

Druivesuiker helpt om
rijfouten te voorkomen

Een team van de Universiteit
van Freiburg in Duitsland heeft
een onderzoek gedaan naar de in-
vloed van glucose, ook wel dextro-
se of druivesuiker genoemd, op
automobilisten.

Vijftien proefpersonen, mannen in
de leeftijd van 39 tot 45 jaar met een
ruime rij-ervaring maakten in een
door Volkswagen beschikbaar gestelde
rij-simulator een rit van 110 km.
Daarbij werden allerlei verkeerspro-
blemen (nacht, regen, scherpe bochten
in de bergen etc.) nagebootst. Alle
proefpersonen legden de rijtest twee-
maal af en tijdens de ritten stonden
allerlei lichamelijke functies als hart-
slag en bloeddruk onder voortdurende
controle.

Tien minuten voor de test en gedu-
rende twee korte stops na 35 en 70 km
kreeg een aantal proefpersonen vier
glucose-tabeletten toegediend, een an-
der deel kreeg een placebo (onschuldig,
onwerkzaam . tablet zonder glucose).
Noch de proefpersonen, noch de on-
derzoekers wisten van tevoren welk
middel ingenomen werd.

Opvallend verschil
De registratie van de rijfouten toon-

de aan dat de proefpersonen, die glu-
cose-tabletten hadden ingenomen tot
een beter rijgedrag in staat waren dan

De rijsimulator van het Volkswagen
onderzoeksinstituut waarin de proef
personen werden getest.

de personen die een placebo tablei
hadden gekregen. Vooral na 70 kr
rijden was het verschil opvallend.

Conclusie: vooral bij lange rittei
verdient het aanbeveling om behah
een kwartiertje rust om de twee uur n;
elke 35 km enkele glucose-tabletten in
te nemen. Rijvaardigheid en reactie-;
vermogen worden er positief dooi
beïnvloed en dat kan de veiligheid o\
de weg alleen maar ten goede komen

DE NIEUWE PEUGEOT 309.
DIRECT ALGOED OP WEG HAAR 5 OSCARS,
De nieuwe Peugeot 309 is gebaseerd op een ijzersterk scenario: de experimen-
tele Peugeot VERA (Vehicule Econome de Recherche Appliqué).
De ervaringen die Peugeot met de/e auto van de toekomst opdeed resulteerden
in een fraai gelijnde 5-deurs auto met een hoog prestatievermogen, veel comfort
voor 5 personen en lage onderhoudskosten: de nieuwe Peugeot 309.

i ,'HMfti ii'Mn M ; HM»™ ; mm*

Door toepassing van een onderhoudsvrije accu, bougies met koperen kern, tran-
sistorontsteking en zelfnastellende remmen kunt u dag en nacht op de 309
rekenen. Grote beurt: slechts om de 20.000 km. En het plaatwerk werd zo
grondig tegen corrosie beschermd dat de waardevastheid van
een Peugeot 309 tot in lengte van jaren is gegarandeerd.

Hoe minder weerstand een auto tijdens de rit ondervindt, hoe lager z'n brandstof-
verbruik zal zijn. De Peugeot 309 GL Profil verbruikt door z'n onwaarschijnlijk
lage CX-waarde van 0.30 slechts l op 20.8 bij 90 km/u constant". Peugeot is wereldkampioen rally's

1985. Die rally-ervaring vindt n terug
in onze serie-modellen. Dank zij
voorvvielaandrijving, onalhankelijk
geveerde wielen rondom, lange
wielbasis en grote spoorbreedte be-
houdt de Peugeot 309 onder alle omstandigheden z'n rotsvaste wegligging.

De 309 GT met 10,1 DIM pk is goed voor 'n top van 190 km/u. Maarzo snel als hij
optrekt - van O tot 100 kni/'u in 10,4 sec.-zo snel staat hij (als het moet) ook weer
stil. Het rem systeem is namelijk zeer ruim bemeten en bekrachtigd.

Wie een proefrit in een Peugeot 309 maakt, kan aan een wedstrijd meedoen, met
als hoofdprijs: een gratis Peugeot 309! Dus kom naar de Peugeot Talbot dealer en
beleefde première van de 309 op de mooiste plaats: achter het stuur.

Peugeot 309 standaard me' 5 portieren in/uitvoeringen Keuze uit •} motoren van 55 tot 105 DiN pk Prijzen zijn vanaf
• •* ^™f| 'ncl BTW Aflevenngskosten f450. " Verbruik 309 GL

J" Profil volgens, ECE-norm bij 120 km/u constant 115 8
m stadsverkeer 1 12 9 Wijzigingen voorbehouden
Voor meer informatie schrijf naar
Antwoordnummer 309, 3500 VE Utrecht.

119.350:

BEL GRATIS 06-0309.

Nooit eerder zag LI zo'n compacte1 auto mot zoveel binnenruimte.
Zelfs met z'n vijven in de Peugeot 309 is er voor ieder nog royaal be-
\\ egingsvrijheid. De forse vijlde deur geeft toegang tot een grote

bagageruimte
sèü- van39 dm:!.,'",

Zelfs 1279 'r

dnv' bij
neergeklap-
te achterbank.1

Voor ons
Hema Warenhuis j
in Zand voort j
vragen we op korte termijn een

administratieve
kracht

die belast kan worden met het
bijhouden van onze
kasadministratie, onze !
voorraadadministratie en op (
termijn een deel van de '
loonadministratie.
Wij denken aan iemand
tot max. 21 jaar, die reeds
administratieve ervaring heeft.
Soll. te richten aan Warenhuis
Zandvoort, Raadhuisplein l
Zandvoort.

Voor tel. inf. 02520-15689

BALLETSTUDIO 118
Conny Lodewijk

voor verantwoorde
beoefening van
klassiek - disco - jazzballet
tapdance
Pré-ballet vanaf 4 jaar

Inschrijving vanaf nu:
Corn. Slegersstraat 2a

Voor info bel 17789,
b.g.g. 070-648415

m*mraT'

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

•

•

'Onze direct aan de kust gelegen accommodatie'
is ideaal voor:
• PARTIJEN
• ZAKENLUNCHES of -DINERS

FAMILIE-DINERS
RECEPTIES

• HEERLIJK A LA CARTE
DINEREN

Aparte ruimten voor max. 40 resp. max. 80 per-
sonen.
Geen zaalhuur.
Voor gezelschappen speciale prijzen. Logies-
mogelijkheid voor uw gasten.
Eigen parkeergelegenheid.

•Maandag en dinsdag gesloten.
Nadere inlichtingen worden u gaarne

geheel vrijblijvend verstrekt.
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Het C.D.A., a/d Zandvoort jjet kan beter in Zandvoort
Volgens het CDA - Zandvoort is de verkiezingsleu-

ze: "Het kan beter in Zandvoort" geen loze kreet. Het'
CDA, en zeker de beide raadsleden die de afgelopen
zittingsperiode deel van deze fractie nebben ultge-
maakt, Ftichard van As en Peter Ingwersen, zijn van
mening dat de afgelopen raadsperiode nu. niet direct
gezien kan worden als de meest positieve in de ge-
schiedenis van de badplaats.

Vanaf 1974, toen het CDA (een samengaan van de
politieke partijen K.V.I>.,.p.H.U. en A.R.I1.) zich ma-
nifesteerde, is deze landelijke partij vertegenwoor-
digd geweest in de Zandvoortse raad en het college
van b en w. In de periode 1974-'78 met drie man, de
periode 1978-'82 met viert en de laatste periode twee
man. In het tijdvak 1982-'86 heeft het CDA echter
niet deelgenomen aan het college.
Sinds 1946 zijn wel altijd leden van de KV!3, CUU en
ARP vertegenwoordigd geweest in het gemeentebe-
sttavir. In de tijd die vooraf ging aan de vorming van
het CDA, dus 197O -'74 werd op plaatselijk niveau al
nauw samen gewerkt tussen deze drie christelijke
partijen.

De verwachtingen voor de gemeenteraadsverkie-
zing van 19 maart 1986 zijn goed. "Wij denken, gezien
de landelijke trend dat wij met meer zetels zullen
terugkeren, maar niet alleen landelijk, ook plaatse-
lijk is bekend dat wij staan voor de taak die wij ons
gesteld hebben, en dat is belangrijk", is de mening
van zowel Van As als Ingwersen.

MAEGREET ATES

HET CDA IS van mening dat het
noodzakelijk is dat het bestuur
van- Zandvoort evenwichtiger
dient te worden samengesteld

dan in de afgelopen periode is gebeurd.
Daar komt bij dat de economie zich op
landelijk niveau, maar ook in Zand-
voort verder zal herstellen, hetgeen
zijn weerslag zal vinden in de gemeen-
schap. "Bovendien", zegt Ingwersen,
"Zijn er in Zandvoort, behalve het Ma-
bonplan, nog veel mogelijkheden die
benut kunnen worden, waaraan wij
graag ons steentje willen bijdragen".

Volgens de twee CDA-raadsleden is
de laatste raadsperiode de relatie ern-
stig verstoord niet alleen tussen ge-
meentebestuur en de Woningbouw-
vereniging EMM, maar ook die tussen
gemeentebestuur en ondernemers.
"De commissie midden-en klein be-
drijf is daar een voorbeeld van. Dat is
jammer, want het dient nergens toe.
Wij vinden dat de relaties weer snel
verbeterd moeten worden. Uiteindelijk
moet je samenwerken met elkaar, dat
is belangrijk", zegt Van As.
"Er behoort een goed overleg te zijn
tussen de diverse belangengroeperin-
gen en het gemeentebestuur. Neem nu
bijvoorbeeld EMM een vereniging
waar duizenden mensen lid van zijn,
en waarom is men lid? Om een woning,
grondrecht nummer één.", valt Ing-
wersen hem bij. "In overleg tussen het
college van b en w, en in samenwer-
king met EMM behoort een evenredi-
ge verdeling te komen van watje gaat
bouwen. Je moet met elkaar de moge-
lijkheden aftasten. Niet alleen denken
aan eigen woningbezit, of aan sociale
woningen, maar juist als je zo weinig
ruimte hebt om te gaan of mogen bou-
wen, doe dit dan in overleg. Dan kom je
misschien tot een aanvaardbare ver-
deling. Het werkt nu langs elkaar
heen", verduidelijkt Van As.

In deze kwestie moet Ingwersen van
- het hart dat de bestuurlijke response
op vragen van het CDA in de afgelo-
pen periode miniem is geweest. "Wij
hebben er beiden hard aangetrokken
de afgelopen periode, wij hebben ge-

' tracht mee te denken met het college,
wij hebben zinnige vragen gesteld, ge-
poogd bij te sturen etc. maar vanuit
het college was geen medewerking
merkbaar. In dan moet je nu nog bele-
ven dat de bestuurlijke chaos de 'lan-
delijke grote partijen' in de schoenen
geschoven wordt", zegt hij veront-
waardigd, en bekent dat hij deze kri-
tiek misschien wel begrijpenlijk, maar

zeker niet terecht vindt. Door van As
wordt geconstateerd dat de collegele-
den ieder voor zich wel over bestuurlij-
ke kwaliteiten beschikten, doch dat
niet gesproken kon worden van een
team, hetgeen duidelijk merkbaar
werd in commissievergaderingen etc.

In de commissie midden-en kleinbe-
drijf is volgens Van As de laatste jaren
teveel langs elkaar heen gewerkt. Hier
is de relatie verstoord,' die hersteld
moet worden. Opengestaan moet wor-
den voor het initiatief van de onderne-
mers, mits dat niet in conflict komt
met dat van de bewoners. "Je kunt
bijvoorbeeld wel laat je terrassen
openhouden, maar dan moet er een in
de directe woonomgeving geen hinder
van ondervonden worden", zegt hij

EEN JUIST evenwicht tussen
woon-en toeristische functie
van Zandvoort behoort volgens
het CDA gevonden te worden.

Hiermee wordt bedoeld dat voorzie-
ningen die er zijn voor de toerist, ook
door de inwoners gebruikt moeten
worden.
"Om een aardig voorbeeld te noemen,
de faciliteiten van een Mabonplan,
moeten ook open staan voor üé Zand-
voorters. De investeringen die gedaan
worden, en de plannen die ontwikkeld
worden, moeten niet alleen ten gunste
van de toerist komen. Dan ben je ver-
keerd bezig. De inwoners hebben ook
de lasten en de kosten van het feit dat
zij in een toeristenplaats wonen, dus
die moeten daar dan ook van kunnen
profiteren. Wanneer er bijvoorbeeld
een congrescentrum zou komen, dan
kan dat best het hele jaar volgeboekt
worden, behalve op die avonden dat
een Zandvoortse vereniging, ver van te
voren heeft aangekondigd er een uit-
voering te willen geven. Dan moet dit
doorgang vinden, ongeacht of men
deze ruimte bijvoorbeeld juist dat
weekeinde had kunnen verhuren",
wordt als voorbeeld aangehaald.

"Bij nieuwe plannen moet goed be-
keken worden: "Past dit in het toeris-
tisch beleid, past dit in het woonbeleid,
en daarop moet dan een beslissing ge-
nomen worden. Bij de presentatie van
het Mabonplan was de eerste reactie
van de inwoners 'Mogen wij nu nog
wel naar het zwembad', dit soort reac-
ties moet vermeden worden. Het moet
automatisch zijn dat inwoners en toe-
risten van dezelfde faciliteiten ge-
bruik maken. Een samenspel van toe-
risme en wonen, dat kan en moet be-

• De fractie van het CDA, Peter Ingwersen, nummer drie op de lijst, Marijke Paap en lijsttrekker Richard van As op één
van Zandvoorts karakteristieke punten, de Rotonde. Foto Beriott

reikt worden", verklaart Van As.
Duidelijkheid wenst het CDA even-
eens over het feit dat de Zuidduinen
niet bebouwd mogen worden. On-
danks de laatste afwijzing van de Mi-
nister is het CDA er niet gerust op.
"Wij nemen dit nogmaals in ons pro-
gramma op, want straks wordt dit
plan opnieuw voor de dag gehaald".

DOOR HET CDA wordt in het
verkiezingsprogramma aange-
drongen op handhaving en be-
scherming van de democrati-

sche rechtsorde. "Er behoort een goed
overleg te zijn tussen politie/justitie-
/gemeentebestuur. Dit is er nu wel,
maar er moet op worden toegezien dat
dit nog verder wordt uitgebreid. Daar-

bij moet worden doorgegaan op de lijn
die vorig jaar door de politie is ingezet.
Er moeten goede afspraken zijn met de
Justitie in Haarlem, teneinde toestan-
den die zich hebben voorgedaan in de
kop van Noord Hollanö te 'Vermijden.
Je zit nu eenmaal in een samenleving
die een toename te zien geeft van de
kleine criminaliteit dat kun je in
Zandvoort niet veranderen, maar je
kunt er wel van alles aan doen om door
preventie het euvel zo goed mogelijk
aan te pakken en het recht te geven.'
Dat recht geven betekent dan wel een
straf, maar die kan ook preventief
werken. Daarom hechten wij aan de
goede samenwerking met de Officier
van Justitie in Haarlem", zegt Ingwer-
sen.
Hij is eveneens van mening dat dit nog

meer in de openbaarheid gebracht
moet worden. De politie mag wat dat
betreft wel aan de weg timmeren, zo-
dat een ieder weet wat hem in Zand-
voort te wachten staat, wanneer bui-
ten het boekje wordt gegaan. Ook
vindt hij het belangrijk dat het optre-
den van de politie ook in de raadscom-
missie algemene zaken een punt van
bespreking zou kunnen zijn. De demo-
cratie zou hierin gekend dienen te
worden. "Ook door de politie dienen
prioriteiten gesteld te worden en dat is
bijvoorbeeld niet in de zomermaanden
een fiets of bromfiets controleren, ter-
wijl de kleine criminaliteit toeneemt
op het Kerkplein", zegt Ingwersen.

Belangrijk zou het ook zijn volgens
het CDA dat in Zandvoort hulp komt
voor slachtoffers. "Wanneer er reclas-

sering bestaat voor verdachten, dan
verdient zeker ook het slachtoffer aan-
dacht. Dit behoort voort te komen m t
de politie-orgamsatie. Richtlijnen die-
nen hiervoor aan de politie gegeven te
worden, wat men wel, en wat men niet
kan doen. In verschillende steden m
Nederland wordt hiermee grexpen-
menteerd, en Zandvoort inay in dit
opzicht niet achterblijven", is inj van
mening.
Belangrijk is volgens Ingwersen ge-
weest de vernieuwing in het pohtie-
apparaat, zoals dat ook m het Zand-
voortse korps gestalte heeft gekregen.
doch gewaakt moet worden, dat niet
opnieuw een starheid intreedt na ver-
loop van tijd "Een raad hoeft hierin
niet mee te beslissen, maar ik vind het
wel belangrijk dat een gemeenteraad
hierin gekend wordt Wat er nu bij de
politie gebeurt is uitsluitend afkom-
stig van de politiechef of de voorzitter
van de raad. Je hoeft dit beleid niet uit
te hollen, maar je kunt het meer de-
mensie geven door de raad er in te
kennen en suggesties vanuit de raad
mee te nemen m het beleid. Hoe lang is
er niet aangedrongen vanuit de raad
de illegale autohandel aan te pakken,
dit had ook eerder gekund"

IIN DE AFGELOPEN periode heeft
het CDA zich al beziggehouden
met de wateroverlast in het dorp.
en een motie ingediend waarbij

aandacht werd gevraagd voor de be-
woners die hiervan de dupe worden of
zijn. Opnieuw wordt de aandacht ge-
vestigd op dit probleem, dat het CDA
zo snel mogelijk uit de wereld wil heb-
ben. Volgens Ingwersen moeten er nu
eindelijk eens voorzieningen komen
voor deze mensen, met alleen mooie
woorden, maar gewoon financieel. Dat
zou misschien iedere inwonereen dub-
beltje per jaar kosten, maar er inoet
iets gebeuren. Nagegaan moet boven-
dien worden of de oplossing van de
wateroverlastproblematiek niet sa-
men kan gaan met de aanleg van het
af voereffluent. Met de Provincie moet
zo snel mogelijk overleg worden hoe dit
geregeld kan worden. Desnoods wor-
den de kosten uitgesmeerd over een
langere periode. In dit kader moet
worden nagegaan of direct begonnen
kan worden met de vernieuwing van
het rioolstelsel m het dorp; en even-
eens moet worden bekeken of de ter-
mijn waarop het af voereffluent gerea-
liseerd dient te zijn niet wat kan wor-
den uitgesteld. Dat betekent datje iets
meer ruimte krijgt, want wij gaan er-
van uit dat je het toch moet doen. je
komt daar toch niet onderuit", wordt
door Ingwersen gezegd.
Volgens het CDA zal hiervoor toch ge-
reserveerd dienen te worden, want veel
langer kan het niet vooruit geschoven
worden.
Van groot belang is het dat het onder-
houd van het duingebied nu eindelijk
eens wordt aangepakt, terwijl op alle
mogelijke manieren de vervuiling van
Zandvoort tegengegaan dient te wor-
den.

Ook verkeertechnisch kan er vol-
gens het CDA nog veel verbeterd wor-
den in het dorp. Meer aandacht, maar
ook eindelijk eens uitvoering van de
beloofde rolstoelroute's m Zandvoort.
Speciaal Van As is het een doorn in
het oog dat daaraan nog zo weinig is
gedaan, ondanks alle beloften Er die-
nen meer aanpassingen te komen op
gevaarlijke oversteekplaatsen voor
kinderen en ouderen, terwijl mis-
schien in dit kader ook iets gedaan kan
worden voor blinden en slechtzienden.
Het CDA is eveneens een voorstander
van ontsluiting van Zandvoort Noord
via doortrekking van de Herman Heij-
ermansweg en eventueel Van Lennep-
weg en Kamerlingh Onnesstraat.

I
N FINANCIEEL opzicht is er vol-
gens het CDA nog ruimte. Volgens
Ingwersen kan er door een betere
controle van diverse belastingen

toch meer geld ingebracht worden.
' NuRfbeur t e raan deze controle prac-
ti'-cli mets. hetgeen jammer is. De toe-
n.stenbelastmg. hondenbelasting,
maar ook de precariorechten verdie-
nen oen ^trpngp controle. Het gaat
niet aan dut de ene burger hier wel
keurig voor betaald, terwijl een ander
door de ma/en glipt, omdat hij niets
aangeeft Ik heb dit al eerder betoogd,
en ik bhjt \an mening dat een goede
contiole onontbeerlijk is".
Waarschijnlijk ?al het eveneens nodig
zijn de inkomstenbronnen te verho-
gen. /onder de burgers daarvoor te be-
lasten Hieibi j denkt Ingwersen aan
de \vinst uit liet gas>-en waterbedrijf
Dit houdt niet een verhoging van de
Kas-of waterprijs in, maar iedere ge-
meente ontvangt daaruit winst. Deze
winst zou anders gebruikt kunnen
worden. "Wat dat betreft ben ik het
eens met raadslid Gielen die dit de
laatste jaren herhaaldelijk naar voren
heeft gebracht Ik heb hem daarin ook
üesteund. ook wij zijn van mening dat
deze inkomsten anders aangewend
kunnen worden".

In een van de laatste commissiever-
gadenngen werd door oudwethouder
Fliermga aandacht gevestigd op de
.slechte financiële vooruitzichten van
Zandvoort Ingwersen deelt die me-
nmg niet. maar zegt wel datmaatrege-
len genomen moeten worden om de
voorspelde teruggang van de toeris-
tenbelasting van het Casino op te van-
gen. "Amsterdam heeft dit privaat-
rechterlijk geregeld, en waarom zou
Zandvoort dat dan niet kunnen
doen?", stelt hij. Door hem wordt her-
haald dat de openbare gretigheid
waarmee Zandvoort zich op het Ma-
bonplan heeft geworpen niet juist is.
"Het zou al te gek zijn wanneer wij
daar financieel niet beter van zouden
worden, maar je moetje onderhande-
lingspositie niet bij voorbaat afzwakk-
ken, en ik ben bang dat de eerste reac-
ties iets te voorbarig waren". '

Door het CDA wordt ervan uitge-
gaan dat een gemeente bestuurd dient
te worden door de partijen en groepe-
ringen. waarvoor de burgers kiezen.
Daarom is het volgens Van As niet
juist wanneer reeds nu gesteld zou
worden dat uitsluitend samengewerkt
kan worden in een college met lande-
lijk politieke partijen. "Zeker, het is
eenvoudiger, omdat vertegenwoordi-
gers uit landelijke partijen altijd een
beroep kunnen doen op hun leden in
de Provincie, of Tweede Kamer bij be-
paalde kwesties. Dit wil niet zeggen
dat wij een samengaan met plaatselij-
ke groeperingen bij voorbaat uitslui-
ten. Het is heel wel mogelijk dat je
elkaar op plaatselijk vlak goed kunt
vinden, en dan vind ik dat ook deze
plaatselijke groeperingen met uitge-
sloten behoren te worden, Integen-
deel"

Rinko bestaat zestig jaar

Oorspronkelijke rijwielstalling
groeit uit tot allround garage

ZANDVOORT - Op vrijdag 28
februari wordt het zestigjarig be-
staan van Autobedrijf Rinko,
J. Jongsma, gevierd met een recep-
tie. Iedereen is vanaf 17.00 uur
welkom^voor een drankje en een
hapje in het bedrijf aan de Curie-
straat. De Curiestraat is voorlopig
de laatste 'halte' van dit autobe-
drijf, want vader en moeder
Jongsma begonnen ooit in de
Oranjestraat. Daar huurde Jan
Jongsma sr. van zijn spaargeld
een stuk grond van bakker Rin-
kel, die daar een pand had laten
bouwen door ondernemer Ko-
ning. Daar is de bedrijfsnaam ook
van afgeleid RIN(kel) en KO-
(ning).

Jan Jongsma, afkomstig uit de
Veenwoudsterwal in Friesland, was

naar Zandvoort gekomen en huwde
Bep Schuiten, (lene van Rabbeltje). Zij
besloten op l maart 1926 de grote stap
te wagen en een eigen bedrijf te begin-
nen. Het werd een rijwielstalling waar
in het hoogseizoen wel duizend fietsen
konden worden gestald. Er waren toen
al enkele faciliteiten voor auto's. Want
deze vierwieler won terrein en vader
Jongsma speelde hier handig op in.
Bijzonder florissant waren de beginja-
ren niet, er moest keihard gewerkt
worden. In de strenge winter van 1929
besloten ze zelfs op hun terrein een
ijsbaan te openen, om op deze wijze de
zaak draaiende te houden.

Zo exploiteerde Rinko in het begin
van de dertiger jaren de in Zandvoort
bekende 'dubbeltjes-taxi' en in samen-
werking met de VVV een busdienst-
naar het Noorderstrand. In 1929 werd
heel trots de tweede vestiging aan de
Burgemeester Engelbertsstraat geo-
pend, een bedrijf dat de oorlog niet

overleefde, want het werd door de
"Duitsers met de grond gelijk gemaakt.

In 1935 werd het voormalige circus-
theater 'Palais d'Eté' aangetrokken,
waar door senior het taxibedrijf in
werd gevestigd. Een ideale plaats recht
tegenover het station. Hier kwam in
1947 nog een benzine en smeerstation
bij, dat later werd verplaatst naar de
Zeestraat hoek/Stationsplein. Het was
Oom Nelis Schweinsbergen die hier de
scepter zwaaide. In 1974, na de oliecri-
sis werd dit door Jongsma jr. opgehe-
ven.

Vanaf l februari 1964 waren het na-
melijk zoon Jan en zijn vrouw Hanne-
ke die de zaak van senior voortzetten.
Veranderingen waren inmiddels al di-
rect door Jongsma jr aangebracht
toen hij de zaak overnam. De ruimte
in de Oranjestraat werd vergroot door
er negentien garageboxen bij te bou-
wen en de showroom uit te breiden.

De nieuwste showroom van Garagebedrijf Rinko in de Curiestraat.
Foto Beriott

Het taxibedrijf werd in 1972 verkocht,
en de bedrijfsruimten aan het Sta-
tionsplein verhuurd aan de Dag-
markt. Van de oorspronkelijke fietsen-
stalhng aan de Oranjestraat was in de
loop der jaren al niets meer overgeble-
ven. Integendeel langzaam maar zeker
was daar een ultramodern garagebe-
drrjf verrezen, waar vanaf 1970 Rinko
de Renaultdealer voor Zandvoort
werd. "Wij hebben dit gecombineerd
met het subdealerschap van Ford tot
1975. Daarna werd ons gevraagd te
kiezen en het werd Renault. Maar
alles verandert, want sinds l juli 1985
is Ford werd terug, zelfs beter, want
nu zijn wij eveneens officieel Ford-
dealer", vertelt Jongsma in zijn bedrijf
aan de Curiestraat.

Stationsplein
Omstreeks 1981 werd op het industrie-
terrein in Zandvoort Nieuw Noord, in
de Curiestraat 10, een bedrijfsruimte
aangekocht waar de magazijnen,
werkplaats en wasruimte werden on-
dergebracht. Van de Dagmarkt kwam
het verzoek om het bedrijf te verplaat-
sen naar de Oranjestraat. Voor een
Dagmarkt was het Stationsplein toch
een ongunstige plaats, zodat een za-
kenruil tot stand kwam. Jongsma ver-
plaatste zijn bedrijf naar het Stations-
plein, terwijl de Dagmarkt in de Oran-
jestraat werd gevestigd, op een huur-
basis. De laatste verhuizing van
Jongsma, de showrooms en kantoren
vanaf het Stationsplein naar het aan-
grenzende pand in de Curiestraat in
1985, heeft in het dorp heel wat stof
doen opwaaien.

Immers door de gemeente werd de
grond en opstallen aangekocht voor
woningbouw in de sociale sector. Dit
kon door de gemeente gefinancierd
worden door een forse subsidie van het
Rijk in het kader van de stads- en
dorpsvernieuwing. Jongsma zegt hier-
over: "Al in 1981 werd door het toen-
malige college, bestaande uit burge-
meester Machielsen, en de wethouders
Aukema, Van der Mije en Ternes de
onderhandelingen voor de aankoop
geopend. Die duurden heel lang, en
stonden zelfs een jaar stil. Wij wilden
echter wel weten waar wij aan toe wa-
ren, want het is voor een bedrijf veel
beter als showroom en werkplaatsen
in één ruimte zijn gevestigd. Wij wil-
den alles weer bij elkaar hebben, óf op
het Stationsplein, of in de Curiestraat.
Het duurde zo lang zodat wij al plan-
nen klaar hidden om het gehele be-
drijf aan het Stationsplein te vestigen.
In 1984 kwam alles in een stroomver-
snelling omdat vóór l november 1984
een beslissing door de raad genomen
moest zijn. Anders verviel de rijkssub-
sidie. Unaniem zijn de raadsleden ac-
coord gegaan met het voorstel. Zo-
doende konden wij in 1985 verhuizen
naar de Curiestraat 8, en hebben nu
onze bedrijven weer naast elkaar. Het
is onzin om te beweren dat de grond

niet werd aangekocht voor sociale wo-
ningbouw, wanneer nu gesproken
wordt van koopwoningen door het col-
lege, dan is het toch de raad die hierin
het laatste woord heeft".

Volgens Jongsma heeft Garage Rin-
ko voorlopig ruimte genoeg en voldoet
de Curiestraat uitstekend, ook de
werknemers, waarvan de meesten al
vele jaren bij Rinko werken, spreken
van een uitstekende werkomgeving en
sfeer.

Subsidies voor
flankerend
ouderenbeleid

HAARLEM - Tot uiterlijk l april
1986 kunnen gemeenten en gewesten
in Noord-Holland bij de provincie sub-
sidieaanvragen indienen voor flanke-
rend ouderenbeleid 1986.

Deze aanvragen moeten in samen-
werking niet organisaties, die werk-
zaam zijn voor ouderen, tot stand ko-
men. De provincie vraagt gemeenten
en gewesten de daarvoor nodige maat-
regelen te nemen.

Binnenkort zullen de gemeenten en
gewesten notities ontvangen waarin
het provinciaal bestuur aangeeft welk
beleid gevolgd zal worden bij de beoor-
dehng van: - warme maaltijdprojec-
ten; - alarmeringsprojecten.

Al eerder is besloten en bekend ge-
maakt op grond waarvan de provincie
projecten voor tijdelijke op vang in ver-
zorgingshuizen zal beoordelen.

Organisaties en instellingen die pro-
jecten willen starten, moeten contact
opnemen met het gemeente- of ge-
westbestuur. De subsidies zullen na l
juli 1986 worden uitgekeerd aan de ge-
meenten of het gewest.

Brandjes geblust
ZANDVOORT - Vrijdagavond om-
streeks kwart voor elf meldde een be-
woner in de Lorentzstraat dat bij hem
brand was uitgebroken. De brandweer
constateerde dat een spoorbiels van
een schoorsteenmantel had vlam ge-
vat en bluste het vuur. De schade bleef
beperkt.

Zeer klein was eveneens de schade
die ontstond in het Strandhotel aan de
Seinpostweg. Een bewoner gooide per
vergissing een nog brandende sigaret
in de prullenbak waardoor brand ont-
stond. Het brandje kon snel worden
geblust.

ADVERTENTIE

OVERHEMDEN
Extra lang, extra wijd

of naar maat.
Ook met monogram of logo.

spier
* Iwvr^inmiherenmodes

Hoofdstraat 178 Hillegom
tel.02520-15119

Open avond in het
't Brinckhuys
ZANDVOORT - Op dinsdag 4
maart wordt in 't Brinckhuys van
Nieuw Unicum een bijeenkomst
gehouden in verband met de ko-
mende gemeenteraadsverkiezing.

Door de Kommissie Lichamelijk
Gehandicapten Zuid Kennemer-
land (KLGZK) is deze avond geor-
ganiseerd. De bedoeling is da
door lichamelijk gehandicapte:
van gedachten wordt gewis^eli
met politici. Men hoopt fa po'.;:v
hiermee op de hoogte t<? bror.cen
van de verlangens die t\ ae.-e
groeperingen leven en hen op tuin
verantwoordelijkheid re \uuvn.
In Nieuw Unicum muilen rie on-
derwerpen zijn gericht op de ge-
meenteraadsverkiezing \an 19
maart. De gemeentepolitiek zal
dan in algemene zin worden be-
sproken. Aanvang van deze avond
20.00 uur.

Discussieavonden
door de PVDA
ZANDVOORT - Door de PvdA
Zandvoort zal op 3 maart in 't
Stekkie. en op 15 maart in het
Gemeenschapshuis een discussie-
avond worden gehouden. Deze
hebben de titel 'Het woord aan de
kiezer' gekregen.

Door de PvdA is geprobeerd de resul-
taten van een door haar gehouden
enquête die \ ons jaar werd gehouden,
te betrekken bij de komende gemeen-
teraads\erkiezi: g Wanneer de ant-
\%oorden o\<?ree: kwamen met de visie
van de P\ riA .~:. -. deze verwerkt in het
verkiezins^procramma van deze par-
Uj

De kit1 v \o:dt nu inspraak gegund
op de:t? v1i.-i\..-Mea\ORden. Belangstel-
lende:: «o-cieii uitgenodigd vragen te
stel.t: N i . r . e k te uiten of opmerkin-
s:er. -..v ••= lecgen. Om de kiezer vol-
coe •„-• • ..nite te bieden zijn vragen of
or" ; :- ' een te stellen worden deze
.-. • -. • _-eleid door twee onafhanke-

^i/itters Ook worden de ande-
:i - ".eke partijen en of groeperin-
_ c \ . \n Zandvoort uitgenodigd op
,.v J a\onden aanwezig te zijn.
v.v.' ^ maart komt in 't Stekkie, aan de
^rcie het \\onen en leven in Zandvoort
oud-en nieuw noord, verkeer, overlast
ii idustue. wijkcentrum, kmderop-
\ang etc
Op 15 maart in het Gemeenschaps-
liuis zijn discussiepunten: de henn-
nchting van het centrum. Zandvoort
a.l& woon- ol toeristenplaats etc.
Beide avonden beginnen om 20.00 uur.
Het programma van de PvdA kan van
tevoren worden aangevraagd by
L Weilers. Brederodestraat 15/2 in
Zandvoort. tel: 19562.

ADVERTENTIE

Onder auspiciën van
het Nederlands Antiquairs Gilde

HILLEGOM
Treslong

vrijdag
28 februari

.00 - 22.00
uur

zondag
2 maart

zaterdag
l maart

11.00 - 18.OO
uur

11.00 - 18.00
uur
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EEN GREEP UIT DE 200 VAN DAGMARKT
Witlof, 500 gram

-~*»5«-»««. ^^

van 27 februari t/m 1 maart

Diamant frituurvet
pak a 500 g ram 1.69
Macaroni
500 gram 0.69
Golden-Regen
margarine
250 gram 0.39
Sperziebonen
gebroken, 850 ml

l
X.

Unox knakworst
200 gram 1.69
Salerno slasaus
750 ml 1.49
Felix vleesbrokjes
405 g ram 1.19
Pindakaas
P.D.C ,350 gram 1.29
Tuc
150 gram 0.79
Sinaasappeldrank
literpak 1.29
Supra koffie
snelfilter of normaal 250gram

A
"»

Croma
pak a 200 g ram 0.85
Houdbare magere melk
literfles Q-70 0.71
Dagverse vanille vla
literpak

Bruin brood -Wit brood
verpakt, 800 gram 1.
Vermicelli
krul fijn-krul middel
Honig, 250 gram 0.95
Snelkookrijst
Euryza, pak a 400 gram 0.85

OOK IN VERS VOORDELIGER DAN OOIT!

ZUIVEL
Mona crème dessertvla
caramel of irish coffee "1 £>Q
500 ml \JSé 1.UC7

Bon-a-mei karnedrank
aardbei of braam l AC
literpak 1̂ 60 l.TtvJ

DIEPVRIES
Aardappelschijven 1 ^Q
AVI kozak a 450 g ram J^ l.TtC/

Gesneden
bladspinazie l OQ
Iglo pak a 450 gram >8Ö l.Uw

BROOD/NOTEN
* atfeen in zaken met notenboetiek

Boerenbruin l QO
gratis gesneden 800 gram JL>VsO

Mini puntjes 1 OQ
zaka 10 stuks l.£lv?

Japanse zoutjes* "i QQ
nippon nee of bon bon 100 gram XiCxO

VLEES
getöig van 2? februari t/m 1 maart

Magere runderlappen 1 O QO

Runderborstlappen "j 1 QO

Runderschenkel
met been Q QQ
500 gram O.V/O

VLEESWAREN
alteen in zaker> met vleeswaren-
botiek of ambachtelijke slagerij

Bacon 1 QO
zonder zwoerd 100 g ram .LiCxO

Gebraden
varkensrollade o l Q
100 gram /U. J. v?

Gebraden gehakt l /Q
150gram l.TtC/

Sellerie salade 1 OQ
150gram X.Ovx

JTAAS
alleen in zaken met kaasboeliek

Jonge leidse kaas C /IQ
vers van 't mes 500 gram O» *C7

Roomkaas60+ p >1Q
vers van 't mes 500 gram Ü.TC3

Roombrie60% O .̂ Q
zacht van smaak 150 gram Ll**\y

GROENTE
geldig van woensdag 27 februari

t/m zaterdag 1 maart 1 986

Bananen 1 AQ
1000 gram l.^v/

Handgoudrenetten of
Closterhandappelen O AQ
2000 g ram O. *\/

Perssinaasappelen O QO
2000 g ram ' G.C2O

Bleekselderij 1 AQ
per struik A. TT V/

zichlR
laat de Dagmarkt
^ m m* *~* j • Avo o rdeligst zi e n!

Appelmoes
pot a 720 gram

Mandarijnen
gebroken, blik a 312 gram

En? Bent u al wezen kijken bij uw Dagmarkt in de buurt? Voor velen was dat A. J.P. Soepen
een hernieuwde kennismaking. Met de unieke sfeer en gezelligheid van de Dagmarkt Groente-, kippe- of tomatensoep

Met die enorme keus uit alle grote merken en de evengoede goedkopere
merken. Met onze persoonlijke bediening. Met ons beroemde vers-assortiment

Al die prettige kanten van de Dagmarkt zijn onveranderd.
En des te groter was de verrassing dat de Dagmarkt nu óók nog zo'n reusachtige
prijsverlagingsoperatie heeft doorgevoerd.

Ons vers is nu voordeliger dan ooit
En in de "200 van de Dagmarkt" vindt u maar liefst 200 vaste, drastisch verlaagde
prijzen met onze Nergens-Goedkoper-Garantie.

Het is nog even wennen. Maar onthou het wel: dicht bij huis vindt u
Nederlands aardigste supermarkt, uw Dagmarkt!

n OO
V/«OO

n
V/ •

0.99

Bonzo voordeelvriend
blik a 1000 gram

Olvarit kindermaaltijd l OQ
groen, pot a 250 gram >8£? 1.OC7

Olvarit babyfruit
geel, pot a 150 gram

1.99

1.35

Witte reus
koffer a 2000 gram

Dubro afwasmiddel
citroen, flacon a 500 ml

5.98
1.59

Heineken pils
krat a 24 flesjes a 30 cl 15.19

Unox leverpastei
3 blikjes a 56 gram 1.49
Mars
3-pack 1.90
Liga evergreen
pak a 12 stuks

l QQ
1«

Nu is de Dagmarkt helemaal in t voordeel! Zandvoort:Oranjestraat 2-12"

KTIIKPiriG
KUNSTSTOF • KOZIJNEN

KNIPPING VOOR ALLE TYPE
WONINGEN, ALLE RAMEN, DEUREN. -
SCHUIFPUIEN. ROLLUIKEN EN -
DAKKAPELLEN WORDEN OP
MAAT GEMAAKT

KNIPPING KUNSTSTOF
PRODUKTEN ZIJN ONDER.
HOUDSVRIJ DUS NOOIT MEER

'l SCHILDEREN

KNIPPING VOOR ADVIES - OPMETEN - PLAATSEN en AFWERKEN

NIEUW! op de Tolweg

aannemersbedrijf gebr. Van den Brink bv
Onze showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag 13.30-17.30,

zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Speciale openingsaanbieding ep/ IfflDTIIilf1
tijdens de maand februari 9 /O HU 11 l Illu

Tolweg 18, Zandvoort - tel. 02507-19120

PAVILJOEN 4
VANAF ZATERDAG 1 MAART

IS ONS STRANDRESTAURANT
WEER GEOPEND

Vele vis- en vleesspecialiteiten, zoals vanouds bekend.
Reserveringen: tel. 02507-13431
Keuken geopend tot 21.30 uur.

10JAAR GARANTIE

• ADMINISTRATIEKANTOOR

J&K Janssen & Kooi/
J. P. Heyeplantsoen 12, 2041 PA Zandvoort
Telefoon 02507-18119
Wij verzorgen voor u het
AANGIFTEBILJET INKOMSTENBELAS-
TING en BEDRIJFSBOEKHOUDING

't Kinderwinkeltje
Buureweg 1-3
Zandvoort

HET IS ZOVER
Zaterdag 1 maart zijn we er weer!!
met de nieuwe vrolijke voorjaarskollektie

Wij zijn open:

maandag:
dinsdag:

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

zondag:

13.00-17.00 uur
gesloten

-10.00-17.00 uur

13.00-17.00 uur

Komt u gezellig langs!
91 Kinderwinkeltje

ELLEN
Ir. Fnedholfplein 10
Zandvoort, 50 m van het zuidslrand
Tel. 02507-12773

Vakkundige en liefdevolle
verzorging van uw (ras)hond

dibevo Wij doen
speciaalzaak. net iets meer.

ledere dag om 10 uur

ECHTE
TOMPOUCES
bü R. v. d. WERFF
TOLWEG 6-TEL 15001
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Kunstzwemsters die meedoen aan nationale wedstrijden trainen in zwembad
de Duinpan.

Kunstzwemsters naar de
nationale kampioenschappen

ZANDVOORT - Voor de kunst-
zwemsters van de Zandvoortse Zwem
& Poloclub de Zeeschuimers is 1986
een prima jaar geworden want al aan
liet begin van het jaar met een ploeg

n maar liefst 10 kunstzwemsters
meedoen aan nationale wedstrijden is
een prestatie.

In vier klassementen doen de Zee-
schuimers mee: in de groep onder 12
jaar zijn dat Ditte Valk, Ingnd Kraaij-
enoord, Annerose Abbenes, Linda
Paap en Sabina Blom; in de groep on-
der 15 jaar komen Anouk Noorder-
Uiet. Saskia Wester en Petra Holst

n de start, onder 17 was voor de
fcunstzwemsters Ingnd Duivenvoor-
den en Arlette Sandbergen, terwijl bij
de senioren kunnen aantreden Ma-
«cha Reinders Folmer, te zamen met
Arlette, Ingrid en Anouk, omdat deze
iaatste drie het daarvoor benodigde
lioogste A-diploma hebben behaald.

Kampioenschappen
o\ er drie weekenden

die notabene
zijn verdeeld

Lions valt tegen
HAARLEM - Voor de zoveelste maal

lieeft Lions een zeker lijkende over-
vmning uit handen gegeven. Tegen
Onze'Gezellen waren de Zandvoortse
basketballers lange tijd de minst
slechtste maar in de slotfase moest
alsnog met een nederlaag genoegen
worden genomen, 59-55.\

Ondanks dat er weinig fut in het
spel van Lions zat werd Onze Gezellen
naar een achterstand gespeeld. De
2andvoortse aanval liep niet zo als de
aatste weken en enige lay-ups hadden
jeter moeten worden afgerond. Nu
ton Lions toch nog gaan rusten met
een 25-32 voorsprong maar de marge
had veel ruimer kunnen zijn.

In de tweede helft liep het beter bij
Onze Gezellen en Lions kwam vanuit
de aanval te langzaam terug naar de
defensie. Daardoor kroop Onze Gezel-
en naderbij en wist zelfs een 41-37
'oorsprong te nemen. Het schot wilde

Lions eveneens niet lukken en aan-
jezien de Haarlemmers de weg naar de
msket wel wisten te vinden stond de
nederlaag vast, 59-55.

Scores Lions: Olaf Borkent
3eurt Jan Beekhuizen 12.

16,

Wandeltocht
5ANDVOORT - Op zaterdag l en zon-
lag 2 maart organiseert de Haarlemse
vandelsportvereniging Jan Passtoors
3e laatste van een serie van vier win-
erwandelingen over afstanden, naar
veuze, van 5-10,15 of 20 kilometer.
De afstand van 20 km start beide da-
;en tussen 10.00 en 11.15 uur de overi-
;e afstanden tussen 10.00 en 12.30 uur.
iet beginpunt is het ontmoetingscen-
rum 'Het Zrjltje' aan de Korte Zijlweg
a in Overveen, naast de R.K.kerk.
ian de start bestaat nog gelegenheid
m m te schrijven voor een dagtocht
ndien men niet voor de hele serie van"
ler wandelingen heeft ingeschreven,
kadere inlichtingen, tel: 023-241927 of
23-357751.

waarbij het eerste gedeelte al op 2
februari m Zutphen werd verzwom-
men, afgelopen zondag een deel in
Monster en tenslotte de kampioen-
schappen voor senioren in het week-
end van 15 en 16 maart in Ede. De
explosieve groei van het kunstzwem-
inen in Nederland zorgde ervoor dat er
een ongekend groot aantal inschrij-
vingen is ontstaan (vandaar ook die
drie weekenden) waarbij natuurlijk
ook de concurrentie duidelijk is ver-
scherpt. Daarom is het desondanks
een goede prestatie van de Zeeschui-
mers onder de 12 jaar geweest om met
hun groepsnummer als 7e van Neder-
land te eindigen, terwijl het duet van
Ingrid Duivenvoorden en Arlette
Sandbergen zich klasseerde op een 10e
plaats. Zeer keurige prestaties waren
er het afgelopen weekend te zien van
Anouk Noordervliet, prima beheer-
sing in de techniek, Petra Holst, met
redelijke tot uitstekende jurywaarde-
ringen, en Saskia Wester, die zich op
goede plaatsen in hun leeftijdsgroep
klasseerden. Niet alleen aan de top-
pers van de Zeeschuimers wordt hard
gewerkt door de trainsters de dames
Ter Heijden, van der Aar en Paap,
want op 18 januari kon Vanessa Noor-
dervliet, 7 jaren jong, en meteen proef -
abonnement bij de Zeeschuimers inge-
schreven, al haar eerste F-diploma
trots in ontvangst nemen. Voor inlich-
tingen over kunstzwemmen tel. 02507-
16511.

Sporting OSS volleybalsters komen
moeizaam tot gelijkspelZANDVOORT - Voor Sporting

OSS was het zaterdag een minder
succesvolle avond dan anders.
Slechts het tweede dames team
kwam tot winst. Het aan de lei-
ding gaande eerste dames volley-
bal team kon moeizaam een 2-2
gelijkspel behalen tegen SBIJ en
de heren leden opnieuw een 1-3
nederlaag, nu tegen Allides.

volleybal

Het Sporting dames topteam, dat
veel en gemakkelijke overwinningen
behaalde, verslikte zich in SBIJ, dat
het zien een hogere plaats te verdienen
dan de negende. Met goed en gecon-
centreerd spel overspeelde SBIJ de
Zandvoortse dames. Verrast door de
sterke tegenstand kon geen antwoord
worden gevonden op het spel van SBIJ
en ging de eerste set verloren. In de
tweede set kwam Sporting OSS wat
beter op dreef en moeizaam werd de set
met 15-13 veroverd. SBIJ zag moge-
hjkheden en sloeg in de derde set fel
van zich af en besliste de set met 9-15.
Sporting OSS probeerde alsnog een
gelijkspel uit het vuur te slepen maar
dat leek niet te gelukken. SBIJ nam en
hield lang een voorsprong totdat in de
slotfase enige foutjes werden gemaakt
waarvan Sporting handig profiteerde
en de set met 16-14 pakte, waarmee
nipt het gelijkspel werd veilig gesteld.

Het tweede dames team contmueer-
de zijn zegereeks door met prima en
geconcentreerd volleybal FES 2 met 3-
1 te verslaan. Alleen m de derde set
kreeg Sporting een gevoelige tik te
verwerken door een 7-1 voorsprong uit
handen te geven. Na een 9-12 achter-
stand kwam Sporting terug tot 12-12
maar FES greep de winst met 12-15.
De overige sets werden door Sporting
OSS op overtuigende wijze gewonnen
hetgeen de 3-1 eindstand tot gevolg
had.

Het derde team startte iets beneden
het niveau waardoor een achterstand
werd opgelopen. VCV 3 liet Sporting
langszij komen (7-7) maar besloot de
set toch winnend. In de tweede en der-
de set domineerde Sporting als van-
ouds en beide sets betekenden een
zege. In de vierde set werd Sporting
overrompeld door harde serveerballen
van VCIJ. De Sporting opvang werkte
onvoldoende en VCIJ kon alsnog op

gelijke hoogte komen door de set te
winnen.

Sporting OSS vier, dat door goede
prestaties met zeven andere teams in
de kampioenspoule uitkomt, startte
overtuigend tegen Allides en greep de
eerste set met 15-9. In de tweede set
liep Sporting al snel een 1-7 achter-
stand op, die werd omgezet in een 15-14
voorsprong. Door jammerlijk balver-
hes wist Allides de beslissende punten
te scoren, 15-17. Sporting was aange-
slagen en gaf bijna zonder' tegenstand
de derde set weg, 5-15. Nadat de coach
de zaken weer op een rijtje had gezet
werd de vierde set herboren aangevan-
gen en via de standen 7-0, 12-1 werd
Allides met 15-3 weggeslagen. Het be-
tekende alsnog een 2-2 gelijkspel.

Heren
Sporting OSS heren l, dat bij vlagen

erg goed speelde en punten scoorde,
bracht één setwmst op het scorebord.
Vele aanvallen door het midden wer-
den door de Zandvoorters niet vol-
doende beantwoord. Irritatie en dus
concentratieverlies, gaven Allides de
kans om de overige sets te overheersen
en met 1-3 de Zandvoortse sporthal te
verlaten.

Het tweede team, dat het altijd moei-
lijk te bespelen Van Nispen op bezoek
had, leek m de eerste set op weg naar
een 3-0 zege. In korte tijd werd de eer-
ste set met 15-8 gepakt, maar de wed-
stnjd kreeg een totaal ander beeld.
Van Nispen ging steeds beter spelen
en kreeg meer vat op het Zandvoortse
spel. Sporting probeerde het wel maar
kon de uitstekende verdediging van
Van Nispen niet klein krijgen, 14-16.
Ondanks goede aanvallen van Spor-
tmg was het niet meer opgewassen te-
gen het op volle toeren draaiende Van
Nispen, dat de derde en vierde set wm-
nend afsloot.

Het derde team kreeg de reglemen-
taire 3-0 overwinning toegewezen
doordat de tegenpartij niet kwam op-
dagen. Spaarndam belde jammer ge-
noeg af en zodoende kon de wedstrijd
tussen nummer één en twee geen
doorgang vinden.

Jeugd
Ook de jeugdteams konden niet tot

succes komen. Het adspiranten mix-

team ging. ondanks goed en fanatiek
tegenspel met 3-0 ten onder tegen Van
Nispen K. Sporting kreeg steeds meer
grip op het spel maar kon de partij niet
tot een ommekeer brengen. Het meis-
jesteam gaf de winst onnodig weg aan
Spaarne '75. In de eerste set werd een
4-10 achterstand opgehaald tot 11-11,
doch een lichte inzinking betekende

11-15 verlies. In de tweede .set bleel
Sporting het antwoord schuldig op
het keiharde serveren van Spaarne
dat met 0-15 haar overmacht toonde.
In de derde set was Sporting de betere
ploeg maar liet door concentratipver-
hes de voor de hand liggende overwin-
nmg glippen.
Harrv Opheikens.

Een goed opgezette aanval wordt door Sporting OSS afgemaakt.

Punten voor ZVM en Rinko
ZANDVOORT - In de zaal-

voetbalcompetitie een aantal
wedstrijden met wisselende resul-
taten. Zo behaalde Zandvoort-
meeuwen/Auto Versteege een ge-
makkelijke 8-3 overwinning op
Elsbroek en kwam Rinko niet ver-
der dan een 3-3 gelijkspel tegen
Marktzicht. Na de goede resulta-
ten van vorige week stelde Cecils
danig teleur door van het laagge-
plaatste DIO met 4-0 te verliezen.

Een goed gemotiveerde ZVM/Auto
Versteege trok ten strijde tegen Els-
broek en moest winnen om in de race
te blijven. Elsbroek moest al snel met

Y zaalvoetbal

de rug tegen de muur en leek over-
speeld te worden. Een uitval van Els-
broek en een foutje in de Zandvoortse
defensie en verrassend was het 1-0.
ZVM herstelde zich snel en Tom Loos
bracht de partijen op gelijke hoogte, 1-
1. Met goede combinaties werd Els-
broek terug gedrongen en de op dreef
zijnde Tom Loos zorgde voor 2-1. Even
later was het door Rocco Termaat 3-1
maar Elsbroek antwoordde snel door
een strafschop te benutten, 3-2.

ZVM/Auto Versteege was even aan-
geslagen maar coach Eli Paap pepte
zijn jonge spelers open Henk van der
Mey scoorde 4-2. Opnieuw een onop-
lettendheid en Elsbroek bepaalde de
ruststand op 4-3. In het tweede gedeel-
te is Elsbroek er niet meer aan te pas

Matig spel ZVM
ZANDVOORT - De zaalhand-

balteams van ZVM konden dit
weekend niet tot een overwinning
•romen. De ZVM-heren hadden de
aatste kans om in de race te blij-
ven voor het kampioenschap

> zaal handbal

naar lieten het tegen koploper
VZV afweten, 19-11. Voor de da-
nes stond er niets meer op het spel

Nieuw gezicht in
Alpine team

ZANDVOORT - Met het vertrek
van Jan Lammers naar de VS waar
deze een nieuwe carrière in de cart-
racing competitie is gestart, moest de
opengevallen plek in het Rothmans-
Alpine V6 te.im worden ingevuld.

Hierbij is de keuze komen te vallen
op de 28-jarige Cor Euser uit het Bra-
bantse Oss. Euser behoort duidelijk tot
<3e nieuwe generatie Nederlandse cou-
feurs en heeft inmiddels een degelijke
feputatie opgebouwd in de vaderland-
se racerij.

Met name de laatste vijfjaren bouw-
de Cor Euser op uiterst veelzijdige wij-
2e aan zijn race-carrière door in een
ëroot aantal verschillende klassen uit
te komen.

Euser zal zijn plaats in het Roth-
"ians Alpine team innemen naast de
ervaren Michael Bleekemolen.

Bleekemolen. die het vorig seizoen
logal met pech te kampen had, staat
'e trappelen om zijn door deze pech
enigszins geschonden reputatie in een

l tempo op te vijzelen.

en Umond behaalde een gemak-
kelijke 1-7 overwinning.

In de eerste helft speelden de Zand-
voortse dames een goede partij zaal-
handbal. In deze fase zat het echter
niet mee daar vele malen het hout-
werk werd geraakt. Ook een straf worp
werd gemist, anders was de 2-2 stand
zeker een ruime voorsprong geworden.
Na dit goede begin zakte ZVM weg en
kon Umond het heft in handen nemen
en de ruststand op 6-3 bepalen.

In de tweede helft had ZVM totaal
geen kans meer. Er werd matig verde-
digd en aanvallend was er te weinig
beweging om voor gevaar te zorgen.
Umond kon zodoende uitlopen naar
een ruime 15-7 zege.

Doelpunten ZVM: Elly Bol 3. Janne-
ke de Reus l, Annie Trouw 1. Wendy
van Straten l, Yvonne de Jong 1.

Heren
ZVM kwam al snel op een 6-2 achter-

stand maar herstelde zich goed en
kwam terug tot 6-5. In die eerste helft
werd er goed gespeeld en waren de
kansen benut, dan waren de Zand-
voorters met een voorsprong de rust in
gegaan. Nu kon VZV uitlopen naar 7-5
en dat was gezien de krachtsverhou-
ding zeker geflatteerd.

In het tweede gedeelte maakte ZVM
er niet veel meer van. De ploeg kwam
nauwelijks in het spel en VZV liep
steeds verder weg. Er was geen inzet
meer bij de Zandvoorters en toen Dick
Berkhout met een enkelblessure het
veld moest verlaten was het verdedi-
gend geheel gebeurd. VZV bepaalde de
strijd en behaalde een riante zege met
19-11.

Doelpunten ZVM: Djurre Boukes 4,
Hans Moll 3, Joost Berkhout 2, Wim
Brugman 1. Henk Laurier 1.

gekomen. De Zandvoorters vonden el-
kaar goed en lieten verdedigend geen
steek meer vallen. Via twee doelpun-
ten van Rik Keur en eveneens twee
van Tom Loos werd de eindstand op
een zeer verdiende 8-3 overwinning ge-
bracht.

._ Rinko, dat m de onderste regionen
vertoeft bracht het tegen rode-lan-
taarndrager Marktzicht niet verder
dan een teleurstellend 3-3 gelijkspel.
De Zandvoorters hadden bij een over-
winnmg vrijwel veilig gestaan maar
blijven in de benarde positie. In deze
wedstrijden heeft vooral Frans Post
zijn stempel op de strijd gedrukt. Als
laatste man kwam hij steeds gevaar-
lijk op en scoorde dan ook enige malen.
Dat was al in de eerste minuut toen hij
een fraaie solo met een lage schuiver
doeltreffend afrondde, 1-0. Rinko
heeft niet lang van de voorsprong ge-
noten daar in de derde minuut de
gelijkmaker achter Addy Ottho lag. De
verdediging werd door Rinko ver-
waarloosd en dat was niet de enige
keer dat Marktzicht daarvan profi-
teerde. In de achtste minuut kwam
Marktzicht op een 1-2 voorsprong toen
de bal door de benen van Addy Ottho
werd getikt.

Rinko zocht de aanval en kreeg goe-
de mogelijkheden op de gelijkmaker.
Teun Vastenhouw knalde op de paal
en Edgar Schrader vond de doelman
op zijn post. Vlak voor de doelwisseling
was het toch raak toen Bart Botschui-
ver de bal op Teun Vastenhouw pas-
ste, die niet aarzelde en raak schoot, 2-
2.

Het spelpeil was in de tweede helft
eveneens met van hoog gehalte maar
de spanning vergoedde veel. Rinko
drong stevig aan en nu was het Frans
Post die de bal op de paal knalde en
Bart Botschuiver zag zijn inzet van de
doellijn gewerkt. In de tiende minuut
eindelijk een voorsprong voor Rinko.
Na goed werk van Jan Willem Groen
kon Frans Post vernietigend uithalen,
3-2. Ook nu was de vreugde van korte

duur daar Marktzicht profiteerde van
onachtzaamheid in de Zandvoortse af-
weer, 3-3. Beide partijen probeerden de
winnende treffer te forceren, doch het
evenwicht bleef gehandhaafd.

Cecils heeft in de strijd tegen DIO de
hoge notering op de ranglijst niet kun-
nen waarmaken. De Zandvoorters wa-
ren wel de meest aanvallende ploeg
maar konden geen vuist maken en wa-
ren machteloos tegen de hechte Haar-
lemse defensie. Met snelle tegenstoten
wist DIO voor de pauze al een 2-0 voor-
sprong te nemen. In die eerste helft
had Cecils zeker enige keren kunnen
en moeten scoren maar kansen en
zelfs een strafschop werden om zeep
geholpen.

In de tweede helft kon Cecils de ba-
kens niet verzetten en DIO kon een-
voudig de nul op het scorebord hou-
den. Het liet zien dat Cecils wel een
enorme off-day had. Ook nu hanteer-
de DIO de countertactiek en dat lever-
de de Haarlemmers nog twee doelpun-
ten op.

PROGRAMMA.

VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen-DTS

14.30 uur terrein Vondellaan.
Vogelenzang-TZB 14.30 uur.

ZAALHANDBAL
Zondag: 11.10 uur TYBB-ZVM da-

mes van Turnhouthal Haarlem.
In de Pelhkaanhal te Zandvoort de

volgende wedstrijden: 10.00 uur ZVM
JP 1-IJmond 1; 10.45 uur ZVM MA J-
TYBB 1; 11.30 uur ZVM 3 DS-IJmond
3; 12.35 uur ZVM DS 2-GVO 1; 13.45
uur ZVM HS 1-IJmond 1: 15.00 uur
ZVM JA 1-Uitgeest; 15.45 uur ZVM HS
3-Nieuw Vennep 2.

BASKETBAL
Zaterdag: 20.30 uur TYBB-Lions da-

mes te Haarlem.
18.00 uur Hoofdorp 2-Lions heren.

ZAALVOETBAL
In de Zandvoortse sporthal Pelh-

kaan: 18.00 uur Zandvoortmeeuwen C
jun.-IJmond '73; 18.30 uur Zandvoort-
meeuwen D jun.-DSC'74; 19.00 uur
Zandvoort Centrum 4-Zwanen-
burg'84; 19.45 uur Zandvoort Noord 8-
Zandvoort Noord 7; 20.30 uur Zand-
voortmeeuwen 6-H. Hillegom 4: 21.15
uur TZB 2-TZB 4:22.00 uur Zandvoort
Noord 2-Zandvoort Centrum 2.

Maandagavond m de Pelhkaanhal:
20.30 uur Cecils-Goossens A; 21.25 uur
Zandvoortmeeuwen 2-Hillegom 2;
22.10 uur TZB 5-Zandvoortmeeuwen
4.

Uniek golfspel op het strand
ZANDVOORT - Een koude en

harde wind, een aantal graden on-
der het vriespunt en hevige
sneeuwbuien dat is een entourage
waarin men zich niet op het
strand begeeft. Toch had een aan-
tal leden van de Kennemer Golf
en Country Club de stoute schoe-
nen aangetrokken en begaf zich
naar deze plek voor het houden
van een golfwedstrijd van Noord-
wijk naar Zandvoort.

In het begin van deze eeuw werd
weieens gegolfd op het strand name-
lijk van de oostkust naar de westkust
van de Verenigde Staten van Amerika

maar voor Nederland was het een pri-
meur, deze golfpartij over tien kilome-
ter. Achttien deelnemers verdeeld in
zes teams van drie probeerden met zo
weinig mogelijk slagen Zandvoort te
halen.

Ondanks de barre omstandigheden
bleef het plezier in het spel enorm
hoog en trok men zelfs de jas even uit
om het oranje balletje een geweldige
hengst te geven. Daarbij werden door
de beste golfspelers, als je daar onder
deze omstandigheden van mag spre-
ken, afstanden gehaald van soms over
de tweehonderd meter. De organisatie
was perfect en voor verwarming van
de spelers en enkele enthousiaste sup-

Unicum met tafeltennis succesvol
ZANDVOORT - De jeugdige tafel-

tennisspelers van de Zandvoortse
Sportclub S.C. Unicum'73 spelen zeer
talentvol. Na vier competitieduels
staan er drie van de vijf teams nog
steeds ongeslagen en maken daardoor
kans op promotie.

Het Ie team junioren.
Tom Steiner (tweede op de Kenne-

merlandkampioenschappen), David
Augustin en Marcel Keur versloegen
afgelopen zaterdag het Hoofddorpse
HTC dat eveneens als Unicum alle
wedstrijden tot nog toe had gewonnen.
Tom Steiner scoorde drie punten, Da-
vid en Marcel ieder één, maar de over-
winning in het dubbelspel bracht de
score op 6-4 voor Unicum. Zaterdag
spelen deze jongens thuis in de speel-
zaal van Nieuw Unicum aan de Zand-

Promotiekans voor 1e team junioren v.l.n.r. David Augustin, Marcel Keur en
Tom Steiner.

voortselaan tegen het Haarlemse
GTTC. Tom. David en Marcel promo-
veerden reeds zonder stagnatie van de
vierde naar de tweede klas. en het ziet
er nu goed uit voor een eventuele pro-
motiekans naar de eerste klas.

Het tweede juniorenteam.
Pas gepromoveerd van de vierde

naar de derde klas staat dit inmiddels
zo goed. dat er zeker een prima kans is
voor promotie naar de tweede klasse.
Afgelopen zaterdag wonnen zij met 9-1
van het team van Nieuw Vennep.
Aanstaande zaterdag moeten zij het
opnemen tegen het sterke HTC team.
dat inmiddels al vele wedstrijdpunten
heeft vergaard en de grootste concur-
rent is. Een zwaar karwei voor Enk
Stokman, Robert ter Heijden en Ro-
bert Cliteur.

Het derde juniorenteam.
Joost Wiesman. Robert de Vries.

Pieter Stroobach en Arno Westhoven
als sterke roulerende wisselspeler
staat eveneens ongeslagen aan de lei-
ding in de vierde klas van de NTTB
competitie. Zaterdag tegen Uitgeest
zal de werkelijke sterkte van dit Uni-
cum-team er uit komen want dan gaat
het om de leiding m deze poule. Drie
teams die ieder met verve hun posities
zullen verdedigen. Drie goede kansen
op een promotie is in het Unicumse

'tafeltennis een bewijs van de sterke
groei van het Zandvooi'tse tafeltennis.

porters werd gezorgd door middel van
Berenburg en koffie.

Met het zicht op paviljoen Zuid
groeide de spanning en ging de snel-
heid omhoog om maar zo snel mogelijk
bij het behagelijke vuur te kunnen
aanzitten. Uiteindelijk blijkt het team,
bestaande uit de heren Hoving, Dode-
feefver en Van Woudenberg Hamstra
als winnaar uit de bus te komen. Zij
hadden over de tien kilometer 50 sla-
gen nodig, hetgeen een gemiddelde sla-
gafstand betekende van 200 meter.

Dat het met zo zeer ging om het
winnen bleek wel uit de woorden \ an
mede-organisator en speler de heer
Strumphler. ..Het is ons te doen de
golfsport te promoten, dus meer be-
kendheid te geven. Dat lijkt mij aardig
geslaagd en gezien het enthousiasme
gaan we volgend jaar proberen een
wedstrijd te houden waaraan alle golf-
clubs langs de kust kunnen meedoen.
Wat het golven in Zandvoort bet rel t is
een baan in de duinen in Zuid een van
de plannen die er zijn en dat moet daar
kunnen."

SPORT KORT

Spannend
zaalvoetbal
ZANDVOORT- DoorZandvoort-Cen-
trum "De Puur' werd een .spannende
.strijd geleverd tegen Tiffany-4. Beide
teams staan boven aan de ranglijst, en
•slechts de overwinnaar zou kans heb-
ben op het kampioenschap.
Na acht minuten spelen bracht Tiffa-
ny de stand op 1-0. Deze eerste vijftien
minuten was deze ploeg zeker de bete-
re, doch kon niet verhoeden dat De
Puur door een afstandschot van Har-
ry v.d. Woerd, langszij kwam. 1-1.
Na de rust leek het Zandvoort.se team
zich iets hersteld te hebben Na op-
nieuw een voorsprong van de tegen-
stander zorgde John Keur voor een
gelijkstand. terwijl Harry v.d. Woerd
door een doelpunt de stand op 2-3
bracht. Een lichte paniek maakte zich
van De Puur meester toen keeper Ton
Hendriks twee strafminuten kreeg
Hij werd vervangen door Leo Knp-
pendorf. de uitblinker van de wed-
stnjd. want deze veldspeler .stopte een
strafschop van Tiffany.
De spanning steeg ten top toen de
.scheidsrechter besliste dat deze stral-
schop overgenomen mocht worden
maar opnieuw haalde Leo de huzaren-
stunt uit door deze te stoppen. Harry
v d Woerd bracht de stand naar 2-4
doch Tiffany kwam terug tot 4-4 Het
was uiteindelijk John Keur die de zege
voor De Puur veilig stelde, door in de
laatste minuut te scoren. Eindstand 4-
5 in het voordeel van De Puur.

Bridgenieuws
ZANDVOORT - De nieuwe competi-
tie. die vijf w edstnjdavonden in beslag
neemt, is \onge week woensdag ge-
start bij ZBC
Het pas naar de A-hjn gepromoveerde
paar mevrouw Smink/heer Jurnaans
maakte een goede indruk, want met
60 "o werd de eerste plaats bereikt. Het
koppel De Leeuw/Braun eindigde op
de tweede plaats met 57,86 %,
In de B-hjn was het de familie Loos die
de eerste plaats behaalde met 54.91 "o,
terwijl de dames Drose/Jurnaans hen
op de voet volgde met 53.97 "0
De dames Rooymans/Slegers werden
in de C-hjn eersten met 60.27°o. De
tweede plaats bereikten hier de dames
Hagen/Menks met 57.14%.
In de D-hjn werd fors uitgehaald door
de dames Van der Meer/Veldhuijzen
met 60.71 "o. De dames Bos/Klinkha-
mer bezetten de tweede plaats met
56,55 «o.
Inlichtingen over ZBC worden ve-
strekt onder telefoonnummers: 14060
of 18035. De speelavond is woensdag
van 19.45-11.30 uur m het Gemeen-
schapshuis.

Aquarius sterk
in dart-toernooi
ZANDVOORT - De dartspelers van
Aquarius aan de Zeestraat hebben m-
middels al enkele bekers in de wacht
gesleept.
In het B-dart toernooi behaalden de
Zandvoorters fraaie resultaten. Harm
v.d. Ploeg werd winnaar en Sander
van der Klauw, tweede, terwijl Peter
Keur de vierde plaats bezette. In het
sterk bezette A-toernooi werd Harm
v.d. Ploeg verrassend tweede, terwijl
Peter Keur hier opnieuw de vierde
plaats behaalde De uitslagen van het
laatstgespeelde toernooi zijn nog met
bekend.

Postzegelavond
ZANDVOORT - Vrijdagavond 28 fe-
bruan houdt de Zandvoortse Postze-
gelclub de maandelijkse ledenavond
Deze wordt gehouden in het Gemeen-
schapshuis. De zaal is open om 19.00
uur bovendien wordt er een veiling
gehouden. Veilingmeester is A.F. Hen-
dnks. aanvang van de veiling 21.00
uur
De Zandvoortse Postzegelclub houdt
zich bezig met tal \ an activiteiten voor
philatehsten. zo is er een nieuwtjes-
dienst voor postzegels, het rondzetver-
keer en een schriftelijke veiling. Men-
sen die zich interesseren voor postze-
gelb worden uitgenodigd een cluba-
vond te bezoeken die altijd op de laat-
ste vrijdag van de maand m het
Gemeenschapshuis wordt gehouden.

Klaverjassen
bij Z'meeuwen
ZANDVOORT - Op vrijdag 28 februa-
n wordt in de kantine bij het hoofd-
veld van ZVM aan de Vondellaan een
klaverjasavond gehouden. Voor deel-
name moet zes gulden per koppel wor-
den betaald. De avond begint om 20 15
uur. er zijn fraaie prijzen te winnen.
De opbrengst van deze klaverjasavond
is bestemd voor de jeugdafdeling \an
Zandvoortmeeuwen.

Zajterdag open Zandvoortse
schaatskampioenschappen

ZANDVOORT - In Zandvoort
geen toer- of wedstrijdtochten
maar toch wordt er iets gedaan
om ook hier de schaatsliefhebbers
aan hun trekken te laten komen.
Zo wordt ijs en weder diendende
aanstaande zaterdag l maart het
Open Schaatskampioenschap
van Zandvoort gehouden en wel
op de vijver van de Vijverhut aan
de Vondellaan. De brandweer
gaat de scheuren in het ijs te lijf
en probeert een goede ijsbaan te
prepareren.

Aan de wedstrijden kan worden
deelgenomen in diverse leeftijdsgroe-
pen en de eerste start is om 14.00 uur.
Inschrijven is mogelijk vanal 12.00
uur in Restaurant De Vijverhut aan
de Vondellaan. Er wordt gereden vol-
gens het systeem van de marathon-
wedstrijden met een gezamenlijke
start van alle ingeschreven deelne-
mers per categorie. Deelgenomen kan
worden door jongens en meisjes van 10

jaar en voor deze groep bedraagt het
inschrijfgeld / 3. Deelnemers vanaf 16
jaar en ouder betalen f 5.

Het startschot voor de groep heren
van 16 jaar en ouder zal worden gelost
door burgemeester Macluelsen. terwijl
de prijzen worden uitgereikt door wét-
houder van Caspel.
Het gehele programma ziet er als \ olgt
uit:
14.00 uur meisjes van lOen 11 jaar over
3 ronden 12 meter
14.30 uur jongens van 10 en 11 jaar
over 5 ronden 2000 meter
15.00 uur meisjes van 12 en 13 jaar over
3 ronden 1200 meter
15.30 uur jongens van 12 en 13 jaar
over 5 ronden 2000 nieter
16.00 uur meisjes van Hen 15 jaar over
3 ronden 1200 meter
16.30 uur jongens van 14 en 15 jaar
over 5 ronden 2000 nieter
16.00 uur dames van 16 jaar en ouder
over 10 ronden 4000 meter
17.30 uur heren van 16 jaar en ouder
over 25 ronden 10 kilometer.
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Twintigste Nationale Woonmanifestatie
IN HET AHOY

tentoonstellingsgebouw te Rotterdam
vindt tot en met Z maart de twintigste
Nationale woonmanifestatie
Binnenhuis plaats. Het is de grootste
'woonbeurs' van Nederland. De beurs

beslaat 18.000 vierkante nieter; dat wil
zeggen dat behalve de vijf Ahoyhallen
die Binnenhuis de laatste jaren bezette,
er nu ook een groot deel van de zesde hal
in gebruik is genomen. Deze ruimte
wordt benut voor een reeks bijzondere

jubileumattracties. De toegangsprijzen,
zijn ƒ 8,- per persoon, kinderen tot 12
jaar ƒ 4,- en senioren (65+) f 6,-. De beurs
is geopend op de werkdagen van 11 uur
tot 22 uur en op zaterdag en zondag van
11 tot 17 uur.

Woonbeurs toont interessante nieuwtjes
'Spookreis' naar
wonen van toekomst

Op de woonbeurs Binnenhuis is een
ouderwets spookhuis nagebouwd. Wie
plaatsneemt in één van de karretjes en
zich de duisternis in laat voeren, valt
van de ene sensatie in de andere. De
'spookreis' voert naar het wonen van
de toekomst.

Op onverwachte momenten lichten
in korte flitsen futuristische meube-
len op. alle van Nederlands ontwerp en
fabrikaat. „Nederland is in Europa
toonaangevend geworden op het ge-
bied van moderne meubelen", aldus de
geestelijke vader van dit bijzondere
beursevenement, de ontwerper Karel
Boonzaayer. Behalve van hem en zijn
partner Pierre Mazairac zijn er m het
'spookhuis' meubelontwerpen van Ge-
rard van den Berg, Aldo van den Nieu-
welaar en Edward Geluk. De geëxpo-
seerde meubelen zijn niet alleen qua
vormgeving maar ook qua kleurtoe-
passing vernieuwd. „Hoewel de meu-
belen zeer futuristisch van lijn zijn,
zijn ze vooral 'bruikbaar'; het zijn be-
shst geen experimenten, maar op de
praktijk gerichte ontwerpen," aldus
Boonzaaijer.

Bekledingstoffen
De entreehal van het beursgebouw

is warm gestoffeerd met de wereldver-
inaarde inteneurstoffen van de Duit-
se fabrikant JAB. De JAB-collectie be-
staat uit meer dan 1800 kwaliteiten en
in elke zijn er ruim tweehonderd tin-
ten.

Park Plaza, rustpunt
op gezellig tuinterras

Over heel de beurs verspreid zijn
'rustpunten' ingericht, waar het altijd
enerverende beursbezoek plezierig
kan worden onderbroken. Een groene
oase van rust is ingericht in de 'Eem-
hal'. 'Park PLaza' is een groot plein
rond een vijver, omgeven door een
parkachtig tuinlandschap.

Onder de parasols op Park Plaza
worden hapjes en drankjes geserveerd;
er zijn onder meer een pizzeria, een
gebakbuffet en een koffiebar. Vrijwel
non-stop is er (levende) muziek.

Rond Park Plaza hebben de tumar-
chitecten van het Staeldumsebos, een
hovemersbednjf m 's Gravenzande,

BEURS BRENGT PRIMEURS
Temidden van alle moderne keukens op Binnenhuis presenteert een

keukencentrum zijn nostalgische keukens: in eigen bedrijf ambachtelijk
gemaakte houten paneelkeukens, handgeschilderd, met schier onbe-
perkte mogelijkheden qua kleur, afmeting en vormgeving. Wie een
dergelijke keuken kiest, kan er desgewenst een 'ouderwets' granieten
terrazo-blad bij krijgen.
Uit Thailand

Uit hout gesneden meubelen uit Thailand staan op Binnenhuis. De
meubelen zijn uit massief teakhout gesneden.
Licht van de toekomst: halogeen

De mterieurverlichting van de toekomst is (verstelbare) halogeen. Zo
zijn er op een stand van het Binnenhuis halogene armaturen onder
kastjes op een spanningrail te zien.
Aquarium: levend schilderij

Een aquarium als 'levend schilderij', vroeger niet weg te denken uit de
Hollandse huiskamers, herovert nu ook m moderne interieurs zijn
plaats. Op Binnenhuis exposeert een firma met gebogen voorruiten, vier-

vijf-, zes- en achtzrjdige uitvoeringen en gelijmd volglas aquaria.

een ruim honderd vierkante meter
groot tuincomplex aangelegd. De
groenverzorgers hebben er inspireren-
de ideeën over 'de tuin als verlengstuk
van uw woning' te ontwikkelen. Ook
op de vlonders bij de waterpartijen in
het park is het plezierig ontspannen.

Meubelmakers in spe
geven demonstraties

De MTS voor de meubilenngs- en
houtbedrij ven te Rotterdam houdt op

Binnenhuis een 'workshop': leerlin-
gen van vier afdelingen van de school
demonstreren er belangwekkende on-
derdelen van het meubel maken, van-
af ontwerp tot en met de afwerking.

Het zijn de afdelingen meubelfabrica-
ge, woninginrichting, houtbehande-
Img en machinale timmerfabriek.

De meubelmakers gaan zowel am-
bachtelijk te werk, als met zeer gea-
vanceerde productietecnieken. Zo is er
in de workshop een computer in be-
drijf waarmee onder meer houtonder-

zoek wordt gedaan en tekeningen en
berekeningen worden gemaakt.

De MTS'ers laten vier specialisaties
van hun school zien: antiekrestaura-
tie, projectinrichting, houtskeletbouw
en machinetechniek.

Gratis adviezen van
interieur-architecten

Het is in de twintig Binnenhuis-ja-
ren traditie geworden dat temidden
van de deelnemers van de woonmani-
festatie ook interieurarchitecten van
de BNI (Beroepsvereniging van Ne-
derlandse Interieurarchitecten) aan
het beurspubliek gratis adviezen ge-
ven over alles wat er met wonen te
maken heeft.

Dit jubileumjaar werkt de BNI sa-
men met de Academie van Beeldende
Kunsten in Rotterdam. Vier studen-
ten van de afdeling architectonische
vormgeving (4e jaars) geven met een
aantal interieurontwerpen hun visie
op wonen door jonge mensen.

Consumentenbond vindt
Compact-Disc veel te duur
BIJNA ALLE GEBRUIKERS van

Compact-Disc spelers vinden de
CD-plaatjes veel te duur. Dit stelt de
Consumentenbond vast na een peiling
onder gebruikers van de nieuwe mu-
ziekdragers. De resultaten van de pei-
ling staan in de Consumentengids van
deze maand, samen met een nieuwe
test van CD-spelers. Gezien de vraag
naar CD-schrjfjes ziet de Consumen-
tenbond geen redelijke grond voor de
aangekondigde prijsverhoging voor
deze discs. Hier is volgens de Bond
duidelijk sprake van tekortschietende
concurrentie.

Vrijwel alle gebruikers van de Com-
pact-Disc vinden de schijfjes te duur.

Ergerlijk is dat een dubbel-CD twee
keer zoveel kost als een enkele, waar
dat bij de gewone zwarte schijf slechts
anderhalf zoveel keer is. De gebruikers
hopen dat de prijs, gemiddeld zo'n ƒ
45,-, gauw zal dalen.

De controle op de kwaliteit van de
CD-schijfjes kan blijkbaar ook beter.
Er komen persfouten voor, vaak in een
hele serie ineens. Vooral op oudere
CD-spelers blijven zulke schijven han-
gen, ze slaan stukken over of geven
helemaal geen geluid. Schroom niet de
schijf terug te brengen als u een slecht
exemplaar mocht treffen, luidt het ad-
vies van de Consumentenbond.

Dichtheid weefsel bepaalt warmte-isolatie door gordijner
BEHALVE TER VERFRAAIING van de woning, worden

gordijnen vaak gekocht om de kou buiten te sluiten. En
terecht; het gebruik van gordijnen kan het warmteverlies via de
gevel met zo'n 25 procent verminderen, ervan uitgaande dat de
gordijnen de ramen goed afsluiten én dat de gordijnen dicht
geweven zijn.

Met dat laatste is meteen de vinger
op een wijd verbreid misverstand over
warmte-isolatie door gordijnen gelegd.
Veel mensen gaan ervan uit dat dikke,
wollig aanvoelende gordijnstoffen be-
ter isoleren dan gladde en vergeten
volkomen te kijken naar de dichtheid
van het weefsel. Het is nu juist de
dichtheid die voor de warmte-isolatie
van belang is.

De reden hiervoor is heel eenvoudig.
Men is gewend in de winterkleding
met een wollige structuur te dragen,
omdat dat lekker warm is. Tussen de
wolpluisjes gaat namelijk lucht stil-
staan en die stilstaande lucht zorgt
ervoor dat onze lichaamswarmte goed
wordt vastgehouden. Bij gordijnen
werkt dat net zo, maar toch even an-
ders. Het is daar namelijk niet de stil-
staande lucht in de stof zelf die iso-
leert, maar de kolom lucht die stilstaat
tussen het gordijn en het raam. Hoe
dichter de gordijnstof geweven is en

hoe beter hij afsluit, des te beter zal de
warmte binnen de kamer worden ge-
houden. Juist wollig aanvoelende gor-
dijnstoffen ontlenen hun wolligheid
vaak aan een grovere weefdraad dan
gladde stoffen en hebben daardoor
eerder een minder isolerend vermo-
gen.

Overigens is dit geen nieuwe ont-
dekking. In 1978 deed het Instituut
voor Milieuhygiëne en Gezondheids-
techniek van TNO onderzoek naar
energiebesparing door gordijnen. Een
van de conclusies van dit onderzoek
luidt dat "uit de proeven, die zowel
met een dun platweefsel als met ve-
loursgordijnen zijn uitgevoerd, niet
kon worden vastgesteld dat de dikte
van het gordijn invloed heeft op het
warmteverlies. Kennelijk is de mate
waarin afscherming van het raam
plaatsvindt veel belangrijker dan het
materiaal waarmee dit gebeurt."

Hieruit volgde meteen, dat een go;
dijn dat goed afsluit aan het plafon
en dat tegen de vensterbank aan
hangt, het best isoleert. Een combina
tie van overgordijnen met een dich
vitrage-stof levert het maximum ar>
isolerend vermogen vooral om str.
lingskou te weren. Tocht door de ki<
ren langs het raam laat zich niet do<
een gordijn tegenhouden, hoogst*
verspreiden. Voor dat euvel is de ki
spuit effectiever.

Voeringsstoffen
Toch zullen veel mensen de voo

keur geven aan weelderig 'wollige' gqr
dijnstoffen. En de gordijnkeuze hoe
men tenslotte niet alléén te laten b'
palen door het isolerend vermogen v&
een stof. Tegenwoordig zijn er
thermisch isolerende voeringstoffe
in de handel, die niet alleen zeer dier
geweven zijn, maar ook nog eens zij
voorzien van een dunne rubber-cof
ting, waardoor een maximum aan isr
latie wordt bereikt. Behalve thei
misch isolerend zijn deze stoffen oo
volkomen lichtdicht. Nieuw daarbij i
dat deze isolatiestoffen nu ook in hè
wit verkrijgbaar zijn, zodat er gee
storend effect meer optreedt, wanner
ze worden toegepast achter lichtge
kleurde gordijnstoffen.'

VOLVO 340 DL SPECIAL EXTRA'S

1. centrale portiervergrendeling
2. koplampwissers met -sproeiers
3. decoratieve striping

4. afsluitbare tankdop
5. sleutel met verlichting
6. metallic lak

Meerwaarde
u betaalt
uw voordeel

f 1.900-
f 1.045-
f 855-

SPECIAL

De Volvo 340 DL Special.
Niet alleen z'n prijs maakt hem zo speciaal

Als u denkt dat de Volvo
340 DL Special alleen zo heet
vanwege z'n lage prijs, dan heeft
u het mis. Hij heet Special
omdat hij voor een meerwaarde
van maar liefst f 1.900,-aan luxe
extra's biedt.

Pittige extra's voor een
zachte prijs. Extra's die u tijdens
de voorjaarsshow van 27 tebrua-
n tot en met 15 maart maar voor
een deel zelf hoeft te betalen.

Deze van huis uit al zo

complete Volvo is nu bijvoor-
beeld voorzien van een centrale
portiervergrendeling, koplamp-
wissers met -sproeiers, decora-
tieve striping.

Verder: afsluitbare tankdop,
sleutel met verlichting en
natuurlijk niet te vergeten keuze
uit 7 kleuren metallic lak.

Dit Special pakket
vertegenwoordigt
een meerwaarde van
f 1.900,- maar omdat

we voorjaarsshow houdenbetaalt genoeg om nog voordat de lente
u slechts f 1.045,-. begint bij ons langs te komen.
Dat is maar liefst f 855,-voordeel. We zullen dus maar zeggen:

Zoals u ziet zijn er redenen tot ziens in onze showroom.

Volvo 340 DL Special vanaf f. 22.930,-
PRIJZEN INCL BTW PRIJS EN UITVOERINGSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

AUTOMOBIELBEDRIJF H.R KOOIJMAN B.V.
Brederodestraat 6-10. Telefoon 02507-13242. ZANDVOORT.

Administratief
medewerker (m/v)
In ons team met overwegend jonge
mensen is behoefte aan een
administratieve kracht, die in aan-
vang onder begeleiding, in staat
moet zijn boekhoudkundige
werkzaamheden te verrichten.

Onze dienstverlening is toege-
sneden op ondernemingen binnen
het midden- en kleinbedrijf. De werk-
zaamheden omvatten het verzorgen
van administratie, het samenstellen
van jaarrekeningen en het doen van
belasting-aangiften.

Wij vragen voor deze functie
kandidaten in het bezit van het
diploma V.W.O., dan wel M.EAO. en
voorts de bereidheid om verder te
studeren.

Wij bieden naasteen dyna-
mische werkkring, een goed salaris
en een modern pakket arbeidsvoor-
waarden.

Geïnteresseerden worden ver-
zocht een sollicitatiebrief te schrijven
aan het kantooradres: Paulus Potter-
straat 18, 1071 DA Amsterdam.

\fekemansc Berk
Registeraccountants SSsffi

*-' INTERNATIONALE S,

AMSTERDAM • DEVENTER • 'S-GRAVENHAGE •
S-HERTOGENBOSCH • HILVERSUM • LEIDEN

'RAALTE ROTTERDAM • UTRECHT ZWOLLE
INTERNATIONALE SAMENWERKING MET DEARDEN FARROW TE LONDEN

Miele Wassalon

WASUNIEK
Haltestraat 63b, tel. 14417

* Wassen, Verzorgde wassen
* takenpakketten
* Dry Cleaning
* Leer- en suédecleaning
* Dekbeddenreiniging
* Overhemden

wassen en strijken
* Kilo-wassen

Nieuwe machines

MIELEl er is geen betere!

Zandvoorts Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia,

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9 , Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 , Zandvoort
AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort
Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 , Zandvoort
Sig.mag. De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

YORK OPTIEK
Haltestraat 5/Zandvoort/Telefoon: 02507-12174

YORK OPTIEK
Leidsestraat 32/ Amsterdam/ Telefixm: 020-233295
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Joop van Soolingen
Voorman postbestellers

Afgelopen vrijdag, op 21 februa-
ri, was Joop (Johannes) van Sool-
ingen veertig jaar werkzaam bij^
de PTT. Het grootste deel van deze*
periode was Joop in dienst als
postbesteller en de laatste elf jaar
bekleedde hij de functie van voor-
man.

Joop, die na de oorlog op zoek-
l was naar een vaste baan, kon in

december '46 zijn schoonvader als
postbesteller bij de PTT opvolgen.

. Via zijn huwelijk was hij namelijk
in een volledige postbode-familie

' terecht gekomen. Niet alleen had
destijds de vader van zijn vrouw
voor dit beroep gekozen, maar ook

, al haar broers, zwagers, neven en
ooms. Joop werd op 6 december
1946 hulpbesteller. Omdat hij hier
geen vaste aanstelling kon krij-
gen, solliciteerde hij bij de PTT in
Haarlem. Ook daar duurde het
nog acht jaar voordat hij officieel
in vaste dienst kwam. Na elf jaar
in deze stad te hebben gewerkt,
werd hem de baan in Zandvoort
aangeboden. In 1975 werd hij be-
vorderd tot voorman van de be-
stellers, welke functie hij tot aan
zijn pensioen heeft bekleed. Over
zijn werk en ervaring vertelt Joop
het volgende:

„Eigenlijk was de baan van postbe-
steller niet m'n eerste. Ik werkte op
m'n dertiende al bij de Melkerij Ma-
riënbosch, je weet wel, bij Warmerdam
op de Hogeweg. Mijn vader was een
polderjongen, dus-geen echte Zand-
voorter, die al heel jong hier was ko-
men wonen als taludwerker bij de Wa-
terleiding. Hij trouwde wel met een
echte Zandvoortse, Alida Koper en ik
ben ook hier geboren.

„Zoals iedereen was ook ik na de oor-
log op zoek naar vast werk en mijn
hele schoonfamilie werkte bij de PTT
en had het daar naar de zin. Dus dat
leek me wel wat. Na een tijd hulpbe-
steller te zijn geweest, kon ik dus werk
in Haarlem bij de PTT krijgen. Dat
was natuurlijk heel wat, want ik
moest 's morgens om vijf uur beginnen
en 's middags om half drie de tweede

bestelling bezorgen. Ik ging dan tus-
sen de middag naar huis, want de tijd
ertussen was veel te lang om in Haar-
lem te blijven. En alles op de fiets hè, ik
had dus wel een goeie conditie. Je
kreeg dan een opleiding van twee da-
gen, dan liep er iemand met je mee en
dan moest je het verder maar uitzoe-
ken. Op die manier leer je het wel het
beste, natuurlijk. Tegenwoordig krij-
gen ze een opleiding van drie weken en
dan worden ze nog een hele tijd bege-
leid, dat was in onze tijd wel even an-
ders. Ja, ik was dus wel in vorm. Ik
voetbalde al in die tijd bij Zandvoort-
meeuwen en dat doe ik nu nog, ik speel
in het vijfde van de zaterdagcompeti-
tie, een veteranenteam. Veel hobby's
heb ik niet, maar ik knutsel graag in
m'n vrije tijd."

Mevrouw Van Soolingen vertelt er
trots even tussendoor dat ze nog nooit
een strijkbout of een stofzuiger heeft
moeten wegbrengen om te laten repa-
reren, haar man maakt alles zelf en
heeft ook veel van hun eigen meubels
zelf gemaakt en het huis verbouwd en
opgeknapt.

„De leukste tijd als postbesteller was
vanaf 1957," zo vervolgt Joop zijn ver-
haal. Toen moest ik de post bezorgen
bij de huisjes op het strand tot aan
Bloemendaal. Daar heb ik de meeste
lol gehad, ik was daar kind aan huis.
Ze deden daar zoveel voor je, de koffie
stond er klaar en je maakte met ieder-
een een praatje. Ik was daar een soort
wandelend postkantoor, want vooral
de vaste mensen werden gewoon je
vrienden. Ik deed ook wel boodschap-
pen voor ze of ik hielp met andere
dingen. Het was wel zwaar werk, dat
sjouwen door het zand, maar iedereen
was in vakantiestemming, het was er
altijd heel gezellig. Je zag ze gewoon
wit komen en zwart weggaan. De men-
sen leefden er lekker los, ik heb zelfs
meegemaakt dat, toen zo nog geen
echte toiletten hadden, ze gewoon de
post aanpakten zittend op de po. En
omdat ik vroeg was, zag ik de meesten
gewoon in nachtkleding, daar hadden
ze geen problemen mee. De tante van
Johnny Jordaan woonde er ook, tante
Marietje. Die had altijd een glas kar-
nemelk voor me koud staan.

„Maar het bestellen in het dorp heb
ik ook altijd met veel plezier gedaan.
We hadden altijd een gezelloge ploeg

Joop van Soolingen achter zijn bureau op het postkantoor. Zijn collega's zullen
dit vertrouwde beeld missen. Foto Berlott.

en we hebben veel gelachen en met
elkaar meegemaakt. In 1975' ben ik
Dirk van Duin als voorman opge-
volgd. Maar als je me in m'n Hart kijkt,
was ik liever gewoon besteller geble-
ven, ik miste het wel dat ik niet meer
zoveel buiten kwam. Als voorman
moet je er onder andere opletten, dat
de bodes correct gekleed zijn, het is wel
eens voorgekomen, dat iemand een
wilde das droeg of ongeschoren aan
kwam zetten. Die moest ik dan naar
huis sturen. Ze hebben nu trouwens
veel leukere kleding dan vroeger en ze
mogen uit verschillende stijlen kiezen.
Het zit allemaal ook veel prettiger, dat
zware laken van vroeger was vreselijk
en ook moeilijk om goed schoon te krn-
gen. De kleding is allemaal ontworpen
door Frans Molenaar, ook een Zand-
voorter. De bestellers hebben zich aan
allerlei regels te houden, zo mogen ze
ook niet roken tijdens het werk. Ik
moest ook hun werk controleren.

„Alleen in Haarlem heb ik meege-
maakt dat een besteller een keer iets
had gestolen, een postwissel uit mijn
vak. Die man was zo stom om het geld
zelf meteen te gaan innen op het
hoofdkantoor, dus dat duurde niet
lang voor ze hem te pakken hadden.

We wonen naast het postkantoor,
wel lekker dicht bij het werk natuur-
lijk, maar dat heeft ook z'n nadelen.
Bijvoorbeeld als een winkelier een be-
paald artikel aan een klant heeft be-
loofd en hij weet dat het op het post-
kantoor ligt, dan komen ze bij mij. Ze
weten dat ik een sleutel heb. Ik wil ze
natuurlijk wel helpen, maar soms is
het lastig. We krijgen ook wel eens 's
nachts telefoon van de politie, als die
wil weten waar een bepaald persoon
woont. Op zo'n dorp ken je iedereen en

iedereen kent jou en je hele familie.

„Vroeger was het zo dat je de post
sorteerde in stratenkasten per wijk.
Dan had je 's morgens de ware lading
en 's middags was het lichter. Nu gaat
dat met blokjes die je omdraait, 's mid-
dags heb je de tweede „trans" en de
hoeveelheid is nu hetzelfde, dus beide
keren heb je het volle pond. Alles wordt
nog steeds op de fiets bezorgd. De grote
bestellingen gingen vroeger per mand-
fiets of bakfiets, die gaan nu natuur-
lijk per busje.

„Ik heb de laatste jaren leiding gege-
ven aan 25 man en ongeveer acht
hulpkrachten. Je moet wel blijven
denken en blijven doen. Ik heb altijd
geprobeerd alle problemen zelf op te
lossen en dat ging goed, we werkten
ook met een prima ploeg. Ik ben nooit
met tegenzin naar m'n werk gegaan
en heb er altijd veel plezier in gehad.

„Aan het uitgebreid vieren van m'n
met pensioen-gaan heb ik niet zo'n
behoefte. We hebben waarschijnlijk
een onderonsje en verder komt de di-
recteur van het District Haarlem op
bezoek. We zijn tegenwoordig name-
lijk niet meer zelfstandig, maar vallen
nu onder Haarlem. Er hoeft nu ook
niet meer 's nachts te worden gewerkt,
er is in Haarlem een centrale man die
de post voor Zandvoort sorteert.

„Alles is wel heel anders geworden
dan vroeger en ik heb er ook niet zo-
veel spijt van dat ik ermee gestopt ben.
Al laat de gezondheid van mijn vrouw
veel te wensen over, we genieten sa-
men nog van het leven en ik ben nog
een heleboel van plan om te doen en te
ondernemen."

Constance M. Basart

• De vele mogelijkheden waaruit de klant kan kiezen, zijn duidelijk opgesteld
in de showroom. Bovendien worden ook aparte vormen en maten op aanvraag
geleverd. foto Berlott

Knipping, Kunststofkozijnen
Tolweg 18, Zandvoort
•ZANDVOORT - Gebrs. van den
'Brink BV, het aannemersbedrijf
. dat in Zandvoort al sinds 1970 een
reputatie heeft opgebouwd op het
gebied van grote en kleine bouw-
werken, houdt zich sinds 1985 ook
bezig met het leveren en plaatsen
van kunststof kozijnen, ramen en
deuren.

"Wij zijn de dealer van Knipping
voor de regio Kennemerland, dat wil
zeggen, Haarlem, Bloemendaal,
Heemstede, Overveen/Vogelenzang en

•Zandvoort. Dit houdt in dat wij ter
' plaatse bij de mensen komen kijken en
! de maten opnemen van de ramen, deu-
. ren of kozijnen die men wil vervangen.
•Wij zijn trots op het merk Knipping,
'en wij leveren daarbij onze vakkennis,
want vergis je niet, het plaatsen van
deze onderdelen is niet weggelegd voor

'de argeloze doe-het-zelver", zegt Dick
'van den Brink. Volgens Van den
Brink zijn kunstof kozijnen en deuren

, ideaal, men hoeft nooit meer Ie schil-
deren of enig ander onderhoud te ple-
gen. Bovendien zijn deze ramen en
deuren door de toepassing van de
meerpuntssluitingen absoluut tocht-
vrij. De ramen kunnen draaien of kie-
pen, al naar de wens van de cliënt. "De
Knipping kiepramen zijn uitgevoerd
met meer kiepstanden, dan enig ander

.merk, namelijk vijf stuks. Dit is voor
de klant wel een bijzonderheid, want je

kunt deze ramen desgewenst op iedere
stand vastzetten en vergrendelen, zo-
dat het dichtwaaien van de ramen uit-
gesloten is", vertelt Van den Brink. Bij
deze kunststof ramen wordt een spe-
ciale glaslat bij de afwerking gebruikt,

• die een raam een 'vriendelijk' aanzicht
geeft, hetgeen past in het interieur
van een nuis-of slaapkamer, maar ook
de kilheid van een kantoor doet afne-
men.

De kunststof bouwmaterialen die
door Van den Brink worden geplaatst,
zijn bovendien 'inbraak vertragend'
omdat al het hang-en sluitwerk aan de
binnenkant is geplaatst. In Zandvoort
is al lang gebleken dat zij uitstekend
bestand zijn tegen het zeeklimaat,
want in de flatgebouwen en de wonin-
gen die door hen met deze ramen zijn
uitgerust, komen klachten niet voor.
Niet alleen wordt door Gebrs. van den
Brink geleverd aan grote aannemers-
maatschappijen, maar ook aan de par-
ticulier die (speciaal in het koude en
gure jaargetijde) eindelijk besluit iet&
tegen de tocht in zijn woning en de
hoge energiekosten te doen. "Wij ge-
ven een deskundig advies aan iedereen
die dat wenst, waarbij de nadruk ligt
op de particulier. Ons motto is 'Kwali-
teit voor altijd', zegt Dick van den
Brink.

De showroom is gevestigd aan de
Tolweg 18 en is geopend van dinsdag
t/m vrijdag van 13.30 - 17.30 uur en
zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Uit Zandvoorts historie

Belastingenquête
T OEN Karel V de regering over

de Nederlanden op zich wilde
nemen, was de financiële toestand
vrij onoversichteljk. Aan de ene
kant had men geen idee wat de
regering moest uitgeven, aan de
andere kant was er zowel met het
opleggen als innen van de belas-
ting geknoeid. Op voorstel van de
kanselier van financiën had men
een leger ambtenaren opgeroepen
om in elke plaats een ondersoek
naar de toestand in te gaan stellen
en daarover een rapport te maken
wat in 1515 als Karel aan de rege-
ring kwam sou worden overgedra-
gen.

Het noord van de Schout
In 1514 kwamen twee heren uit

Brussel aan de schout van Zand-
voort Joost Janss van Geervliet
vragen waarom er in het dorp
haast geen cent belasting werd be-
taald. Joost keek de heren aan en
antwoordde „Maar heren kunt u
veren plukken van een kikvors?
Door de oorlog die nu al jaren
duurt kunnen de mensen niet
meer uitvaren om te vissen en zijn
gediuongen geweest al hun spaar-
centjes op te maken. Toen ik in
1502 hier werd aangesteld, was de
toestand goed en heerste er wei-
vaart. Toen stonden er nog 124
huisen die alle bewoond waren
maar nu „steaen hier 76 haerdstee-
den onder guet en de quaet, die
bewoent wordden ende 21 die leech
staen ende 5 die afgebroecken
zijn". De ambtenaren schrokken
van deze informatie en vroegen
hoe of dit allemaal was gekomen.
Joost twijfelde even met het ant-
luoord; hij kon moeilijk de schuld
geven aan de oorlog want dan zou
men prompt antwoorden. Juist
om die uit te *bannen hebben we de
financiële steun van de burgers
nodig en een debat over deze saak
wilde de schout vermijden en
daarom gaf hij de schuld aan een
besmettelijke ziekte „ende datter
veel verdroncken sijn" met dit
antwoord nam men genoegen
maar dat er geen cent belasting
kon worden geind geloofden ze
nog niet. Zij besloten om naar de
schepenen te gaan die meestal
dichterbij het volk stonden dan de
door Den Haag aangestelde
schout.

De vloot verhypotheekt
De beide schepenen Pieter Ja-

cobsz en Lambert Gerrits vertel-
den dat de schout niet had over-
dreven. De Zandvoorters hadden
echt niets meer. „maar" zo vroegen
de ambtenaren, „sijn dan die
prachtige schuiten die we op het
strand hebben sien liggen dan
geen eigendommen van u." De
oudste Lambert deed toen het
woord en vertelde „Onse vloot be-
staet uit tien pincken ende tiveeha-
rinckscepen die alle tot Haerlem
thuis behoeren". Toen de ambte-
naren met verwondering opkeken,
vulden Pieter de informatie aan
,,O ja een jaar of twintig geleden
bezat Zandvoort nog een behoor-
lijke vloot.

Er waren toen nog veerthien
pincken ende twaelf harincksce-
pen. Maar de oorlog was gekomen
en toen kon men niet uit varen. Het

kleine beetje dat de vissers hadden
overgespaard was zo op en toen
kon men alleen maar aan geld ko-
men door hypotheek op hun boten
te nemen. Ze hadden in Haarlem
een paar grote afnemers van hun
verse vis wonen en die waren be-
reid hun de leningen te verstrek-
ken. Dat ivas zo zoetjes aan zoveel
geworden dat zij de eigenaars van
de boten waren.

De tijden dat men dan nog uit
kon varen, moesten worden benut
om met vis rente en aflossing te
betalen. „Wat kunt U in deze om-
standigheden van de bevolking
van Zandvoort verwachten? Dat
se klaar staan om belastingen voor
de nieuwe koning te betalen? Was
tiet maar waar! Ze hadden niets
anders dan goeds van de komende
vorst gehoord: het zou voor hen
allen een eer zijn om aan hen be-
lasting te betalen maar waar moet
je het vandaan halen?

Getuigenis van
Gijsbrecht Meeuwsz

Toch hadden de ambtenaren
nog steed het gevoel dat ze ivat
verborgen hielden. Daarom wil-
den se ook vertegenwoordigers
van de kerk horen. Nu hadden zij
op hun lijstje staan een pastoor
maar die was er niet. Er was een
kapelaan uit Haarlem die zo nu en
dan dienst kwam doen. Ze waren
voor hun inlichtingen aangeiuesen
op een zestigejarige man, een zeke-
re G. Gijsbert Meeuivsz, die tot eer-
ste kerkmeester was gekozen.

Hij vertelde hun dat Zandvoort
geen pastoor meer kon betalen de
gelovigen konden zo weinig op-
brengen dat men jnaar besloten
had om aan een kapelaan uit
Haarlem te vragen de sielsorg uit
te oefenen. „Overdrijft u niet" zoo
vroegen de ambtenaren maar
Gijsbrecht schudde verwoed van
neen. „Ik weet als oude ervaren
man wel hoe de kaarten liggen. Ik
ben voordat ik kerkmeester was ja-
renlang armenvoogd geweest en
regent van het gasthuis en heb toen
soveel van de mensen geleerd dat
niemand mij om de tuin kan lei-
den. „Het meerendeel is soe arm
dat indien sij een maent of twee
sonder t see te voeren luaeren, sij
sonder broot moeten gaen". Hij
wilde er verder niet op ingaan. Hij
ivas ervan overtuigd dat anderen
hun wel verteld hadden dat tenge-
volge van de oorlog de schepen
niet konden uitvaren.

door:
Bertus Voets

De getuigenis van Gijsbrecht gaf
de doorslag. Hoewel sij als ambte-
naren allen maar advies konden
uitbrengen, werd naast het verslag
van Zandvoort geschreven „soe
arm dus geene betaeling". Dit is
een van de wenige verslagen waar
wat aan is toegevoegd. De anibte-
naren moesten alleen maar de
saak opnemen. Zij moesten zich
onthouden van commentaar maar
de armoede van de Zandvoortse
vissers had zo'n indruk gemaakt
dat zij het voorstel deden om de
saak maar te laten zoals het was.

Zandvoort: gemiddeld -9 graden
Het kan geen dag vriezen in ons

land of we denken weer aan de Elf-
stedentocht (in 1985 namen zes
Zandvoorters deel en reden hem
uit). Al in november werden de eer-
ste kreten m die richting geslaakt.
Laat staan als de vorst wekenlang
aanhoudt, zoals deze maand het ge-
val as, dan stijgt de Elfstedenkoorts
tot een toppunt. Op zondagavond
23 februari kwam het bestuur van
de Friese Elfstedenverenigmg m
een spoedvergadering met de ray-
onhoofden bijeen en werd besloten
de veertiende Elfstedentocht op
woensdag 26 februari, vandaag, te
verrijden. Inmiddels weet u ook al
wie de winnaar is. Daarvoor had
het bestuur van deze vereniging
een paar keer een domper moeten
zetten op de hoog gespannen ver-
wachtmgen van veel schaatslief-
hebbers. Het laatst gebeurde dat op
dinsdag 18 februari jl. in een verga-
dering met de rayonhoofden. Vol-
gens hen kende de route toen nog te
veel zwakke plekken. Op dat mo-
ment een verstandig besluit. Het is
onverantwoord zo'n meute schaat-
senrijders op het ijs toe te laten, dat
nog niet overal aan de vereiste dik-
te voldoet.

„Hoofdschuldige" was de sterke
wind. Daarnaast was de minimum-
temperatuur in vele nachten on-
voldoende en kreeg de zon overdag
steeds meer kracht, waardoor het
ijs, dat sneeuwvrij was, enigszins
werd aangetast. Er lag op grote de-
len van het traject wel een mooie,
harde maar geen dikke ijsvloer.
Door een felle noordoostenwind
vroren grote wateroppervlakken
maar langzaam dicht. De wind ver-
oorzaakt namelijk golfbewegingen,
wardoor koud water uit de boven-
ste lagen wordt gemengd met mm-
der koud water van iets grotere
diepte. Het dichtvriezen gaat dan
langzamer. Hoeveel vorst is voor
een stevige ijsvloer dan nodig? Voor
een goed bevolkte baan is een dikte
vereist van minstens 8 cm en bij
hardrijderijen en andere festivitei-
ten. waarbij een grote toeloop kan
ontstaan, zoals bij een Elfsteden-
tocht, mag het beslist niet dunner
zijn dan 13 a 15 cm. Voor gezond,
zwart ijs geldt dat het 5 cm dik is
wanneer het bij stil weer drie nach-
ten achtereen circa 5 graden, twee
nachten circa 8 graden, dan wel
één nacht circa 16 graden heeft ge-
vroren.

Ijs van 5 cm dat in één nacht is
gevormd, is sterker dan ijs dat de-
zelfde dikte m een langere tijd en
bij een hogere temperatuur heeft
gekregen. Hoe strenger de vorst
hoe taaier het ijs. IJs dat op modde-
rig en vuil water is gevormd dient
nog dikker te zijn om betrouwbaar
te heten. Boven waterplanten dikt
het ijs altijd weinig aan en later in
de winter kan het door het „wer-
ken" van de bodem daar zelfs ge-
heel wegrotten.

Toch kunnen we ons helaas niet

HET WEER

door Paul Dekkers

aan de indruk onttrekken dat van-
af het eenste overleg van de „Vere-
mgmg de Fnesche Elfsteden" met
de 21 rayonhoofden op 10 februari
voorzitter ir. Jan Sipkema blijk
heeft gegeven weinig kaas gegeten
te hebben van de weersverwachtin-
gen op langere termijn, iets wat ook
al tijdens de aanloop van de Elfste-
dentocht vorig jaar tot uiting is
gekomen. Feitelijk' mag je hem dat
als leek niet eens kwalijk nemen,
wel de weer „deskundigen", die
Sipkema van de zo belangrijke
weennformatie voorzien. Niet van
het KNMI m De Bilt of van een van
de bekende particuliere weerman-
nen, zoals men zou verwachten, be-
trekt het bestuur de weerrappor-
ten, maar van de meteorologische
dienst van de vliegbasis Leeuwar-
den m de persoon van mevrouw
Waalkens.

Uiterst curieus was het verwach-
te weerbeeld, dat door haar in het
weekeinde van 15 en 10 februari
werd geschetst. Als enige zag zij het
op die zaterdag erg pessimistisch
in. want voor woensdag werd dooi
aangekondigd. Op zondag „had
zich een onverwachte wending"
voorgedaan, want ineens werd
aanhoudende vorst in het vooruit-
zicht gesteld en kwam men op het
eerder ingenomen standpunt te-
rug. Voorts was er een verkeerde
kijk op de rol van de bewolking ten
aanzien van de vorst. „De zon, die
de temperatuur nogal deed stijgen,
zal hoogstwaarschijnlijk achter
een dik wolkendek zijn verstopt.
Kortom het ziet er behoorlijk uit",
werd gezegd. Dat kan best zo zijn,
men vergeet (of weet men dat niet?)
er echter tegelijkertijd bij te vertel-
len, dat wolkenvelden 's nachts een
flinke tempering van de vorst m-
houden, hetgeen al gauw vijf gra-
den kan schelen. Per saldo resul-
teert de aanwezigheid van bewol-
king in een groter vorstverlies
's nachts, dan de winst die de afwe-
zigheid van de zon overdag ople-
vert.

Over de opmerking van Sipkema
dat het weer „zo heen en weer"
ging, maakte weerman Hans de
Jong in zijn weerrubnek in het
dagblad Trouw zich terecht boos.

Hij noemde dat zelfs de grootste
meteo-blunder sinds jaren. Een er-
varen en voorzichtige weerman als
de Jong is, wees op het feit dat wij
in deze februanmaand een van de
stabielste winterperioden meema-
ken die de laatste jaren in onze om-,
ge v in g zijn voorgekomen.

Nadat Sipkema begin vorige
week dus de tocht der tochten voor
deze winter voor gezien had gehou-
den: „Het is deze week onmogelijk,
deze winter zal er geen Elf.steden-
tocht zijn", nam de vorst in de loop
van de week dermate toe. dat hem
dat weer aan het denken zette en
hij op zijn eerder gedane uitspraak
terugkwam Door de strenge vorst
koelde het water van onder tot bo-
ven tot een temperatuur van nul
graden of zell.s iets daaronder af,
waardoor het ijs de kans kreeg m,
een versneld tempo toe te nemen.
Bovendien werkte de inmiddels ge-
vallen sneeuw van enkele centime-'
ter.s dikte op het Elfstedentraject
alleen maar gunstig Het belem-
mercle de zon overdag door het ijs
heen te schijnen en het water eron-
der te verwarmen.

Aan de hand van onderstaande
tabel, die de minimum- en maxi-
nmmtemperaturen weergeeft in de
periode dm.sdag 18 februari tot en
met maandag 24 februari op het.
weerstation Zandvoort, blijkt dat'
het ook m onze regio enkele keren
tot strenge vorst is gekomen. Met
de zeer lage waarde van -14 gr.C.
op vrijdag 21 februari werd het
laagterecord van vorige winter
(-12,3 gr C. op 8 januari 1985) met
een halve graad gebroken. Een
laagje verse sneeuw, wegvallende
wind en een vrijwel wolkenloze he-
mel in een continentaal arctische
luchtsoort schiepen bijzonder gun-
stige omstandigheden voor een
sterke nachtelijk» afkoeling.
Wo. 19
-4 rond vriespunt
do. 20
-10 rond vriespunt (in de zon)1

vr. 21
-H +12 (m de zon)
za. 22
-8 +2 (m de zon)
zo. 23
-9 415 (in de zon)
ma. 24
-7 +16 (in de zon)

Voor de koukleumen onder ons,
zijn de winters van de laatste twee
jaar geen pretje geweest. De
schaatsief hebbers echter zijn volle-'
dig aan hun trekken gekomen. Wie
weet. vertellen de kinderen van nu
straks aan hun kinderen of klem-'
kinderen: „Die winters van 1985 en
1986. die kan ik nog goed herinne-
ren. Toen vroor het zo hard, dat je
wekenlang kon schaatsen en er een
Elfstedentocht werd verreden. Dat
maak je nu niet meer mee".
Temperatuurnormalen periode 26.
februan-5 maart' maximum (over-
dag): 6 gr.C. Minimum ('s nachts): O
gr.C.

Volkstuinders moeten nog wachten

De vele volkstuinders van Zandvoort wachten waarschijnlijk vol ongeduld op de lente die de komende maand wordt vér-
wacht. Alhoewel?
Voorlopig liggen de tuinen aan de Keesomstraat er winters bij, en maken de eigenaren zich ongerust over de
aanhoudende vorst, in hoeverre deze schadelijke gevolgen kan hebben voor hun dierbare planten.
Nog even geduld, de dooi komt er aan, nog niet dit weekeinde, maar daarna... foto Harry opheikens



Inschrijving koopwoningen Nieuw-Vennep-Welgelegen Noord 4.
Binnenkort start Slokker Bouw Maatschappij BV te Zoetermeer met de bouw
van 41 Premie A-, 25 Premie B- en 4 ongesubsidieerde koopwoningen.
Voorts worden in de wijk ook 58 gestapelde huurwoningen gebouwd. Die worden
tegen het moment van oplevering op de gebruikelijke wijze toegewezen aan

Type C: een vierkamer eengezinswoning
zoals hieronder afgebeeld.

Type A: een driekamerappartement op
de begane grond met tuin, zoals hier-
onder afgebeeld.

ingeschreven woningzoekenden. Deze advertentie geeft verder uitsluitend
informatie over de koopwoningen. Alle koopwoningen hebben een plat dak
en zijn niet hoger dan twee bouwlagen (ook de appartementen). Er is dus geen
zolderverdieping. Er zijn vier typen koopwoningen.

Type Al: een driekamerappartement vrij- Type G: een royale vijfkamer eengezins-
wel gelijk aan type A,gelegen op de eerste woning met garage, zoals hieronder af-
verdieping, met een balkon en een berging gebeeld.
op de begane grond.

Appartement type A (begane grond) Type G begane grond Type G verdieping

Type C begane grond

woonkamer

keuken i

berging

.i540-

Type C verdieping Situering van de wijk

Eengezinswoningen Premie A

Eengezinswoningen Premie B

Appartementen

Ongesubsidieerde woningen

Premie A-koopwoningen
- 33 stuks type C eengezinswoningen; verkoopprijs

vanaf ca. f 136.000,- v.o.n.
- 8 stuks type Al appartementen; verkoopprijs

vanaf ca. f 110.500,- v.o.n.

Premie B-koopwoningen
- 17 stuks type C eengezinswoningen; verkoopprijs

vanaf ca. f 146.800,- v.o.n.
Deze woningen zijn gunstig gesitueerd op de zon en
aan een waterpartij.

- 8 stuks type A appartementen; verkoopprijs
vanaf f 110.500,- v.o.n.

Ongesubsidieerde koopwoningen
- 2 stuks type C eengezinswoningen; verkoopprijzen

ca. f 133.000,-en f 137.500,-v.o.n.
- 2 stuks type G eengezinswoningen; verkoopprijzen

ca. f 149.000,- en f151.500 v.o.n.
Alle ongesubsidieerde woningen zijn gunstig gelegen op
de zon en aan een waterpartij.

Inschrijvingen worden geweigerd als u op grond van de
woonruimteverordening niet kunt worden beschouwd als
Haarlemmermeerse woningzoekende. Behoudens
enkele uitzonderingen betekent dat, dat u in Haarlem-
mermeer moet wonen, werken of een maatschappe-
Hjke binding hebben. Bij een overschot aan inschrijvers
maakt de gemeente een selektie. Daarbij zal als regel
voorrang worden gegeven aan gegadigden met een

speciale binding aan Nieuw-Vennep. Ook wordt reke-
ning gehouden met inkomen en vermogen. Als u volgens
onderstaand schema te veel ofte weinig verdient, danwei
een te groot bedrag aan 'eigen geld' hebt voor de sub-
sidiecategorie waarop u inschrijft, komt u pas in laatste
instantie eventueel in aanmerking voor selektie.
Geadviseerd wordt om in dat geval in te schrijven op een
meer passende subsidiecategorie.

Vrij op naam (v.o-n.) wil zeggen dat alle bijkomende
kosten zijn inbegrepen. Wel dient rekening te worden
gehouden met renteverlies tijdens de bouw (betaling in
termijnen naarmate de bouw vordert) en financierings-
kosten voor het eventueel afsluiten van een hypotheek.

De premieregeling 1985 is van toepassing.
Premie A-regeling in het kort.
De subsidie wordt verstrekt op basis van een zoge-
naamde samengestelde hypotheek. De subsidie wordt
gegeven als een vast deel van de te sluiten lening
(contante waarde). De rente en aflossing van dit afgezon-
derde deel wordt door het rijk betaald door middel van
gelijke jaarlijkse bijdragen van f 5.500,-. De uitbetaling
geschiedt in principe rechtstreeks aan de bank. De rente
en aflossing van het andere deel van de hypotheek wordt
door de koper zelf betaald. De looptijd van de subsidie
is mede afhankelijk van de rente die het rijk aan de bank
moet betalen doch zal nooit langer zijn dan 30 jaar.
Hoogte van de contante waarde.
De hoogte van de contante waarde wordt vooraf vast-
gesteld aan de hand van het (gezamenlijke) belastbaar
inkomen over 1984.

Telkens na 5 jaar vindt er een toets plaats waardoor de
contante waarde kan verminderen. Vermindering kan
volgen indien het (gezamenlijke) inkomen is gestegen.
Verhoging kan alleen plaatsvinden indien een tweede
inkomen volledig is weggevallen.

(gezamenlijk) belast-
baar inkomen 1984
f 50.001, -t/m f 70.000,-

bijbehorende
bijdragen
5xf 5.000,- (over 5 jaar)

(gezamenlijk) belast-
baar inkomen 1984

t/m f 32.500,-
f 32.501, -t/m f 37.500,-
f 37.501, -t/m f 42.500,-
f 42.501, -t/m f 50.000,-

bijbehorende
contante waarde
f 50.000,-
f42.000,-
f36.000,-
f30.000,-

In dit geval vinden er geen inkomenstoetsingen plaats.

Premie B-regeling in het kort.
De bijdragen worden verstrekt in contanten. Het inkomen
heeft geen invloed op de hoogte van de bijdragen, mits
het (gezamenlijke) belastbaar inkomen over 1984 niet
meer bedraagt dan f 70.000,-. Er zijn derhalve geen
inkomenstoetsingen.

stichtingskosten woning

t/m f 1 42.000,-
f 142.001, -t/m f 1 52.000,-
f152.001, -t/m f 162.000,-
f 162.001, -t/m f 172.000,-

bijbehorende bijdrage

5 x f 5.000,- (over 5 jaar)
4 x f 5.000,- (over 4 jaar)
3x f 5.000,- (over 3 jaar)
2xf5.000,-(over2jaar)

vereist brutojaarinkomen voor voorrang bij de selektie

premie A

Premie B

appartementen

minimum*

f27.000-
{alleenverdiener)

f31.000,-
(alleenverdiener)

maximum

f31.000-
(alleenverdiener)

f45.000-
(tweeverdieners)

ongesubsidieerde woning

eengezinswoningen

minimum*

f33.000,-
(alleenverdiener)

f41.000,-
(alleenverdiener)

f47.500,-
(alleenverdiener)

maximum

f41.000,-
(alleenverdiener)

f55.000,-
(tweeverdieners)

n.v.t.

n.v.L

*Bij 'eigen geld' of een tweede inkomen van de partner kan wellicht met een lager inkomen worden volstaan.

Op de inschrijfcoupon moet u duidelijk kiezen waarop u
inschrijft. Laat u meer dan één mogelijkheid open, dan
kiest de gemeente voor u. Bezwaren daartegen zijn niet
mogelijk.

De geselekteerde inschrijvers krijgen naar verwachting
eind maart a.s. bericht.
Voor dit project gelden aantrekkelijke hypotheek-
aanbiedinqen.

SE&O

Zenden aan: Afdeling Huisvesting, postbus 250,2130 AG Hoofddorp.
De coupons dienen uiterlijk 12 maart 1986 binnen te zijn.

Inschrijfcoupon Welgelegen Noord 4 te Nieuw-Vennep

WM1S2

De ondergetekende
naam:
adres:

.M/V

woonplaats:
woont op dit adres sinds:-
geborente:

.postcode:,
-telefoon:

-op:-
staat wel/niet* ingeschreven als woningzoekende in
Haarlemmermeer; zoja, inschrijvingsnummer:
naam werkgever:.
adres waar (J OVERWEGEND werkzaam bent:-

. telefoon.
gehuwd/samenwonend/ongehuwd/ verwacht te huwen
omstreeks

aantal kamers (excl. keuken en badkamer):
kale huur (excl. servicekosten, verwarming e.d.):
beschikbaar eigen geld ca.
brutojaarinkomen thans ca.
bruto jaarinkomen partner thans ca.
indien eigen huis, restant hypotheek
verzoekt in aanmerking te komen voor een
premie A-appartement*
premie A-eenqezinswoninq
premie B-appartement
premie B-eenqezinswoninq
ongesubsidieerde woning

Datum:

in Nieuw-Vennep,
Welgelegen Noord 4.

Aldus naar waarheid ingevuld 3)

inwonende kinderen:. -jongens . . meisjes

_ _™ vferkoop:

van der Roest
a d v i e s g r o e p ?<*

I [E Slokker
l knrf Brede^ater 18 2715CA Zoetermeer

heeft wel/niet* eerder via de gemeente een koopwoning
gekocht;
zoja in welk plan?

woont thans: zelfstandig/inwonend bij ouders/
inwonend bij derden*
maakt wel/geen* huurwoning/koopwoning* vrij
zoja: flat/eengezinswoning* in Haarlemmermeer/elders*
eigenaar van deze woning:

-2)

Handtekening: .
1) slechts één van beide partners mag inschrijven
2) ook wanneer iemand met wie u samenwoont of gaat wonen

een woning heeft gekocht dient deze vraag bevestigend te
worden beantwoord

3) onjuiste informatie kan leiden tot vervallen van de koopover-
eenkomst.

Eventuele bijzonderheden kunt u vermelden op een aan de
coupon te hechten bijlage.

01720-34011

Onvolledig ingevulde coupons worden niet in behandeling
genomen. *s.v.p doorhalen wat niet van toepassing is.
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Politieke avond trok belangstelling

Bewoners verontwaardigd over
ontbreken van beloofd overleg

ZANDVOORT - Bewoners van
de Fahrenheitstraat in Nieuw
Noord zijn bijzonder boos op de
gemeente dat het beloofde overleg.
tussen hen en ambtenaren van de
iienst PW nog steeds niet heeft
plaatsgevonden. Dit bleek op een
liscussie-avond die op maandag
ilaats vond in 't Stekkie, waar de
/oordvoerder van deze bewoners
it de Pahrenheitstraat zei 'totaal
een vertrouwen te hebben in het

, =meentebestuur nu afspraken
et worden nagekomen'. De dis-

.issie-avond was een initiatief
\an de PvdA en vond plaats onder
voorzitterschap van een onafhan-
lf ;lijk discussieleider.

Vorig jaar werd door de PvdA, af de-
ng Zandvoort, een enquête gehouden

. ider de inwoners van de badplaats.
Oit, om het contact naar de kiezer toe
'« verstevigen en na te gaan welke
vensen er leven onder de bevolking.
De nu geplande discussie-avonden
oioeten gezien worden als een 'follow-

p' van de enquête, waarbij de nadruk
alt op de vraag hoe de PvdA de wen-
en heeft vertaald in het verkiezings-
jrogramma. Burgers krijgen de gele-

genheid hun vragen af te vuren op de
plaatselijke fractieleden van de PvdA
en om tekst en uitleg te vragen over
bepaalde besluiten.

Gekozen is voor een onafhankelijk
(dus niet PvdA-gebonden) discussielei-
der. Maandagavond was dit Hans Ho-
gendoorn, de voorzitter van de plan-
voorbereidingscommissie, die aan het
begin van de avond zijn onafhankelij-
ke positie nog eens benadrukte. Ruim
dertig belangstellenden waren naar
het wijkcentrum gekomen om te dis-
cussieren over 'Wonen in oud en
nieuw noord, nu en in de toekomst',

het thema van 3 maart. Op 15 maart
zal de tweede avond in het Gemeen-
schapshuis worden gehouden.

Verontwaardigd
Bewoners van de Pahrenheitstraat

hebben vorig jaar al een bezwaar-
schrift ingediend tegen het raadsbe-
sluit om het terrein rond de remise te
bestemmen als industrieterrein. Zij
vrezen overlast, speciaal lawaai en
stank, en hebben in een hoorzitting bij
de Provincie hun bezwaren nader toe-
gelicht. Door de gemeente was beloofd
dat door de dienst PW in overleg met
de bewone.-s tot een groenvoorziening
zou worden gekomen die de eventuele
nieuwe bedrijven aan het oog moet
onttrekken. Volgens de woordvoerder
van de bewoners is dit nog niet ge-
beurd. Hij wenste nader geïnformeerd
te worden over het standpunt van de
PvdA in deze kwestie.

Duidelijk werd wel dat de PvdA te-
gen het plan gestemd heeft. "Zo er al
industrieën worden gevestigd, dan
uitsluitend met strikte bepalingen en
alleen schone industrie", was het ant-
woord van de partijtop van Zandvoort
op deze vraag.

Enkele aanwezigen kwamen met het
voorstel het binnencircuitterrein te
bestemmen tot industrieterrein, doch
de aanwezige politici moesten dit plan
de grond inboren. Dit terrein is be-
stemd tot een natuurgebied, met eyen-
tueel een passieve recreatie. Vanuit de
zaal kwam de mededeling dat de diver-
se paarden die momenteel een onder-
komen vinden in dit duingebied lang-
zaam maar zeker huisvesting vinden
aan de manege aan de Keesomstraat.

Op deze avond kwam eveneens naar
voren dat inwoners van Zandvoort on-

gerust zijn over de ontwikkelingen in
het dorp. Wanneer Zandvoort een toe-
ristenplaats is met een woonfunctie,
dan mag zeker in het toeristengeweld
de woonfunctie niet vergeten worden.
Vragen onder andere over het Mabon-
project, of de inwoners straks niet te
hoge abonnementsprijzen voor het
zwembad moeten betalen; of het niet
verstandiger was de grond voor dit
plan m erfpacht te geven etc. waren
niet van de lucht.

De PvdA heeft de belangstellenden
duidelijk gemaakt dat zij van mening
is dat een toeristenwoonplaats niet al-
les hoeft op te offeren aan de vakantie-
ganger. Evenmin is de PvdA van plan
woningbouw op een tweede plan te
brengen, een gelijkwaardige en even-
wichtige ontwikkeling is op z'n plaats.
Vragen over het circuit werden beant-
woord door Ineke Wind die nogmaals
duidelijk het standpunt van de PvdA
verwoordde: "Nu het circuit de wo-
ningbouw niet langer m de weg staat:
wanneer het voldoet aan de eisen van
de wet geluidhinder, dan gaan wij ac-
coord met het voorstel de Grand Pnx
als buitengewone bednjfsomstandig-
heid te aanvaarden. Het circuit hoeft
dus niet weg. Dit standpunt is overi-
gens al bij de collegeonderhandelmgen
in 1982 ingenomen", aldus mevrouw
Wind.

Vragen van aanwezigen over het 'fa-
len' van de landelijke politieke partij-
en m de afgelopen raadsperiode, wer-
den door de PvdA resoluut van de
hand gewezen. "Noch de PvdA, noch
het CDA, noch D66 hebben deel uitge-
maakt van het college de afgelopen
periode. U moet uw klachten depone-
ren daar waar zij thuishoren, namelijk
de enige overgebleven landelijke poli-
tieke partij die deel heeft uitgemaakt
van het college", aldus woordvoerders
van de PvdA.

Zeyen

• Voor treinpassagiers op het station Haarlem is het echt wel even zoeken waar de bushalte naar Zandvoort
zich bevindt. Gelukkig weet deze conducteur het antwoord op de vraag. FOTO DICK LOENEN

ZANDVOORT - Het is echt wel
even wennen voor de treinpassa-
giers die naar Zandvoort willen of
de forenzen die gewoonlijk met de
trein naar werk of school vertrek-
ken op de koude lentemorgen van
3 maart. Dit is immers de datum
waarop de Nederlandse Spoorwe-
gen beginnen met het karwei de
bovenleiding tussen Overveen en
het station Zandvoort te vernieu-
wen. Dit betekent tien minuten
vroeger het warme bed uit, want
de bussen richting Haarlem ver-
trekken ongeveer tien minuten
eerder dan de trein die men ge-
woon is te nemen.

De reizigers uit Zandvoort moe-
ten m de periode 3 maart - 20 april
ook overstappen als ze een aan-
sluitende trein richting Amster-
dam willen hebben, hetzelfde
geldt voor de passagiers vanuit
Amsterdam of verder op weg naar
Zandvoort. Hoewel m de folder
van de NS staat dat de looproute
naar de bussen/dieseltreinen in
Haarlem duidelijk staat aangege-

ven. mankeert hier toch nog wat
aan.

Duidelijk wordt wel in de trein
gemeld dat passagiers voor Zand-
voort in Haarlem moeten over-
stappen, maar de reiziger die ter
plaatse niet bekend is, loopt toch
de kans dat hij/zij het station
Haarlem aan de achterzijde ver-
laat mplaats van de voorzijde
waar bushalte K speciaal voor
deze bussen is ingericht. Ook pas-
sagiers op het Stationsplein die
plotseling een bus met bestem-
ming Zandvoort zien en binnen-
stappen met een strippenkaart
worden teruggestuurd. "Slechts
treinreizigers met een geldig NS-
vervoerbewijs" zegt de buschauf-
feur wat streng tegen een oudere
dame, die wat verbouwereerd de
bus verlaat en weer op haar
schreden terugkeert, nu met een
treinkaartje in de hand. "Ik dacht
gewoon 'een bus', dus ik pak mijn
strippenkaart", verontschuldigt
ze zich wat timide tegenover de
chauffeur.

ADVERTENTIE

CDA
christen
democratisch
appèl

19 maart - verkiezingen
gemeenteraad
Uw stem - onze steun!

Het kan beter in
Zandvoort.

C.D.A. Lijst 4

WATER-
STANDEN

Datum HW LW HW LW
6 mrt 11.4506.35' --.--20.01
7 mrt 00.4808.1313.1021.27
8 mrt 01.4909.31 14.1223.40
9 mrt 023810.2314.58 --.--
10 mrt 03.20 00 39 15.35 11.06
f1 mrt 03.5701.24 16.10 11.49
12 mrt 04.3201.5916.4512.33
13 mrt 05.060045 17.21 13.16
Maanstanden: 10 mrt.NM 15.51 uur
Spnngtij: 12 mrt. NAP + 106 cM.

Discussie mag niet uitlopen op fantasieplan

Centrumplan moet ecQnomisch
ingevuld worden door bedrijfsleven

ZANDVOORT - Het centrumplan dat onlangs aan de raadsleden
werd gepresenteerd, heeft nog een economische invulling nodig van de
ondernemers. Dit bleek op de gisterenmorgen gehouden vergadering
van de commissie midden-en klein bedrijf waar het plan aan de
Zandvoortse ondernemers werd voorgelegd.

Op vragen van de voorzitter van de Federatie Handelsvereniging
Hanze gaf burgemeester Machielsen het antwoord, dat slechts een
samenspel van het bedrijfsleven en gemeentebestuur ervoor kan zor-
gen dat het centrumplan in de loop der jaren in fasen kan worden
uitgevoerd.

Door de heer van Hezik, van het ste-
debouwkundig bureau Hezik Part-
ners, werd uitgebreid ingegaan op de
voor- en nadelen van de diverse ont-
werpen. Duidelijk werd dat de voor-
keur van de stedebouwkundige uit-
gaat naar een eenrichtingsverkeer in
de Haltestraat, waarbij deze straat
vanaf de Zeestraat naar het centrum
tot aan de Kousepael voor eenrich-
tingverkeer wordt opengesteld. Een
zienswijze die ook door korpschef
Menkhorst als 'de beste' wordt gezien.

Dit dan in tegenstelling tot de on-
dernemers uit de Horecasector, die
juist van mening zijn dat de Halte-
straat in de huidige rijrichting gedeel-
telijke behoort te worden opengesteld.

Onderbouwing
Voorzitter Moerenburg van de Han-

ze stelde zich zeer kritisch op tegen-

over het gepresenteerde plan. Hij was
van mening dat een goede econorm-
sche onderbouwing nog ontbrak en m-
formeerde naar de wijze waarop het
gemeentebestuur de invulling van het

plan wenste te zien. "U spreekt van
een toetsingskader. Hoe moet dit ver-
taald worden. Betekent dit dat de door
ons ingeschakelde deskundige, Plan-
buro Terp bij de plannen wordt be-
trokken. of is onze inspraak in dit
opzicht te verwaarlozen", werd door
hem gevraagd.

Door burgemeester Machielsen
werd uitdrukkelijk gezegd dat het
juist de ondernemers zijn die voor een
economische onderbouwing dienen te
zorgen. "Wy zijn zeer verheugd dat
door U een dergelijk planbureau is m-
geschakeld en wachten met spanning
op de resultaten. Het centrumplan
moet als vertrekpunt gezien worden.

ADVERTENTIE

Jan Termes
D'66
LIJST 5

Delen waterleidingnet
worden afgesloten
• ZANDVOORT - Het Waterlei-
tiingbedrijf Zuid-Kennemerland
zal op 10 maart beginnen met een
grondige schoonmaakbeurt van
het buizenstelsel in de gemeente
Zandvoort. Met deze werkzaam-
heden zal worden begonnen in
Bentveld, waarna achtereenvol-
gens Zandvoort-zuid, -centrum, -
noord en het boulevardgebied on-
der handen worden genomen.

Het reinigen van het leidingnet is
noodzakelijk, omdat ondanks de zuive-
ring van het drinkwater geringe hoe-
veelheden mangaan en ijzer (op zich-
zelf onschadelijke stoffen) in het
leidingnet terechtkomen. Ze zetten
zich in de vorm van een sliblaag vast
in de buizen.

Hoe dikker die laag wordt, hoe gro-
ter de kans, dat bij een toename van
het waterverbruik of hij de bediening
van afsluiters en brandkranen deze
sliblaag losgewoeld wordt, waardoor
watergebruikers bruin water uit de
kraan zien komen. Omdat te voorko-
men, wordt deze sliblaag periodiek
door middel van de zogenaamde spui-
methode verwijderd.

Deze methode komt op het volgende
neer. De buurt die wordt behandeld
wordt van het overige leidingnet af ge-

sloten, met uitzondering van een toe-
voerpunt. Door nu telkens brand-
kraan voor brandkraan te openen,
wordt met hoge snelheid water door de
leidingen geperst, waardoor de slib-
laag door het water worde meegeno-
men en via de openstaande brandkra-
nen wordt afgevoerd.

Het gevolg van deze behandeling
kan zijn, dat gebruikers in die buurt,
die tijdens zo'n behandeling de kraan
openzetten, water met slib uit de
kraan krijgen. Tevens zal rekening ge-
houden moeten worden met een lagere
waterleidingdruk. Voor de gezondheid
is het enigszins troebele water niet
schadelijk.

Door de afsluiting van de betreffen-
de buurt van het waterleidingnet kan
buiten die buurt het stromingsbeeld
in de leidingen veranderen, waardoor
ook daar, maar dan ongewild, slib kan
loskomen.

De werkzaamheden beginnen in het
algemeen om 8 uur en zijn om 5 uur
afgelopen. Geadviseerd wordt van te
voren wat water in voorraad te nemen
en gedurende deze tijd geen gebruik te
maken van de wasmachine. Door mid-
del van advertenties in het Zandvoorts
Nieuwsblad zal bekend gemaakt wor-
den op welke dagen in een bepaald
gebied gespuid wordt.

Wij behoeven geen economische on-
derbouwing te verzorgen. Die behoort
te komen vanuit het bedrijfsleven,
waarbij het rapport van Buro Terp,
wanneer het inderdaad aan de gewek-
te verwachtingen voldoet, een grote
inbreng kan hebben".

Practische vragen
De practische vragen die op deze

vergadering werden gesteld waren af-
komstig van de voorzitter yan Horeca
Nederland, afdeling Zandvoort, Fred
Paap. Hoewel ook deze ondernemers
weinig tijd hadden gehad het plan te
bestuderen, kwamen er wel vragen
over de practische uitvoering hiervan,
als het plan in deze versie zou worden
uitgevoerd.

Behalve dat de Horeca-ondernemers
weinig voelen voor het voorgestelde
eenrichtingsverkeer in de Haltestraat,
was men in deze kring wel van mening
dat het idee, de Poststraat af te slui-
ten, een goed initiatief zou kunnen
zijn. Bovendien bleek uit het antwoord
van de voorzitter dat besprekingen
worden gevoerd om het Uitvaartcen-
trum naar elders in het dorp te ver-
plaatsen.

Belangstelling was er eveneens om
inhoud te geven aan de plannen het
Badhuisplein te verlevendigen. Hier-
brj bleek dat voorzitter Machielsen in
eerste instantie niet denkt aan dag-
winkels aan de 'dode' noordzijde, om-
dat dit dan dagwinkels zouden moeten
zijn met waarschijnlijk een seizoenka-
rakter. Ook over dit punt zal nog heel
wat 'gestoeid' worden voordat plannen
vaste vorm kunnen aannemen.

Op vragen van ondernemers of er al
een termijn voor het totaalplan is op-
gesteld, werd ontkennend geantwoord.
Voordat tot een eventuele fasegewijze
uitvoering zal worden overgegaan zul-
len ondernemers, plannenmakers en
gemeentebestuur nog rond de tafel
moeten gaan zitten.

Parkeerperikelen
Ondanks de uitleg van korpschef

Menkhorst ten aanzien van de even-
tueel te nemen stappen om de automo-
bilisten naar goed bewegwijzerde par-
keerterreinen/gelegenheden te verwrj-
zen, bleek de vergadering hier vrij
sceptisch tegenover te staan.

Wel zullen m de naaste toekomst
kleine verkeersveranderingen (onder
andere in de Oranjestraat) worden uit-
gevoerd. Deze kunnen dan in een later
stadium bij het centrumplan worden
betrokken. Volgens burgemeester Ma-
chielsen zijn dit kleine experimenten
die financieel verantwoord zijn.

Door korpschef Menkhorst werd er
nu al op aangedrongen in de toekomst
te nemen verkeersmaatregelen via een
stringent regiem uit te voeren. 'Het
moet niet zo zijn dat de ene zaterdag de
straat wel ingereden mag worden, °n
de volgende week niet'. Ook verwacht
de korpschef dat het publiek wel opge-
vped kan worden de parkeerterreinen
die ervoor worden aangewezen ook te
gebruiken.

Voor het overige lijkt het alle-
maal wel mee te vallen. Er zijn
wel verschillende forenzen die
voor deze periode een lift versierd
hebben, maar het overgrote deel
van hen, neemt het ongerief voor
hef. Er wordt hier en daar wat
gemopperd, maar dat kan ook
aan de lage temperatuur liggen.
Als pleister op de wonde heeft de
NS voor iedere passagier een
avond- of ochtendkrant, dus ve-
len arriveren uitgelezen op de
plaats van bestemming.

In Zandvoort is gedurende deze
periode van 3 maart - 20 april een
stopverbod ingesteld aan de west-
zijde van de Van Sperjkstraat. Dit
om opstoppingen in deze straat
waar de bussen elkaar moeten
passeren, te voorkomen. In de pe-
riode 28 t/m 31 maart (het paas-
weekeinde) zullen dieseltremen
de passagiers van en naar Zand-
voort vervoeren en wordt gedu-
rende die periode ook het stopver-
bod in de Van Speijkstraat opge-
heven.

ADVERTENTIE

een
vlot leren

jack?
see Morris

before
you buy

Haarlem
Barteljornsstr 20 (bij Grote Markt)

tel (023) 312655
Amsterdam'

Leidsestraat9(bij Koningsplein)
tel (020)223596

'Zwembad' in
Groot Kijkduin

ZANDVOORT - Een gesprongen
waterleiding m het appartementenge-
bouw Groot Kijkduin heeft gezorgd
voor een 'zwembad' op de begane
grond.

Bij het invallen van de dooi dinsdag-
middag sprong een waterleiding m een
werkkast op de eerste verdieping. Het
water stroomde via de trappen naar
beneden met bovengenoemd gevolg.
De gealarmeerde brandweer en de
dienst PW moesten bij afwezigheid
van de bewoner de deur van de werk-
kast forceren, voordat de waterstroom
gestopt kon worden.

Het opruimen van dit ongewenste
zwembad heeft de mensen van de
brandweer en PW geruime tijd bezig-
gehouden.

IJs afgekeurd
ZANDVOORT - De gemeentepolitie

van Zandvoort maakt bekend dat de
invallende dooi het ijs op de diverse
vijvers onbetrouwbaar heeft gemaakt.
De bordjes 'Gevaarlijk ijs' die winter
en zomer bij het Zwanenmeer en de
Vrjverhut staan, ppjken er de komen-
de week dus niet voor niets.

ADVERTENTIE

OPROEP
Aan alle Zandvoortse ondernemers om aanwezig te
zijn bij de gecombineerde vergadering van VVV
hanze-Horeca en strandpachters vereniging Ook
voor niet leden. Ter bespreking en presentatie van
de evenementen in het seizoen 1986 c.q.
Midzomernachtfeest, Tropicana Festival,
Racefestival, Jazzfestival en evt. Pro Worldcup
Surfen.
In Hotel Keur Zeestraat Zandvoort op donderdag
13 maart a.s. om 20 uur.

Samenwerkinsgsverband VVV Horeca-Hanze en
Strandpachtersvereniging.

Politie begroet
eerste vrouw

ZANDVOORT - De eerste
vrouw heeft haar intrede gedaan
in het Zandvoortse politiekorps.
Het is de 20-jange Jacoba Helena
Maria Appelman uit Bovenkar-
spel. Zij heeft haar opleiding aan
de Politieschool Noord-Holland
in Amsterdam voltooid en is
woensdag 5 maart in Zandvoort
beëdigd.

Mejuffrouw Appelman zal haar
stageperiode doorbrengen brj het
korps gemeentepolitie van Zaan-
stad, waarna zij aan het einde
van dit jaar m Zandvoort met
haar taak zal beginnen.

Op dezelfde dag werd m Zand-
voort beëdigd Derk Drenth (34)
die per l maart als zomeragent
werkt. Hoofdagent Drenth was
na zijn opleiding werkzaam by de
korpsen m Veendam, Nieuwe Pe-
kela en Waalre. Door hem wordt
een part-time baan geambieerd.

o Agente Appelman de eerste
vrouw in het Zandvoortse korps.

Zijn echtgenote die als huisarts
werkzaam is, werkt eveneens
part-time, zodat de functie van
'zomeragent' m Zandvoort pre-
cies voldoet aan de werkverdeling
die door hem en zijn vrouw wordt
gewenst.

Zandvoorts
Nieuwsblad

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts ƒ 19,55 per halfjaar (ƒ 36,95 per jaar)
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FAMILIEBERICHTEN

t
Na een liefdevol en zorgzaam leven is na een
langdurige ziekte, vroeger dan verwacht, op 61-
jarige leeftijd voorzien van de H. Sacramenten
der Zieken van ons heengegaan mijn lieve
vrouw, onze zuster en schoonzuster

Amerenüa G. Rolvers
echtgenote van L. Thomas.

Zandvoort:
L. Thomas
Fam. Rolvers
Kam. Thomas

2042 CD Zandvoort, 4 maart 1986
Frans Zwaanstraat 32
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zand-
voort.
Bezoektijd is op vrijdag 7 maart a.s. van 19.00 tot
19.30 uur.
De Eucharistieviering wordt gehouden op zater-
dag 8 maart a.s. om 11.45 uur in de parochiekerk
St Agatha, Grote Krocht te Zandvoort.
Waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats Tollensstraat te
Zandvoort

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de aula van de begraafplaats.

Geen bezoek aan huis - Geen toespraken.

ADVERTENTIES

Ons bedrijf verhuist
per 1 maart 1986.
telefoonnummer
ongewijzigd.

AFZENDER:

LOODGIETERSBEDRIJF

SPOLDERS fo.v.
CURIESTRAAT 2 G
POSTBUS 58
2040 AB ZANDVOORT
TELEFOON 02507-12630

Waterleidingbedrijf 4
Zuid- Kennemerland |
SPOELEN VAN HET WATERLEIDINGNET

LICHTE ROESTKLEUR VAN HET LEIDING-
WATER kan tijdelijk optreden als gevolg van
het noodzakelijk spuien van het leidingnet.
Deze overlast is helaas niet te voorkomen.
Voor de gezondheid is dit enigszins troebele
water niet schadelijk. Geadviseerd wordt m
de periode tussen 8.00 uur en 17.00 uur

GEEN WASMACHINE TE GEBRUIKEN

Wanneer het wasgoed desondanks rood-
bruine ijzervlekken vertoont, kunnen deze
worden verwijderd door het nog natte was-
goed opnieuw te wassen met schoon water.
Men doet er dan goed aan om de eventueel
aanwezige filters voor het gebruik schoon te
maken.

De werkzaamheden zullen worden uigevoerd:
a. in Bentveld en langs de Zandvoortselaan

van 10 t/m 15 maart;
b. in Zandvoort Zuid, dit gebied wordt

begrensd door de spoorlijn Haarlem -
Zandvoort, Burg. Engelbertstraat,
Mansstraat, Cort v.d. Lmdenstraat en de
Zwaanstraat, van 17 t/m 28 maart;

c. voor de overige gebieden in Zandvoort
volgt een nadere aankondiging.

Voor inlichtingen kunt U bellen 023 - 312750.

Direkteur van het WLZK.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-17244/12137/13278

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-KiySTAlLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM: ZANDVOORT:
(C Koper)

023-255021 02507-18225

. Garasner & Co,
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORIMUIZEIM
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Aangevraagde bouwvergunningen
27B86 A. J. v. d. Moolenstraat 68 verbouw woning
23B86 Haltestraat 12 vernieuwen voorgevel
Men kan deze aanvragen inzien bij ce afdeling Bouw- en Woningtoezicht op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur gedurende een week na ver-
sohijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar mdie-
nen bij burgemeester en wethouders Deze bezwaren zullen bij de beoordeling
worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden ver-
leend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder is het mogelijk dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeer-
de Staten nodig is

Verleende bouwvergunningen
11 B86 Hogeweg 22/23 verbouw flatwoning
151 B85 Lorentzstraat 10 plaatsen dakkapel

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arpb binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Voorbereidingsbesluiten
De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat tergemeentesecretane,
afd. volkshuisvesting en ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage
liggen de besluiten van de raad van 25 februari 1986, nrs. 4a en 4b.
Bij deze besluiten zijn in voorbereiding verklaard
a. een herziening van het bestemmingsplan'Natuur- en recreatiegebieden'

t.b.v. het terrein gelegen ten noordwesten van het circuitterrein 'het
Roggeveld';

b. een herziening van diverse bestemmingsplannen t.b.v. het gebied'Kop
van Lennepweg, Caravankamp de Zeereep e.o., zwembad De Duinpan
en het Vijverpark'.

6/7 maart 1986 ( GEMEENTE

Zandvoortse
WOLBOETIEK

OPENINGSAANBIEDING
Streng wol 300 gr.
geschikt voor hpren- en jongenstruien

Heeft de
mooiste en
meest ge-
sorteerde
kollektie van
Noord-Hol-
land en ook
de langha-
rige Ierse
mohair

ƒ 10.-
Kom kijken! Kerkstraat 22
Openingstijden dinsdag t/m vrijdag 12.00-18.00 uur.
Zaterdag 10.00-17.00 uur Zondag 13.00-17.00 uur

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

IJMOND MTS
Samenwerkingsschool voor de Umond

en het Haarlemse gebied
Roos en Beeklaan 4 - SANTPOORT - Tel. 023-38 31 34

INSCHRIJVING
VAN LEERLINGEN

Dagopleiding:

Avondopleidingen:

* BOUWKUNDE
RESTAURATIETECHNIEK

* WEG- EN WATERBOUWKUNDE
* PROCES- EN MILIEUTECHNIEK
* WERKTUIGBOUWKUNDE
* ELEKTROTECHNIEK
* ELECTRONICA

COMPUTERTECHNIEK (in voorbereiding)

* PROCESTECHNIEK
* TECHNISCHE STERKSTROOM

INSTALLATIES
* TECHNISCHE INFORMATICA
* MIDDELBARE LASTECHNIEK
* MILIEUTECHNIEK

Tot het eerste leerjaar van alle afdelingen van de dagopleidingen kunnen
worden toegelaten:
a. bezitters van een LBO-diploma, waarbij de vakken Nederlands of een mo-

derne taal, wiskunde en natuurkunde volgens het C-programma (op C-
niveau) zijn geëxamineerd en de overige drie vakken ten minste volgens
het B-programma (op B-niveau).

b. bezitters van een MAVO-4-diploma.
c. bezitters van een bewijs van overgang van de derde naar de vierde klas

HAVO.
d. degenen die en gelijkwaardige opleiding hebben genoten.

INSCHRIJVING:
Een aanmeldingsformulier kan worden aangevraagd of afgehaald bij de ad-
ministratie van de school. Het ingevulde formulier moet zo spoedig moge-
lijk worden ingeleverd. Het dient in ieder geval vóór 6 mei in het bezit te zijn
van de school, ook als men nog niet het vereiste bewijs van toelating be-
zit.

Voor het bezoeken van de informatie-avonden, die op de Umond-MTS wpr-
den gegeven op de maandagavonden, kan men telefonisch via de admini-
stratie van de school een afspraak maken.

Gediplomeerd

PEDICURE
komt aan huis
ook 's avonds.

Voor afspraak.
Tel. 19632.

na 18.00 uur.

HANS
PROFICIAT MET JE KRUISJE l

ALLE JANSSENS f

Gesloten
wegens
waterschade
t/m zaterdag 8 maart

J. VAN CAMPEN EN ZOON
SCHOEN- en SLEUTELSERVICE

C. Slegersstraat 2 - Zandvoort -
Tel. 02507 - 1 54 49

Er zijn nu al hele mooie

paaseieren

R. v.d. Werff
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie)

BALLETSTUDIO MARIJKE FANCHER
Oranjestraat 12 Zandvoort

Klassiek - Jazz Ballet
Tapdance en Aerobic

Alle leeftijden.
Inl. tel. 14677/18981

. ADMINISTRATIEKANTOOR

J&K Janssen & Kooi/
J. P. Heyeplantsoen 12, 2041 PA Zandvoort
Telefoon 02507-18119
Wij verzorgen voor u het
AANGIFTEBILJET INKOMSTENBELAS-
TING en BEDRIJFSBOEKHOUDING

GR. KROCHTT(naast A.H.)

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

Pï/ SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort
Telefoon15186

BALLETSTUDIO 118
Conny Lodewijk

voor verantwoorde
beoefening van
klassiek - disco - jazzballet •
tapdance
Pré-ballet vanaf 4 jaar

Inschrijving vanaf nu:
Corn. Slegersstraat 2a

Voor info bel 17789,
b.g.g. 070-648415

EJTUTI
Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht

VOOR DE LEDEN KOMEN
BESCHIKBAAR:
1. De flatwoning

MR. TROELSTRASTRAAT 62/16
Huur ƒ386,10 per maand

Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en berging.

2. De flatwoning
DR. DE VISSERSTRAAT 46
Huur ƒ338,65 per maand

Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en berging.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verle-
nen voor deze woningen slechts woonvergunning aan:
- twee-persoonshuishoudens
- alleenstaanden

3. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 180
Huur ƒ686,00 per maand

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, lift, c.v. en
berging.

4. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 192
Huur ƒ 686,00 per maand

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, lift, c.v. en
berging.

5. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 367
Huur ƒ 686,00 per maand

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, lift, c.v. en
berging.

6. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 171
Huur ƒ654,60 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, lift, c.v. en
berging.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verle-
nen voor deze woningen slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- twee-persoonshuishoudens

7. De garage
LORENTZSTRAAT P
Huur ƒ 82,40 per maand

De huurders van de woningen Lorentzstraat 301 t/m 391 hebben
voorrang bij de toewijzing. Daarna de huurders van de woningen
Lorentzstraat 399 t/m 529 en 166 t/m 266. De toewijzing ge-
schiedt in volgorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het teke-
nen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder van deze
garage de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2
en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

8. De parkeerplaatsen
MR. TROELSTRASTRAAT l alsmede C óf E
Huur ƒ 25,00 per maand (per parkeerplaats)
De huurders van de woningen Mr. Troelstrastraat 62-1 t/m 62-27
hebben voorrang bij de toewijzing. De toewijzing geschiedt involg-
orde van lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huuro-
vereenkomst dienen de nieuwe huurders van deze parkeerplaat-
sen de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en
3 alsmede het rijbewijs te tonen.

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 11 maart aanstaande
vóór 7 uur 's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belang-
stelling heeft voor meerdere woningen en/qf garages kan men dat
kenbaar maken in één brief; het is niet nodig voor ieder object een
aparte brief te schrijven. U dient de woningen/garages in volgorde
van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brieven-
bus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur ver-
strekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van
een woonvergunning berust bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOOR-
LOPIGE toewijzing zal eerst op vrijdag 14 maart a.s. om 14.00 uur in
het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging worden gepubli-
ceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vere-
niging geldende 'puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor het
toewijzen van woningen'. Dit systeem is gebaseerd op het gemeen-
telijk puntensysteem.

In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:

- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentetijk punten-

systeem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het on-
derdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

RUILRUBRIEK MAART 1986
1. Aangeboden: 2-kamerflatwoning

MR. TROELSTRASTRAAT
Huur ƒ386,10 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche,
c.v. en berging.

Gevraagd: Woning op de begane grond.

Reacties dient u vóór het einde van deze maand schriftelijk in te die-
nen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning ie-
mands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lid-
maatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het
einde van deze maand.

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE

OF OUDE IJSKAST

adverteer in de krant
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Nieuwe Escort ook
met ABS leverbaar
Ford heeft onlangs een aantal wijzigingen en verbeteringen aange-
bracht aan de Escort personenwagenserie. Om te beginnen werd de
vormgeving van de carrosserie wat gemoderniseerd, en dat leidde tot
een verlaging van de luchtweerstand met 8 procent. De bumpers zijn
nu van polycarbonaat vervaardigd, een materiaal dat in hoge mate
schokbestendig is. Het front met de laaggeplaatste radiateurinlaat en
gestroomlijnde koplampen gaat vloeiend over in de steiler oplopende
motorkap. Aan de achterzijde is een integrale spoiler in het plaatstaal
van de achterklep geperst en zijn de achterlichtunits herzien.

Een bijzonderheid is, dat voor de Es-
cort nu ook tegen een relatief lage
meerprijs (ƒ 1.593,-) een anti-blokkeer-
remsysteem leverbaar is. Dit nieuwe
systeem is speciaal ontworpen voor
kleine en middelgrote auto's met voor-
wielaandrijving, waarbij een van de
hoofddoelstellingen was om de kosten
van het systeem op een bij deze klasse
passend niveau te houden. De tot nu
toe bekende anti-blokkeersystemen
kenmerkten zich door een volledig
elektronische sturing, een kostbare
voorziening en daarom is hun toepas-
sing beperkt gebleven tot de grotere en
duurdere automobielen.

Het nieuwe systeem werkt met een
tweetal hydromechanische modula-
tors, die aan weerszijden van het
transmissiehuis zijn gemonteerd en
elk via een getande rubberriem vanaf
een aandrijfas worden aangedreven.
De modulators zijn tussen de hoofd-
remcilinder en het scheidingspunt
van de leidingen naar het voor- en
achterwiel in het diagonaal geschei-
den remsysteem opgenomen. Al met al
betekent dit een doorbraak, die de gro-
te voordelen van het anti-blokkeersys-
teem, te weten behoud van nchtings-
stabiliteit en bestuurbaarheid tijdens
krachtig remmen, nu binnen het be-
reik van een veel grotere groep auto-
mobilisten brengt.

Andere aantrekkelijke standaard-
voorzieningen en opties zijn de op
brandkasten geïnspireerde sloten voor
de portieren en het startcontract, een
elektrisch werkend snelontdooiings-
systeem voor de voorruit en een hifi-
geluidsinstallatie met vier luidspre-
kers en equalizer.

Cabriolet
De Escort is leverbaar in een verschei-
denheid van carrosserieversies. Naast
drie- en vijfdeurs sedans is er een vijf-
deuis stationwagen, terwijl binnen-
kort een cabrioletversie zal volgen.
Wat uitrustingsniveau betreft is de C-
versie het laagst geprijsd en dus het
meest eenvoudig, maar dat betekent
niet onvolledig uitgerust, integendeel.
Dan komen de CL-versies aan de beurt
en de luxueuze Escort Ghia en de
Sportieve Escort XR3i. De Ghia heeft
een velours bekleding, de XR3i ken-
merkt zich door enkele aerodynami-
sche hulpmiddelen, brede wielen met
laagprofielbanden en een op sportieve
prestaties afgestemde wielophanging.

De motoren varieren van 1,1 tot 1,6
'liter. In het middel varrhet prosram-

ma is er nu keuze uit twee verschillen-
de motortypen: een nieuwe, uiterst
zuinige 1,3 liter 60 pk en een eveneens
nieuwe 1,4 liter 75 pk. Ook de Escort
dieselmodellen met de 1600 cm3 motor
blijven leverbaar.

Al vier miljoen
Sinds de introductie van de voorwiel-
aangedreven Escort in 1980 is het een
'bestseller' geworden. In 1981 werd de
Escort tot 'Auto van het Jaar' gekozen
en tot nu toe zijn er over de hele wereld
al meer dan vier miljoen voorwielaan-
gedreven Escorts verkocht. Met de nog
verder geperfectioneerde nieuwste
modellen ligt een voortzetting van dit
verkoopsucces zeer beslist voor de
hand.

Ford bracht een aantal verbeteringen aan op de Escortserie, met als belangrijkste nieuws ae mogelijkheid tegen een re-
delijke meerprijs een anti-blokkeerremsysteem mee te leveren.

Autoverkoop nadert
weer half miljoen

Met een totaal van 495.685 kwam de
verkoop van personenauto's het afge-
lopen jaar dicht in de buurt van het
half miljoen Het totaal van het re-
cordjaar 1979 (575.059) werd nog lang
met benaderd, maar dat had ook nie-
mand verwacht Sinds het dieptepunt
m 1981 (390.990) is er weer een jaarlijk-
se stijging waar te nemen en de auto-
branche is vol vertrouwen, dat die
stijgende lijn zich voorlopig zal hand-
haven.

Van de twintig meest verkochte
merken zien de cijfers er als volgt uit:

l.General Motors 87.859
waarvan Opel 87.C82

2. Ford 56.435
waarvan Ford Europa . . 56.394

3. Volkswagen/Audi 44.954
4. Fiat 30.019
5. Renault 28.904
f>. Volvo 26.661
7. Nissan 25.098
8. Citroen 24.855
9. Toyota 24.560

10. Peugeot/Talbot 24.157
11. .Mazda 16.782
12. BMW 12.995
13. Mitsubishi 12.692
14. Suzuki 12.262
15. Mercedes-Benz 11.909
16. Honda 11.890
17. Lada 8.732
18. *eat 7.213
19. . . . Austin/Rover . . . .5.774
20. Daiat.su 4.433

Opel sponsort twee rallyteams

Het Nederlandse Camel Trophy '86 team, van links naar rechts reserve Gerrit
Dammer, Rob van Leeuwen en Jan Bos.

Rob van Leeuwen samen
met Jan Bos naar Trophy

Na een zenuwslopende keiharde se-
lectie, die de overgebleven vijf kandi-
daten op het testgebied van Land Ro-
ver in Engeland tot het laatst in span-
ning hield, is de keuze voor het Neder-
landse Camel Trophy '86 team uitein-
delijk gevallen op Rob van Leeuwen
[27) uit Maassluis en Jas Bos (31) uit
Maartensdijk.

Gerrit Dammer (24) uit Breda werd

geselecteerd als reserve en zal alle
voorbereidingen en trainingen tot aan
het vertrek van het Nederlandse team
naar Australië meemaken.

Daar wordt op 12 maart gestart op
Cooktown. De route voert westwaarts
via het gebergte van de Great Divi-
dmg Range en een rivierennjk gebied
en de Australische bush naar Darwin,
een traject van raeer dan 1600 km.

Net als vorig jaar brengt het
Opel Dealer Team Holland twee
ijzers in het vuur in de strijd om
het open internationale Neder-
landse rallykampioenschap, en
wel de Manta 400 en de groep A
Kadett GSi.

Voor de Manta is ditmaal de Belgi-
sche toprijder Guy Colsoul gecontrac-

teerd. die zich ook met de technische
preparatie gaat belasten. Zijn naviga-
tor is Hedi van de Kimmenade. De
Kadett zal worden bemand door Paul
Maaskant en navigator Hans van
Beek

In Nederland komen beide equipes
voor het eerst in actie tijdens de Am-
sterdam-BP rally op 21 en 22 maart
a.s.. maar dan zullen ze hun eerste
rally van dit jaar. de Circuit des Ar-

denne1; m België op 7, 8 en 9 maart al
achter de rug hebben. In totaal wor-
den du -naxn 10 rally's gereden,
waarvan 6 :n Nederland.

Het Opei Dealer Team Holland 1986
met v.l.n.r. achter de Kadett GSi Hans
van Beek en Paui Maaskant en achter
de Manta 400 Guy Colsoul en Hedi van
de Kimmenade.

YORK OPTIEK
Haltestraat 5/ Zandvoort/ Telefoon: 02507-12174 Leidsestraat 32/ Amsterdam/ Telefoon: 020-23 32 95

Knicpinc
KUNSTSTOF • KOZIJNEN

R AMEN, DEUREN, SCHUIFPUIEN, ROL-
LUIKEN,ERKERS EN DAKKAPELLj

KOMO gekeurd
10 jaar garantie

aannemers-
bedrijf gebr.

BezooKonze 0611 Blll* fa V
showroom: Tolweg 18, Zandvoort -tel. 02507-19120

Openingstijden.
zaterdag van 1 0.00- 1 6.00 uur. dinsdag l/m vrijd?y 1 3 30-1 7.30 uur.

/k" JaaM*o

Alweer 4 jaar verkopen wij al onze
overheerlijke ovenverse produkten
op het Raadhuisplein.

Wij vieren dit met onze traditionele

MOORKOPPEN RECLAME

l MOORKOP a f 1,-
KEUR
UW ECHTE BAKKER
RAADHUISPLEIN 2 - TEL. 12404 ANNO 1913

Bij Renault kunt u zich sterallures
veroorloven tei"

\\annecru nu besluit om een Renault S) of 11
>Broad\\ay aan U1 S''haffen, hebben \\ïj goed
nicmvs voor u: u krijgt van ons namelijk een

renteloze financiering van maar liefst i'. 10.000.-.
'n Aanbod dat u u\v neus niet voorbij kunt lat en gaan.

De financiering is op basis van een huurkoop-
overeenkomst. \\aarbij de \\ettelijke aanbetaling"
verplicht is. Het maximum kredietbedrag is f!().()()(),-.

Af te lossen in maandelijkse termijnen tegen

5 laar plaatwerkearantie.

(1% rente. ICen buitenkansje ' dus om aan xo'n al
luix'volle auto te komen. Met een uitrustingsnixeau
\\aarje u legen /.egt

Bijvoorbeekl c'en Philips autoradio. 1-Atia-
vagante \\ielilo|)])en. Sjx-ciale bekleding Spoilers.
c-en soepel schakelende \ i j lbak . een \ a n binnen
uit \crstelbarebuitonspiegelendaarnogeeiise.\tra
liovenop \oorde Rc ' i iaul l ^ Bi-oad\\a.\ een fraai stel
dubbele koplampen, xoals op de Renault 11

INAULT 9 ENÜ BROADWAYi

( i r i | p u \ \ kans dus., \aasl de financiering op
jaaibasis kun! u ook een financiering afs lu i t on
op basis \ an tuee of driejaar, tegen 't /.éér aantrok
keli|ke i ent epen entage \ a n S(V

De akl ie duurt tot !•~> maart HKSli. Komt u dus
nu snel e\en bij ons langs \\,\\ of u nu de Renault (.ï
Bioad \ \ a \ i \a . f. 19.400.-il u lusiei'BT\\ )o fde
Renault 11 Broaduax ( \ a f. 19.500,-inclusiefBT\\ )
kiest, \ \ i j leveren hem met veel xorgen garantie af.

Renault adviseert elf oliën.

Zandvoort; Rinko, Curiestraat 8 (Nieuw Noord),
Tel. 02507-13360.
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(veelal naast/bij supermarkten van Dirk van den Broek, Bas van der Heijden, Digros en Oirkson). • Amsterdam: Nieuwpaortstraat, Lijnbaansgracht, Sloterkade,
Delflandplein, Osdorpplein, Lambertus Zijlplein, Plein '40 - '45, Motorkade, Kamperfoelieweg, Kastelenstraat • Zwanenburg • Hoofddorp • Nieuw Vennep
• Zandvoort • Volendam • Hilversum • Katwijk aan Zee • Sassenheim l Hillegom l Noordwijk • Leiden l Noordwijkerhout • Oude Wetering II Spijkenisse
• Dordrecht • Sliedrecht l Bolnes l Ridderkerk t Papendrecht • Vlaardingen • Schiedam • Rotterdam: Overschie, G.J. Mulderstraat en Alexanderpolder.
(zie voor juiste adressen de Gouden Gids). Aanbiedingen geldig t/m 15 maart 1986.

Zandvoort - Thorbeckestraat 9 -
TELF.NR 02507-13420
Openingstijden: 9.00-18.00 uur dagelijks
Zondag- en maandagmiddag geopend
van 13.00-17.00 uur

MODERN ART t/o Casino
o
D
E
S
H
OP 21 MAART 1986 brengen wij onze
W LENTE- en ZOMERMODESHOW met o.a.

MARIMEKKO, VUOKKO uit Finland
MAUD FREDIN FREDHOLM uit Zweden
't PAAPJE en DE BOBBERT uit Nederland

en vele andere internationale collecties

VRIJDAG 21 MAART 1986
14.00 uur 's middags
20.00 uur 's avondsBOUWES-HOTEL

ONZE LADY SPEAKER zal zijn ANNEMIEK TAN
Entree ƒ 20,- per persoon, inclusief bij entree café-
compleet, in de pauze wordt u een cocktail met een
hartig hapje aangeboden. De kaarten voor onze
modeshows zijn te verkrijgen in onze zaak.

Wij wensen u een plezierige modeshow toe.

Hotel 't Oude Posthuis
vraagt voor het a.s. seizoen

FLINK MEISJE
v.d. ochtenduren.

"int: Mevr. v.d. Werff
Haltestraat 60

tel. 16162

n Goede Raad
VVD
Lijst 2

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd m poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

l&'jft SLAGERIJ ARBOUWI
IIALTtSTBAATia-ÏIMlLMZAMOVOOHT-TCi. (C1S07]H« II

HALTESTFUAT 12 - 2042 LM ZANDVOORT -
TEL. (02507) 12616

Riblappen 500 gr. 9,50

Shoarmavlees 100 gr. 1,65

Tongeworst 100 gr. 1,40

Ham 150 gr. 2,25

Rosbief 100 gr. 2,95

Berliner 100 gr. 1,40

Lever 100 gr. 1,60

Pekelvlees 100 gr. 1,95

Leverworst 250 gr. 2,25

:: 'Uroouste. rmitiikiirw 4e Fan* DMOCK.

Gegarandeerd rundvlees
zonder verboden hormonen.

FORD en VOLVO

- Tweséaurané

••£55
Bloemendaal aan Zee

Tel. 023-252280

Wij vragen voor zo spoedig
mogelijk

KOK
voor het seizoen, met mogelijkheid
tot vaste aanstelling.

Leeftijd 20-22 jaar, opleiding
leerling-kok SVH of diploma KOK
LTS C-niveau. Enige ervaring in
restaurantkeuken vereist.
Kandidaten dienen gewend te zijn
vrij zelfstandig te werken.

Sollicitaties telefonisch of schriftelijk
(postbus 315, 2040 AH Zandvoort).

SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijmau...
voor een goed verzorgde auto!!!

HOK \\ IN .IK
F.KN KKRS\ KRSK

WERKKRACHT

ZANDVOORT
2000

XXX
NIEUWE MENSEN

XXX
OPEN EN EERLIJK

BELEID
XXX

BEGRIJPELIJKE
POLITIEK

XXX
STEM LIJST

6

....PEDICURE....

JOSÉ LOQMAN-
MQLENAAR
gedipl.
pedicure/manicure
Brederodestr. 18
tel. 13660
Beh. vlgs. afspraak.
Lid LOV.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

Zandvoorts Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia,

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9 , Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 •, Zandvoort
AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort
Drog. Bakeis,

Kerkstraat 31 , Zandvoort
Sig.mag. De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

Makelaardij
ATTEMA o.g.
Hogeweg 66, tel. 12715

Te koop aangeboden:

Woonhuis met
kl. zomerhuis

kamer-ensuite,
4 slaak.,
douche/W.C.

Gelegen: Brugstraat

Vraagprijs /145.000,-

Woonhuis met
schuur

woonk.,
4 slaapk.,
voorzien van c.v.

Gelegen: Swaluestraat

Vraagprijs: ƒ85.000,-.

Drögisterij-Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

WÏNM3MG
WEEKEND IN

EEN_VUF
_STÉRREN

BUNGALOW

3VRAAG NAAR HETMBÈLNAME-
^FORMULIER. LOS DE REBUS OP,

EN LEVER HEM DAARNA
IN BU UW BLOEMIST.

VAN KLEEFF
VAN STOLBERGWEG 1

ZANDVOORT

'NS -
NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/

DE MACHTVAN HET KLEINE

Achterweg 5,2103 SW Heemstede

cjino

Serveerster
(met ervaring)

inl.: Tel. 19000.

u onder de mensen.

ARTIS STAAT IN BLOEI
van 6 tot en met 16 maart

25% korting op de toegangsprijs
Tienduizenden bloemen en planten in de dierentuin.

Tien dagen zomer in Artis midden in de winter.
Kom kijken, ruiken en genieten.

Artis is dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur

REDUCTIEBON
Tegen inlevering van deze bon ont-
vangt u voor maximaal VIER PERSO-
NEN een reductie van 25% . '

NAAM;

PLAATS:
Kaarten van ƒ 10,- voor ƒ 7,50
Kaarten van. ƒ 5,- voor ƒ 3,75
(voor kinderen van 4 t/m 9 jaar)
Kinderen tot 4 jaar gratis
toegang.
Deze bon inleveren aan de
kassa van Artis.
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Zandvoortse reservepolitie staat haar mannetje

Realistisch gedrag van acteurs
zorgt voor nodige consternatie

ZAND VOORT - "Zorg ervoor dat die foutparkeerder vertrekt, anders
kunnen wij niet met de oefening beginnen". Een opdracht aan één der
leden van de Zandvoortse reservepolitie, van de wachtcommandant in
liet politiebureau vrijdagavond 28 februari. Buiten staat een snijdende
oostenwind, maar in het hoofdbureau van politie aan de Hogeweg is
het behaaglijk warm. Wat aarzelend kijken de reservisten elkaar aan.
"Nou vooruit dan maar", denkt een van hen en vertrekt naar buiten
om het klusje even te klaren.

Zo eenvoudig ligt dat echter niet. De chauffeur van de geparkeerde
auto weigert iedere medewerking en heeft tal van praatjes om niet aan
liet verzoek te voldoen. Wanneer hij uiteindelijk toch driftig vertrekt,
ramt hij met een daverende klap een andere auto. Blijkt dan niet in het
bezit van een rijbewijs etc.etc. en dan plotseling wordt het de reservist
duidelijk dat de oefening niet moet beginnen, maar dat hij er als het
ware midden in ^it. Want de hele situatie was in scène gezet, ook al had
hij dat in het begin niet direct in de gaten.

blijk gaven toen zij hun biezen moes-
ten pakken.

Door de wachtcommandant werd de
tweede oefenavond gezegd dat de re-
servisten wel konden assisteren voor-
dat men zou beginnen. "Het halve
korps ligt met griep in bed, dus ik ben
blij dat jullie even kunnen helpen. Er
komt net een melding binnen dat er
iemand in onze garage er met een mo-
tor vandoor wil, ga's even kijken", ani-
meerde hij de aanwezigen.

Onder leiding van coördinator M.
•an Schaik en de commandant van de

reservepolitie Zandvoort, adjudant
G. W. Schaap, werd op twee achtereen-
volgende vrijdagavonden een practi-
sche oefening gehouden door het
korps reserve politie. Het doel van deze
oefening was de toepassing van het
.vetboek van strafvordering in prak-
tyk te brengen. Met andere woorden
ndirect werden de politiemedewer-

Icers geconfronteerd met de vraag:
'Kan ik hier optreden, en zo ja, wat is
de beste aanpak", want de deelnemers
tan de oefening waren geen gemakke-
yke klanten.

De verkeersovertreders en andere
reemde figuren waar de reservisten

nee werden geconfronteerd bleken
iet klappen van de zweep te kennen.
3een wonder, want enkelen van hen
sijn in het dagelijks leven politiemen-
en en werken bij het korps van de
Haarlemse politie. Ook waren er werk-
lemers van de NZH, een vervoersbe-
jrijf waar men ook aan lastige passa-
;iers de handen vol heeft.

Bovendien waren ook een aantal echt-
genotes van deze 'acteurs' ingescha-
keld. Er blijkt een team te bestaan van
vier echtgenotes waarvan per oefe-
ning drie meespelen en één op de geza-
menlijke kinderschare past. Het mee-
spelen van de dames verloopt dus per
toerbeurt.

Vreemde vogels
Het gezegde "Onze Lieve Heer heeft

vreemde kostgangers" ging zeker deze
vrijdagavonden op. De eerste vrijdag-
avond werden de reservisten gecon-
fronteerd met twee dames die in de
kelderruimte van het politiebureau in
hun slaapzakken waren gekropen om
daarin de nacht door te brengen. "Wij
hebben geen geld voor een hotel en wij
kunnen toch niet zo op straat bivakke-
ren. Daarom slapen wij hier", was het
verweer van de dames. De laatste vnj-
dagavond bevonden zich twee tafel-
tennissende dames in deze ruimte, die
ook luidkeels van hun ongenoegen

Prompt werd actie ondernomen, een
actie die in eerste instantie niet zo
voorspoedig verliep. De man met de
motor ontstak in woede toen hij be-
trapt werd en zwaaide duchtig met Zeer POSitlCI
een ijzeren staaf. Toen de agenten
daar niet van onder de indruk raakten
en hem toch wilden verwijderen, sloeg
hij met deze staaf een daar geparkeerd
staande auto total-loss. Uiteindelijk
werd de motorrijder toch geboeid op
het bureau afgeleverd.

Intussen had men hier de handen
vol aan een vader en moeder. Zij had-
den gehoord dat hun zoon zich in de
politiecel bevond en wilden hun kind
mee naar huis nemen. "Want die ver-
halen over mensen in een politiecel
zijn niet mis. Wij willen ons kind
graag levend thuis hebben", tierde
'Pa'.

In veel gevallen hadden de acteurs
zich zo ingeleefd in hun rol dat er vaak
assistentie moest worden gevraagd
aan de collega's en de handboeien er
aan te pas moesten komen om hen
over te brengen naar het bureau.

Al deze moeilijkheden en lastige
klanten ten spijt, kon aan het einde
van deze twee avonden met tevreden-
heid door de commandant van de re-
servepolitie en alle betrokkenen wor-
den geconstateerd, dat de Zandvoortse
reservisten hun mannetje wel staan.

Lastige klanten
Ook op het bureau was het een ko-

men en gaan van nu niet bepaald rus-
tige mensen. Een echtpaar dat tot de
ontdekking gekomen was dat hun
auto door de politie was weggesleept in
verband met "een parkeerfout. Bood
keurig excuses aan en betaalde de boe-
te. Toen zij echter met twee agenten
bij hun auto arriveerden, bleek deze
opengebroken te zijn en misten zij wel
het een en ander. Zij wensten hier ter
plaatse aangifte van te doen, en toen
dat niet mogelijk bleek, was er van het
oorspronkelijk zo meegaande echt-
paar weinig over. Het werd een 'zeer
verhitte discussie' die het echtpaar
uiteindelijk toch weer op het bureau
deed belanden.

Door de heer Schaap wordt gezegd:
"Kijk de acteurs waren mensen van
het vak, een rechercheur uit Haarlem,
een man van de buitendienst van de
Haarlemse politie, terwijl er ook nog
een medewerker van de verkeerspoli-
tie was ingeschakeld. Dezen kennen
het klappen van de zweep natuurlijk.
De eerste avond liep alles helemaal op
rolletjes. Wij dachten dat wij een hele
avond nodig zouden hebben, maar wa-
ren echt binnen de kortste keren

-klaar. Wij kregen een compliment.
Volgens de 'acteurs' was het duidelijk
merkbaar dat de Zandvoortse reservis-
ten zo vaak worden ingezet bij evene-
menten. Neem alleen het circuit maar.
Wij hebben daar op hoogtijdagen al-
tijd wel te maken met lastige gevallen.
Nu, die ervaring was duidelijk merk-

Eén van de lastige klanten krijgt men na veel vieren en vijfen toch in de handboeien. Foto Dek Loenen

baar. Daarom hebben ze er de tweede
oefenavond een schepje boven op ge-
daan, speciaal om het ons moeilijk te
maken. Wij zijn echt trots op het re-
sul taat. Deze acteurs worden regelma-
tig ingeschakeld in Noord-Holland bij
dergelijke avonden bij zowel de be-
roeps- als reservisten oefenavonden.
Wanneer je dan een compliment krijgt
over het reactievermogen en het op-
treden van jouw korps, dan sla je dat
complimentje automatisch hoger aan
dan anders".

De voorbereiding van deze oefena-
vonden heeft enkele maanden in be-
slaggenomen. Zo werd door de korps-

leiding in samenwerking met die van
de Zandvoortse gemeentepolitie enke-
le sloopauto's achter de hand gehou-
den die op deze avonden werden inge-
zet en nu overrrijp naar de sloop te-
ruggaan. Bovendien moesten er twee
verschillende programma's gemaakt
worden. Immers de situaties van de
eerste avond waren niet voor herha-
ling vatbaar. Er werden dus twee ge-
heel verschillende draaiboeken opge-
steld, waarbij de deelnemers het de
tweede avond wel ietsje moeilijker heb-
ben gehad dan die van de eerste avond.
"Logisch, de acteurs wisten toen wat
voor vlees ze in de kuip kregen en heb-
ben er een schepje opgedaan", vertelt

waarnemend korpschef Bruntink van
de Gemeentepolitie.

Natuurlijk zijn er wel fouten ge-
maakt: de vraag "Kan ik hier optre-
den, en op welke gronden" werd na
afloop uitvoerig behandeld in de nabe-
sprekmg. Ook het optreden van de
diverse reservisten was goed voor een
geanimeerde nabeschouwing.

Met de zomer en het seizoen plus
evenementen voor de deur is echter
wel gebleken dat het korps van de
Zandvoortse reservepolitie niet voor
een kleintje vervaard is, en ingezet
kan worden bij alle voorkomende situ-
aties.

• Het 'speciale poststuk' arriveert in de versierde kar op het postkantoor.

Afscheidsreceptie werd een groots feest

'Een dag om nooit te vergeten'

Foto Dick Loenen

ZANDVOORT - Voor Joop van Soolingen werd
vorige week donderdag zijn afscheid van het
hoofdpostkantoor in Zandvoort een onvergetelij-
ke dag. Uitdrukkelijk was door hem gesteld 'dat
ik geen drukte wil bij mijn afscheid', maar voor
zijn collega's was dit tegen dovemansoren gezegd.
Zij hadden een afscheidsreceptie in petto die
klonk als een klok en uitgroeide tot een feest tot
laat in de avond.

In de morgenuren ontving het echtpaar Van Soolin-
gen al bezoek van de directeur en enkele medewerkers.
Behalve geschenken en veel vriendelijke woorden aan
het adres van de afscheidnemende functionaris, werd
mevrouw Van Soolingen in de bloemen gezet. Toen het
gezelschap het huis verliet, dacht men dat het hiermee
was afgelopen. Er was echter buiten de collega's gere-
kend.

Om half vier 's middags werd er gebeld en stonden zij

voor de deur met een versierde postkar (een wagentje
dat gebruikt wordt in het postkantoor voor het vervoer
van grote poststukken). Van Soolingen werd verzocht
plaats te nemen en als versierd poststuk werd hij in
optocht naar het postkantoor vervoerd. Toen bleek dat
de collega's niet stil hadden gezeten. Want behalve veel
oud-collega's, de vroegere directeur, hadden ook ver-
schillende familieleden een uitnodiging ontvangen,
plus de diverse sportclubs en andere verenigingen
waarvan Van Soolingen lid is geweest of nog is. Omdat
niemand verstek liet gaan. groeide de receptie in het
postkantoor uit tot een ware happening. Meer dan
honderd gasten kwamen Van Soolingen de hand druk-
ken.

Het werd zelfs zo laat dat een aantal gasten een
maaltijd liet komen, zodat in besloten kring een geïni-
proviseerd dinertje het sluitstuk vormde van een zeer
gedenkwaardige dag. Vermoeid maar zeer dankbaar
keerde het echtpaar Van Soolingen in de late avond-
uren weer naar huis terug.
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Leerlingen houden eigen verkiezing
ZANDVOORT - Door de bovenbouw

van de Van Heuven Goedhart-school
zal op vrijdagmorgen 14 maart een ei-
gen gemeenteraadsverkiezing worden
gehouden.

In het kader van de komende verkie-
zing op 19 maart heeft het onderwijs-
team van deze basisschool van alle po-
litieke partijen en groeperingen van
Zandvoort een afgevaardigde uitgeno-
digd. Het is de bedoeling dat deze poli-
tici de vragen van de kinderen van de
bovenbouw (klas 5 en 6) serieus beant-
woorden. Na de vragen en beantwoor-

ding zal een verkiezing met stemhok-
jes en stembussen worden gehouden.

"Op deze wijze willen wij de kinderen
duidelijk maken hoe een democratie
werkt. De komende twee weken wor-
den de verkiezingen al in het lespro-
gramma verwerkt. Wij stellen ons er
veel van voor en hebben zelfs het NOS-
jeugdjournaal uitgenodigd om die dag
een kijkje bij ons te nemen", vertelt de
directeur van deze school. Of het NOS
jeugd journaal aan de uitnodiging ge-
hoor geeft, is nog niet bekend.

Kettingbotsing leidt tot filevorming
ZANDVOORT - Zondagmiddag ont-

stond een kilometerslange file op de
Zandvoortselaan van de Haarlemmer-
straat tot aan het station Heemstede.

Oorzaak was een kleine kettingbot-
sing in de Haarlemmerstraat.

Een 60-jarige Haarlemmer stopte
vrij onverwacht in de Haarlemmer-
straat. De achter hem rijdende 22-jari-

ge Diemenaar bemerkte dit te laat,
botste met zijn auto tegen die van de
Haarlemmer en hierop ontstond een
kettingbotsing. Een geparkeerdstaan-
de auto werd eveneens geraakt en
kwam schuin op de straat te staan en
raakte weer een andere auto. Het heeft
enige tijd geduurd voordat de zondags-
rijders hun weg naar Zandvoort kón-
den vervolgen. Alle betrokken auto's
liepen schade op.

Agenda van de
Algemene Bond
voor Ouderen

ZANDVOORT - Door de Algemene
Bond voor Ouderen is voor de maand
maart het volgende programma opge-
steld:

6 maart: 14.00 uur Gemeenschapshuis
discussiemiddag met leden van de
Zandvoortse politieke partijen over de
komende gemeenteraadsverkiezing.

23 maart: 14.00 mst in De Krocht gra-
tis toneelvoorstelling door Wim Hilde-
ring van het toneelstuk "Dwaasheid
heeft een eigen recht". Zaal open 13.30
uur. Plaatsbespreken overbodig. In-
lichtingen: tel: 18327, mevrouw Van
Vlieland.

26 maart: 14.00 uur Gemeenschaps-
huis, algemene jaarlijkse ledenverga-
dering. Na de jaarverslagen van secre-
taris en penningmeester volgt het kie-
zen van een kascommissie en het ver-
slag van de commissie over 1985. Af tre-
dende bestuursleden en verkiezing
van nieuwe. Rondvraag en sluiting.
Inlichtingen over deze vergadering:
tel: 18035, mevrouw Loos.

Door het bestuur van de ANBO
wordt bekend gemaakt dat de grote
zomervakantiereis plaatsvindt van 25
augustus - 12 september 1986. Plaats
van bestemming is Mellau in het Vor-
arlgebergte. Prijs bedraagt f. 840,- per
persoon, inclusief drie hele dagtoch-
ten en zeven middagtochten. Inlich-
tingen: mevrouw Van Vlieland, tel:
18327.

Invullen van bejastingformulieren:
Degene die hiermee moeite heeft kan
hulp inroepen en een afspraak maken.
Hiervoor gelieve men te bellen tel:
17373, Centrum van Vrijwillige Hulp-
verlening, tussen 10.30-11.30 uur ge-
durende de werkdagen. Een afspraak
wordt dan gemaakt voor 3,4 of 7 april.

ADVERTENTIE
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Straks Van Mierlo
Nu Jan Termes

LIJST 5

Collecte voor
Nat. Reumafonds

ZANDVOORT - In de week van 10'-
16 maart wordt in Zandvoort de natió-
nale reumacollecte gehouden. Het na-
tionaal reurnafonds houdt zich bezig
met vakantie, recreatie en activiteiten
voor de patiënten, verschaft voorlich-
tmg via brochures, boeken en films,
zorgt voor financiële hulp bij de on-
derzoeken, daar waar het rijk niet
meer bijdraagt en stelt geld beschik-
baar voor wetenschappenlijk onder-
zoek naar reuma.

Een bijdrage van de bevolking is dus
dringend noodzakelijk, want dit fonds
kan niet zonder de steun van velen. In
deze collecteweek kan een ieder zijn
bijdrage geven aan de collectant of dit
per giro overmaken op postgironum-
mer 324, of banknummer 70.70.70.848
van het Nationaal Reumafonds in
Den Haag.
Collèctanten die mee willen werken
kunnen zich nog melden bij mevrouw
G.Machielsen-Mouw. tel: 02507-16488.

Internationale
vrouwendag

ZANDVOORT - De emancipatie-
commissie Zandvoort roept inwoners
van de badplaats op acte de présence
te geven op de Nationale Vrouwendag
die in Haarlem wordt gehouden. Acti-
viteiten starten om 11.00 uur in het
gebouw van de JHVU, Parklaan 108,
in de provinciehoofdstad.

Deze dae zuilen verschillende discus-
sies worden gehouden, er zijn film-
voorste!i:r.cen enz. Informatiestands
op velerlei terrein kunnen de bezoe-
kers \.=.:: nu: zijn. Voor kinderopvang
word: gezorgd. Informatie over deze
dag en de activiteiten worden ver-
strekt onder telefoonnummer: 023-
273370

"\TERKIEZINGEN werpen
v hun schaduwen vooruit, of

ivel grote gebeurtenissen
kondigen sich aan, dat wordt
wel eens betoeerd. Wanneer dit
waar is, dan sullen er in
Zandvoort in de naaste
toekomst geen grote
gebeurtenissen plaats vinden.
• Zelden is het 20 rustig
geweest in het dorp, so vlak
voor de
gemeenteraadsverkiezing. Het
lijkt er op dat nu het grote
strijdpunt 'het circuit' door
iedere partij uit het
verkiezingsprogramma is
geschrapt, iedereen zo'n beetje
voort suddert. Streden vorige
verkiezingen de plaatselijke
politieke partijen /
groeperingen een fanatieke
strijd vóór of tégen het circuit,
nu afgesproken is dit geen
inzet meer te maken bij de
verkiezingsstrijd, is ook het
élan van de politieke partijen
verdwenen.
• Alle gemeentelijke politici
sijn het er over eens: Het
circuit kan en mag
voortbestaan, zelfs de Grand
Prix (wanneer die ooit terug
keert) behoort aangemerkt te
worden als bijzondere

bedrijfsomstandigheid. Dat
wil zeggen, in het kader van
de wet geluidhinder moet
hiervoor drie of vijf dagen
ontheffing worden verleend,
sodat dit evenement voor
Zandvoort behouden blijft.
• Dwarsligger is voorlopig de
heer Ecclestone die heeft
beslist dat er helemaal geen
Grand Prix komt wanneer de
boel niet wordt opgeknapt.
Maar ziet, hij heeft een
vriendelijk briefje geschreven
aan Zandvoort om de zaak
nog eens voor de toekomst te
bespreken, dus men wacht af,
wat er verder gaat gebeuren.
• Een grote eensgezindheid is
ook merkbaar waar het de
toekomst van Zandvoort
betreft. Onder aanvoering van
het dorpshoofd werd in de
periode 197S-'S2 besloten dat
Zandvoort een woongemeente
is met een toeristenfunctie. De
teruglopende economie zal er
wel oorzaak van zijn dat de
laatste periode zich een
tendens heeft afgetekend
ivaarbij 'Zandvoort een
toeristenplaats is, maar
waarbij de inwoners niet
vergeten inogen worden'.
"Wanneer er toeristische
attracties komen, dan moeten
de imvoners daar ook gebruik
van kunnen maken". Deze zin
is terug te vinden in welhaast
elk verkiezingsprogramma
van de politieke partijen /
groeperingen die aan de
gemeenteraadsverkiezing
deelnemen. Hetzelfde
dorpshoofd loopt nu voorop
om een grote toeristische

trekpleister binnen de grenzen
van Zandvoort te krijgen.
• Aarzelend heeft een nieuwe
groepering het oude ideaal
"Zandvoort een woonplaats
met toeristenfunctie" weer
van stal gehaald. Wij geven ze
echter weinig kans, Zandvoort
heeft maar één industrie waar
veel inwoners direct of
indirect geld aan verdienen.
dat is de toeristenindustrie. En
de schoorsteen moet toch
roken nietwaar?
• Tobber constateert met grote
tevredenheid dat de dooi is
ingevallen. Voorzichtig
stappend om de regenplassen
?neldt hij "Dat het Jielemaal
niet glad is. De dienst P W
heeft amper wat strooizout
gebruikt, en dat is goed hè, dus
geen schade aan de
wegbermen. De grasjes,
sprietjes en bloenietjes hebben
niets te lijden gehad".
Hij neemt zijn plaatsje op liet
bureau in, en segt wat
peinzend:

• "Het is niet waar dat de
grote landelijke politieke
partijen in Zandvoort met
enige ongerustheid de
activiteiten van de
plaatselijke groeperingen
volgen, omdat ze geen zin
hebben die ook toe te laten tot
het college;"

• "Het is niet waar dat de
VVD en PvdA het nu al op een
akkoordje hebben gegooid om
straks dan in armoede samen
de fluwelen zetels te bezetten
en dat zij er dan nog één
andere landelijke politieke
partij zullen toegelaten:"

• "ffet is met waar dat dit
samenspel al merkbaar was in
december toen ze gezamenlijk
Fliennga beentje hebben
gelicht op wat merkwaardige
gronden, en ze Aukema al vast
in het college frommelden, dit
tegen alle stemverhoudingen
van 1982 in."

• "Het is helemaal mei waar
dat Oom Herman met een
eenmansactie bezig is, en het
Vendoradopark straks straks
zijn naam zal dragen ".
.Je mag dat natuurlijk
allemaal wel denken, maar
daarom is het nog niet de
waarheid! Mensen zijn nu
eenmaal wantrouwend, niet
waar. en co vlak voor de
verkiezingen wordt er veel
gedacht"
• Lichtelnk verbijsterd hebben
ivii hem aangestaard. "Maar
Tob. U\T? is dat nu weer? Waar
f i a a i v ai die praatjes
vandaaji op je nuchtere
niaao.' He wacht eens, heb jij
vanmorgen al een grote
ochtendkrant zitten lezen?Het
komt nni tvat bekend voor
d e^e tirade.
• Hu keek ons eens vriendelijk
aan. knipoogde, mompelde
iets va7i 'lastige vraagjes,
morgen weer een dag', draaide
ziin staart om zich heen en
viel in slaap, ons zonder
antwoord achterlatend. Doch
is liet niet gebruikelijk in dit
dorp dat lastige vragen
nimmer beantwoord worden?
• Dit was het dan deze ir eek.
de krant is vol, voetjes op tafel
tot volgende week...
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IK VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT
HOERA JAAR

FEEST BIJ AART VEER
Onze nieuwe winkel bestaat vrijdag

7 maart 1 jaar.
Als Aart Veer gaat jubileren
laat hij zijn klanten mee profiteren.

Hij trakteert u vrijdag en zaterdag al
zijn RAUWKOST en SALADES en
mixen voor de

HALVE PRIJS.
Aart Veer heeft het grootste assor-
timent van Nederland met meer dan
30 verschillende soorten die op ou-
derwetse en ambachtelijke wijze
zijn vervaardigd, alles uit EIGEN
KEUKEN topkwaliteit dus!!

Profiteer van deze aanbieding.

Grote Krocht 25 -Zandvoort - Tel. 02507-14404

Herman Harms Schoenen
toont u graag de

NIEUWE
KOLLEKTIES
VOORJAAR- en
ZOMERSCHOENEN
in de nieuwste modekleuren
voor kousen, panty's en
panty-kniekousjes naar:

HERMAN HARMS
SCHOENEN
Grote Krocht 22

Bloemen houden van mensen

"erica"
GROTE KROCHT 24

ZANDVOORT

Zandvoort:
Grote Krocht 21
Heemstede:
Zandvoortselaan 69
Haarlem:
Jan Gijzenkade 163
Bloemendaal:

Bloemendaalseweg 23

Altijd snel en
schoner!

Uw riuip
'voor het

'chemisch
reinigen

van al uw
kleding en gordijnen, vloerkleden,
dekens, slaapzakken
_ stomerij/dry cleaning _ _ .Azeanette \ Gr. Krocht 7 (naast A.H.)

MONTUREN EN ZONNEBRILLEN

Ie/ mu/t: de» C

OPTIEK SLINGER
gedipl. oogmeetkundige contactlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20a, Zandvoort
Tel. 02507-14395

Leverancier alle ziekenfondsen

De VVD organiseert i.s.m. JOVD/Kennemer-
land een OPENBARE AVOND met als gastspre-
ker het VVD-Tweede Kamerlid Mr. J. G. C. Wie-
benga.

Onderwerpen:
Actuele politiek en waarom kan
juist de landelijke georaaniseer-
de VVD onze gemeentebelangen
goed behartigen?
DATUM: dinsdag 11 maart
PLAATS: HOTEL KEUR,
Zeestraat 49-51, Zandvoort.
AANVANG: 20.15 uur.

IEDEREEN IS VAN
HARTE WELKOM.'

SAM-SIN MENU
Wi| bieden U nu de mogelijkheid om uit 18
gerechten Uw 3 FAVORIETE
GERECHTEN te kie/en
voor de prijs van slechts ƒ 28,50.

U kunt hiervan 3 gerechten uitkie/en
1 SIJEO PAAI KWA

(geroosterde varkenskrabbetjes, een bekend
CANTONEES gerecht)

2 BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees met taugé in pikante saus)

3 BABI PANGANG A LA HONG KONG
(geroosterd mager vlees met champignons in /eer
scherpe pikante saus)

4 BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd speenvarken, lekker knappeng met
aparte saus, een bekend CANTONEES gerecht)

5 BABI KETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap en diverse Chinese en
Indische kruiden)

6 CHA SIJEO
(geroosterd mager vlees op originele CANTONESE
wi|/e bereid met pikante saus)

7 TJAP TJOY
(gebakken gemengde verse groenten met vlees)

8 KOE LOU YOEK
(gepaneerde varkensvleesballetjes met xoet7ure saus, een
bekend CANTONEES gerecht)

9 KA LEE KAI
(geroosterde kip met kernesaus)

10 KIP MALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)

11 YIN YOUNG SATÉ
(2 stokjes varkenssaté en 3 stokjes gegrilde kipsaté met
pindasaus)

12 FOE YONG HAI
(omelet met vlees en groenten in tomatensaus)

13 PO LOU KAI
(stukjes kip met ananas in heerlijke kippesaus)

14 YU KWO KAI TING
(kipfïlet met champignons en cashewnoten)

15 SJI TJAP KAI
(kipblokjes met tausiesaus, een saus met knoflook,
gedroogde zwarte boontjes, paprika en diverse Chinese
kruiden. Een bekend CANTONEES, gerecht)

16 SI TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees in tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)

17 SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden biefstuk in tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)

18 SAMBAL VLEES
(rundvlees in scherpe sambalsaus)

Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de naam SAM-SIN
vermelden en dan de 3 nummers van de door U gewenste ge-
rechten noemen.
SAM-SIN-gerechten zijn met 2 x witte rijst. I.p.v.
witte rijst is nasi of bami ook mogelijk. Service
van de zaak!
Gerechten met miehoen
of Chinese bami ƒ 4,50 extra.

Haltestraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort. Tel. 17897

KUNSTHANDEL
UJSTENMAKER
JACOB LOEF

Het adres voor al het voorkomend
lijstwerk. Tevens schoonmaken en
restaureren van schilderijen. Collectie
Oude en Moderne grafiek,.etsen, gravi
litho's, zeefdrukken etc.:

OOK VOOR UW RELATIE GESCHEN
Kerkplein 17 Bloemendaal
Tel. 023-250566

Openingstijden:
dinsdag/vrijdag 13.30-18.00 uur
Zaterdag 10.30-17.00 uur
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Bonte 'western' in Haarlemse Schouwburg

Zandvoortse operette brengt
dit jaar een speelse musical

• Calamity Jane (Tineke Krieger) voert zoals gewoonlijk het hoogste woord in de plaatselijke saloon 'The Golden
Carter' Foto. Djck Loenen

ZANDVOORT - De Zandvoort-
se Operette Vereniging heeft dit
jaar gekozen voor een Amerikaan-
se musical, in plaats van een echte
operette. Het werd 'Calamity
Jane' van Sammy Fain, met voor
een operettevereniging weinig
zang, maar veel toneelspel. Twee
maal werd een uitvoering, onder
leiding van Bert van Poelgeest ge-
geven, waar talrijke Zandvoorters
van hebben genoten.

Want, dit moet je de Zandvoortse
• .bevolking nageven, wanneer ZOV een

uitvoering geeft, dan trekt men 'en
masse' naar Haarlem om hiervan
niets te missen. Men kan zich natuur-
lijk afvragen of deze keuze een goede
was. Het doet namelijk wat vreemd
aan een echte saloon regelmatig' door
tal van vrouwen bevolkt te zien. Zo'n
entourage vraagt namelijk meer man-
nen dan ZOV op de been (of planken)
kan brengen, toch blijft bewondering

• voor de prestaties van deze vereniging
• aan het einde overheersen.

Het op historische gronden geba-
seerde levensverhaal van Calamity
Jane uit het Wilde Westen is in werke-

lijkheid heel wat tragischer verlopen
dan de musical de toeschouwer laat
geloven. Doch de musical vraagt even-
mm als de operette dit doet een tra-
gisch verloop. Bovendien is deze musi-
cal door Doris Day in de vijftiger jaren
beroemd geworden. Wat dat betreft
had Tineke Krieger een zware taak,
waar ze zich echter naar behoren van
kweet. Jammer dat deze rol in wezen
zo weinig gezongen tekst kent, want
speciaal haar zang is het sterke punt.

Goed uit de verf, kwam eveneens (na
een wat aarzelend begin) Tineke
Groen als Kathy Brown. Naar mate de
voorstelling vorderde groeide een ieder
meer in zijn of haar rol, het verschil
met het eerste bedrijf in "Daar is de
postkoets" was aanmerkelijk. Geen
wonder dat de toegift na de tweede
uitvoering, zo blij en onbevangen door
de gehele operettevereniging werd ge-
zongen.

Een compliment verdient zeker het
ballet. Onder leiding van de choreo-
grafe Tiny van Niele bereikten de 're-
vue meisjes' een hoog niveau. Onder de
regie van Paul van den Ancker werd
soms zeer goed spel bereikt, niet onver-
meld in dit opzicht mag blijven dat

van Mirjam van Looy (nichtje Susan)
en René Kins als Prancesco Preyer.
Een open doekje voor het tapnummer
van beiden, en hun duet was zeker op
z'n plaats. Ewald Vonsee (de barkee-
per) lijkt een aanwinst voor ZOV zeker
waar het zijn bewegen op het toneel
betreft.

Het blijft nu eenmaal een feit dat je
bij een dergelijke voorstelling goed
moet luisteren, wil je de tekst kunnen
verstaan. Daarom is het bepaald hin-
derlijk (alle goede bedoelingen van de
familie ten spijt) dat verschillende toe-
schouwers moeite hebben hun mond
te houden gedurende de voorstelling,
om van het gegiechel niet te spreken.
"Laat dan de teeners thuis" lijkt in dit
opzicht een goed advies.

Desondanks werd het een aange-
naam avondje in de Haarlemse
schouwburg, waar voor de ogen van de
toeschouwers zich een zeer aanvaard-
bare musical ontrolde, waarin de zan-
gers en zangeressen tijdens de voor-
stelling groeide in hun rollen en na de
pauze van een zeer geslaagde uitvoe-
nng kon worden gesproken.

M.Ates

'•Leerlingen op bezoek in 't Oude Slot

Mariaschoolkinderen weten
nu 'hoe het allemaal beweegt'

ZANDVOORT - De onderbouw
van de Maria-Basisschool uit
Zandvoort, dat wil zeggen de leer-
lingen in de leeftijdsgroep 5-7 jaar,
zijn vrijdagmorgen naar Heem-
stede gegaan. Daar in 't Oude Slot
wordt een tentoonstelling gehou-
den voor kinderen in deze leef-
tijdsgrpep. Een doe-tentoonstel-
ling, die een groot succes bleek.

In de expositieruimte in Heemstede
staan verschillende attributen opge-

Boze klant trapt
de ruiten in
ZANDVOORT - Een 23-jarige Zand-

• voorter is vorige week donderdag door
' de politie aangehouden, nadat hij twee
ruiten van het gebouw De Krocht had
ingetrapt.

De man bracht de avond door in het
verenigingsgebouw, maar er onstond
een woordenwisseling, waarna de be-

; heerder hem verzocht te vertrekken.
' Dit verzoek werd door de man opge-
volgd, maar eerst trapte hij twee rui-
ten in. De beheerder waarschuwde de
politie die de man op de Grote Krocht
aan hield en overbracht naar het bu-
reau. Hier ontving hij een proces ver-
baal en beloofde de schade te vergoe-
den.

Bedrijf songeluk
• ZANDVOORT - Een werknemer
'van de Nederlandse Spoorwegen is vo-
rige week maandagmorgen gewond

'geraakt op het spoorwegemplacement
in Zandvoort. De man die brandwon-
den aan zijn gezicht kreeg, is overge-
bracht naar het Elisabeth Ziekenhuis
in Haarlem.
. De Haarlemmer was bezig op het
•emplacement twee wagons los te kop-
pelen van het treinstel. Hij bemerkte

, niet dat het voorste treinstel nog aan-
. gesloten was op de bovenleiding. Op

l ' het moment dat hij de verwarmings-
kabel loskoppelde volgde een steek-

I i vlam (voltage 1500-1800) die hij in het
gelaat kreeg. Met oog- en gezichts-
klachten is hij naar het ziekenhuis

, vervoerd.

Helen Shepherd
zingt in de Manege
' ZANDVOORT - Op zondag 9 maart
organiseert de stichting Harten Twee
.een gezellige muziekmiddag. Deze

[ 'wordt gehouden in De Manege, Blin-
kertweg 2. Hoogtepunt zal zijn een
optreden van Helen Shepherd.
Aanvang 15.00 uur.

steld waar kinderen zelf kunnen on-
derzoeken hoe iets beweegt. Het aller-
eerste object, was een waar klimpara-
dijs. Het bestaat uit vier onderdelen
waar de kinderen als een aap overheen
moeten gaan, of glijden zoals de dieren
dat doen, of zigzaggen net als een
slang en tenslotte glijdend als een zee-
hond overheen gingen.

Spannend werd gevonden de 'voel-
kist'. Hier kunnen kinderen voelen
hoe verschillende materialen bewe-
gen, zonder dat je die ook kunt zien.
Het werd een spannend moment om
daar je handen in te steken en er klon-
ken dan ook heel wat gilletjes van de
meisjes. De bedoeling was dat de kin-
deren het verschil tussen de materia-
len al voelend aangaven. In de kist
bevinden zich plastic balletjes, korrel-
tjes, foliepapier, schuimplastic water,
een tuimelaar in een emmer en... niets.
Vooral dat laatste wekte verwarring
bij de jeugdige bezoekers.

Liefhebbers waren er genoeg om
over de drie bakken t« lopen, zodat het
verschil gevoeld kan worden tussen
het lopen op grind, op zand of op een

luchtbed. In totaal bevinden zich wel
zeventien objecten waar de kinderen
de ogen op uitkeken of de handen vol
aan hadden. Favoriet bleek vrijdag-
morgen eveneens de knikkerbaan.
Door een zware knikker bij het rode
handje in de bak te leggen, worden een
aantal figuren in beweging gebracht.
Het werd dringen en de waarschuwing
"Niet gooien, maar leggen" moest wel
een aantal malen worden gegeven.

De opzet van de tentoonstelling in
Heemstede is de kinderen in contact te
brengen met het onderwerp 'bewegen'
en daarin is men wonderwel geslaagd.
Want niet alleen de beweging, maar
ook het feit dat verschil in kleur ont-
staat door beweging, werd in de 'black-
hght'kast bijvoorbeeld goed tot uit-
drukking gebracht.

Nadat de leerlingen van de Maria-
basisschool alle onderdelen van de
tentoonstelling meer of minder f ana-
tiek hadden bewonderd en er aan had-
den deelgenomen, werd zielstevreden
de thuisreis aanvaard. "Het was in ie-
der geval weer eens wat anders," con-
stateerde een zes-jarige voldaan.

HET WEER

door Paul Dekkers

We hebben een schitterende fe-
bruarimaand beleefd. Er was veel
schaatsplezier - denken we alleen
maar terug aan de Elfstedentocht -
en er waren weinig weersongemak-
ken. Dit laatste dan dank zij de
uitzonderlijke droogte. Evenals vp-
rig jaar februari viel ook nu weer in
Zandvoort in deze sprokkelmaand
slechts 2 mm neerslag. Normaal
brengt februari 45 mm. De sneeuw
die er viel verdween niet door smel-
ten, maar door sublimatie: door een
overgaan van de vaste vorm - wat
sneeuw tenslotte is - in damp, on-
der invloed van de sterker worden-
de zonnestraling en de uitdrogende
noordoostenwind. In schril con-
trast daarmee staat februari 1946
toen in Beekbergen in totaal 247
mm werd afgetapt.

Februari 1986 werd, met uitzon-
dering van de eerste twee dagen,
volledig gedomineerd door een
vorstperiode van allure, die vooral
in de laatste decade ook in onze
regio zeer lage temperaturen
bracht. In vijf nachten vroor het
hier streng, d.w.z. meer dan tien
graden. Op de dag van de Elfste-
dentocht (woensdag 26 februari)
werd als laagste stand in Zand-
voort -12 gr.C. afgelezen, daags
daarna -11.7 gr.C. Niet onvermeld
mag blijven het zeer lage vochtig-
heidspercentage van de lucht op
donderdag de 27e: om 18.00 uur
wees de hygrometer een relatieve
vochtigheid aan van 35%.

Op 11 dagen bleef de tempera-
tuur ook overdag onder het vries-
punt, zogenaamde ijsdagen. Opval-
lend was dat de hoogste maximum-
temperatuur niet verder reikte dan
tot 4,2 gr.C. Meestal liggen de hoog-
ste februari waarden, zoals in de af-
gelopen jaren telkenmale het geval
was, tussen 9 en 11 graden.

Voor Zandvoort werd over de
maand februari een gemiddelde et-
maaltemperatuur berekend van
-3,0 gr.C., een minimumtempera-
tuur van -6,5 gr.C. en een maxi-
mumtemperatuur van 0,6 gr.C.
Vergeleken met de normaalcijfers
voor Schiphol betekent dat afwrj-

Februari was een

fantastische

schaatsmaand
kingen van respectievelijk -5,4,
-6,3 en -4,4 gr.C. Daarmee ver-
overt deze maand een belangrijke
plaats in de lijst van zeer koude
maanden van deze eeuw. Uitgaan-
de van de Biltse cijfers was februari
1963 met een etmaaltempratuur
van -3,2 gr.C. net iets kouder. Nog
koudere februarimaanden treffen
we aan in 1942 met -4,2 gr.C., m
1929 met -5,4 gr.C. en m 1947 met
-5,5 gr.C. De koudste maand is en
blijft februari 1956 met een etmaal-
gemiddelde van -6,7 gr.C. en een
gemiddelde minimumtempera-
tuur van... -11,0 gr.C.! Wat moet
het toen verschrikkelijk zijn ge-
weest.

Een vleugje lente
De belangrijke hogedrukgebie-

den boven Scandinavië en Groen-
land, die de hele februarimaand bij
ons de lakens hebben uitgedeeld,
hebben de laatste dagen steeds
meer terrein prijs moeten geven.
Toch heeft de koude lucht zich in
het eerste weekeinde van maart
niet zonder slag of stoot laten ver-
drijven. Weliswaar verdween de
strenge vorst, maar het was door de
harde windvlagen overdag ongezel-
lig koud met geen hogere maxi-
mumtemperaturen in Zandvoort
dan 0,3 gr.C. op zaterdag en 3,8
gr.C. op zondag, 's Nachts bleef de
vorst beperkt tot -2,8 gr .c. op zater-
dag en tot -6,4 gr.c. op zondag.
Maandag schoof de as van een
langgerekte en m betekenis afne-
mende hogedrukzone van noord
naar zuid over ons land. Het werd
een stralende zonnige dag met wei-
nig wind. Overdag klom de tempe-
ratuur op tot 4,9 gr.C.. na een
nacht waarin het toch nog 7,5 gra-
den had gevroren.

Blikvangers vanaf dinsdag zijn
eindelijk weer eens oceaandepres-
sies geworden, die in toenemende
mate het weertype zullen gaan be-
heersen. Wie weet brengen zij deze
week nog de voorjaarsachtige tem-
peraturen, waar iedereen nu toch
wel erg naar verlangt. Een enkele
keer is in de eerste helft van maart
al eens een kwikstand bereikt tus-

sen 15 en 20 graden. De record
hoogste temperatuur voor de eerste
decade van deze maand staat op
naam van Maastricht en bedraagt
19.9 gr.C., geboekt op 2 maart 1920.
Na de record zachte winter van
1975 werd op 2 maart in Venlo 15,7
gr.c. gehaald. Op 11 maan 1931
kwam Beek (L) met 16.6 gr C u i t dp
bus.

Zulke hoge temperaturen k j r . -
nen vrijwel alleen tot stand korr«-r,
als er een flinke gang achter v
zachte stroming staat. Eerst al <-.-
een diep en uitgebreid lagedru---
systeem van de Azoren, via lerlar.c
in de richting van IJsland T.
Groenland de wind aan de oov-
flank opjut tot hard, krijgen we Ge
subtropische lucht met zuidenu, ir.-
den in een weinig afgekoelde toe-
stand over ons heen.

Temperatuurnormalen periode
5-12 maart: maximum (overdag): 7
gr.C. minimum ('s nachts): l gr C

J N ZAND VOORT werd de afgelo-
pen week de laagste tempera-

tuur gevielen op de dag van de
Elfstedentocht Hoewel het ajgelo-
pen maandagmorgen nog seven
graden vroor, was het dinsdag
merkbaar dat de dooi op komst
was.
's Morgens vroor het nog vijf gra-
den doch omstreeks het middag-
uur was de temperatuur boren nul,
en de vochtige straten heten de in-
woners op niet mts te verstane ma-
nier merken dat de dooi inviel La-
ter ging het licht sneeuwen, een
kropsneeuw die overging m lichte
ijsel en nog later regen.
Minder bekend is het misschien
dat het duingebied rond Zand-
voort uit twee gedeelten bestaat
Nieuwe duinen tot aan Bentveld
ongeveer 4 krn van de kust, waar
de grond kalknjk en liumusarm is
De oude duinen bevinden sich
achter Bentveld hier is de grond
kalkarm en humusrijk. Verschil-
lende planten geven de grens aan
bv. de mondklaver. Belangrijk in
het voorjaar voor de aanplant in
de tuinen. Kalknjke grond vraagt
kalkminnende planten, kalkarme
grond uiteraard het tegenoverge-
stelde.

VOETBAL
Zondag: TZB-DSC "74 14.30 uur ter-
rein aan de Kennemerweg.

BASKETBAL
Vrijdag: Alkm. Guardians-Lions da-
mes 21.30 uur te Alkmaar.
Zaterdag: Spaarndam-Lions heren
17.45 uur.

VOLLEYBAL
Zaterdagavond in de Pellikaanhal. da-
mes: Sporting OSS-VCY 2 18-30 uur;
Sporting OSS 2-VCY 4 18.30 uur;
Sporting OSS 3-Kennemerland l
20.30 uur

Heren Sporting OSS-Alhdes 3 20.00
uur: Sporting OSS 2-OVRA 3 20.30
uur; Sporting OSS 3-Heemstede 7.

Jeugd' Sporting OSS adspiranten
K-VCY K 1830 uur.

ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Zandvoortse sport-
- il Pellikaan 18 00 uur Zandvoort-
-*•euwen 3 C jun.-RCH: 18.30 uur
/ifidvoortmeeu'.ven D jun.-Hillegom:
:"- 00 uur Nihot L. A jun.-DSC '.74;
.'- -5 uur Zandvoort Noord-Koesveld;
2' -O uur TZB 6-BSM 3: 21.25 uur
T^'/y. oort Noord 4-Sekura 3:22.10 uur
Z.t'0'.oort Noord 3-TZB 7.

Maandagavond m de Pellikaanhal:
2'. :. _ u r TZB-Koppers OG; 21.25 uur
TZS o.&rnes-Sand '84:22.10 uur Rinko-
Sri C-jlls

'Seaside story'
van Gertenbach

ZA.VDVOORT - Nadat door leerlm-
ger. •. =.r. de Gertenbachmavo woens-
dag CT premiere is gegeven van hun
jaar.:. ••_st revue, kan deze nog bezocht
worden op donderdafg 6 en vrijdag 7
maar.

Gekozen werd voor een eigentijds
onderv.erp namelijk 'Seaside story',
de n t*, doet een knipoog vermoeden
naar ce bekende musical "Westside
story" DeGertenbach-revueheefteen
eigen reputatie opgebouwd en het zou
jammer zijn als die van 1986 door be-
langstellenden. ouders van leerlingen
of oud-leerlingen wordt gemist. De
voorstellingen beginnen om 20.00 uur
in De Krocht, over toegangskaarten
kan men contact opnemen met de
school. Tel: 13782.

Zandvoortse strandloop
voor twintigste keer

ZANDVOORT - Op zondag 16
maart aanstaande staat de twin-
tigste Zandvoortse strandloop op
het programma en organisator
Dick Castien hoopt op een grootse
opkomst van deelnemers. Het
vierde lustrum van deze strand-
loop moet dan ook een feestelijk
geheel worden. En dat kan niet
beter dan met een enorm deelne-
mersveld.

Aan de inschrrjfkosten kan het niet
liggen daar Dick Castien door mede-
werking van een aantal sponsors het
inschrijfgeld heeft bepaald op slechts
één gulden. Het is alleen jammer dat
de AAC zijn strandloop heeft ver-
plaatst en ook op dezelfde datum maar
dan in IJmuiden houdt. Dick Castien:
„Een jaar van te voren geef ik de da-
tum al op en dan krijg je concurrentie
met een tweede strandloop langs de
kust. Ik vind dit een onelegante ma-
nier van werken. Ik vraag me af waar
je dan mee bezig bent," aldus Castien,
die verder stelt. „Ik hoop echter dat
door het lage inschrijfgeld, door de
sponsoring van ICL en Play In, dat er
een grote toeloop komt. Ik ben toch wei
optimistisch en ga er vanuit dat zo'n
vijfhonderd deelnemers mee zullen
doen. Het is vrijwel voor niets als je na
gaat dat anders deelname aan de halve
marathon zeven gulden vijftig kost."

Niet alleen mag voor die gulden deel
worden genomen, na afloop krijgt een
ieder een fraaie herinneringstegel.
„We proberen iets extra's te doen voor
de deelnemers bij dit jubileum. In het
begin waren er wel 2500 deelnemers
maar toen werden nog niet veel lopen
georganiseerd. De laatste zeven jaar

nadat ik het heb over genomen van
Klaas Koper schommelt het rond de
vijfhonderd en dat moeten het blijven
om het nog jaren te kunnen volhou-
den. Klaas Koper blijft nog wel be-
trokken bij de strandloop. Zijn know-
how is geweldig en altijd welkom."

Dick Castien hoopt vooral op de
jeugd en als de scholen en sportvereni-
gingen de aandacht op dit festijn ves-
tigen moet het dit jaar weer een succes
worden.

Het programma voor deze dag is:
Zondag 16 maart te beginnen om 11 00
uur start 4 km junioren en senioren.
11.05 uur start 8 km en halve mara-
thon senioren. De start vindt plaats op
de rotonde nabij het Casino. Voor de 4
en 8 km moet worden ingeschreven bij
strandpaviljoen Trefpunt' waar ook
kleed- en douche-gelegenheid is. Het is
laag tij dus wordt er op een hard
strand gelopen en ook de wandelaars
zijn welkom voor de 4 en 8 km. De 21
km-lopers dienen een verklaring te
ondertekenen dat zij in het bezit zijn
van een geldige medische verklaring
van gezondheid. Voor de 4 en 8 km
wordt een medische keuring aanbevo-
len.

• Leerlingen van de Maria-basisschool leven zich uit in het marionettenspel. Door de doorzichtige plaat kunnen zij hun
eigen verrichtingen volgen.

Muziek in
Club Keur

ZANDVOORT - Ook deze week is er
weer op vier dagen levende muziek en
gelegenheid tot dansen in Club Keur
aan de Zeestraat. De optredende for-
maties zijn: donderdag 6 maart: Trio
Koedood; vrijdag 7 maart: Trio Uit-
huis; zaterdag 8 maart: The New Com-
bo; zondag 9 maart: Antoinette van
Nieveldt. Het programma begint om
21.00 uur, op zondag om 15.00 uur en
de toegang is gratis.

Nieuwe expositie
in Cult. Centrum

ZANDVOORT - In het Cultureel
Centrum zal op vrijdag 7 maart de
expositie van Jan Prent en Marijke
Kienhuis worden geopend. Het betreft
ditmaal een tentoonstelling van foto-
grafie en textiel-collages. De opening
vindt plaats tussen 20.00-22.00 uur.
De expositie is verder te bezichtigen
dagelijks van 13.30-16.00 uur, behalve
op maandag en dinsdag en duurt tot
30 maart.

Vergadering van
Commissie PW.

ZANDVOORT - Donderdag 6 maart
wordt in de commissiekamer van het
raadhuis de vergadering gehouden
van de raadscommissie Publieke Wer-
ken. Aanvang van de vergadering
20.00 uur.

De agenda voor deze bijeenkomst
vermeldt: Vervanging motormaaier,
betegelen van de keuken in de Van
Pageehal, het onderhoud van het oude
raadhuis, het beschikbaar stellen van
een bedrag van f. 65.000,- voor parti-
culiere woningverbetering en wat ver-
der ter tafel wordt gebracht.

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
arts: B. van Bergen.
HUISARTSENPRAKTIJK G..I..I. Mol
en P.C.F. Paardekoper: tel. 15091.
arts: G.J.J.Mol.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek,
Zeestraat 71, tel:.13073.
WIJKVERPLEGING: Voor mforma-
tie over de dienstdoende wrjkverpleep-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wrjkfunctionans Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur m de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.OCf-ll.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.
BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-

VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: tel. 12600.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALG.MAATSCHAPPELI.TK VVERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373. op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100. 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: GemeenschapsKuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.
DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Fnts van Veen of
na telefonische afspraak.
PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur. tel. 16973.

/T?r?BURGHUIJK£

KERK
DIENSTEN

Weekend: 8 - 9 maart
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu-
wen en dr M.E.Brinkman. gemeen-
schappelijke herv/ger dienst.
Medewerking van muziekgroep
Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK
Zie Hervormde kerk. kinderzondag.ge-
meenschappenlijke dienst
crèche, zie boven.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
vrijdag 7 maart: 19.30 uur Dienst we-
reldgebedsdag
zondag 9 maart: mevr. drs. A.A. in 't
Veld, Haarlem
11 maart: 19.30 uur Oecumenische ge-
bedsdienst

20.30 uur Gemeente avond rondom
ruimte
ROOMS-KATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St
Caeciliakoor.
Thema: "Die vader van ons"

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem
Zondag 09.30 uur, zondagsschool/bij-
belgespreksgroepen

10.30 uur: morgendienst ds J.Over-
duin,

19.00 uur zendingsdienst
Woensdag 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond

Periode 25 februari - 3 maart
Geboren:
Diana, dochter van Achten Theodorus
H.B. en Boer Henderika
Laurens Sebastiaan, zoon van Sebisa-
novic Dorde en Gabeler Venna Irene:
Pouzi. zoon van El Bouzrute Abdel:i-
lah en Bohali. Malika/;
Ondertrouwd:.
Van der Sloot, Cornelis en Loos Sonja
Wilhelmma:
Koper Adnanus H. en Kool Corneha
Geertruida.
Gehuwd:
Geen opgave.

Overleden
Burgerhout, geb. Paap. Hermanna
oud 79 jaar
Dorst, Robert oud 22 jaar
Moller, Franz Herman, oud 87 jaar
Coumans geb. Mulder. Anna oud.89
jaar
Swmkels. Wilhelmus Johannes, oud
83 jaar
Van Gorcum geb. Gielesen, Geertrin-
da, Catharina oud 74 jaar.

Aangepaste
vakanties

ZANDVOORT - Het Rode Kruis zal
ook dit jaar aangepaste vakanties vfer-
zorgen voor chronisch zieken en ge-
handicapten. De vakanties zijn be-
stemd voor mensen die zonder verple-
ging niet meer zelfstandig op reis kiin-
nen gaan.

De eigen bijdrage is f. 300.—. De slui-
tingsdatum voor aanmelding is l april
1986. Inlichtingen en aanmeldingen
kunnen geschieden bij: mevrouw
W.Roosendaal - Strijder, tel: 02507-
14464.
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De Zon
breekt
door bij

J-teeziuô Hairstyling99

De prijs ontdooit

Coupe Soleil

De hè] e maand maart
voor slechts 17.50.
Behandeling zonder afspraak.

Tolweg 20, Zandvoort. Tel. 12231.

en
biedt u de unieke kombinatie van

gez/chts-, lichaams-, haarverzorging

Peeling
behandeling
NU J

Verven
in prachtige tinten

ƒ25,-NU

Maandags geopend.
Aanbiedigen geldig t/m 15 maart.

De specialist
in al uw

bloemwerken

Buiten donker
binnen zonnig
met bloemen

van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht
DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

DEUREN t ko»|nen

nooit meer verven \
In welke staat uw oude deuren
ook zijn, zij worden in een dag
weer blijvend mooi door middel
van de PORTAS-kunststofom-
mantelmg m vele natuurgetrouwe
houtmotieven en effen kleuren
Naar keuze als vlakke deur, stijl-
of glasdeur. Ook voordeurreno-
vitie. Sedert ja-
ren een bewijs
van kwaliteit
Vraag meer m-
lichtingen'

PORTkS®
wij ••miMiwm
dwrm t k*uk«u

PORTAS-Vakbedrljf
Haarlem Zaandam b.v.
Jan Sluylerslaan 3
2033 TM Haarlem

g023/332524

Goed en „
goedkoop!

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

ELLEN
Ir Fnedhoffplem 10
Zandvoort, 50 m van het zuidstrand
Tel 02507-12773

Vakkundige en liefdevolle
verzorging van uw (ras)hond

dibevo Wij doen
speciaalzaak. net iets meer,

SUNWAY
(R O L) G O R D IJ N E N

Gevraagd op korte termijn voor het

Palace Hotel Zandvoort:

1. receptioniste
leeftijd 19 tot 23 jaar
woonachtig m Zandvoort of omgeving

Middelbare Hotelschool of
receptioniste opleiding

talenkennis verplicht

2. ontbijtserveerster
voor het zomerseizoen
leeftijd tot 23 jaar

woonachtig m Zandvoort of omgeving

3. café-restaurant
kelners

voor het zomerseizoen
woonachtig in Zandvoort of omgeving

Telefonische afspraak: 02507-12911

SUNWAY

KirscK]

SUNWAY BE5T7TAT 25 JAAR
EN WIL U LATEN DELEN

DE FEESTVREUGDE:

DE HOUTLOODS

RAADHUISSTRAAT 56a - HAVENSTRAAT 1
HEEMSTEDE - TEL. 023 - 29 00 28

HOUT
PLAATMATERIAAL
RAMEN
DEUREN
KOZIJNEN

Alles op maat gemaakt

Gratis thuisbezorgd

GEDURENDE 25 DAGENEE
JUBILEUMKORTNG'VAN

myMmtmnKtiKim'Mmwmni'Mb
J*GELDIG VAN
l 3 T M 29 3 86

MARTIN GANS GEZIEN

met de nieuwste

KATTEBAKKORREL??

KEUR Tel. 15602
Paradijsweg 2, Zandvoort

Heeft hetl

Diaconiehuisstraat 36 (zijstraat Haltestraat).
Geopend van 9.30-18.00 's maandags gesloten.
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Wie voor een Polo drie-deurs kiest, krijgt alle ruimte van de wereld
op de koop toe. Want deze Polo is winkelwagen, werkwagen,
vakantiewagen en nog veel meer in één. Klap de achterbank maar
'ns weg en verbaas je over H70 liter mogelijkheden.

Bovendien is het een échte Volkswagen. Dat betekent dat
hij op de allereerste plaats vele technische zekerheden heeft.
Wat dacht u bijvoorbeeld van een kooi-constructie. Of van de zelf-
cbrrigerende stuurinrichting en de onafhankelijke wielophanging,
die garant staan voor een soepel weggedrag.

Naast de techniek kunt u rekenen op zuinigheid in de
ruimste zin van het woord. Want een Polo is spaarzaam met brand-

stof, vertoeft zelden in een garage (en zeker niet op onverwachte
momenten) en biedt u aan het eind van de rit ook nog eens een hoge
inruilwaarde. Kortom, u krijgt veel voor die krap ló mille.

Bovendien heeft u de zekerheid van één jaar algehele
garantie (zonder kilometerbeperking!), drie jaar lakgarantie en maar
liefst zes jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit.
Kom dus voor een proefrit. Van ons krijgt u er alle ruimte van de wereld
voor. Wilt u weten waar de dichtstbijzijnde Volkswagen-dealer zit,

bel dan 020-867351.

Volkswagen.Wie anders?
AFGEBEELD POLO SHOPPER f 15 595,-. POLO vo f 15 595,- INCLUSIEF BTW POLO VAN va. f 11.795-.EXCLUSIEF BTW, EXCLUSIEF f 375- AFLEVERINGSKOSTEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
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De Democraten '66 zijn niet vanaf het begin in de
Zanvoortse raad vertegenwoordigd geweest. Pas in de
periode 197O-'74 was net Jan Wijnfoeek die voor D66
een raadszetel bezette.
Toen D66 landelijk: in het midden van de zeventiger
jaren een dieptepunt onderging, nam ook. de belang-
stelling in Zandvoort af. Veel democraten van het
eerste uur werden lid van andere landelijke óf plaat-
selijke politieke partijen. Nadat Jan Terlouw D66
nieuw leven inblies en de partij langzaam maar zeker
opbloeide, vertoonde de Zandvoortse afdeling een-
zelfde beeld.

.' In de periode 1978-'82 behaalde Thom van Erp voor
D66 een zetel. Hij -werd na zijn vertrek naar een
andere gemeente het laatste jaar vervangen door Nel
.Vreugdenhil.

. In diezelfde raadsperiode maakte Jan Termes deel
uit van het Zandvoortse college. Hij was in 1975 lid
."geworden van de plaatselijke groepering 'Inspraak

u' en vervulde voor deze belangengroep de porte-
feuille Publieke Werken. "Ik heb 'Inspraak Nu' tot
'aan het einde van die zittingsperiode in 1982 in het
.college vertegenwoordigd. De gemeenteraadsverkie-
«ing van 1982 ben ik echter ingegaan op persoonlijke
titel voor D66. Ik was eind 1979/begin 198O lid van
deze partij geworden omdat de doelstellingen mij
.aanspreken. De laatste periode 1982-'86 heb ik als
democraat een eigen koers gevaren. Ik heb mij kri-
tisch opgesteld ten aanzien van het beleid. Ik meen
dat mijn inbreng positief is geweest", verklaart Ter-
mes die opnieuw als lijsttrekker van D66 door zijn
partij is gekozen.

• Verder komen op de groslijst van D66 voor: Ruud
Sandbergen (2), Wim van Kleef (3) en Nel Vreugden-
hil (4).

Deze week in de stembusstrijd: D66

Zandvoort moet bakens verzetten,
voor zowel inwoners, als toerist

MARGBEET ATES

TTTET POSITIEF meewerken en
i-1 meedenken van de D66-verte-
JLJL genwoordiger m de Zandvoort-

se raad de afgelopen periode, is
volgens Sandbergen duidelijk merk-
JDaar geweest. "Ik denk dat D66 nog wel
een aantal aspecten kan toevoegen
aan het bestuur van de gemeente
Zandvoort, zonder dat daarbij geweld
Iwordt aangedaan aan de eigen identi-
•teit".
Hij wijst er op dat het hierbij gaat om

"een combinatie te vinden van vrijheid,
"gelijkheid en solidariteit. Deze moeten
voortdurend in een open discussie te-
gen elkaar worden afgewogen. "De pp-
vattingen van de meerderheid zijn
niet uitsluitend maat- of doorslagge-
vend. Minderheidsopvattingen kun-
nen ervoor zorgen dat een beleid niet
té vanzelfsprekend wordt", verklaart
hij.

Volgens D66 kan er in Zandvoort in
bestuurlijk opzicht nog heel wat ver-
beterd worden. Belangrijk is onder an-
dere:

• De serviceverlening kan efficiï-
enter geregeld worden. Belang-
rijk is het periodiek laten ver-
schijnen van goed leesbare ge-
meentelijke informatie. In direc-
te samenhang hiermee, dienen
nota's en beleidstukken tijdig
openbaar te worden gemaakt.

• Meer voorlichting voor de burgers
is eveneens een punt dat in het
verkiezingsprogramma duidelijk
wordt pmschreven. D66 wenst
een voorlichter, het liefst onaf-
hankelijk. "Of het nu een voor-
lichter of een ombudsman heet,
maakt niet uit. Er is dringend be-
hoefte aan, het liefst niet in
dienst van de gemeente", zegt
Termes.

• Raads- en commissiestukken, als-
mede besluitenlijsten van b. en w.
dienen voor iedereen ter inzage te
liggen. Inspraakprocedures moe-
ten duidelijk zijn. D66 is tégen
besloten vergaderingen, behalve
wanneer het gaat om personen of
zakelijke belangen van de ge-
meente waar derden profijt van
kunnen trekken;

• D66 is eveneens van mening dat
een politiek zware portefeuille
niet toebedeeld kan worden aan
een burgemeester, omdat deze po-
litiek niet aanspreekbaar is;

• Informatie aan raadsleden dient

uitgebreid te worden. Het aanbie-
den van kant- en klare besluiten
waarop alleen 'ja' of 'nee' gezegd
kan worden, holt de functie van
de gemeenteraad uit. Ter onder-
steuning van vooral kleine raads-
fracties moet het mogelijk zijn
dat fractie-assistenten toegang
hebben tot raadsstukken.

Volgens Termes zal D66 zelfstandig
de verkiezing ingaan. "Voor de ge-
meenteraadsverkiezing worden door
ons geen accoorden afgesloten met an-
dere politieke partijen. Het college
moet zo breed mogelijk worden samen-
gesteld. In een collegeprogramma
moeten hoofdlijnen van het beleid
worden opgenomen. De college-onder-
steunden partijen/groeperingen die-
nen overeenstemming te bereiken
over de interpretatie van deze hoof dlij-
nen", verwoordt Termes het stand-
punt van D66.

Het ambtenarenapparaat kan effi-
ciënter werken, hetgeen dan de bur-
gers eveneens ten goed komt, wordt
door D66 aangevoerd. Misschien zelfs
een reorganisatie waardoor bepaalde
zaken vloeiender verlopen. "Wanneer
je bijvoorbeeld muziek in je etablisse-
ment wilt hebben, moet je voor iedere
keer een vergunning aanvragen. Dat
is voor zowel de ondernemers als de
ambtenaren veel te veel rompslomp.
Daar moeten toch andere wegen voor
te bedenken zijn. Zo zijn er nog wel een
aantal zaken die beter, in een kortere
procedure, behandeld kunnen wor-
den", betoogt Termes. Doorhem wordt
bedoeld dat door de gemeente goede
randvoorwaarden moeten worden ge-
schapen om een soepel vergunningen-
beleid van de grond te krijgen. Dit zal
de animo voor kleinere recreatieve ac-
tiviteiten stimuleren.

"Het is jammer dat de automatise-
ring wat dat betreft niet aan de ver-
wachtingen heeft voldaan. In plaats
dat de achterstand die er op bepaalde
afdelingen was kleiner werd, lijkt die
groter geworden. Ik denk datje bij deze

"zaken niet vanuit een politiek stand-
punt moet handelen, maar dat je ge-
woon zakelijk moet zijn", is Sandber-
gen van mening. D66 staat positief ten
opzichte van privatisering, maar wel
moet gekeken worden, waar privatise-
ring wordt toegpast. Bovendien moet
zorgvuldig worden nagegaan, wan-
neer men gaat bezuinigen. "Waar ik
altijd nauw bij betrokken ben geweest
is bijvoorbeeld Publieke Werken. Toen
dan ook voorgesteld werd dat in de

• De mannen van D66: lijsttrekker Jan Termes (I) en Ruud Sandbergen (r), nummer twee op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezing.
Folo Van Kleef

sector 'buitendienst' bezuinigd kon
worden, heb ik tegen gestemd. Nu zie
je één van de gevolgen hiervan, name-
lijk de vervuiling van het dorp en de
straten. Dat is nu juist een zaak die de
mensen waarnemen en aangaan, ze
weten dat ze daarvoor betalen. Nu
moet men in deze sector gaan privati-
seren. Wij zijn voor privatisering,
maar die moet dan wel zorgvuldig
worden afgewogen", zegt Termes.

JAARLIJKS DIENT er financieel
ruimte te zijn voor een nieuw be-
leid, is D66 van mening. "Bij het
verdelen van de steeds schaarser

wordende gelden is het logisch dat niet
zonder meer in iedere sector evenredig
kan worden gekort. De raad behoort
een grotere inspraak te krijgen bij de
financiële besluitvorming. Wij zijn
van mening dat het bedrag dat nodig
is voor een nieuw beleid en hoe dat
verdeeld zal worden over de verschil-
lende sectoren, tot de verantwoorde-
lijkheden van de raad behoort", wordt
nog eens duidelijk gezegd.
Wanneer er bezuinigd moet worden
dan wordt door D66 gedacht aan effi-
ciency, versobering en privatisering,
omdat een verdere verhoging van de
gemeentelijke inkomsten door belas-
tingverhoging nauwelijks mogelijk is.
Bezuinigingen dienen van te voren
aangekondigd te worden.

"Wij zijn een voorstander van meer
wandelende en fietsende agenten. Al
was het alleen maar om de mensen het
gevoel van veiligheid terug te geven.
Het initiatief om te komen tot een zo-
meragent zou misschien nog meer uit-
gewerkt kunnen worden", zegt Sand-
bergen. Door Termes wordt er aan toe-
gevoegd dat D66 de betrokkenheid van
de gemeenteraad bij de problematiek
van de openbare orde en veiligheid
wenst te vergroten.
Behalve een groter aantal vrouwen in

het Zandvoortse politiekorps is het
eveneens dringend noodzakelijk dat in
Zandvoort aandacht wordt besteed
aan de begeleiding van slachtoffers.
"Momenteel is die opvang voor slacht-
offers nog niet aanwezig, en wij vinden
dat dit toch binnen de kortst mogelijke
tijd moet worden gerealiseerd", zegt
Termes.

Het onlangs gepresenteerde 'Cen-
trumplan' waarbij de nadruk valt op
een vrij voetgangersgebied, heeft de
onverdeelde belangstelling van D66.
"Ik zie alleen niet in waarom woon-
straten nu het verkeer zouden moeten
verwerken. Het tegengestelde verkeer
in de Haltestraat zie ik niet zitten,
wanneer dat betekent dat er slechts
één uitweg is. Ik ben tegen het afslui-
ten van de Schoolstraat. Voor winke-
lend publiek is het een weinig aan-
trekkelijke straat en juist uitermate
geschikt om het verkeer te laten af-
vloeien naar de parkeerterreinen aan
de Prinsesseweg. Voor het overige kan
ik zeggen dat wij het kritisch zullen
bekijken. Het Gasthuisplein moet een
waarschuwing zijn", zegt de lijstaan-
voerder.

D66 wil graag een scheiding aange-
bracht zien tussen recreatieverkeer en
de eigen verkeersstroom. Het recrea-
tieverkeer dient zoveel mogelijk bui-
ten de woonwijken gehouden te wor-
den. Voor bewoners dienen zoveel mo-
gelijk parkeerplaatsen gereserveerd te
worden. Voorstander is deze partij
eveneens van het instellen van een 30
km-zone voor een groot deel van de
woongebieden in het centrum. Veel
aandacht in het verkiezingsprogram-
ma van D66 niet alleen voor de wande-
laar, maar ook voor de rplstoelgebrui-
ker en minder-validen die zo vaak ob-
stakels op hun weg tegen komen. Hier-
voor dienenen meer voorzieningen te
komen. Belangrijk wordt genoemd de
realisering van een veilige weg van en
naar het strand voor de minder-vali-
den.

Verontrustend wordt genoemd de
verslechtering van het openbaar ver-
voer. Minder bussen, vooral naar
Noord en een verminderde service van
de NS zullen er toe leiden dat steeds
minder mensen van het openbaar ver-
voer gebruik zullen maken. Een beter
contact van de gemeente tussen NS en
NZH moet hier verbetering in bren-
gen. Bovendien is D66 voorstander
van het gebruik, van de fiets. Meer
fietsenstallingen, betere en meer rij-
wielpaden in de natuurgebieden kun-
nen dit stimuleren. Absioluut tegen
zal D66 stemmen wanneer het gaat om
de doortrekking van de Herman Heij-
ermansweg.

DOOR D66 wordt gepleit voor een
congrescentrum binnen de hui-
dige bebouwingsgrenzen. Met
name wordt genoemd de directe

omgeving van het station van Zand-
voort. "Dit congrescentrum zou een
multifunctionele functie kunnen
hebben. Dat wil zeggen dat ook Zand-
voortse verenigingen hiervan gebruik
kunnen maken. Wij willen het niet te
ver hebben, gewoon dichtbij het sta-
tion dat is voor iedereen gemakkelijk
bereikbaar", zegt Sandbergen.
"Het is nu eenmaal zo dat de Zand-
voortse gemeenschap en economie in
belangrijke mate zijn verbonden met
het toerisme. Wij hebben nog steeds
dat magnifieke strand dat goed wordt
geëxploiteerd en onderhouden. Wij
moeten onze positie verbeteren als na-
tionale badplaats. Wij zijn dan ooi-
voor het Mabonplan", vult Termes
aan. D66 ziet voordelen in een congres-
centrum omdat het seizoen-aanvul-
lend kan werken.

De taak van de VVV wordt door deze
partij belangrijk genoemd als promo-
tor van de badplaats en verdient alle
steun. "De VVV moet goed functione-
ren en hiervoor zal door de gemeente
meer geld op tafel moeten worden ge-

legd. Wij denken bijvoorbeeld aan de
personele kosten en de kosten van
huisvesting. Van de ondernemers mag
je dan verwachten dat zij de activitei-
ten voor hun rekening nemen. Een
goede Zandvoort-promotie is voor het
zakenleven eveneens belangrijk, daar-
om zullen ook zij een forse steen die-
nen bij te dragen".

Zolang het circuit geen beletsel
vormt voor woningbouw mag het van
D66 blijven voortbestaan, mits men
blijft werken aan terugdringing van
het geluld. "Bovendien zullen wij,
wanneer het circuit gerenoveerd
wordt, er toch van uit moeten gaan
dat wij hiervoor sponsors interesseren.
Wij kunnen als kleine gemeente geen
miljoenen kostende renovatie betalen.
Geld van het rijk en sponsors en wan-
neer het het Mabonplan niet in de
wielen rijdt, dan hebben wij geen be-
zwaren", zegt Termes.

Zandvoort zal toch de bakens moe-
ten verzetten wil het 'bij' blijven in de
race als toeristen- en woonplaats. "Wij
hebben nog zoveel mogelijkheden, die
wij niet onbenut mogen laten. Ik denk
dat de gemeente in dit opzicht een sti-
mulerende, coördinerende en onder-
steundende taak moet hebben. Je
kunt er niet om heen dat het toerisme
de motor is van de economie in Zand-
voort. Dan moet deze motor ook draai-
ende blijven en moeten wij tijdig ver-
nieuwen," is Termes van mening.

D66 ziet bijvoorbeeld kleine recrea-
tieve mogelijkheden voor het gebied
tussen strand en boulevard. Boven-
dien kan het binnencircuitterrein een
betere functie hebben dan nu het ge-
val is. "Wij denken, behalve aan uit-
breiding van de sportvelden, er ook
aan een stuk terrein aan te w ijzen voor
de volkstumders. Daar is behoefte aan
en waarom zou dit niet kunnen in het
binnencircuitterrein. Bij voorbeeld
zou je ook een terrein voor kort-kam-

peerders daar kunnen inrichten", legt
Sandbergen uit.

Behalve de recreatieve functie van
Zandvoort komt ook liet milieu ter
sprake. D66 gaat in haar verkiezmgs-
programma uitgebreid in op een goed
beheer van de duinen. "In dit verband
is het misschien wel goed eens te den-
ken aan meer werkervaringsprojecten
voor jongeren. Die zouden misschien
ingezet kunnen worden bij het onder-
houd van het bosplan en bij de aanzet
van het beheersplan. Jongeren die van
een landbouwschool komen, hebben
misschien meer kans aan het werk te
komen wanneer zij ervaring hebben,
Wellicht dat wij in dit opzicht iets
kunnen doen", veronderstelt Sandber-
gen.
Volgens deze partij zou de gemeente
Zandvoort geen chemische onkruid-
verdelgers mogen gebruiken en be-
hoort het strooien van zout bij de glad-
heidsbestrijdmg te worden beperkt
De actie tankslag tegen olie in oude
tanks moet worden voortgezet terwijl
vaker chemisch afval door de burgers
moet kunnen worden aangeleverd op
daarvoor bestemde data. Het geschei-
den aanbieden van huisvuil dient ge-
stimuleerd en uitgebreid te worden.

WONINGBOUW KRIJGT ui-
teraard van D66 veel aan-
dacht, dit ook in samenhang
met het milieu. "Er wordt wel

eens gezegd dat wij uitsluitend sociale
woningbouw voorstaan, maar dat is
geenszins waar", zegt Jan Termes.
"Natuurlijk is dit belangrijk. Toch
blijkt er m Zandvoort ook veel vraag te
zijn door inwoners naar betaalbare
koopwoningen. Wanneer ik over be-
taalbaar spreek, bedoel ik tussen de f
100.000.— en f. 150.000,-. Wanneer deze
gebouwd worden uitsluitend voor
Zandvoortse ingezetenen, dan kunnen
wij ons daarin vinden. Dat wil niet
zeggen dat wij dan sociale woning-
bouw laten varen. Maar een combina-
tie van beide type woningen moet ge-
vonden worden. Absoluut afwijzend
staan wij tegenover dure woningen
voor met-ingezetenen. Bovendien die-
nen wij ons hard te maken voor het
binnenhalen van woningcontingen-
ten en de plannen klaar te hebben,
zodat wij onverwijld aan de slag kun-
nen gaan. Bebouwing van de Zuiddui-
nen wijzen wij af. Binnen het dorp
moet plaats gevonden worden, en die
zijn er ook nog wel".

Aandacht van D66 ook voor de
emancipatie. Door Sandbergen wordt
gezegd dat emancipatie zich niet al-
leen beperkt tot een bepaald onderdeel
van het gemeentelijk beleid. Het moet
deel zrjn van alle handelen van de ge-
meente. Het emancipatiebeleid dient
daarom opgenomen te zijn in het be-
leid voor de gemeentelijke diensten.
Belangrijke beleidsvoornemens die-
nen getoetst te worden op de emanci-
patorische ef lecten en daartoe tijdig te
worden voorgelegd aan de daarvoor in
het leven geroepen commissie.

D66 Zandvoort neemt met veel ver-
trouwen deel aan de gemeenteraads-
verkiezmg van 19 maart. "Als het een
beetje meezit hebben wij twee zetels in
de raad en dat betekent voor ons in
ieder geval een verdubbeling van het
aantal".

• Het wachten op de bus in regen en wind behoort over enige tijd tot het
erleden.

(archietloto Berlott)

Wachten in wind en regen
is straks niet meer nodig

ZANDVOORT - Het wachten op de bus bij het busstation aan de Louis
Davidsstraat in wind en regen is straks voorbij. De gemeenteraad is accnord
gegaan met het voorstel een crediet van ruim vierduizend gulden beschikbaar
te stellen voor verbetering van de huidige halteplaats. Door Herman Landman
(Onafhankelijk Liberalen) werd een jaar geleden (zie Zandvoorts Nieuwsblad
van 7 maart 1985) de aandacht van raad en college gevestigd op de wachtruim-
fe die zeker niet voldeed aan de eisen die hieraan gesteld mogen worden.
Oontact met de NZH werd opgenomen, hetgeen resulteerde in plannen voor
•en verbeterde wachtruimte.

De nieuwe halte zal meer zitplaatsen bieden aan de passagiers; er komt een
betere bescherming tegen de wind, alhoewel de oostenwind nog vrij spel zal
hebben. Wellicht dat de windschermen aan die zijde tijdens de renovatie
kunnen worden verlengd. Wethouder Van Caspel heeft beloofd hierover con-
tact met de NZH op te nemen.

Zandvoort zag komeet van Halley
In het jaar 1530, toen de lucht

nog niet verontreinigd was en het
weer erg helder, zagen Zandvoort-
se vissers aan de hemel een flonke-
rende ster met een staart. Ze wis-
ten toen niets af van kometen, se
kenden iveinig van sterren maar
bij overlevering wisten sij dat om
de vijfenzeventig jaar een ster aan
de hemel verscheen met een bood-
schap. Toen sij op een november-
nacht van de visvangst thuis kwa-
men, hadden se lange verhalen
over die bijzondere ster en met hun
vrouwen en kinderen klommen ze
in het donker op de duinen en
tuurden de hemel af om iets van
het verschijnsel te ontdekken. De
komeet ivas in november en de-
cember goed zichtbaar en in het
voorjaar van 1531 verscheen hij
weer en toen dat gebeurde ivoren
de Zandvoorters bang.

De boodschap
Zij waren er toen van doordron-

gen dat er een boodschap moest
komen. De natuur zou op een of
andere manier iets kenbaar ma-
ken en daar moesten zij zich op
instellen. Nu werden se haast op
hun wenken bediend want kort
nadat sij hadden vastgesteld dat
er van boven een boodschap moest
komen, werd er verteld dat „te
Wijk op See eenen grooten wal-
visch lang wesende 75 voetmeter
aangekoomen was door eenen
storm op de lande ende lach aldaer
met eenen openen monde" „Beste
mensen", zo zeide een eerbied-
waardige visser „die walvis brengt
een boodschap. We moeten met
een paar mensen naar Wijk aan
Zee gaan om te sien wat die bood-
schap is". De pastoor ivas er niet
voor: hij vond dat maar bijgeloof
en wilde sijn mensen tegenhouden
maar men luisterde niet naar hem.

Zij kwamen met vijf mannen in
Wijk aan Zee aan. Ze bekeken de
aangespoelde vis, praatten erover
met de vissers van dat dorp en
schrokken van de open bek, die, zo
meenden de Wijkers, duidelijk
naar jullie dorp wijst. „Ik denk dat

hij op een of andere manier kiuaad
is op jullie: hij ioil jullie allen op-
vreten. Waarom, ja, dat weten we
ook niet. Is er soms ruzie in het
dorp? Hebben jullie mensen uitge-
ivezen? Want we weten uit erva-
ring dat jullie geen liever djes zijn."
De oude visser die meegekomen
luas, ontkende heftig dat er wat m
het dorp aan de gang was. Ze wil-
den goed sijn voor iedereen en dat
zouden ze eens even aan dat beest,
dat zo venijnig hun richting uit
keek, wel even duidelijk maken. Ze

door: Bertus Voets
ivoren ivat verbolgen op de Wij-
kers, die hen altijd probeerden
zwart te maken en verontivaar-
digd keerden se naar hun dorp
terug met deze opmerking: „We
weten wat de boodschap van dat
beest is en wij zullen die heel goed
uitvoeren."

Reacties in Haarlem
Toen de volgende dag de vrou-

wen vis gingen verkopen in Haar-
lem, vertelden ze hun klanten alles
over de ster en de grote vis. De
Haarlemmers seiden toen aan de
vrouwen: „Ik geloof dat die ster en
die vis jullie zeggen heel goed voor
de mensen te zijn, vooral wanneer
ze zonder goede redenen ergens
worden lueggejaagd." Nu was er in
dat jaar een godsdienststrijd ont-
brand. Vele mensen die een andere
invulling van hun geloof zochten,
hadden sich aangesloten bij een
groep die tegelijk met het gods-
dienstige het maatschappelijke le-
ven ivilde hervormen. Dat liep uit
op revolutie en de groep tverd in
het voorjaar van 1531 mededogen-
loos uitgemoord. Op dese mensen
doelden de Haarlemmers: Zand-
voort lag afgelegen en was voor
deze mensen, de doopsgezinden,
een ideale plaats om onder te dui-
ken. De vrouwen vertelden alles
aan hun mannen. En de oude vis-
ser sprak het verlossende woord:
„ Wij moet al dese mensen die ver-
volgd worden met liefde opnemen.

Zo kunnen we alleen de dreigende
vloek van het monster te Wijk aan
Zee voorkomen." En zo werd
Zandvoort een vrijplaats voor alle
mogelijke godsdienstige richtin-
gen.

De bestuurders van Haarlem wa-
ren niet erg gelukkig met het beleid
dat Zandvoort had genomen. Zij
waren op de hoogte van het advies
dat stadgenoten aan de Zand-
voortse vissersvrouwen hadden ge-
geven maar om wille van de poli-
tieke ontwikkelingen die de gods-
dienstoorlog ten gevolge had, ivil-
den sij met dat hun stadgenoten
de zaak in Zandvoort nog meer
gingen aanmoedigen. Zandvoort
kon voor sichself doen wat men
wilde maar de Haarlemmers moes-
ten sich daar niet mee inlaten. Dat
is de betekenis van de wat eigen-
aardige verordening die in tiet
keurboek van Haarlem in 1531
werd opgenomen en die aldus
luidde: „dat geen imvoonders ofte
poorters tot Santvoort sullen gaen
hooren naerde predicatie, door-
dien veel guestie komt over t seg-
gen ghij luyteranen, ghij dooper-
sen ghij papisten en de andere
woorden."
Geen vervolging

Het jaar 1531. liet laar i'an de
ivaarschuwing van de komeet,
ging zonder rampen voorbij. De
oude visser liet de mensen beloven
altijd de vrede onder elkander te
behouden, ook al had men andere
gedachten. Op godsdienstig gebied
is dat doorgevoerd. De katholie-
ken, die niet als godsdienstige
groep mochten worden erkend,
hadden m 1531 al een kerkje even
buiten de kom van het dorp en
terwijl in de meeste plaatsen dese
kerkjes verschillende malen over-
hoop werden gehaald, gebeurde
dat in Zandvoort niet. Maar wat
op godsdienstig gebied zo voortref-
felijk heeft geiuerkt, heeft, soals de
gebeurtenissen van 1985 aantonen,
op politiek terrein geen kans ge-
kregen. Hierin is Zandvoort echt
het Peyton Place van Holland ge-
worden!

ADVERTENTIE

DIRK VAN DEN BROEK
SUPERMARKTEN B.V.

Voor onze supermarkten in de regio Haarlemmer-
meer zoeken wij een:

JONGE VROUW
VOOR OPLEIDINGEN CASSIÈRES
Die na een gedegen opleiding in het bedrijf
verantwoordelijk zal zijn voor:
•£ Het personeelsbeleid van de kassagroep

in de supermarkten.
% Opleiding/begeleiden cassières.
% Opleiding/„coachen" van de hoofdcassières.

Functie eisen:

3t MBO niveau aangevuld met praktijkopleiding.
% Een goede mondelinge en schriftelijke

uitdrukkingsvaardigheid.
% Leidinggevende capaciteiten.

Leeftijd ca. 25 - 35 jaar.

Heeft u interesse?

Stuurt u een schriftelijke sollicitatie naar
Dirk van den Broek Supermarkten B.V.,
t.a.v. de heer J. Niemeyer,
Donauweg 5,1043 AJ Amsterdam.

Een neutje tegen
de kou betekent

een rijverbod
ZANDVOORT - Het afgelopen

weekeinde zijn verschillende autobe-
stuurders door de politie aangehouden
en hebben een rijberbod ontvangen
omdat zij onder invloed van alcohol
verkeerden.

Dit overkwam een 40-jarige automo-
bilist uit Bussum die zondagavond

omstreeks half elf over de Boulevard
Barnaart reed. De tweede die zijn auto
moest laten staan was een 36-jarige
Amsterdammer die enkele uren later
werd aangehouden. Ook woensdag-
avond werden twee chauffeurs aange-
houden die te diep in het glaasje had-
den gekeken. Terwijl een 39-jarige
vrouw uit Aerdenhout dinsdagmor-
gen eveneens te voet naar huis moest
vertrekken, ook zij had het een en an-
der ingenomen tegen de lage buiteii-
temperatuur.

Dinsdag werd een 49-jarige Zand-
voorter aangehouden. Deze heeft een
ontzegging van de rijbevoegdheid ge-
kregen, maar reed desondanks door
het dorp. Hij ontving een procesver-
baal.
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Volkoren sesam brood
gratis gesneden 800 gram

Allinson brood
gratis gesneden 800 gram

Grof volkoren brood
gratis gesneden 800 gram

Volkoren brood
gratis gesneden 800 gram

EEN GREEP UIT DE 200 VAN DAGMARKT
D.E. pickwick thee engelse
melange -1.39

i
L.

pak a 100 gram

Rapid filterzakjes nr. 4
pak a 80 stuks JUJ9"

Mie
pak a 500 gram 1.19
Bakmeel
pak a 500 gram 0.69
Honig groente-
of kippesoep
pak 0.99
Catty hapklare yleesbrokken of
brokken vlees/vis
blik a 405 gram

Andy allesréiniger
flacon a 750 ml. _2rS9"

n
Ij.

Gouda's Glorie
margarine
kuip a 500 gram 1.69
Mars mini
zak a 300 gram 3.49
Nescafé
oploskoffie rood
pot a 200 gram 10.98
Volle koffiemelk A,
pak a 500 gram

M.C. 1.39
Brinta
pak a 500 gram 1.79
California groente
tomatensoep
blik a 460 ml.

-kippe-

0.69
Sardines in olie
blik a 120 gram 0.89
Unox smac
blik a 200 gram 1.79

OOK IN VERS VOORDELIGER DAN OOIT!

ZUIVEL
Inex lang houdbare volle
melk -i -IQ
flacona 1000 ml. J..1C7

Menken magere
vruchtenyogurt
4 smaken, aardbei, banaan, perzik
engem. vruchtenbekeraSOOml. 1 C\C1L3? i.uy

DIEPVRIES
Doperwten zeer fijn i CQ
v/d Berg zak a 450 gram J-98" l.Ow

Frikandellen i pQ
Morapaka 4 X 7 0 gram J-96" l.Ov?

BROOD/NOTEN
" alleen in zaken met notenboetïek

Volkoren sesam brood i po
gratis gesneden 800 gram 2̂0" l.OO

Stokbrood ] OQ
ovenvers 400 gram .159- X>/Uv7

Verse doppinda's* o QQ
zak a 500 gram A45"O.v?O

YLEZS
geldig van 6 t/m 8 maart

Kipfilet no QQ
1000 gram , 1O.V/O

Magere varkenslappen n QQ
1000 gram O. v/O

Blinde vinken* i ̂ Q
100 gram l.^Tv/

VLEESWAREN
aüeen in zaken met vleeswaren-
botlekof ambachtelijke slagerij

Filet Americain n qn
150 gram . Ó.6Ö

Runderlever i »7Q
gelardeerd 150 gram X> 1 v/

Pekelvlees i QQ
100 gram l.Ov?

Ontbijtspek i QQ
150 gram JL.lVO

M^S
alfeen in zaken met kaasboetiek

Jonge kaas* p QC
vers van 't mes 1000 gram ^9€TÖ«5/O

Rambol peper of
nootmix* i Qp
vers van 't mes 100 gram J2-83" l.v/O

HeleEdammer 1O QR
per stuk ±1720 gram JlO.v/O

GROENTE
geldig vart 6 t/m S maart

Avocado ] Qp
per stuk J.. v/O

Jaffa hand-
sinaasappelen f) QQ
net a 12 stuks Ó.OÖ

Jaffa citroenen i Qp
net a 4 stuks J..v7O

Jaffa grapefruit n ^Q
net a 4 stuks .̂ ivV

Zo maakt de
z'n beloftes waar!

Ziet u? Brood voor f 1.88!
Honig soepen van f 1.15 voor f 0.99! Zo doet de Dagmarkt voortaan. Ons vers voordeliger dan ooit.
En in de "200 van de Dagmarkt" vindt u maar liefst tweehonderd vaste, drastisch verlaagde prijzen.

Toch is dat nog niet eens het allerbelangrijkste van de Dagmarkt. Want- net als u- verlangen
wij méér van een plezierige supermarkt. Wij vinden voordeel pas echt Voordeel als u dicht bij huis
kunt kiezen uit een super-assortiment. Daarom vindt u bij de Dagmarkt alle grote merken en ook
de evengoede goedkopere merken. Bij de Dagmarkt-slager,-bakker en -groenteman kunt u elke
dag kennismaken met ons beroemde Vers-assortiment. En die slager, bakker en groenteman staan
nog persoonlijk voor u klaar bovendien!

Dat is het komplete Dagmarkt voordeel.
En daarom vinden zoveel mensen ook dat ze boffen niet een Dagmarkt in de buurt!

Calvé tomatenketchup
fles a 425 ml.

Franse mosterd
glas a 250 gram

Vitacee rozen bottel-
siroop
fles a 500 ml.

Fries roggebrood
pak a 440 gram

Theebiskwie
pak a 175 gram

1.99
0.89

1.59
0.49
0.49

Choca boterham-
vlokken
pak a 200 gram 1.05

Lux toiletzeep
3 stuks a 90 gram 2.39

Filter sigaret
pak a 20 stuks 2.65

Coladrank/Sinas/
Lemon lime
literfles 0.95

Halfzware shag
pak a 50 gram 2.75 Bronwater rood, Sty

literfles 0.59

cc
c

Nu is de Dagmarkt helemaal in t voordeel! iZandvoortrOranjestraat 2-12"

MICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0.31 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 2. 2042 JM Zand-

voort.
• Weekmedia Aalsmeer. Dorpsstraat 8. Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad. Uithoornse Courant, De Ronde Vener.
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland. De Zaanse Gezins-
bode, De Nieuwe Weesper. Muider Post. Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities / 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ5.- m rekening qe-
bracht.

• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2,50 in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven: tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten). of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.

Adriatische Zee, Joegoslavië:
compl. inger. luxe app. v. 2-3-
en 6-pers. Direct aan strand
p.p. 22 Mark p. dag. (hoogsei-
zoen). Voor inf. 02507-17088
na 11.00 uur.

•*• Als donateur van ,,De
Wurf" ontvangt u twee gratis
toegansbewijzen voor onze
jaarlijkse uitvoeringen. Tel.
14833.

Bruidsjaponnen
Grote collectie

SHOWMODELLEN
alle stijlen, met 50% korting.

vanaf ƒ 250.

Tel. 02550-14756.

* Een donateur van de „De
Wurf" betaald slechts ƒ 15 p.j.
Aanmelden bij K. J. Koper.
Tel. 14833.

* 8 maart viering Internatio-
nale Vrouwendag in Haarlem,
gebouw J.H.V.U. Aanvang 11
uur. Ook Zandvoortse vrou-
wen welkom.

Gevr. bediening in patates-
zaak, ook tree lance. Tel.
02507-14301.

Gevr. WOONRUIMTE, woon-
kamer -f 2 slaapk. v. ± 1 jaar.
Tevens kantoorruimte + 20
m5. Tel. 02507-15556.

Gevr. WOONRUIMTE voor
nette studente, per 1 maart,
± ƒ600. Tel. 15313, bellen
vóór 20.00 uur.

* Goedenmiddag, heeft u
nog oude spulletjes, dan ha-
len wij dit gratis bij u op. Belt u
ons even? Tel. 18438 of
19395.

Hillegom-antiek
Vi]f toonzalen leefbare meub.
in alle stijlen, ook Mechels en
Henry II. Laagste prijzen!

Leidsestraat 122. Dag. tel.
02520-20993. Koopavond.

Sta binnenkort op straat. Wie
heeft er PERMANENTE
WOONRUIMTE voor scholie-
re, 19 jr. Tel. 13722 na 18 u.

HAPPY LINE
Slankclub

Afslanken in groepsverband.
Inl.: tel. 02507-16137 of

hoofdkantoor 02524-5200.

Woningruil Haarlem-Zand-
voort, vrij huis ind.: gr. woonk.
7x3 m, slaapk., gr. douche,
c.v. tuin op Z. Gevr. 4-kam.
Centr. Zandvoort. T. 14941.

* Te koop garage ƒ 10.000
k.k. Tel. 023-355467 van 7.30-
8.30 en na 18.00 u.

* Te koop gevraagd tafel-
model koelkast en slaapbank
Tel. 18987.

Ind. girl privé, orgie, s.m., trio.
Tel. 020-869110.

KENGEN ANTIEK, uw adres
voor mooie, functionele antie-
ke meubelen. Geopend: do.-i
vr. en za. van 10.30 - 17.30
uur. Rijksstraatweg 75, Sas-
senheim 02522-14682.
Een betrouwbaar adres.

Te koop lange bontjas, mt 40
Wolf, ƒ400. Te bevr. tel.
02507-18637.

* Te koop meisjeskamer,
bed, + matras, ombouw mei
vakjes, salontafel ovaal, stoel.
Tel. 12704 v. Speijkstr. 6.

/ 5 p.st. div. t.v.'s, luidspre-
kers, versterkers e.d., weg.
opr. Tel. 01650-60050.

* Na sneeuw en kou meer
tijd voor gezelligheid bij de
ver. Vrouwen Van Nu. Vraagt
u eens inlichtingen bij, tel.
16085 of 14462.

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Order-
afd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de be-
handeling.

SCHOL FILET met pommes
frites / 8. Boul. Barnaart 8, tel.
14301.

Te huur in Zandvoort-Zuid:
mod. kamer, c.v., eigen k.d.t.
(evt. v. langere tijd) v. rust.
werkende j.man, ƒ495 p.m.
Tel. na 19 u.: 020-731770.

Te koop 25 MUD ANTRACIET
nr. 2, ƒ 45 p. 70 kilo. Tel. 020-
256112.

Te koop benedenwoning, 5
kamers, bellen tussen 9.00-
20.00 uur. 16771.

Wilt u een VVD RAAMPOS-
TER of TUINBORD? Bel dan
even naar René Bos. 15276.

* Te koop moderne rondge
vlochten pitrieten stoel, 2-p.
met nieuwe kussens, erg
mooi ƒ 150. Tel. 02507-14006.

* Te koop teakhouten ber-
meubel, i.z.g.st. 175brx125hg
ƒ75. Tel. 12125.

Te koop z.g.a.n. elektr. orgel,
Farfisa Partner 415, dubbel
klavier, rytmebox e.d., weg
overcompl. Tel. 19176.

Zonnestudio
Kapsalon

Passage 42
k- Lichaamssnelbruiner

40 minuten ƒ 40,
abonnement 3x ƒ 100.

k Gezichtssnelbruiner
20 minuten ƒ 10,
abonnnement 4x ƒ 30.

k- Zonnebank/hemel
20 minuten ƒ 8,50,
abonnement 10x ƒ75.
Openingstijden Studio:
maandag t/m vrijdag.

Ook 's avonds geopend.
Openingstijden Kapsalon:
dinsdag t/m zaterdag en

vrijdag t/m 21.00 uur.

Wij werken op afspraak.
Tel. 02507-12500.

Tot ziens,
Ellie, Edith en Ben.

Timrnerbedrijf
R.F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel. 023-364168,
b.g.g. 023-1378.

* T.k. kinderstoel ƒ30; kleu-
ter ledikantje; staande sche-
merlamp ƒ 25; hockey schaat-
sei ƒ 30. 02977-23339.

BREINIEUWS
Ja, écht nieuws!

26 breimodellen voor
2 kwartjes.

Haal meteen dit
MINI ALBUM!

JST3SUISSES
Zandvoort, corn stegersstraat 2

Wekelijks sauna ƒ 10, ma-di-
do-dam., do-vr gem., za. hr.,
zo. par. Tel. 023-330272. Win-
kelc. Parkwijk, H'lem-0.

* Volgend jaar ook naar een
uitvoering van ,, De Wurf"?
Wordt dan nu nog donateur.
Tel. 14833.

* Voor eenv. huiswerk zoek
ik een hulpje, b.v. eenmaal
per week. Gaarne even bellen
13807.

Te koop elektr. orgel, Solina
200, incl. rythme box etc. Wi
nig gebruikt, prijs n.o.t.k. W<
denier, tel. 02507-16509.

5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen ot verkopen? Bankstel of ander
huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor. huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

* T.k. ombouw v. opklap-
bed, ledikantje, autostoeltje,
box, houten wieg met toebe-
horen, 2 brandblussers, nw 12
kg. Tel. 02507-16137.

* T.k.a. onderdelen Ren. 4
TL t.w.: trekhaak, radiateur,
motor, voorspatscherm L&R,
4 wielen, "alles z.g.a.n. ƒ 250.
Tel. 17225 na 18 u.

Voor voordelig SCHILDER-,
WO- en BEHANGWERK

De Boet
Telefoon 02507-15655

voor vrijblijvende prijsopgave.

* Toonkunstkoor Zandvoort.
Kom eens naar een repetitie!
Elke maandagavond om 8 uur
in gebouw ,,De Krocht".

VEHUREN?
Plaats eens een advertentie

in een Duits dagblad.
Inl./folder: 01720-43719.

WARM EN ELEGANT
plm. 200 inruil/showroom

BONTMANTELS
o.a. nerts, bisam, blauwvos,
roodvos, nutria, persianer etc.

In alle maten, v.a. ƒ 150
Tevens diverse dames/heren

lammycoats.
MODEL BONT EXPORT

Marnixstraat 142 - A'dam
Tel. 020-233488.

* Vesper rondom Bach in de
Herv. kerk op zondagavond
om 8 uur. Toegang: gratis.
Medewerking: Toonkunstkoor
Zandvoort.

* HTS'er zoekt oude t.v.'s en
geluidsapp. om mee te knut-
selen. Tel. 14830.
* Wie heeft er voor mij een
buggy te koop. Tel. 18357.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Telefoon .

Postcode

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.

Piaats 2041 JM Zandvoort
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SPORT KORT

Nieuwe leden
voor de sportraad

ZANDVOORT - Per l' april 1986
worden de leden van de sportraad,
volgens de reglementen, geacht te zijn
afgetreden. Zij zijn echter direct her-
kiesbaar.

<•
In verband met deze verordening

dient de Sportraad Zandvoort bij het
gemeentebestuur een voordracht van
aanbeveling in te dienen voor de be-
noeming van de voorzitter/respectie-
velijk zes leden van de sportraad voor
een volgende periode van vier jaar.
Door de huidige sportraad wordt voor-
gesteld, op een nader overeen te komen
datum een vergadering te houden,
waarop nieuwe kandidaten kunnen
worden voorgesteld. Bij verkiezing
van de kandidaten in deze vergadering
heeft iedere vereniging het récht om
één stem uit te brengen.

De Sportraad Zandvoort kent mo-
menteel de volgende leden:. N. Wert-

. heim, voorzitter (voetbalvereniging
Zandvoortmeeuwen), J. Brugman
vice-voorzitter (Zandvoortmeeuwen
handbal), H. van Ekeren, penning-
meester (Zandvoortse Hockey Club),
A.J. Arens, lid (ZZ&PC De Zeeschui-
mers), G. van den Bogaert lid (Tennis-
club Zandvoort), C.G.T. de Roode lid
(Zandvoortse Reddinghsbrigade) en
F.B.J. Veerman, lid (RKSV - The
Zandvoort Boys).

Bridgenieuws
ZANDVOORT - De griep heeft toe-

geslagen onder de leden van de Zand-
voortse Bridgeclub. De laatste speel-
avond was slechts 75% van de leden
aanwezig. Resultaat hiervan was dat
in iedere lijn met acht paren werd ge-
speeld.
De uitslagen waren als volgt:
A-lijn: 1. Familie Spiers met64,29%, 2.
Koppel Bruin/Emmen jr 52.38% De
eerste plaats in deze vierde competitie
wordt . ingenomen door de familie
Spiers, gevolgd door het koppel De
Leeuw/Braun.
B-lijn: 1. Mevrouw Groen/heer Veld-
huijzen 65.28%, 2. Koppel Lemmens-
/Roest 53.27%. De leiding in deze lijn
heeft het paar Groen/Veldhuijzen op
de tweede plaats staan de heren Over-
zier/Van der Staak.
C-Iijn: 1. dames Hagen/Menks met
62,50%, op de voet gevolgd door de da-
mes Götte/Koomen met 52.05%. Ook
hier wordt de eerste plaats ingenomen
door het koppel dat deze avond op de

eerste plaats eindigde, namelijk
Hagen/Menks. Tweede zijn de dames
Rooymans/Slegers.
D-lijn: 1. Dames Van der Meer/Veld-
huijzen 61.31%, 2. Ocenasek/Van de
Veen (gelegenheidspaar) 60.12%. In de
totale competitie staan de dames Van
der Meer/Veldhuijzen aan kop, terwijl
de tweede plaats bezet wordt door het
koppel Ocenasek/De Vries.

Elfstedentocht
ZANDVOORT - Ook dit jaar kende
Zandvoort een aantal Elfstedentocht
schaatsrijders. Dit grootse evenement
trok zo'n zestienduizend deelnemers
en naar ons bekend, reden ook een
aantal Zandvoorters de tocht der toch-
ten. Vooral het ambtenarenkorps was
sterk vertegenwoordigd om de 200 km
op de schaats af te leggen. Kuiper,
Vedelaar, Lagendijk en Van Lierop
haalden het, doch Blaauboer en Van
Delft moesten door blessures de strijd
staken. Evenals vorig jaar schaatste
Engel Lever de tocht rustig uit maar
Henk Kinniging moest in Franeker
afhaken, toch een respectabele af-
stand. Van de deelnemers die vorig
jaar hadden deelgenomen was te ho-
ren dat het dit jaar aanmerkelijk
zwaarder was mede door de kou, tij-
dens de donkere uren, maar ook door
stukken slecht ijs. Eén Zandvoortse
zwartrijder slaagde er in om de rit uit
te rijden en dat was Ben Rückert die
de afstand in dertien uur aflegde. Wel
of niet uitrijden het blijft een prestatie
om aan dit evenement deel te nemen
en daarom hoedje af voor de Zand-
voortse deelnemers.

Pieter van Huizen steelt de show
bij schaatskampioenschappen

ZANDVOOET - De eerste
Zandvoortse schaatskampioen-
schappen, die verreden werden op
de vijver van de Vijverhut zijn een
groot succes geworden. Ondanks
het wat tegenvallende aantal
deelnemers was er op deze ijskou-
de dag te genieten van hartver-
warmende schaatssport. Het was
vooral het schaatsfestijn van de
14-jarige Pieter van Huizen die zo-

wel in zijn klasse als bij de senio-
ren perfect schaatsen liet zien en
beide keren flitste hij als eerste
over de finish.

De meisjes en jongens van tien en elf
jaar beten de spits af en onder aanvoe-
ring van speaker Alfred Abbenes werd
fanatiek om de eerste prijzen gestre-
den. Bij de meisjes kwam als eerste Eva
Koper over de finish gevolgd door Na-
tasha Kuijper en Monique Rijnders,
spannende strijd bij de jongens waar

de winst ging naar Joost Roothard op
de hielen gevolgd door Chiel Halder-
man en Dennie Wind.

Bij de twaalf- en dertienjarigen
eveneens geen grootse opkomst doch
het spannende schaatsgevecht ver-
goedde veel en in deze klasse was bij de
meisjes Selda Halderman de snelste.
Helen Plantenga lag beslag op de
tweede plaats en Yvonne Alblas werd
derde. De jongens deden niet veel voor

Dapper volhouden was het gegeven, en dat deden ze.

elkaar onder maar uiteindelijk finish-
te Erwin Kipper als eerste terwijl Den-
nis van der Neut voor Patrick Ver-
maat de tweede plaats opeiste.

De meisjes van veertien en vijftien
jaar lieten het afweten, maar in deze
klasse bij de jongens was het schaatsen
van Pieter van Huizen een lust voor
het oog. Direct ging hij er vandoor en
liet het veld ver achter zich. De strijd
om de tweede plaats was spannender
en na wat duw- en val werk pakte
Ronald Roothard de tweede plaats
voor Arno Stobbelaar.

De senioren waren met vijftien man
sterk opgekomen doch bij de dames
moest Nolda Halderman het alleen
doen. Zij schaatste dan ook mee met de
heren en liet velen achter zich. De 25
ronden om het eiland in de vijver wa-
ren het aanzien volkomen waard.

Mario van Meelen nam gedurfd de
leiding door een hoog tempo voor te
schotelen. De achtervolgers Pieter van
Huizen, Rob Plevier en Andries van
Marie verloren hem echter niet uit het
oog. De achtervolgers onder aanvoe-
ring van de kleine Pieter van Huizen
versnelden en mede door een val van
Van Meelen werd deze ingehaald. Het
trio Van Huizen, Plevier en Van Marie
bepaalde het verdere verloop van de
strijd. Het jeugdige talent Pieter van
Huizen liet in de laatste ronde de me-
dekoplopers. meteen tussensprint. ver
achter zich en finishte in perfecte stijl
met grote voorsprong. Rob Plevier leg-
de beslag op de tweede plaats op af-
stand gevolgd door Andries van Marie.
Wethouder Van Caspel zorgde voor de
prijsuitreiking van deze, indien de
weergoden meewerken, zeker voor
herhaling vatbare kampioenschap-
pen.

De winnaars met de bekers. Op de achtergrond wethouder Van Caspel die aan
het plaatselijk brandweerkorps een fraai beeldje overhandigde voor bewezen
diensten bij deze wedstrijden,
foto: Harry Opheikens.

Ereplaatsen voor Zeeschuimers
tijdens winterkampioenschappen

ZANDVOOBT - Tijdens de na-
tionale winterkampioenschappen
die gedurende twee weekenden te
Emmen gehouden werden heeft
de ploeg van de Zeeschuimers
goed gepresteerd. Het eerste week-
end van vrijdag 21 februari t/m
zondag 23 februari werden de vol-
gende resultaten behaald:

• Stan Steegeling won op de 200 m
vrije slag in 1.59.59 hetgeen hem een
gouden medaille opleverde. Ook de 100
m vlinderslag werd door hem winnend
afgesloten in 1.01.12 een schitterende
tijd. Een tweede plaats veroverde hij
op de 400 m vrije slag in 4.12.12. Barba-
ra de Wit legde beslag op de derde
plaats in de 100 m rugslag zij legde die
afstand af in een persoonlijk record
van 1.09.10. De jongste Zandvoortse
deelnemer, de dertienjarige Michiel
van Warmerdam, legde beslag op de
eerste plaats op de 200 m schoolslag in
2.50.31 een fraaie tijd en een gouden
medaille.

Onno Joustra werd tweede op de 200
m schoolslag bij de jongens 1970 en
moest voor het eerst in zijn zwemloop-
baan iemand op deze afstand voor la-
ten gaan, het leverde hem een zilveren
medaille op en de wetenschap dat nie-
mand onverslaanbaar is. Nico Wempe
leverde een zeer fraaie prestatie door
in het sterke veld van de jaargang
1968/69 een derde plaats te bemachti-
gen in een persoonlijk record van
2.27.09.

Ook de estafetteploeg bestaande uit
Marcel de Natris, Jaco Koning, Onno
Joustra en Stan Steegeling kwam dit
weekend tweemaal in actie en moest
tweemaal zijn meerdere erkennen in
de ploeg van AZPC uit Amersfoort. Op
de 4 x 100 m vrije slag estafette zetten
zij een tijd neer van 3.45.27 en op de 4 x
200 m vrije slag 8.19.98. Ook de andere
deelnemers aan dit eerste weekend

De trots van trainer George Sieverding, v.l.n.r. Nico Wempe (r.a.) Nico Wempe
(l.a.). Zittend v.l.n.r. Onno Joustra en Stan Steegeling. In het midden trainer
Sieverding.

van de kampioenschappen deden hun
best maar wisten (soms zelfs net niet)
het erepodium te halen. Het betreft
hier Marja Molenaar, Patricia Heere-
mans. Ingrid v.d. Fits en Wander Hal-
derman.

Het tweede weekend van vrijdag 28
februari t/m zondag 2 maart ging nog
beter dan het eerste weekend, hetgeen
resulteerde in meer ereplaatsen. Mi-
chiel van Warmerdam moest op de 100
m schoolslag zijn meerdere erkennen
in Arthur Maatman van de vereni-
ging Ravijn en eindigde in 1.17.23 op
de tweede plaats. Onno. Joustra nam

revanche en won de 100 m schoolslag
overtuigend in een snelle tijd van
1.06.49. De ster van dit weekend was
ongetwijfeld Stan Steegeling de Zaan-
damse Zeeschuimer, die iedere morgen
uit Zaandam om half zes in het zwem-
bad present is om met de overige Zee-
schuimers te trainen. Hij veroverde

dit weekend drie gouden medailles en
één zilveren t.w. op de 100 m schoolslag
in 1.07.81; 200 m wisselslag in 2.16.16 en
de 100 m vrije slag in 54.59. De tweede
plaats was op de 200 m vlinderslag in
2.20.85. Al deze tijden leverden niet al-
leen eremetaal op. maar waren ook
allemaal persoonlijke records. Net bui-
ten het erepodium vallend maar zeer
fraai zwemmend verbeterde Nico
Wempe op de 400 m wisselslag zijn
persoonlijke record met maar liefst 9
seconden en legde de afstand af in
4.43.36. Onno Joustra legde op deze af-

' stand beslag op de derde plaats evenals
bij de 200 m wisselslag.

Barbara de Wit zag op het laatste
moment de derde plaats op de 200 m
rugslag aan haar neus voorbij gaan en
finishte in 2.30.89. Marja Molenaar en
'Gigi van Es zwommen de 200 m school-
slag meisjes 1972 mee in de snelste se-
rie en werden respectievelijk 6e en 5e
op deze afstand. De estafetteploeg be-
staande uit Marcel, Jaco, Onno en
Stan legde voor de derde maal beslag
op de zilveren medaille, ditmaal op de 4
x 100 m wisselslag estafette.

Het totaal resultaat over de twee
weekenden is 7 gouden medailles. 4
zilveren medailles individueel en 3 op
de estafettes en 4 bronzen medailles.
Daarnaast zijn op grond van hun re-
sultaten gedurende deze weekenden
Barbara de Wit, Michiel van Warmer-
dam, Onno Joustra en Stan Steegling
opgenomen in de jeugdplöegen voor
diverse buitenlandse wedstrijden.
Trainer George Sieverding heeft met
zijn ploeg een goed resultaat geboekt
al had hij zelf beter verwacht, maar
daar ben je trainer voor.

Zandvoortse kunstzwemsters
in Ede van de partij
ZANDVOORT - In het weekend
van 15 en 16 maart worden in
zwembad de Peppel in Ede de Na-
tionale Kunstzwem Kampioen-
schappen Senioren georgani-
seerd. Een kunstzwem-happening
waar de top van Nederland zich
zal presenteren om de belangrijk-
ste titel. Kampioene van Neder-
land 1986, in de wacht te slepen.
Marjolein Philipsen van DSZ uit
Den Haag en kampioene 1985 zal
het moeilijk krijgen tegen o.a. Ma-
riëlle van der Heijde van de Dol-
fijn uit Amsterdam, een meisje
dat al jeugdkampioene 1986 is en
zeker haar mooiste kunstzwem-
beeri in de strijd zal werpen.

De kunstzwemsters van de Zandvoort-
se Zwem & Poloclub De Zeeschuimers
kunnen helaas nog niet op dit aller-
hoogste niveau acteren. In feite is het
al een hele eer om er bij te zijn, want er
zullen maximaal zo'n 15 a 20 kunst-
zwemverenigingen kunnen meedoen.

Een afvaardiging van de Zeeschui-
mers is echter wel present met Arlette
Sandbergen, Mascha Reinders Fol-
mer, Ingrid Duivenvoorden en Anouk
Noordervliet. Bij deze kampioen-
schappen worden eerst zogenaamde
verplichte techniekfiguren gezwom-
men. waarvoor de meisjes punten ont-
vangen. De beste twaalf meisjes mo-
gen meedoen aan de finale met een
muziekuitvoering in solo of duet.

De beste acht verenigingen mogen
hun muzikaal groepsnummer uitvoe-
ren. Natuurlijk zal de inschrijving
met groepsnummers beperkt zijn, om-
dat nu eenmaal niet elke vereniging
met minstens vier meisjes heeft inge-

Matige resultaten Oss
ZANDVOOBT - De Sporting

OSS kwam het afgelopen week-
end met zeven teams in het veld
en daarvan werden slechts twee
overwinningen behaald. De twee
hoogste damesteams volleybalden
zich naar gelijke spelen en de ove-
rige teams bleven met lege han-
den.

Het eerste damesteam ontmoette
het op de vierde plaats staande Heem-
stede en kwam moeizaam tot een ge-
lijkspel. Sporting OSS ondervond di-
rect veel tegenstand en had moeite om
het juiste ritme te vinden. Wel werd
een kleine voorsprong geforceerd wat
tot een 15-12 set winst leidde, maar
daarna liep het geheel fout. De tweede
en derde set gaven een matig Sporting
te zien en Heemstede profiteerde
dankbaar door met 12-15 en 8-15 te
winnen. Na opbeurende woorden van
de coach werd de vierde set vol overga-
ve aangepakt en ontstond er een boei-

ende partij volleybal. Na veel lange en
goede ralley's wist Sporting deze span-
nende set met 15-13 te pakken. Door
dit resultaat moet Sporting op haar
tellen gaan passen daar een aantal
ploegen naderbij sluipen.

Het tweede damesteam had een
rechtstreekse confrontatie met haar
grootste concurrent Spaarne '75, dat
slechts op twee punten achterstand
staat. In de eerste set kon Sporting
OSS met veel moeite, vanuit achter-
stand, met technisch doordacht spel
de overhand krijgen en de set met 16-
14 winnend afsluiten. In de tweede set
liet Sporting door nervositeit een voor-
sprong en de winst aan Spaarne met
12-15, maar in de derde set een prima
Zandvoorts team dat met 15-7 de stand
op 2-1 bracht. Sporting nam in de vier-
de set een 5-0 voorsprong doch een fel
spelend Spaarne kwam terug en fi-
nishte met ruime voorsprong op 7-15.

Het derde damesteam kwam niet
verder dan één set winst. Sporting had

Cecils geklopt
ZANDVOOBT - Binnen een

tijdsbestek van een week leed Ce-
cils voor de tweede maal een 4-0
nederlaag. In de interregionale
zaalvoetbal klasse was het op be-
zoek zijnde Goossens veruit de be-
ter spelende ploeg en de zege was
dan ook volkomen terecht.

Cecils heeft tegen Goossens geen
schijn van kans gehad en opnieuw was
de voorhoede machteloos. Aan de
straffe dekking konden de Zandvoor-
ters zich niet ontworstelen en de
Heemstedenaren speelden zeer rustig
en bekwaam zaalvoetbal. Goede com-
binaties van Goossens maar weinig
spektakel voor de doelen. Kwam er

eens een doelpoging dan was Ben Vis-
ser uiterst attent, en hij voorkwam
niet goede reddingen dat de nederlaag
hoger uitviel.

Halverwege de eerste helft nam
Goossens een 1-0 voorsprong die vlak
voor rust werd opgevoerd toen oniio-
dig balverlies werd geleden door Ce-
cils. 0-2.

In de tweede helft liet Goossens de
Zandvoorters rustig aanvallen. Cecils
was niet in staat om een opening te
vinden, meestal door te individueel
spel. Goossens loerde rustig op de kan-
sen die met snelle uitvallen ontston-
den en daardoor werd Cecils naar een
4-0 nederlaag gespeeld. De Heemstede-
naren blijven door dit resultaat nog in
de race voor de bovenste plaats. Cecils
moet genoegen nemen met een niet
onverdienstelijke derde of vierde
plaats.

lange tijd uitzicht op een gelijkspel
maar na veel spanning werden de sets
nipt verloren. De derde set was van
dusdanig gehalte dat slechts met 14-16
verloren werd. De eerste set leverde
een 15-11 overwinning op dus er leek
van alles in te zitten, doch in de overi-
ge twee sets liet Sporting het lelijk
zitten en verloor ruim.

Heren

Het eerste herenteam had geen ant-
woord op het sterke spel van VCY en
verloor kansloos met 3-0. Het derde
herenteam was beter op dreef en na
een merkwaardige wedstrijd werd het
een 3-1 overwinning. Er dreigde eerst
een reglementaire 3-0 nederlaag doch
het toevallig aanwezige jeugdlid Ed-
win Winkel vulde het team tot een
zestal aan en zo kon er gespeeld wor-
den. De Zandvoorters bouwden snel
een 6-0 voorsprong op maar zakte toen
weg en Triumpf boog de achterstand
om naar een 15-9 setwinst. Toen een te
laat gekomen speler eveneens kon
worden ingezet kwam de rust terug bij'
Sporting en het spelpeil steeg ziender-
ogen. De set-up liep weer en de aanval-
len konden fraai worden afgemaakt
en de sets leverden geen probleem
meer op. 15-6, 15-5, 15-6.

Jeugd
Het meisjes-aspiraiitenteam speelde

een zeer goede wedstrijd tegen Allides
doch verloren nipt met 2-1. De eerste
set. een dominerend Sporting dat de
set winnend afsloot met 15-10. In de
tweede en derde set opnieuw weinig
krachtsverschil maar Sporting ver-
loor op het kritieke punt de opslag en
Allides greep de zege. Het adspiranten
mix-team speelde een technisch knap-
pe partij volleybal en bleven Triumpf
de baas met 2-1.

Foto Harry Opheikens.

Titel voor Lions adspiranten
ZANDVOORT - Er zijn meer teams bij de basketbal-

vereniging Lions dan heren en dames. Nu vallen de
resultaten van deze teams wat tegen, echter bij de
jeugd loopt het gesmeerd. Een enorme toeloop valt er te
melden. Het promotiewerk is hier zeker een oorzaal
van. bijvoorbeeld door het jaarlijkse schoolvoetbaltoer-
riooi. Enige jeugdteams staan op de drempel van een
kampioenschap en reeds nu heeft het adspiranten jon-
gensteam dat weten te bewerkstelligen. Dat is het team
dat meewerkte aan de basketbalinstructiefilm van de
NBB.

Het adspiranten jongensteam werd ongeslagen kam-
pioen door de wedstrijd van zaterdag jongstleden met

ruim verschil te winnen van Onze Gezellen. De meeste
wedstrijden waren op overtuigende wijze gewonnen en
bovendien was het spelpeil zeer goed te noemen. Het
team bestaande uit Dennis Kol. Martin van der Aar,
Egbert Jongsma. Willein Lissenberg, Dennis Tump.
Ralf Terpstra. Aksel Dorêl. Jeroen Wardenier, Dave
Kroder en Milan Kost stond onder het coach-schap
van René Leegwater.

Dat The Lions de jeugd op handen draagt blijkt
tevens uit het feit dat er voor twee nieuwe mini-teams
(8-12 jaar) een toernooi wordt georganiseerd en wel op 3
en 4 mei, doch daar wordt later meer over bekendge-
maakt.

Arlette Sandbergen - één van de
kunstzwemsters voor de NK '86

schreven. Een kans op het zwemmen
van de uitvoering (in de finale) is dus
het grootst bij de groepen. Uiteraard
hebben daarom de Zeeschuimers een
groepsnummer ingestudeerd. En daar
wordt erg hard aan getraind. Bij elke
training op woensdagmiddag, op vrij-
dagavond. op zaterdagochtend of zelfs
soms op zondagochtenden zijn deze
kunstzwemsters met hun trainsters
fanatiek in de weer.

Deze Kampioenschappen Senioren
zijn alleen toegankelijk voor kunst-
zwemsters met het hoogste diploma
(A). Mascha Reinders Polmer haalde
dit al in 1984, Ingrid in februari 1985
en Anouk Noordervliet en Arlette
Sandbergen in december. Opvallend
bij dit viertal Zeeschuimsters is, dat
Arlette Sandbergen de laatste weken
zeer goed vooruitgaat in haar techniek
én muziekzwemmen zodat samen met
Anouk. Ingrid en Mascha een prima
Zeeschuimers-vertegenwoordiging
met verlangen uitkijkt naar een top-
ontmoeting op kunstzwemgebied.

ZVM-handbal faalt
ZANDVOOBT - De fut is eruit

bij de handbalteams. Voor zowel
de heren als de dames staat er
niets meer op het spel en dat leid-
de tot matig spel en nederlagen.
De dames verloren van TYBB met
13-6 en de heren gingen tegen IJ-
mond ten onder met 13-12.

In een slechte partij heeft ZVM to-
taal geen kans gehad tegen TYBB. De
Zandvoortse dames waren ongemoti-
veerd en het was aan doelvrouwe
Greet Vastenhouw te danken dat de
nederlaag niet hoger uitviel.' Twee-
maal stopte zij een strafworp en vele
andere goede reddingen werden ver-
richt. Bij de pauze keek ZVM al tegen
een hopeloze 7-2 achterstand aan en
dat werd in de tweede helft niet beter
gezien de eindstand van 13-6.

Heren
De heren speelden een prima eerste

helft en gaven vooral verdedigend wei-
nig kansen weg. IJ mond kon. mede
door voortreffelijk keeperswerk van
Pieter Trommel niet verder komen
dan drie treffers. Met Hans Moll in
grootse vorm liep ZVM naar een 7-3
voorsprong.

In de tweede helft was het totaal mis
en moest veertien minuten gewacht
worden op een Zandvoorts doelpunt,
8-7. IJmond was echter niet meer te
stoppen en bleef er in geloven. Tot aan
de laatste minuut had ZVM uitzicht
op een gelijkspel (12-12) maar onnodig
balverlies werd door IJmond afge-
straft en de nederlaag 13-12 was een
feit.

Scores ZVM: Hans Moll 4, Djxirre
Boukes 4, Wim Brugman 2. Joost
Berkhout 1. Henk Laurier 1.
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GEMEENTELIJKE AVOND-MEAO EN DAG-MEAO

VOOR VOLWASSENEN
Middelbaar Economisch- en Administratief Onderwijs

VERGROOT UW KANSEN OP EEN BAAN
VOLG EEN PART-TIME OPLEIDING VOOR:

- SECRETARESSE M/V
- BOEKHOUDER/ADMINISTRATEUR M/V
- COMMERCIEEL OF BESTUURLIJK MEDEWERKER M/V

Voor deze en vele andere beroepsgerichte opleidingen kunt u te-
recht bij. de AVOND-MEAO en DAG-MEAO voor VOLWASSENEN
te Haarlem.

Nu ook: DEPENDANCE in HOOFDDORP

Keuze uit 18 vakken:
Nederlands Algemene economie
Engels Bedrijfseconomie
Duits Commerciële economie
Frans Bedrijfsadministratie
Spaans Statistiek
Informatica Wiskunde

Privaatrecht
Publiekrecht
Maatschappijleer
Machineschrijven
Stenografie
Assurantie

Studeren per vak of voor het gehele Meao-diploma (6 vakken)
Bij vooropleiding:
LBO-C of MAVO: 3- of 2-jarige opleidingen
HAVO of VWO. éénjarige opleidingen (bij juist

vakkenpakket)

SPECIALE INFORMATIE-AVOND
DONDERDAG 13 MAART OM 19.30 UUR

Inlichtingen:
Mr. Joh. Enschedeschool voor AVOND-MEAO en DAVO
Jacobstraat 2 (t.o. parkeergarage de Raaks)
2011 WB Haarlem
Tel. 023-315936

overdag: di.,wo. endo. 9.00-15.00 u.
's avonds: ma.,di.enwo. 19.00-21.30 u.

Hondenkapsalon „ELSE'
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel.02507-1 3077
Lorentzstraat 158-Zandvoort

Molenaar

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 23 27

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Voor een gezellige
borrel en een
lekkere saté

natuurlijk naar
EETCAFÉ

'T r

•Celsiusstraat 196
Winkelcentrum Noord

Zandvoort
Tel.02507-1 6044

OOK OM TE DARTEN
EN TE BILJARTEN

Geopend van
16.00 tot 03.00 uur.

SAVEA
Te koop of in ruil

aangeboden
HUIS AAN DE

COSTA
BLANCA.

Inl.: Brederodestraat
38. Tel. 14759.

FOTO QUEUE
Compleet foto/filmassor-
timent, voordelig afdruk-

ken en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
Zandvoort

WIE HEEFT ER
VOOR ONS
JONG POESJE
TE KOOP?
TEL 18908 OF 12309

VOLVO 340 DL SPECIAL EXTRA'S

1. centrale portiervergrendeling
2. koplampwissers met -sproeiers
3. decoratieve striping
4. afsluitbare tankdop
5. sleutel met verlichting

6. metallic lak

Meerwaarde
u betaalt
uw voordeel

f 1.900-
f 1.045-

f 855-
-3=-.- " S~- ~•===~ *

ÏKJ

SPECIAL

De Volvo 340DLSpecial.
Niet alleen z'n prijs maakt hem zo speciaal,

Als u denkt dat de Volvo
340 DL Special alleen zo heet
vanwege z'n lage prijs, dan heeft
u het mis. Hij heet Special
omdat hij voor een meerwaarde
van maar liefst f 1.900,- aan luxe
extra's biedt.

Pittige extra's voor een
zachte prijs. Extra's die u tijdens
de voorjaarsshow van 27 febaia-
ri tot en met 15 maart maar voor
een deel zelfheeft te betalen.

Deze van huis uit al zo

complete Volvo is nu bijvoor-
beeld voorzien van een centrale
portiervergrendeling, koplamp-
wissers met -sproeiers, decora-
tieve striping.

Verder: afsluitbare tankdop,
sleutel met verlichting en
natuurlijk niet te vergeten keuze
uit 7 kleuren metallic lak.

Dit Special pakket
vertegenwoordigt
een meerwaarde van
f 1.900,- maar omdat

we voorjaarsshow houden betaalt genoeg om nog voordat de lente
u slechts f 1.045,-. begint bij ons langs te komen.
Dat is maar liefst f 855,-voordeel. We zullen dus maar zeggen

Zoals u ziet zijn er redenen tot ziens 'in onze showroom.

Volvo 340 DL Special vanaf f. 22.930,-
PRIJZEN INCL BTW PRIJS EN UITVOERINGSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

AUTOMOBIELBEDRIJF H.R KOOIJMAN BV.
Brederodestraat 6-10. Telefoon 02507-13242. ZANDVOORT

WIJ GEVEN U EEN GOEDE RAAD
RECHT DOOR ZEE!!!

GROSLIJST

1. E. H. C. (JAN) JONGSMA
ondernemer, 8 jaar gemeenteraad-
slid, waarvan 3'/2 jaar als wethouder
voor sociale zaken, sport, jeugd- en
jongerenwerk en ouderenbeleid

2. P. FLIERINGA
arts, 20 jaar gemeenteraadslid, waar-
van 3'/2 jaar als wethouder voor fi-
nancien, onderwijs en personeelsza-
ken

3. H. LANDMAN
oud-horecaondernemer. 6 jaar ge-
meenteraadslid met specialisatie ou-
derenbeleid en publieke werken

4. M. B. V. (MICHIEL) JANSEN
bankemployé, l jaar gemeenteraad-
slid, lid van vele besturen o.a. het
Oranjecomité

5. J. G. ANDERSON
arts. 3 jaar ervaring als gemeente-
raadslid

6. TÏNE OUDSHOORN
vroedvrouw, lid van de emancipatie-
commissie

7. R. (RUUD) SCHILTMEIJER
bankemployé, secretaris van het
Zandvoorts Mannenkoor en de
Zandvoortse Schaakclub

8. H. POT
ondernemer, behartiger van de be-
langen van BENTVELD

9. W. M. MOERENBURG-BATEN
drogiste

6 J. (JANNY) HOGENKAMP-LIST
tennislerares

11. F. (FRITS) POOTS
oud ambtenaar financiën

< A. KALK-BLUIJS
' huisvrouw, voorzitster Zandvoorts
Vrouwenkoor

13. J. C. M. (JOHN) KESSEL
accountant

14. J. S. L. (JOAN)
POMPER-VAN YLZINGA
VEENSTRA
operatie-verpleegkundige

15. M. B. J. DEMMERS
horeca-ondernemer

16. F. PLOEGMAN
bankemployé, vice-voorzitter Plan
Voorbereidings Commissie

17. A. (BERTUS) BALLEDUX
ondernemer

Deze 17 mensen, ieder met zijn of haar specifieke kennis
en achtergrond, vormen een hecht en zéér enthousiast
team, waar kameraadschap en respect voor elkaar en
voor de medemens, hoog in het vaandel stana.

De volgende week

kunt u hier ons

programma lezen!
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Zandvoort moet
zelf zorgen voor
afvoereffluent
ZANDVOORT/DEN HAAG -
Zandvoort zal toch moeten zor-
gen dat binnen de kortst mogelij-
ke tijd de afvoer van het gezui-
verd rioolwater wordt geregeld.
Dit betekent dat de de gemeente
in het ongelijk gesteld is door de
afdeling Rechtspraak van de
Raad van State in de kwestie
rond het afvoereffluent.
Momenteel heeft de gemeente Zand-
voort een ontheffing om het éénmalig
gereinigd rioolwater te laten afvloeien
in de bezinkvijvers in het binnencir-
cuitterrein. Dit gezuiverde rioolwater
dient afgevoerd te worden via een lei-
ding naar de Leidsevaart in Haarlem.
Hiervoor moet een speciale afvoerlei-
ding worden aangelegd, kosten zes
miljoen.

Door het Hoogheemraadschap Rijn-
land moet hiervan drie miljoen wor-
den betaald, door Zandvoort het overi-
ge deel. Door de Provincie was een be-
drag van ƒ 600.000,- toegezegd als bij-
drage in de kosten. Dit betekent voor

Vragen over
golfbaan door CDA
ZANDVOORT - Door Peter Ingwersen
zijn in de commissievergadering fi-
nanciën vragen gesteld over de plan-
nen rond de golfbaan in de Zuiddui-
nen.
Volgens zijn informatie, verkregen uit
de 'golfwereld,' zijn de onderhandelin-
gen op een oor na gevild. Gesproken
wordt over een bedrag van ruim twee
miljoen waarvoor de gemeente de
grond wel wil verkopen. Slechts de
Waterleidingduinen zullen hun fiat
hieraan nog moeten verlenen.

Voorzitter van deze commissie, wét-
houder van financiën Aukema, toonde
zich zeer verbaasd en zei van deze
plannen niets te weten. Slechts dat er
een aanvraag was ingediend. "Zodra er
meer nieuws komt, zal ik U hiervan op
de hoogte stellen", antwoordde hij.

ADVERTENTIE

CDA
christen
democratisch
appèl

19 maart - verkiezingen
gemeenteraad
Uw stem - onze steun!

Het kan beter in
Zandvoort.

C.D.A. Lijst 4

Raadszaal open
voor de uitslag
van de verkiezing
ZANDVOORT - Voor het bekendma-
ken van de uitslagen van de gemeente-
raadsverkiezing op 19 maart zal de
raadszaal voor alle belangstellenden
zijn opengesteld, vanaf 20.00 uur.

Op een centraal bord zullen zo snel
mogelijk de uitslagen per stembureau
en het totaal, alsmede de voorlopige
zetelverdeling worden geprojecteerd.
Afdrukken komen voor iedereen be-
schikbaar. Via een opgestelde televisie
zullen de landelijke ontwikkelingen
gevolgd kunnen worden.

WATER-
STANDEN

Datum
13 mrt
14 mrt
15 mrt
16 mrt
17 mrt
18 mrt
19 mrt
20 mrt

HW
05.06
05.39
06.12
06.43
07.14
07.48
08.40
10.33

LVV
00.45
01.29
02.16
02.32
02.57
03.32
04.19
05.17

HW
17.21
17.57
18.32
19.05
19.39
20.25
21.36
23.22

LW
13.16
13.53
14.18
14.37
15.06
15.47
16.45
18.01

Maanstanden:
Doodtij: 20 mrt
23.02 uur

18 mrt.EK 17.39 uur
NAP + 35cM

Zandvoort dat een bedrag van circa
ƒ 2.700.000,-- voor haar rekening komt.

De gemeenteraad van Zandvoort be-
sloot onder aanvoering van (toen nog)
raadslid Van Caspel (VVD) dat deze
kosten te hoog waren om door een klei-
ne gemeente te worden gedragen. De
raad ging in beroep bij de Raad van
State, terwijl de Provincie, gezien de
houding van de Zandvoortse raad, be-
sloot de bijdrage in te trekken. Nu
Zandvoort in het ongelijk gesteld is,
zullen toch voorzieningen getroffen
moeten worden om deze grote som geld
bij elkaar te krijgen.

Door de fracties van het CDA en
Inspraak Nu is in verband met deze
uitspraak van de Raad van State een
extra raadsvergadering aangevraagd.

ADVERTENTIE

STEM VVD LIJST 2

Feestelijke gala-avond Green Peace
ZANDVOORT - De stad
Haarlem heeft een 'Zand-
voortse' invasie achter de rug.
Vrijdagavond trokken name-
lijk vele honderden Zandvoor-
ters naar het Haarlemse Con-
certgebouw om de gala-avond
van de Lions Club Zandvoort
bij te wonen. De uitreiking
van de Prix d'Humanité dit
jaar aan de Milieu organisa-
tie Green Peace, betekende
namelijk eveneens het de-
buut van het Zandvoorts
Vrouwenkoor, en dat wilden
velen niet missen.

Onder de Zandvoorters die naar
Haarlem waren gekomen bevon-
den zich ook de heer en mevrouw

l Machielsen, terwijl de Haarlemse
j burgemeester, mevrouw E.

Schmitz voor deze avond ook
naar het Concertgebouw was ge-
komen. Het werd een feestelijke
avond waarbij Green Peace cen-
traal stond en Marco Bakker en
de Zandvoortse koren de show
stalen.

Voor een uitgebreid verslag, zie
binnenpagina.

• President Ron van Huizen van Lions Club Zandvoort, de kunstenaresse
Bep Sturm van den Bergh en Gaspar de Jong van Green Peace bewonde-
ren het kunstwerk. Dit stelt voor de boeg van de Rainbow Warrior waar de
dieren die door Green Peace worden beschermd naar toe zwemmen.

FOTO DICKLOENEN

Nieuw hotel aan Noord Boulevard

Raadsleden ergeren zich aan het
'solistisch' optreden burgervader
ZANDVOOBT - De commissieleden van financiën zijn he.t eigenmacn-
tig optreden van burgemeester Machielsen meer dan beu. Zij hebben
in de commissievergadering bij de voorzitter, Ide Aukema, erop aange-
drongen dat hij maatregelen neemt om opening van zaken te krijgen
rond de onderhandelingen van het Mabonplah en rond de komst van
het nieuwe hotel. Zij waren unaniem van mening dat de manier
waarop de heer Machielsen opereert een goed functioneren van de
raad in de weg staat. "Het uit de achterzak trekken van persverklarin-
gen of afgeronde plannen waar niemand iets van af weet, moet afgelo-
pen zijn", was de conclusie. Oorzaak van de opwinding in de commis-
sievergadering was de wijze waarop de voorzitter van de Zandvoortse
raad de plannen rond een nieuw hotel aan de boulevard Barnaart-
/Burgemeester van Alphenstraat naar buiten heeft gebracht.

Woensdagavond 5 maart heeft burge-
meester Machielsen aan het einde van
de commissievergadering Algemene
Zaken/Ruimtelijke Ordening, waar-
van hij voorzitter van is, een persver-
klaring uitgegeven. Hierin staat dat
de onderhandelingen rond de bouw
van een nieuw hotel op bovengenoem-
de plaats bijna zijn afgerond. Dit hotel
zal volgens de plannen ruim 250 een-
heden omvatten en wordt gebouwd en
geëxploiteerd naar het voorbeeld en de
formule van het Carlton Beach Hotel
in Scheveningen. Op 19 maart zal de
welstandscommissie de eerste schet-
sen beoordelen. Het ontwerp voorziet
in een drietal eenheden met een cen-
traal verbindingslid. Aan de Zuidkant,
dus ten Noorden van de Van Galen-
straat zal de bouwhoogte uit vijf lagen
bestaan, op de Noordpunt van het ter-
rein zes lagen en aan de Burgemeester
van Alphenstraat, tegenover het cir-
cuit, zeven lagen.

Het hotel zal honderd parkeerplaat-
sen krijgen op eigen terrein en be-
schikken over een zaalaccommodatie
die voor algemeen gebruik geschikt is.
Na verkregen goedkeuringen is het
mogelijk nog dit jaar met de bouw te
beginnen. In het persbericht wordt ge-
zegd dat dit terrein, dat momenteel
wordt gebruikt als 'noodparkeerter-
rein' nu een betere bestemming krijgt.
De wegen in deze omgeving zullen
worden gereconstrueerd waardoor een
duidelijker en overzichtelijker situatie
ontstaat voor iedere weggebruiker.

Vooral de voetgangers en fietsers krij-
gen een zo veilig mogelijke 'plaats in
het geheel. Volgens het persbericht is
deze verbetering ook noodzakelijk in
het kader van de infrastructurele ver-
beteringen in relatie tot het Mabon-
plan.

Door de commissieleden financiën
werd geïnformeerd bij wethouder Au-
kema, wanneer de overige collegeleden
van dit nieuwe plan op de hoogte wa-
ren gesteld. Toen bleek dat ook de col-
legeleden niets meer wisten dan het
persbericht, dat ook zij aan het einde
van de collegevergadering hadden
ontvangen, viel er in de vergadering
een ongelovige stilte. "Maar dat kan
toch niet, zijn wij hier nou helemaal
van de ratten besnuffeld", riep Ing-
wersen (CDA) verbijsterd.

Ratten besnuffeld
Voor oud-wethouder Flieringa was

dit de druppel die de emmer deed oyer-
lopen. "Er is weer een solist bezig ge-
weest. De afgelopen raadsperiode
heeft Uw partij, mijnheer de voorzit-
ter, regelmatig tegen mij als collegelid
geroepen dat zij niet via de pers op de
hoogte gesteld wenste te worden van
nieuwe plannen. Ik heb het u voor-
speld, u overkomt hetzelfde. Ik moet
nu uit de krant vernemen dat de on-
derhandelingen over de komst van een
nieuw hotel bijna rond zijn. Dit kan
niet. De onderhandelingen over de
grondprijs zijn van grote invloed op de
grondprijs van het Mabonplan. Alles
wordt buiten de commissies, de raad
en zelfs het college om geregeld. Dit
deugt bestuurlijk van geen kant",
sprak hij vertoornd.

Ook het feit dat de onderhandelin-
gen met betrekking tot het Mabon-
plan blijkbaar 'rond' zijn met de geld-
schieter het ABP vermeerderde de
frustaties van de oud-wethouder.
Woedend merkte hij op: "De afgelopen
vier jaar zijn de collegepartners regel-
matig geconfronteerd met de politiek
van "het achter uit de broekzak trek-
ken van een plan". Wethouder Jongs-
ma en ik zijn erop stuk gelopen. Nu

ondervindt u dezelfde frustraties. Wij
staan als raad achter in de rij en.straks
mogen v/ü tegen een heel pak papier
(van het Mabonplan) ja zeggen. Over
de onderhandelingen hebben wij geen
donder te zeggen".

Door Flieringa werd er bij wethou-
der Aukema op aangedrongen dat hij
stappen onderneemt om het solistisch
optreden van burgemeester Machiel-
sen binnen de perken te houden. "U
kunt dit doen, u heeft de hele raad
achter u", commandeerde hij.

Algemeen ongenoegen
De overige commissieleden, Termes
(D66), Ingwersen (CDA), Kuijken
(PvdA), Jongsma (Onafhankelijk Li-
beralen) en Jansen (Gemeente Belan-
gen) toonden zich allen ontstemd over
het optreden en de onderhandelings-
tactiek van de burgervader. Ook zij
zijn van mening dat de raad nu einde-
lijk eens naar behoren behoort te wor-
den geïnformeerd. Methorst (VVD),
was in dit opzicht wat milder in zijn
kritiek

Ingwersen merkte op: "Er wordt hier
een hotel naar binnen geslingerd waar

niemand iets van afweet. Als ik door
inwoners wordt gevraagd hoe het bun-
galowpark er uit komt te zien, dan
antwoord ik maar dat het reuze gezel-
lig wordt enzo, maar in feite weet ik
niets". Hoewel wethouder Aukema
wat schuchter opmerkte dat de raad
geen kritiek had gespuid toen de voor-
zitter van de raad in de laatste raads-
vergadering de procedure rond het
Mabonplan nog eens had uitgelegd,
deelde hij de mening van de boze com-"
missieleden dat de raad beter geinfor-
meerd dient te worden. "Om onze on-
derhandelingspositie te versterken be-
hoeft dit niet openbaar te zijn. Ik 'oen
echter met u van mening dat de infor-
matie naar de raad en in het college
beter geregeld kan worden", ant-
woordde hij.

Uiteindelijk beloofde wethouder Au-
kema dat hij deze kwestie in het colle-
ge zou aankaarten. "Niet aankaarten,
het is een opdracht", stelde een boze
Flieringa. Hoe het ook zij, wethouder
Aukema beloofde dat hij in de college-
vergadering het algemeen misnoegen
van de raadsleden zou overbrengen en
zou aandringen op opening van zaken
rond het Mabonplan, de komst van
het nieuwe hotel en de golfbaan.

ADVERTENTIE

Jan Termes
D'66
LIJST 5

Rode Kruis Zandvoort viert feest
ZANDVOORT - Zaterdagmiddag
zal door burgemeester Machiel-
sen om 14.00 uur het. Rode Kruis
Gebouw aan de Nic. Beetslaan of-
ficieel worden geopend. Het is
voor deze organisatie in Zand-
voort een feestelijke dag, want be-
halve dat het vijftig jarig bestaan
wordt gevierd, kan men na een
halve eeuw ook beschikken over
een gebouw waarin alle afdelin-
gen een plaatsje hebben gevon-
den.

Het Rode Kruis werd gesticht
door Henry Dunant. In Genève
stelde hij in 1863 een 'commissie'
van vijf' in om hem te helpen zijn

ideeën te verwezelijken. Die ver-
kregen resultaten kregen rechts-
geldigheid in 1864 bij de onderte-
kening van het eerste verdrag
van Genève. Dit eerste verdrag
hield in: Verbetering van het lot
van gewonde en zieke soldaten te
velde. Het tweede behelsde de ver-
betering van het lot van gewon-
den, zieken en schipbreukelingen
van de strijdkrachten ter zee. Het
derde verdrag regelde de rechten
van krijgsgevangenen, het vierde
de bescherming van burgers in
oorlogstijd. Meer over het Rode
Kruis, afdeling Zandvoort op de
binnenpagina. •Henry Dunant

Over onjuiste publicatie

Garagehouder krijgt
gelijk van rechtbank
ZANDVOORT - De President van
de Haarlemse rechtbank heeft vo-
rige week vrijdag drie Zandvoor-
ters in het gelijk gesteld. Door de
drie betrokkenen was een kort ge-
ding aangespannen tegen de uit-
gever van een in Zandvoort ver-
schijnend huis-aan-huis blad
'Ons Dorp'.

In de uitgave van 23 januari 1986 heeft
de journalist van dit weekblad de goe-
de naam van betrokkenen in opspraak
gebracht, volgens Mr H.P. van den
Haak. In het bewuste blad werd duide-
lijk naar de Zandvoortse garagehou-
der verwezen in een artikel over auto-
zwendel. "Hierbij werd de indruk ge-
vestigd dat de garagehouder/auto-

ADVERTENTIE

Straks uit het
vrijwillig

ziekenfonds?

Welkom op ons
GRATIS
spreekuur.

Van den Heuvel's
Assurantiën

Grote Krocht 5a
Postbus 413

2040 AK Zandvoort
Tel: 02507-12468

handelaar mede strafrechtelijk ver-
antwoordelijk zou zijn geweest", aldus
de President van de Haarlemse Recht-
bank.

In zijn vonnis zegt mr. Van den
Haak dat dit artikel lichtvaardig is
gepubliceerd omdat er onvoldoende
grond was voor de betrokken ver-
dachtmaking. Bovendien is niet ko-
men vast te staan dat de nieuwsbron-
nen waarover de journalist beschikte,
deze voor de garagehouder ongunstige
informatie hadden verstrekt.

Oorspronkelijk had de president wil-
len eisen van de uitgever dat een recti-
ficatie in het huis-aan-huis blad zou
worden geplaatst. Dit kan echter geen
doorgang vinden, omdat de uitgever
het betrokken blad reeds op 21 januari
heeft verkocht aan mr. Aberson, direc-
teur van de Heemsteedse Courant BV.
Door de raadsman van de Zandvoor-
ters, mr. J. van der Haven uit Haar-
lem, is nu een schadeclaim gelegd bij
de Heemsteedse eigenaar van het
Zandvoortse huis-aan-huis blad.

Geen problemen
meer voor Mavo
ZANDVOORT - Het bestaan van
de Gertenbachmavo is voorlopig
verzekerd. Sinds staatssecretaris
Ginjaar bekend heeft gemaakt
dat scholen in het voortgezet on-
derwijs moeten beschikken over
dertig leerlingen per leerjaar, is er
voor deze Zandvoortse school geen
vuiltje aan de lucht.

Vorige week maakte de Staatssecreta-
ris bekend dat zij afzag van het streef-
getal 60 leerlingen. Reeds lang werd
gesproken over het streefgetal van 45
leerlingen doch hier waren nog geen
beslissingen over genomen.

Vorige week echter werd bekend dat
mevrouw Ginjaar het leerlingaantal
drastisch heeft teruggedraaid naar 30
leerlingen. Dit betekent voor Zand-
voort dat de Gertenbachmavo die mo-
menteel nog 208 leerlingen telt voorlo-
pig tot in lengte van jaren kan blijven
voortbestaan en zijn de plannen over
fusies etc. van de baan.

ADVERTENTIE

OPROEP
Aan alle Zandvoortse ondernemers om aanwezig te
zijn bij de gecombineerde vergadering van VVV
Hanze-Horeca en strandpachters vereniging Ook
voor niet leden. Ter bespreking en presentatie van
de evenementen in het seizoen 1986 c.q.
Midzomernachtfeest, Tropicana Festival,
Racefestival, Jazzfestival en evt. Pro Worldcup
Surfen.
In Hotel Keur, Zeestraat, Zandvoort hedenavond om
20 uur.

Samenwerkinsgsverband WV Horeca-Hanze en
Strandpachtersvereniging.

Seizoen verlengende activiteit i'

Worldcup Surfing 1986 J
wellicht in Zandvoort
ZANDVOORT - De Worldcup
Surfing wordt dit jaar waar-
schijnlijk voor de Zandvoortse
kust verzeild, tenminste wanneer
de gemeente genoeg sponsors kan
vinden om dit evenement te steu-
nen. Het gaat om een bedrag van
ƒ 125.000,- dat opgebracht moet
worden.

Dit werd bekend op de vergadering
van de commissie midden- en kleinbe-
drijf die vorige week werd gehouden.
Gert Toonen maakte bekend dat hij
door de organisatoren van dit evene-
ment benaderd was om bij het ge-
meentebestuur te informeren of er
belangstelling voor de finalewedstrijd
zou zijn. Dit grootse sportgebeuren zal
in oktober worden gehouden.

De organisatie van de worldcup is
ondernmeer in handen van Pall Mail,
die met andere sponsors bereid zou
zijn een bedrag van vier ton op te bren-
gen. De gemeente Zandvoort en het
bedrijfsleven zullen voor het resteren-
de bedrag, circa ƒ 125.000,- dienen te
zorgen. Door Toonen werd gezegd dat
hij reeds contact heeft opgenomen met
een grote bierbrouwerij die hier niet
onwelwillend tegenover staat. Ook de
verschillende ondernemersorganisa-
tie zijn door hem ingelicht en hebben
toegezegd in principe bereid te zijn
mee te werken.

Tot nu toe is Zandvoort buiten de
boot gevallen wanneer het gaat om
grote surfevenementen. Na een aan-
vankelijke voorspoedige start van
surf wedstrijden in Zandvoort vertrok-
ken de sportlieden naar Schevenin-
gen. Vorig jaar trok dit schouwspel

nog een kwart miljoen bezoekers naar
Den Haag. Bovendien moet ook de
promotie, die van dit evenement uit-
gaat, niet onderschat worden. Films
van deze finale cupwedstrijden wor-
den over de hele wereld vertoond.

Toonen is van mening dat het bin-
nenhalen van dit surf evenement gere-
kend kan worden tot een seizoenver-
lengende activiteit. De wedstrijd
wordt gehouden in de week van 10-19
oktober. Bovendien bestaat de kans
dat dit sportspektakel, wanneer geble-
ken is dat Zandvoort voor een perfecte
organisatie en genoeg sponsors kan
zorgen, voor een aantal achtereenvol-
gende jaren naar de badplaats komt.
Als voorlopige locatie wordt het Bad-
huisplein genoemd. Burgemeester
Machielsen zei in deze vergadering
deze kwestie zo spoedig mogelijk in het
college te bespreken om te bezien hoe
deze zaak financieel ook rondgebreid
kan worden.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor,
telefoon

1 71 66
Kotter vergaan

ZANDVOORT - Vrijdagmiddag is
omstreeks half een kotter van de Ur -
ker vissersvloot voor Zandvoorts ku st
vergaan. De UK 271 was in aanvaring
gekomen met de Ibn-Al-Altheer uit
Dakar op ongeveer 50 km uit de kust
ter hoogte van Zandvoort. De opva-
renden van de kotter zijn aan boord
gegaan van de UK 41 die zich in de
directe nabijheid van de vissersboot
bevond.

Vrijdagmiddag konden nog Radio
Scheveningen, noch de Rijkspolitie
nadere inlichtingen verschaffen over
de toedracht van het ongeluk."Het feit
dat het schip direct na de aanvaring
zonk maakt dat het onderzoek er niet
eenvoudiger op wordt", aldus een
woordvoerder.

ADVERTENTIE

ZANDVOORT 2000
Nieuwe mensen inderdaad

voor:
- Open eerlijk

beleid;
- Begrijpelijke

politiek;
- Voor alle

Zandvoorters

STEM LIJST 6

Konijnen dood
gebeten door hond

ZANDVOORT - Een bewoner uit de
Professor Zeemanstraat heeft bij de
politie aangifte gedaan van twee dood-
gebeten konijnen. De man was om-
streeks twee uur in de morgen wakker
geworden van het lawaai dat de twee
viervoeters maakten en constateerde
de dood van zijn konijnen.

Omstreeks half zes in de morgen
werden de honden door de politie aan-
getroffen op de Van Lennepweg. De
eigenaar had aangifte gedaan van ver-
missing van de dieren. Toen hij de
honden kwam ophalen, betaalde hij de
schade aan de konijnenliefhebber.

Verkeerszuil
niet opgemerkt

ZANDVOORT - Een 75-jarige auto-
mobihste heeft zich correct aan het
politiebureau gemeld, nadat zij een
verkeerszuil in de Oranjestraat om ver
gereden had. De vrouw verklaarde het
paaltje niet gezien te hebben, en was
bereid de schade te vergoeden.

Dinsdagmiddag reed een 29-jarige
inwoonster in de Zuiderstraat. De
auto slipte, zij verloor de macht over
het stuur en kwam tegen een tuin-
muur tot stilstand. Zowel de muur als
de auto liepen lichte schade op.

Nieuwsblad
iedere week zelf in de bus

Abonnementsprijs slechts ƒ 19,55 per halfjaar (/ 36,95 per jaar)
(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naam:

Adres

Postcode: ....

Woonplaats:

Telefoon:

Giro/Bankr.:.

Ik betaal per kwartaal / 10,65, halfjaar ƒ 19,55, jaar ƒ 36,95
Zandvoorts Nieuwsblad

Losse nummers 1 gulden.
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FAMILIEBERICHTEN

Fnige PU algemene kennisgeving

Na een moeilijke tijd, dapper doorslaan, is vrij-
dag 7 maart 1986. op 65-jarige leeftijd overleden
on/e l ie \e \ader en opa. onze broer, zwager en
oom

Carel Mumrn
Wij zullen hem herinneren als een bijzonder
mens.

Cees
Cobie en Unc
I ieke, Sabine
en verdere fami l ie

Correspondentie-adre.s: E F. van Terwisga, Pa-
trijs 7. HM 5 TL Ursem.
De crematie heeft inmiddels in besloten kring
plaatsge\ondcn

Lens 11 us ;c> hier. nu ben ]c daar,
misschien livel nabij maar waar'.'
Geef mij de krutlit te blijven hopen
dal na ver/oop \an tijd.
wij weer herenigd uurden.
tot in de eeuwigheid.

Heden overleed tot onze diepe droefheid, mijn
lieve vrouw, moeder, grootmoeder, zuster,
schoonzuster en tante

Jantje Spier
echtgenote van A Keur

op de leeftijd van 65 jaar.
Zandvoort:

A Keur
Kinderen
en verdere familie.

20-42 LD ZancKoort. 8 maart 198G
Stationsstraat 3

De begrafenis heeft hedenmiddag plaatsgevon-
den.

'. Tot onze grote droefheid is op 6 maart overleden
- onze lieve vrouw en moeder

Hermina Gesina Driehuizen-Dijkman
- op de leeftijd van 66 jaar

W. Driehuizen
Ellen

Zandvoort:
Marisstraat 13 A

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Dankbaar voor alles wat hij voor ieder van ons
heeft betekend, geven wij u hierbij kennis, dat na
een liefdevolle verzorging en verpleging in het
verpleeghuis „Boerhaave" te Haarlem, toch nog
onverwacht, op 8 maart, van ons is heengegaan,
onze lieve, zorgzame vader, schoonvader en opa

Jan Paap
weduwnaar van Krijntje Kerkman

op de leeftijd van 77 jaar.
Duisburg:

N. Komg-Paap
W. Konig
Michael, Ingeborg

Zandvoort:
A. Wouters-Paap
J. Wouters
Anja

Zandvoort:
J. Paap

Haarlem, 12 maart 1986
Verpleeghuis „Boerhaave"
Louis Pasteurstraat 9
Correspondentie-adres: J. Wouters
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 19,
2042 PP Zandvoort.

De teraardebestelling heeft heden plaatsgevon-
den in het familiegraf op de Algemene Begraaf-
plaats, Tollensstraat te Zandvoort.

Voor uw hartelijke bewijs van medeleven, ons betoond
na het hcerigaan van mijn lieve moeder en oma

Margaretha L. E. van Musscher
betuigen wij u onze oprechte dank.

Uit aller naam:
.1. M de l.eeuw-Casüen

Bentveld, maart 198(i

ADVERTENTIES

Door de gulle gaven van de
Zandvoortse winkeliers en

andere gevers werd de
kienavond van de

Zandvoortse Bomschuit
Club een succes.

Daarvoor onze oprechte dank.

Het Bestuur.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-17244/12137/13278

KnipPinc
KUNSTSTOF • ** KOZIJNEN

RAMEN, DEUREN, SCHUIFPUIEN, ROL-
LUIKEN,ERKERS EN DAKKAPELLE

KOMO gekeurd
10 [aar garantie

aannemers-
bedrijf gebr.

Van den Brink bvBezoek onze
showroom: Tolweg 18, Zand voort-tel. 02507-19120

Openingstijden
zaterdag van 10 00-16.00 uur. dinsdag l/mvn/day 13 30-17.30 uur.

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

U uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

Zandvoortse
WOLBOETIEK

Heeft de
mooiste en
meest ge-
sorteerde
kollektie van
Noord-Hol-
land en ook
de langha-
rige Ierse
mohair

AAIURIFIIING Mohair streng f
ftftlllDlLUIIVll genoeg voor een trui J
gratis onderricht + patronen

Kom kijken! Kerkstraat 22
Openingstijden dinsdag t/m vrijdag 12.00-18.00 uur.
Zaterdag 10.00-17.00 uur Zondag 13.00-17.00 uur

Bijna voorjaar?

****<?
Cavia's

Konijnen Jonge Hamsters

V*£fek
Parkieten

Zo haalt u de lente in huis.

Diaconiehuisstraat 36 (zijstraat Haltestraat).
Geopend van 9.30-18.00 's maandags gesloten.

Uitslag
Gemeenteraadsverkiezingen in de raadszaal

Voor het bekendmaken van de uitslagen van de gemeenteraadsver-
kiezingen op 1 9 maart a.s. zal op de gebruikelijke wijze de raadszaal
/oor alle belangstellenden vanaf 20.OO uur zijn opengesteld.
Op een centraal bord zullen zo snel mogelijk de uitslagen per stern-
bureau, het totaal aantal stemmen én de voorlopige zetelverdeling
worden geprojekteerd.
Afdrukken komen voor een ieder ter beschikking.
De landelijke ontwikkelingen zullen via een opgesteld televisietoestel
kunnen worden gevolgd.

Vergadering Welstandscommissie
Op 19 maart 1986 vergadert de Welstandscommissie der gemeente Zand-
voort. De plannen, die worden beoordeeld, zullen daags tevoren via de
publicatieborden bekend worden gemaakt

Tijdelijke Verkeersmaatregelen
Burgemeester en Wethouders hebben in verband met de meuwbouwwerk-
zaamheden op het terrein 'de Schelp' besloten tot opheffing, gedurende
de periode van 1 maart tot en met 1 december 1 986, vap drie parkeervak-
ken gelegen aan de noordzijde van de Dr. C A Gerkestraat (te weten één
parkeervak ten westen en twee parkeervakken ten oosten van de Schelp-
straat)
Ter plaatse zal door middel van het aanbrengen van een gele streep op de
trottoirband het reeds voor de noordzijde van de Dr. C. A Gerkestraat gel-
dende parkeerverbod nader worden aangegeven

—)GEMEENTE
13 maart 1986

INBOEDELVEILING
Vrijgesteld op woensdag 9 april

Inl.: Veilinggebouw

De Witte Zwaan
Tel. 12164

Fa. Waterdrinker

^ M SLAGERIJ ARBOUW l
L (01107)1 )«1«

HALTESTRAAT 12 - 2042 LM ZANDVOORT
TEL. (0207) 12616

Biefstuk 250 gr 7rZ5

Shoarmavlees 100 gr 1,65

Achterham

Cornedbeef

Berliner

Rosbief

Lever

Pekelvlees

100 gr Z/4U

100 gr if/Ö

100 gr 1/40

100 gr Z, HO

100 gr

100 gr

i f UU

1/yO

Zaterdag 15 maart, aanvang 20.00 uur in 't Gemeen-
schapshuis, Louis Davidsstraat, Zandvoort:

DE KIEZERS OPNIEUW
AAN HET WOORD!

De volgende onderwerpen
komen o.a. aan de orde:

• Zandvoort, samen-
wonen met een tourist

• parkeeroverlast
• centrum autovrij
• vervuiling van het dorp
• en wat u verder nog

op het hart heeft of
wilt weten

Muzikale omlijsting door
de formatie "Base".

Inlichtingen bij het
sekretariaat, tel. 1 9562.

HOUT
PLAATMATERIAAL
RAMEN
DEUREN
KOZIJNEN

l DEHOUTLOQDS

RAADHUISSTRAAT 56a - HAVENSTRAAT 1
HEEMSTEDE - TEL. 023 - 29 00 28

Alles op maat gemaakt
Gratis thuisbezorgd

Umoioln. Puur natwr «it de Fiaiue Donlorne.

Gegarandeerd rundvlees
zonder verboden hormonen.

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto!!!

1. R. A. van As (53)
—KLM-employé
2. mr. P. Ingwersen (29)

advocaat en procureur
3. Marijke Paap (30)

onderwijzeres-lerares
4. H. de Hoop (61)

gepens. adjudant gemeentepolitie
5. D. P. Bos (38)

commercieel medewerker
6. A. B. Biekmann (69)

gepens. bankemployé
7. G. J. Bluys (27)

bedrijfsleider reprobedrijf
8. Y. Brune (45)
, scheepsmakelaar

9. mevr. G. J. Deesker-
v. d. Hoek (60)
huisvrouw

10. P. Hoogvorst (45)
directeur bouwk. adviesbureau

11. P. L. C. Huyskes (52)
hoofd personeelszaken Gem. Haarl.

12. mevr. M. v. d. Meulen-
Heijink (55)
dir. Nico/aasschool

13. G. J. M. Versteege (46)
ondernemer, garagehouder

14. K. C. van der Mije Pzn (65)
oud-wethouder lid Prov. Staten

VROUWEN MAAK JE STERK
KIES EEN VROUW

OOK RAADSLID ZIJN
IS VROUWENWERK

De Emancipatie-commissie
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STEM ADVIES
Raadslid Jansen van Gemeente Belangen was niet in staat de
groepering zelfstandig in stand te houden. Laten wij het maar
ronduit zeggen, hij was er de persoon niet naar. Het enigste
wat hij kan zeggen: ik stond er alleen voor. Hij nam besluiten
zonder zijn achterban en voorzitter van Gemeente Belangen
erin te kennen. Laatstgenoemde kreeg een attaque waardoor
aan de rechterzijde een verlamming optrad en ergotherapie
toegepast moest worden. Maar telefonisch overleg bleef mo-
gelijk. Niets van dit alles en ik heb lijdelijk moeten toezien hoe
de groepering Gemeente Belangen er aan ging.
Raadslid Jansen heeft zich laten overrompelen door de „ge-
wipte Raadsleden Jongsma en Flieringa". Genoemde heren
zochten een waardig onderkomen (maar niet bij Gemeente
Belangen). Zij zagen echter nog een probleem, dat werd vlot

opgelost met het woordje „ZANDVOORT" achter de naam Ge-
meente Belangen te zetten. Dit alles zonder onze voorkennis.
Denk erom raadsleden Jongsma en Flieringa: „gestolen goed
gedijt niet". Raadslid Jansen heeft zich zelf door manipulatie
buiten spel gezet.
Indien mij niets was overkomen dan waren de „gewipte he-
ren" nooit en nimmer in onze groep opgenomen. Jongsma niet
vanwege zijn domme streken en Flieringa niet vanwege zijn
z.g. kwinkslagen en uitlatingen ais ZANDVOORT failliet!
Men moet de zaken serieus aanpakken. Door de grote onenig-
heid en ontstane situatie adviseren wij u de stem ditmaal uit te
brengen op landelijke partijen t.w. CDA, VVD en PvdA.

J. J. Pas
voorzitter Gemeente Belangen

TENNISCLUB ZANDVOORT
zoekt voor het komende seizoen een

GROUNDSMAN
voor onderhoud van, en toezicht op ons park met

9 banen.
:hnftelijke sollicitatie aan: T.C.Z., Kostverlorenstraat 24,

2042 PG Zandvoort.

Drogisterij-Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

, ADMINISTRATIEKANTOOR

J&K Janssen & KOOK
J. P Heyeplantsoen 12, 2041 PA Zandvoort
^elefoon 02507-18119
i/Vij verzorgen voor u het
AANGIFTEBILJET INKOMSTENBELAS-
TING en BEDRIJFSBOEKHOUDING

Slagerij

G. ZWINKELS
Haltestraat 30

Zandvoort
Tel. 12175

500 gram H AM LAPPEN

HAMBURGERS
i halen 4 betalen

50 gram SLAGERSHAM

50 gram BOTERHAMWORST

7,25
a 1,30

2,55
1,35

vers Hollands PAARDEVLEES

kilo PAARDELAPPEN 14,95

250 gram PAARDEBIEFSTUK 5,95

hele PAARDEWORST 6,25

FOTO QUELLE
Compleet foto/filmassor-
timent, voordelig afdruk-

ken en ontwikkelen
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 1

Zandvoort

Man, 23 jaar, zoekt

woonruimte
met eigen K.D.T.
Huur max. ƒ700,- in
Zandvoort of omg.

Tel. na 18.00 uur
023-314029.

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 23 27

Uw adres voor.

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

ELLEN
Ir. Fnedhoffplem 10
Zandvoort, 50 m van het zuidstrand
Tel 02507-12773

Vakkundige en liefdevolle
verzorging van uw (ras)hond

dibevo Wij doen
speciaalzaak. net iets meer.

JAVEA
Te koop of in ruil

aangeboden

HUIS AAN DE
COSTA BLANCA

Inl.: Brederodestraat
38. Tel. 14759.

GEZELLIG PARTERRE APPARTEMENT
MET ZONNIGE TUIN EN GARAGE

Indeling: woonkamer met open keuken,
slaapkamer, douche en toilet.

Vraagprijs ƒ 90.000,- k.k.
Inl. mak. o.g.

H. W. Coster
Telefoon 15531

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie)

Te koop

Catamaran, type Hobie 14
in prima staat (o.a. nw. zeil) + trai-
ler.

Prijs n.o.t.k., tel. 02507-17063

jan koster
bouw- en aannemingsbedrijf

Voor uw verbouw en nieuwbouw
Timmer, metsel, voeg- en onderhoudswerk
Harthouten- en kunststof kozijnen
Zeestraat 40 - 2042 LC Zandvoort
Tel. 02507-12013

Vakantiewoning
(bungalow)

in Zd.-Limburg
Ruilen tegen woning

in Zandvoort.

Juni, juli of augustus.

Tel. 045-323918

Onze appelpunten met slagroom
echt de lekkerste'tl

bij: R. v.d. Werff
Tolweg 6 - Tel 1 50 01

en

Nieuw! Permanent
Defintieve van 70,-
ontharing nu voor
v.a. 10,- 59,50

Aanbiedingen geldig t/m 22 maart

dinsdag gesloten

Passage 20, tel. 02507-16309

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM: ZANDVOORT:
(C Koper)

023-255021 02507-18225

BALLETSTUDIO MARIJKE FANCHER
Oranjestraat 12 Zandvoort

Klassiek - Jazz Ballet
Tapdance en Aerobic

Alle leeftijden.
Inl. tel. 14677/18981

D

Met uw bijdrage
gooien ze me in het diepe!

Jaarlijks worden in Pieterburen
tientallen zeehonden opgevangen.
Dat aantal stijgt, de lasten ook!

De meeste van die zeehonden
zijn zwaar ondervoed en te
verzwakt om zelf nog op krachten
te komen. Verzorging, voeding en

'de juiste medicijnen zijn bittere
noodzaken waar zij letterlijk om
'schreeuwen'. Die verzorging geven
wij met liefde, het overige met geld!

Door een bijdrage te leveren aan
de Zeehondencrèche Pieterburen
maakt u het ons mogelijk deze
zeehonden gedurende de
gemiddelde revalidatietijd van
3 maanden weer nieuw leven in te
blazen, waardoor ze op eigen
kracht verder kunnen.

Die goede daad vereist weinig
moeite. Door vandaag nog de bon
in te vullen noemen wij u morgen
donateur! •

l Ja, ik red een zeehondeleven!
l Maak my donateur en stuur een acceptgiro

ter waarde van f

l Naam __________
l Adres ___________ ____
1 Kade ____ ___
| Plaats _ ____

• Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950
J 9950 WL Pieterburen i Posf?egel met nodig) I

zeehondencrèche
P I E T E R B U R E N
Telefoon 05952-285, Pieterburen.

HET PARGOL

ƒ i,-
ÓÓK OP ZATERDAG

TE KOOP

originele
Wilson

kinderwagen
als nieuw ƒ500.-

Tel. 15425

Lunchroom
Restaurant
BERKHOUT

vraagt

AANK. KOK
m/v

met ervaring
Leeftijd 19-20 jr

Tel 02507-13273

' SCHILDERWERK
' AUG. v. d. MME

Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

LAAT ZE NIET
ALLEEN STAAN

N A T I O N A L E H A R T W E E K

1 4 - 20 A P R I L ^86"

Elk jaar worden in ons land 40.000 mannen
en vrouwrn getroffen door een hartinfarct en nog
eens 20.000 door een herseninfarct
Dat enorme aantal maakt hart- en vaatziekten tot
volksvijand Nr 1.

Al meer dan 20 jaar werkt de Nederlandse
Hartstichting aan de bestrijding van de ziekten.
Wetenschappelijk onderzoek wordt gesteund en
gestimuleerd. De patiëntenzorg wordt constant
verbeterd. En er wordt enorm veel gedaan aan
voorlichting.

Dit en heel veel ander belangrijk werk kan
alleen doorgaan als u uw hart laat spreken. Laat ze
niet alleen staan, al diegenen die zich dag m, dag
uit inzetten voor de bestrijding van hart- en vaat-
ziekten.

Steun het werk van de Nederlandse Hart-
stichting. Geef aan de collectant, of maak een
bedrag over op giro 300 of bankiekening
70.70.70.600.

Laat uw hart spreken via bank,
giro of collectebus.

~) nederlandse hartstichting
vrienden van de hartstichting
Sophialaan 10, 2514 JR 's-Gravenhage

GIRO 300 - BANK 70.70.70.600

De Zon
breekt
door bij

%*•

'eeziuô Hairstyling

De prijs ontdooit

Coupe Soleil
De hele maand maart
voor slechts ï 7.50.
Behandeling zonder afspraak.

' Tolweg 20, Zandvoort. Tel. 12231.
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DAGMARKT VERLAAGTZ'N PRIJZEN
Jong belegen kaas"
v(frs-yan 't mes kilo

• • -

Kellog's corn flakes Q
pak a 375 gram _ 2tt U.

0.75
_

Knorr champignon crème-
of ossestaartsoèp l IQ

Knakworst n QQ
pot a 180 gram _ -U» U.v7v7

Calvé slasaus
alleen in zaken fies a 500 gram
lot kaacihnotioU-
"••~~ ^.-~,, tlesabuugram

met kaasboetiek ;
Oetker langnese
bijenhoning
pot a 500 gram

o
£l.

Diner riche
zak a 2500 gram

Wasa
knackebröd goud •»
pak a 200 gram 106- 1.

Wessanen
Boterham kor reis
licht, donker of mix
zak a 300 g ram

Spa bronwater rood
literfles

JLêfr

inci UGO > r̂r

Goudband koffiemelk
fles a 500 ml.

Eromel topping n ^Q
pak a 2x40 gram U.Xw

Mona franse magere
kwark
beker a 450 gram 1.89
Roomboter
Bouter pakje a 250 gram 2.29

OOK IN VERS VOORDELIGER DAN OOIT!

ZUIVEL
Magere yoghurt i rjQ
literpak ^%- l.Uv?

Campina lang houdbare
slagroom ri QQ
200 ml. 4-të" U.yö

DIEPVRIES
Tuinboontjes fijn i £>Q
450 gram ^rT l.Ov?

Nasi-
of bamischijven l CQ
4 stuks a 70 gram .UJS" A.Ov/

BROOD/NOTEN
Melkbrood** i QO
gratis gesneden 800 gram JL.v7Ö

Kaiserbrötchen 1 IQ
5 stuks JL.iy

Shan hay nuts * i no
250 gram l.v7Ö

* alleen m zaken met noteriboetiek
"alleen in zaken met broodboetiek

VLEES
Hamlappen

10.98
Varkens
frikandeau £ QQ
500 gram O.yö

geldig van 13 t/m 15 maart

VLEESWAREN
Amsterdamse
leverworst i -IQ
150 gram Hv7

Leverkaas -i OQ
150 gram l.OvJ

Salami r\ AT\
150 gram £l.^\J

Florida salade i /Q
100 gram J..Tbv2

alleen in zaken met vleeswaren-
boetiek of ambachtelijke slagerij

KAAS
Jong belegen kaas * Q QR
vers van 't mes kilo \Jm\J\J

Leidse blokkaas i CQ
40+ 200 gram ' Lm\J\J

Portsalut r\ AT\
vers van 't mes 150 gram Ómf\J

alleen in zaken met kaasboetiek

GROENTE
Winston n QQ
2 kilo Um\jO

St. Remy stoof peren o QQ
2 kilo U.v3ö

Hollandse komkommer n QQ
per stuk U.̂ AJ

Kiwi i QQ
2 stuks J..C7O

geldig van 1 3 t/m 1 5 maart

Zo laat de Honig macaroni
vlugkokend
pak a 500 gram 1.29
Honig mix voor
macaroni/spagetti 1.45

u wérkelijk profiteren!
Sinds enige weken is er nogal wat veranderd bij de Dagmarkt. Eigenlijk is het

er alleen maar gezelliger op geworden. Want daar wil iederéén wel eens mee
kennismaken

Met de Dagmarkt-nieuwe-stijl. Met die drastisch verlaagde prijzen. Met de
"200 van de Dagmarkt", onze Nergens-Goedkoper-Garantie op een enorme
kollektie dagelijkse boodschappen.

Een plezieriger supermarkt vindt u nergens in de buurt. Want weet u wat het
komplete Dagmarkt Voordeel nog méér inhoud?

Een enorme keus uit alle grote merken. Een ruim aanbod in de evengoede
goedkopere merken. Fantatische Vers-afdelingen. En een vriendelijke, persoonlijke
bediening! Veel mensen in de buurt zagen daar voldoende reden in om het eens te
proberen met de Dagmarkt. U moet maar gauw eens komen kijken hoe enthousiast
ze zijn. En hoe u zélf dicht bij huis kunt profiteren!

Unox groentesoep i QQ Almiron AB
blik a 460 ml. l.OO bus a 900 gram

Unox kippesoep i OQ Almiron M2
blik a 460 ml. l.Ov/ bus a 900 gram 13.23

Dash
koffer a 2000 gram

Jif schuurmiddel
f laconaSOO ml.

8.59
2.39

Unox tomatensoep
blik a 460 ml.

l QQ Smith's hamka's
l.Ov/ zak a 40 gram 0.99 Saté radjah

zak a 3 stokjes 0.99
Ananas schijven
blik a 567 gram

•j QQ Lunchzakjes
l.\J\J zak a 100 stuks 0.89 Patates frites

zak a 1000 g ram 1.49
Uyttewaal piccalilly
pot a 315 ml. 0.99
Olvarit oranje,
kleutermaaltijd
pot a 200 g ram 1.55

Nu is de Dagmarkt helemaal in t voordeel! 2andvoort:0ranjestraat 2-12i

STEM BEWUST
DUS VOOR

goed en goedkoop!
Rest. Delicia

kerkstraat 16
Tel 12270

Zandvoorts Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12. Zandvoort
De Spar, Celciusstraat 192. Zandvoort
Weekmedia,

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9 , Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 . Zandvoort
AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort
Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 . Zandvoort
Sig.mag. De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1

Zandvoort -Tel. 17093

KWEEKKASJES voor de vensterbank

JIFFY-POTS (div. maten)

ZAAIGROND - BEMESTING

BLOEM- en GROENTEZADEN

Gasthuisplein 10
Tel. 02507-14638

vraagt voor het komende seizoen

ERVAREN SERVEERSTER
voor het restaurant.

Te koop

Garage
Burg. v. Fenemaplein

Stenen zijmuren

ƒ 6500,- k.k.
Tel. 14457

Heeft u problemen
met vervoer naar
het stemlokaal?

Bel tijdig en de
VVD brengt u.
Tel. 13365

Jaap Methorst

SAM-SIN MENU
\Vij bieden U nu de mogelijkheid om uit 18
gerechten Uw 3 FAVORIETE
GERUCHTEN te kic/en
Af halen ƒ28.50

U kunt hiervan 3 gerechten uitkie/en.

1 SIJEO PAAI K WA
(geroosterde varkenskrabbeties, een bekend
CANTONEHS gerecht)

2 BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees met taugé m pikante saus)

3 BABI PANGANG A LA HONG KONG
(geroosterd mager vlees met champignons m /eer
scherpe pikante saus)

4 BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd speenvarken, lekker knapperig met
aparte saus, een bekend CANTONEES gerecht)

5 BABI KETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap en diverse Chinese en
Indische kruiden)

6 CHA SIJEO
(geroosterd mager vlees op originele CANTON1ESE
wij/e bereid met pikante saus)

7 TJAP TJOY
(gebakken gemengde verse groenten met vlees)

8 KOE LOU YOEK
(gepaneerde varkensvleesballetjes met /oet/.ure saus, een
bekend CANTONEES gerecht)

9 KA LEE KAI
(geroosterde kip met kernesaus)

10 KIP MALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)

11 YIN YOUNG SATÉ
(2 stokjes varkenssaté en 3 stokjes gegrilde kipsaté met
pindasaus)

12 FOE YONG HAI
(omelet met vlees en groenten in tomatensaus)

13 PO LOU KAI
(stukjes kip met ananas in heerlijke kippesaus)

14 YU KWO KAI TING
(kipfilet met champignons en cashewnoten)

15 SJI TJAP KAI
(kipblokjes met tausiesaus, een saus met knoflook,
gedroogde zwarte boontjes, paprika en diverse Chinese
kruiden. Een bekend CANTONEES gerecht)

16 SI TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees in tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)

17 SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden biefstuk in tausiesaus, een bekend
CANTOMEES gerecht)

18 SAMBAL VLEES
(rundvlees in scherpe sambalsaus)

Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de naam SAM-ijIf
vermelden en dan de 3 nummers van de door U gewenste g
rechten noemen.
SAM-SIN-gerechten zijn met 2 x witte rijst. I.p.v
witte rijst is nasi of bami ook mogelijk. Service
van de /aak!
Gerechten met miehoen
of Chinese bami ƒ 4,50 extra.
Chin. indisch restaurant Hongkong
Haltestraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort. Tel. 17897

ARTIS STAAT IN BLOEI
van 6 tot en met 16 maart

25% korting op de toegangsprijs
Tienduizenden bloemen en planten in de dierentuin.

Tien dagen zomer in Artis midden in de winter.
Kom kijken, ruiken en genieten.

Artis is dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur

REDUCTIEBON
Tegen inlevering van deze bon ont-
vangt u voor maximaal VIER PERSO-
NEN een reductie van 25%

NAAM; .

PLAATS:.
Kaarten van ƒ 10,- voor ƒ 7.5(
Kaarten van ƒ 5,- voor ƒ 3,75
(voor kinderen van 4 t/m 9 jaar)
Kinderen tot 4 jaar gratis
toegang.
Deze bon inleveren aan de
kassa van Artis.
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Gemeente zit met woning in de maag

Wisselwoning lijkt een
heet hang ijzer te worden

ZANDVOORT - Voorlopig ziet
het er naar uit dat de wisselwo-
ning die de gemeente sinds kort
beschikbaar heeft voor sociale-
noodgevalen, leeg blijft staan.
Niet duidelijk is of de gemeente
<3eze woning zal afstoten en terug-
brengen in het gemeentelijk wo-
lingbestand, of dat de nieuwe

,'chef financiën hier tijdelijke huis-
vesting in zal krijgen.

Door wethouder van financiën, Auke-
ma, wordt voorgesteld de woning zo
snel mogelijk af te stoten om de finan-
ciële schade te beperken, tijdelijk te-
gen redelijke vergoeding de chef fi-
nanciën er in te huisvesten en er voor
te zorgen dat de besluitvorming, zoals
bij alle overige voorstellen volgens de
geijkte procedures verloopt. Vorig jaar
werd op advies van de bijstandscom-
missie en oud-wethouder Jongsma ge-
zocht naar een zogenaamde wisselwo-
ning die kan dienen voor opvang van
sociale noodgevallen (mensen die on-
verwacht op straat komen te staan).
Deze noodgevallen komen regelmatig
voor en zijn dan aangewezen op een
woning die het Bureau Housing Ser-
vice voor minimaal een half jaar wil
verhuren. Hoewel de kosten hiervan
voor 90% door het Rijk worden gedra-
gen, blijft het voor de gemeente en de
cliënt een kostbare zaak gezien de
huurprijzen die worden gevraagd.

Noodgevallen
Door de bijstandscommissie (geen
raadscommissie, maar een die de no-
den van de cliënten van de sociale
dienst onderzoekt en advies verleent)
werd gezocht naar een andere huisves-
tingsmogelijkheid. Gezien het aantal
noodgevallen, vijf tot zes per jaar, werd
voorgesteld dat de gemeente over een
wisselwoning diende te beschikken om
in eerste instantie zelf een opvang te
hebben.

Toen de Slokkerwoningen gereed
kwamen werd via EMM een leegstaan-
de woning door de gemeente gehuurd.
Echter door allerlei oorzaken, het
langs elkaar heenwerken van diverse
instanties is de raad nimmer op de
hoogte gesteld van het bezit van deze
woning. Ook was het de raad onbe-
kend dat door de gemeente een bedrag
van tien duizend gulden was uitgege-
ven voor stoffering van deze woning-
.Hierdoor bleef het huis leeg, een vrij

Sluiting van
De Puinstort
ZANDVOORT - De noodcamping 'De
Puinstort' waar in noodgevallen cam-
pers en kampeerders hun tenten kón-
den opslaan, zal het seizoen 1986 niet
meer worden gebruikt. Dit heeft bur-
gemeester Machielsen in een persbe-
richt meegedeeld aan het einde van de
commissievergadering Algemene Za-
ken/Ruimtelijke Ordening. Volgens
het persbericht is geconstateerd dat de
ontwikkelingen op de Puinstort heb-
ben geleid tot onduldbare overlast
voor de bewoners in de naaste omge-
ving. "Zonodig zal bij een te groot aan-
bod van kampeerders deze moeten
worden doorverwezen naar elders", al-
dus het bericht.

Door enkele raadsleden is dit bericht
met verbijstering ontvangen. Ten eer-
ste is er over de voorgenomen sluiting
geen overleg geweest met de raadsle-
den, in welke commissie dan ook, ten
tweede heeft de Puinstort op drukke
zomerse dagen goed voldaan. "Wij
hadden eindelijk een terrein om de
campers van de boulevard door te ver-
wijzen, er waren zelfs enkele toileteen-
heden geplaatst, en nu spijkeren wij
het dorp dicht", zegt Landman (Onaf-
hankelijk Liberalen). Door dit raadslid
is herhaaldelijk aangedrongen op
maatregelen omdat de vele campers op
de boulevard teveel parkeerplaats in-
nemen en overlast bezorgen.

Toiletfaciliteiten zijn ook voor cam-
pers dringend noodzakelijk. "Er had
gezorgd dienen te worden voor toe-
zicht op de Puinstort op drukke dagen.
De zaak sluiten is de weg van de min-
ste weerstand", merkt hij nog op. Voor
het argument van het college dat de
camping maar een armoedige verto-
ning is, blijkt Landman niet ontvan-
kelrjk. "Nogal logisch. Dit terrein had
beter ingericht moeten worden, met
een behoorlijke exploitatie dan waren
de resultaten groter geweest. Dan
hadden de omwonenden niet geklaagd
en hadden wij tenminste een opvang
gehad voor de campers" zegt hij.
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unieke situatie in een dorp waar wo- werd behandeld in de commissieverga-
ningnood heerst. dering financiën op maandagavond

en behelsde afstoting van de woning.

Woning ambtenaar
Nadat de oud-chef van de financiële
afdeling met vervroegd pensioen ging,
werd een nieuwe ambtenaar aange-
steld die elders in het land woont.
Voorgesteld werd dat deze zolang in
deze woning gehuisvest kon worden,
totdat hij zelf over een woning kan
beschikken. Dit voorstel werd in de
commissies gebracht en ontmoette
weerstand. De raadsleden wensten
uitgezocht te zien hoe men in het bezit
van deze woning was gekomen, wat de
kosten voor de gemeente bedragen, en
of deze woning inderdaad zo noodza-
kelijk is als werd gezegd. "Wanneer wij
een wisselwoning bezitten voor sociale
noodgevallen, dan dient deze daarvoor
te worden gebruikt en niet voor huis-
vesting van een nieuwe ambtenaar"
was de conclusie. Aan wethouder Au-
kema de taak om uit te zoeken hoe een
en ander in het werk was gegaan en
met een voorstel te komen. Dit voorstel

Controverse
Na behandeling in de commissie is
echter nog niet bekend wat er precies
mee zal gebeuren. Aanvankelijk zag
het er naar uit dat de commissieleden
zich wel met voorstel konden vereni-
gen. Methorst, Jansen, Flieringa,
Kuijken en Termes hadden geen be-
zwaar, nu de woning al zo lang leeg
stond, er de ambtenaar in te huisves-
ten. Jongsma en Ingwersen deelden
deze mening niet. Dat er in Zandvoort
nog nimmer een cliënt op straat be-
hoefde te slapen, wil nog niet zeggen
dat een wisselwoning niet nodig zou
zijn. Jongsma stelde zich op het stand-
punt dat een dergelijke woning een
sociale noodzaak is, die alleen een fi-
nanciéle onderbouwing behoeft. Ook
Ingwersen zette vraagtekens bij de no-
titie van de wethouder waarin staat:
"Dat gebleken is dat in tegenstelling
tot een jaar of anderhalf jaar geleden

• De woningen in de Flemingstraat waarin zich de wisselwoning van de
gemeente bevindt die nu al enkele maanden leeg staat. (ARCHICFFOTOI

de situatie is verbeterd. Het aantal in-
schrijvingen per EMM-flat is terugge-
lopen van 20 naar vijf. Er kan dus
sneller naar eenpermanente oplossing
gezocht worden". Het kwam de CDA'er
nogal ongeloofwaardig voor dat plot-
seling de behoefte aan een wisselwo-
ning verdwenen zou zijn. "Het is na-
tuurlijk maar wat u stelt bij een dak
boven het hoofd. Wanneer je in je auto
moet slapen heb je ook een dak, maar
vraag niet welk", stelde hij.

Jongsma hield een vurig pleidooi
waarbij de gemeente Zandvoort wel
degelijk verantwoordelijk is voorde so-
ciale noden, en niet direct naar het
geld moet kijken. Uiteindelijk kwamen
de comissieleden overeen dat uitge-
zocht zal worden welke voor-en nade-
len voor de gemeente aan de woning
kleven. Pas dan zal een beslissing ge-
nomen kunnen worden. Waar de nieu-
we ambtenaar ondertussen gehuisvest
zal worden kwam niet goed uit de verf.

Stuifzand
•Veel lawaai deze week in de

commissievergadering
financiën waar de agenda
weinig nieuws vertoonde,
maar de raadsleden wel tiet
een en ander toevoegden.
• Duidelijk werd al snel dat
het jammer was dat de
voorzitter van de raad niet in
persoon aanwezig was, want
nu moest de onvrede van de
raadsleden over zijn
eigenmachtig optreden
gespeeld worden via een
wethouder, die slechts is
aangesteld om 'op de winkel te
passen'en waarvan dus geen
nieuwe initiatieven mogen
worden verwacht. Dat deze
initiatieven nu allemaal de
laatste twee maanden van
dese periode de kast uitrollen,
of uit de achtersak icorden
getrokken, zoals de geachte
afgevaardigde Flieringa
opmerkte, is natuurlijk een
zaak waar men geen rekening
mee gehouden heeft.
• Duidelijk ook geen
rekening werd gehouden met
het feit dat de gemeente

Zandvoort in tiet ongelijk
gesteld sou worden bij de
Raad van State imake het
afvoereffluent. Geswicht voor
de argumenten van Toonen en
Van Caspel 'dat de
Zandvoortse burgers geen
bedrag van bijna drie miljoen,
desnoods gespreid, kunnen
opbrengen, ging men in
beroep. Ondertussen trok de
Provincie de toezegging van
een bijdrage van tien procent
in omdat de Zandvoorters
dwars lagen, en het ziet er
naar uit dat men nu met de
gebakken peren zit
• Door beide rechtskundigen
van de raad, Gielen en
Ingwersen was dese gang van
zaken al voorspeld, evenals
door oudwethouder Flieringa
die zich de keel heeft schor
gepraat de raad ervan te
weerhouden beswaar tegen de
Provincie aanhangig te
maken. Door Flieringa werd
maandagavond al
geïnformeerd naar de
uitspraak van de afdeling
rechtspraak van de RvS, die
dinsdagmorgen openbaar
werd gemaakt.
• " Welke stappen denkt U te
nemen lüanneer de raad in het
ongelijk wordt gesteld" vroeg
de oudwethouder de nieuwe.
"Voorlopig is er nog geen
uitspraak en dan sullen wij
ons beraden" sprak Aukema
officieel. Het ziet er naar uit
dat dese beter het advies van
Ingwersen kan volgen,
namelijk "Met de hoed in de

hand zo snel mogelijk naar
Haarlem vertrekken om te
vragen of wij s.v.p. die tien
procent bijdrage alsnog
mogen ontvangen " raadde hij
de wethouder aan. Dus
wanneer Aukema de eerste
dagen in het dorp wordt
gemist weet U waar U hem
kunt vinden. In de hal van tiet
Provinciehuis, met de hoed in
de hand, wachtend tot het de
H.Heren van Gedeputeerde
Staten behaagt hem te
ontvangen.
• Tobber beweert dat hij één
van de leukste perioden van
zijn leven doormaakt. "Ten
eerste blijft het onverwacht
droog de laatste week, is de
zon veelvuldig te zien, ten
tweede ben ik uiterst tevreden
over alle nieuwe plannen die
ontwikkeld worden.
Bovendien wordt de
verkiezingsstrijd merkbaar,
en ik schuw geen
woordenstrijd, dus ik kom
behoorlijk aan mijn trekken",
spint hij tevreden.
• "Ja, zeg nou zelf, het was
maar een tamme boel hoor,
die gemeenteraadsverkiezing.
Ik heb er een paar avonden
voor uitgetrokken om al die
programma's te lezen. Nou ik
kwam tot de ontdekking dat
die niet 20 veel verschillen. Ik
voorzag al een eensgezind
samengaan van bijvoorbeeld
de rechter-en de linkervleugel
van het dorpsbestuur. Ik
dacht ze hebben de lekkere
brokken al verdeeld, wat zal ik

mij druk maken. Maar neen
hoor, op papier mag het dan
kloppen, als je ze de lengte
geeft, dan vliegen ze elkaar
toch in de haren.!
• "Nou Tob, overdrijf je niet
een beetje, het lijkt allemaal
best mee te vallen", susten wij
hem
Maar hij hield vol dat dit
slechts schijn ivas.

•"Ik heb er toch zeker zelf
bij gezeten dat ze elkaar al in
de commissievergadering
zaten af te blaffen en de
woorden 'vlak voor de
verkiezingen een
verkiezingsstunt' vielen. Ja,
ja, ik ben niet doof. Jij mag
dan wel verwachten dat het
meevalt, maar ik voorspel je
nog woelige tijden. Het zal de
eerste week nog wel rustig
blijven, maar als volgende
week de burgers gestemd
hebben, dan denk ik dat er
toch een verrassende uitslag
uit de bus komt. Let op mijn
woorden ".

•Zielstevreden draait hij
zich, knipoogt tegen het
zonnetje en beweert dat hij
onbeweeglijk daar zal blijven
tot komende woensdag. Dan
zal hij zich om 20.00 uur in het
raadhuis melden om de
uitslag van de stembusstrijd te
vernemen
• Omdat iüij er dan volgende
week ook zijn zullen wij
Tobber ongetivijfeld tegen
komen. U ook?
• De krant is vol, voetjes op
taf el...tot volgende week.

Vanavond bijeenkomst van
het Wereld Natuur Fonds
ZANDVOORT - De voorjaarsbijeen-
koinst van de afdeling Kennemerland
van het Wereld Natuur Fonds wordt
vandaag gehouden in het Dorpshuis,
Donkerelaan 20 m Bloc'inendaal. Deze
avond begint om 20.00 uur.

Door professor dr. M.F.Morxer
Bruyns zal een lezing met dia's wor-
den vertoond over zijn rei.s naar Indo-
nesie. De heer Morzert Bruyns is advi-
.seur van het presidium Wereld Na-
tuur Fonds Nederland en heeft samen
met anderen van het WNF diverse na-
tionale parken bezichtigd.
Het belooft een boeiende avond te wor-
den. Het Dorpshuis in Bloemendaal is
met openbaar vervoer bereikbaar van-
af het station Haarlem. Met lijn 71
(vertrektijd drie minuten voor het hele
of drie minuten voor het halve uur)
kan men practiscli voor do deur mt-
stappen. Toegangsprijs bedraagt / 2.-
per persoon terwijl voor Ranger.s van
het WNF de toegang vrij i.s.

Pandawinkoltjc
Op deze voorjaarsbijeenkoimt u, ook
het bekende 'Pandawinkeltje'. Dit is al
om 19.15 uur geopend en heeft erg veel
nieuwe artikelen in huis. Bijzonder
goed is de Parker ballpointset. Niemv
ook de grote collectie tassen voor bood-
schappen, maar ook de kleine make-
up tasjes, de stoere sport- en vakantie-
tassen etc. Barbecueschorten. keu-
kenhanddoeken en een groot assorti-
ment badartikelen ?ijn in voorraad
De collectie herendassen is opnieuw
uitgebreid, de laatste modekleuren en
modellen zijn nu ook in het Pandawm-
keltje verkrijgbaar.

Na het grote succes van vorig jaar.
toen het Pandawinkeltje een onderko-

men vond op een zaterdag m novem-
ber in Restaurant Dehcia in de Kerk-
straat, i.s het afdelingsbestuur ver-
heugd dat dit binnenkort weer zal
plaatsvinden. "Dank zij de medewer-
king van de familie Schoo zal na de
Paasdagen weer een verkoopmiddag-
m Dehcia worden gehouden. De da-
tum zal nog nader bekend worden ge-
maakt", zegt één der bestuursleden
Wanneer alles verloopt zoals het er nu
uit ziet. zal later in het jaar, zo vlak
voor de feestdagen nogmaals cadeau'»'
kunnen worden gekocht in het Panda-
winkeltje, opnieuw bij Delicia.

De adressen van de winkeltjes m
Kennemerland zijn: Ankaraplantsoen-
12,2034 TT Haarlem, mevrouw Jansen
tel: 023-338634: Parklaan 11. 2011 KP
Haarlem, tel: 023-320381, mevrouw'
Van der Linden. In Bloemendaal bij
mevrouw Van Vaalen, Hoge Duin en
Daalseweg 2. tel: 023-272534. in Ben-
tveld bij mevrouw Oberman, Saxenro-
deweg 90 tel: 023-242060: In Santpoort
Mevrouw Van Wely. Hoofdstraat 268.
tel: 023-373049 en in Nieuw-Vennep de
heer Wolf, Ontmoetingscentrum,
Gelevinkstraat 38. tel: 02526-73383..
Wanneer men dus niet wil wachten op
een officiële verkoopdag van het Pan-
dawinkeltje. dan kan men contact op-
nemen met bovenstaande personen
om tussendoor de nodige wenskaaar-
ten. stropdassen of andere kadootjes te
kopen.

Voor informatie in Zandvoort kan
men inlichtingen krijgen bij mevrouw
M.Mouwen, tel: 02507-18792. Mevrouw
Mouwen maakt bekend dat bij haar de
Waddenkrant verkrijgbaar is. Het
WNF houdt momenteel een actie die
gericht is op het behoud van het Wad-
dengebied in Nederland.

Het drukbezochte Pandawinkeltje bij Delicia in de Kerkstraat.

Zandvoorter teleurgesteld over uitspraak inzake pachtsom

Haarlemse rechter vindt eisen van
Circuit Zandvoort niet onredelijk
HAARLEM/ZANDVOORT - Mr.
H.F. van den Haak, de president
van de Haarlemse rechtbank is
van mening dat Circuit Zand-
voort BV haar eisen niet te hoog
heeft gesteld. Dat de gevraagde
pachtsom van ƒ75.000 per jaar
voor het pitsrestaurant, dat door
de Zandvoorter Wim Drogtrop,
werd geëxploiteerd niet te hoog is.

Deze uitspraak werd op 4 maart
door hem gedaan in het kort ge-
ding dat Drogtrop tegen Circuit
Zandvoort BV had aangespan-
nen. Door Drogtrop wordt deze
uitspraak 'onbegrijpelijk' ge-
noemd. Door hem wordt overwo-
gen tegen dit vonnis in hoger be-
roep te gaan.

Door Drogtrop was een kort geding
tegen de circuitexploitant aangespan-
nen toen bleek dat verlenging van het
reeds jaren lopende contract op moei-
lijkheden stuitte. Sinds 1979 werd door
Drogtrop het zogenaamde 'pitsrestau-

rant' geëxploiteerd tijdens race en eve-
nementsdagen. Het restaurant heeft
een verkoopruimte van 50 m2. In de
tijd dat het circuit minder evenemen-
ten kende, en er weinig geld beschik-
baar was, heeft de Zandvoortse hore-
caman behoorlijk geïnvesteerd in dit
restaurant. Naar aanleiding van deze
investering werd een pachtsom over-
eengekomen. Dit contract verliep bij
de afschrijving van de investering van
Drogtrop. "Dit was op 31 december
1985. Ver van te voren, in het begin
van 1985 werden al onderhandelingen
door mij en de circuitexploitant ge-
voerd. Wij konden echter niet tot over-
eenstemming komen. De door hen ver-
langde pachtsom van ƒ75.000,- per
jaar is veel te hoog. Door de Cenav
werd gesteld dat er meer geld uit de
exploitatie zou kunnen komen. Om dit
te onderzoeken werd afgesproken de
activiteiten over 1985 te verhogen en
te bezien of dit standpunt correct was.
Inderdaad werden meer inkomsten ge-
boekt, maar niet in die mate die een
pachtsom van driekwart ton recht-
vaardigt", zegt Drogtrop. Het Circuit
Zandvoort BV (v.h. Cenav) bleef ech-

Het omstreden pitsrestaurant op het circuitterrein.

Geen waarschuwing voor helpers
ZANDVOORT - Op het dorpsplein
werd deze week het éénjarig bestaan
gevierd van een horeca-onderneming.
Na het sluitingsuur bleven tien men-
sen achter om de zaak schoon te ma-
ken. Omstreeks 04.00 uur was men nog
bezig.

De politie die het licht opmerkte
kwam even langs. Toen bleek dat er

geen sterke drank werd geschonken
mochten de helpers het karwei afma-
ken.

Anders was het elders in het dorp. In
een café werd omstreeks diezelfde tijd
nog steeds alcohol geschonken aan
twee klanten. Hier waarschuwde de
politie de eigenaar dat hij zijn tap
moest sluiten.

ter bij het reeds eerder ingenomen
standpunt.

Toen Drogtrop begin januari tot de
ontdekking kwam dat de ruimte van
het pitsrestaurant aan derden was
verhuurd en zijn inventaris op straat
was gezet, spande hij een kort geding
tegen de circuitexploitant aan dat
door hem werd verloren.

Hogere pachtsom
De president van de Haarlemse recht-
bank stelt in zijn uitspraak dat hij de
argumenten van het Circuit Zand-
voort BV dat door Drogtrop meer
winst gemaakt had kunnen worden,
onderschrijft. Bovendien blijkt dat
door een andere exploitant op het cir-
cuitterrein wel een hogere pachtsom
op tafel kan worden gelegd. In de ogen
van mr. van den Haak heeft de circui-
texploitant geen onredelijke positie in-
genomen jegens Drogtrop en derhalve
noch in strijd met de goede trouw noch
anderszins onrechtmatig jegens hem
heeft gehandeld. Om deze reden is de
eis van Drogtrop terug te mogen keren
in het pitsrestaurant tegen een lagere
dan door het Circuit Zandvoort ge-
vraagde pachtsom niet ontvankelijk
verklaard.

Door Drogtrop wordt gezegd dat hij
niet op de hoogte was van de mogelijk-
heden en de bedragen die voor ver-
huur gevraagd konden worden. Het
pitsrestaurant van Drogtrop werd na-
melijk wel eens door het Circuit Zand-'
voort verhuurd op dagen dat Drogtrop
slechts gevraagd werd voor de catering
van de gasten te zorgen. "Nu wordt
door hen gesteld dat dezelfde ruimte
reeds voor / 58.000,-- is verhuurd voor
1986. Wanneer ik het restaurant ook
verhuurd zou hebben aan derden, dan
had ik waarschijnlijk hiervoor geen
toestemming gekregen van het cir-
cuit. Ik zou dan een rechtstreekse con-
current geweest zijn. Ik mocht niet
onderverhuren, maar het zou dan wel
mogelijk geweest zijn dat ik de pacht-
som van ƒ 75.000,- had kunnen beta-
len. Het is jammer dat wij hiervan niet
op de hoogte waren" . Door de Zand-
voortse horecaman wordt gezegd dat
een vergelijking tussen de andere res-
tauranthouder die f 125.000,- per jaar
betaald mank gaat. "Het terrein dat
deze man pacht is veel en veel groter.
Hij heeft de mogelijkheid onder te ver-
huren aan frietboeren en vishandela-
ren. Hij pacht het totale buitenterrein
plus een restaurant in liet renners-
kwartier en de verzorgt de catering
van alle grote evenementen in tenten
op het circuitterrein. Met deze kansen
kun je inderdaad veel meer pacht op-
brengen".

ADVERTENTIE

D E M O C R A T E N

Straks Van Mierlo
Nu Jan Termes
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niet ontvangen?
Bel

voor vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

Verdronken auto
ZANDVOORT - Zaterdagmorgen
werd door de politie een auto aange-
troffen op het strand die onder het
water was verdwenen. Tijdens laag
water in de middaguren werd door de
dienst PW gepoogd het vehinkel te
verwijderen. Dit lukte niet omdat de
auto zich in een zwin bevond en half
onder water bleef staan. Maandag-
middag werd opnieuw een poging on-
dernomen het wrak te verwijderen,
met meer succes.

Donderdag werd door de politie een
auto zonder kentekenplaat verwijderd
die op liet trottoir van de Sempostweg
werd aangetroffen.

Receptie bij
Hotel Keur
ZANDVOORT - Op zaterdag 15 maart
wordt in Hotel Keur in de Zeestraat
van 19.30-21.00 uur een feestelijke re-
ceptie gegeven. Dit om het vijfenze-
ventig jarig bestaan van het familie-
hotel te vieren en de heropening van
de zaak door de nieuwe exploitanten
Ed en Marijke van Wonderen. Hotel
Keur werd in 1911 gesticht door de
taimlie Keur. In het begin van de ze-
\entigerjaren werd het overgenomen
door het echtpaar Leo en Phily van
Duivenvoorde. In deze tijd werd het
hotel uitgebreid met enkele vergader/-
feestzalen. Begin 1985 kwam Hotel
Keur m Arabische handen. De pro-
jpctontwikkelaar Amen verbouwde de
entree, maar kennelijk waren de zo-
niers en winters hem in Nederland te
koud en te nat en hij verpachtte het
hotel dit voorjaar aan het echtpaar
Van Wonderen.

Inmiddels hebben Ed en Marijke de
zaak weer nieuw leven ingeblazen.
vier maal per week wordt er levende
muziek verzorgd in de benedenzaal die
tot Club Keur werd gedoopt. Het hotel
is voor het zomerseizoen volgeboekt en
kok Hans Sidar zorgt voor smakelijke
maaltijden, zodat ook de zakenlunches
weer ingeburgerd raken. Trouwens
voor een dmertje kan men in Hotel
Keur ook terecht. Belangstellenden
zijn zaterdag van harte welkom op de
receptie, die muzikaal wordt omlijst
door het combo Ruud Jansen.

Duitsers door
honkbalknuppel
gewekt
ZANDVOORT - Zondagmorgen om-
streeks drie uur parkeerde een vijftal
Duitsers hun auto op de boulevard
Barnaart. Zij wilden de nacht in de
auto doorbrengen om na enkele uren
terug te rijden naar hun woonplaats
De portieren werden vergrendeld.

Ongeveer anderhalf uur later wer-
den zij wakker doordat twee personen
met honkbalknuppels de ruiten van
de portieren insloegen. De aanvallers
nepen dat zij geld wilden. Gepoogd
werd om de man op de bestuurders-
plaats te slaan en hem aan zijn haren
naar buiten te trekken. Deze zag ecli-
ter kans de auto te starten waarop de
tweede man op de motorkap sprong en
met enkele rake klappen de voorruit
verbrijzelde. Desondanks lukte het de
Duitser weg te rijden, waardoor de
aanvaller van de motorkap viel. Direct
werd koers gezet naar het politiebu-
reau om aangifte te doen. Helaas heeft
de politie geen kans gezien de mannen
niet de honkbalknuppels aan te hou-'
den
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Wij geven u een goede
raad recht deer zee

GROSLIJST
1. K. I I . C. ( JAN) JONGSMA

ondernemer. 8 jaar gemccnteraads-
lid. \ \aar \an 3': jaar als wethouder
\oor sociale /aken. sport, jeugd- en
jongerenwerk en ouderenbeleid

2. P. FLIERINGA
. aits. 20 jaar gemeenteraadslid, waar-

\ a n 3V: jaar als wethouder voor fi-
nancien. onderwijs en pcrsoncclsza-

• ken

3. H. LANDMAN
oud-horecaondernemer. 6 jaar ge-
mccntcraadslid met specialisatie ou-
dorcnbcleid en publieke werken

4. M. B. V. (MICHIEL) JANSEN
bankemployé, l jaar gemecnteraads-

>• lid. lid van vele besturen o.a. het
Oranjccomitc

5: J. G. ANDERSON
~, arts. 3 jaar ervaring als ge meen te-
' ' raadslid

6: TINE OUDSHOORN
•• vroedvrouw, lid van de emancipatie-

commissie

7. R. (RUUD) SCHILTMEIJER
' bankemployé, secretaris van het

Zandvoorts Mannenkoor en de
- Zandvoortse Schaakclub

Wij bieden U een programma voor de komende raadsperiode aan,
waarvan wij met Uw steun, zoveel mogelijk willen verwezenlijken.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS
Bij de samenstelling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders
zet GBZ zich ervoor in, dat allereerst wordt gekeken naar de beste man of
vrouw op de juiste plaats. Dat enkele Zandvoortse afdelingen van landelijke
politieke partijen voor de verkiezingen hebben te kennen gegeven de
plaatselijke groeperingen niet uit te nodigen bij de besprekingen over de
collegevorming achten wij BESCHAMEND.
Waarom?
^ omdat er zo een beslissing wordt genomen voordat U als kiezer een
'_ uitspraak hebt gedaan;
- omdat een Zandvoortse afdeling van een landelijke politieke partij geenszins

garant staat voor een goed bestuur, hetgeen helaas recentelijk in Zandvoort
^ is gebleken;
r,omóai deze opstelling indruist tegen de fundamenten van de democratie;
- omdat deze opstelling alleen gericht is op eigenbelang en geenszins oog

heeft voor het Zandvoortse belang.

8. H. POT
ondernemer, behartiger van de bc-,
langen van BENTVELD

staat GBZ voor?
U als kiezer en U alleen bepaalt wie er wel en wie er niet in de raad en het
gollege van Zandvoort zitting zullen nemen.
duist bij gemeenteraadsverkiezingen kiest U de man of vrouw, die Uw
vertrouwen heeft, op basis van het U getoonde programma. U weet zelf het
Ijeste wat Zandvoort nodig heeft.
Dit heeft niets te maken met Uw stemgedrag bij verkiezingen voor de Tweede
Kamer of Provinciale Staten.
Bovendien is niet het college van burgemeester en wethouders het hoofd van
de gemeente, maar de raad.
Daarom zijn wij er een voorstander van, dat het college van burgemeester en
wethouders gebaseerd zal dienen te zijn op een afspiegeling van de
vertegenwoordigde partijen m de gemeenteraad.
Onze groslijst toont U aan, dat wij genoeg kwaliteit hebben om elke plaats m de
raad en het college vakkundig te kunnen bezetten.

ZANDVOORT HEEFT RECHT OP EEN GOED BESTUUR
De gemeenteraad is het hoofd van de gemeente; het college van burgemeester
en wethouders uitvoerder.
O i zullen alle ambtelijke adviezen, voorzover het zaken betreft waarbij de raad
beslist, eerst naar de raadscommissies dienen te gaan voor advies. Zo wordt
het beste uit de raadsleden gehaald en gaat geen alternatief aan het oog van de
raad voorbij
Pas daarna zal het college van burgemeester en wethouders een voorstel aan
de raad aanbieden, en 'niet andersom. Het voordeel van dit systeem, dat
trouwens m Eindhoven uitstekend werkt, is dat alle fracties hun inbreng kunnen
leveren bi) de voorbereiding van de voorstellen.
Bovendien hebben bij commissievergaderingen alle burgers spreekrecht, zodat
o'ok U als kiezer rechtstreeks Uw mening kenbaar kan maken.
Dit systeem zorgt er in ieder geval voor, dat er een minder gespannen
verhouding ontstaat tussen het college en de raad, en dat er minder
..parlementje" wordt gespeeld.
Daaraan hebben wij m Zandvoort geen behoefte, wel aan weloverwogen
beslissingen
Burgemeester
Zolang de Kroon nog de burgemeester benoemt, dienen de raadsfracties
zoveel mogelijk inspraak te hebben bij de procedure rond de aanstelling van
een nieuwe burgemeester, omdat zij weten welke man of vrouw Zandvoort
nodig heeft De kwaliteiten en de persoonlijke aard van de nieuwe
burgemeester zijn voor ons belangrijk, de politieke kleur niet.

ECONOMIE
Het toerisme en een mede daarvan afhankelijk gezond midden- en kleinbedrijf
is voor Zandvoort van wezenlijk belang
Daarom zet GBZ zich in voor.
•' het invoeren van een aparte portefeuille economische zaken, waaronderde

VVV ressorteert,
« regelmatig en constructief overleg tussen gemeente en het georganiseerde

_ ' bedrijfsleven,
« een krachtige VVV;
• handhaving van de avond- en zondagverkoop;
•.een soepel terrassen-beleid,
•'. het van overheidswege alle steun verlenen aan het particulier initiatief bij het

organiseren van evenementen,
« het invoeren van een sterren- of klassificatiesysteem ten aanzien van

, kampeerpiaatsen, hotels, pensions en particuliere verhuurders;
» het creëren van goed uitgeruste campings,
• het treffen van voorzieningen voor campers, waardoor deze dan ook

verwijderd kunnen en dienen te worden van de boulevard.
Verblijfstoerisme, circuit en bungalowpark
Ondanks het bestaan van het circuit, is het verblijftoensme m Zandvoort

Deze 17 mensen, ieder met zijn of haar specifieke kennis
en achtergrond, vormen een hecht en zéér enthousiast
team, waar kameraadschap en respect voor elkaar en
voor de medemens, hoog in het vaandel staan.

afgenomen. Alles zal er aan gedaan moeten worden om dit verblijfstoerisme
een impuls te geven.
Wij zijn dan ook een voorstander van de realisering van het grootschalige
bungalowpark bij de van Lennepweg met behoud van het circuit. Een keuze
tussen beiden is kortzichtig.
Waarom?
- Beide voorzieningen werken aanvullend op elkaar. Bij een goede exploitatie

van het circuit en een optimale benutting van het binnenterrein zal er meer
vraag zijn naar overnachtingsmogelijkheden. Dat is goed voor de particuliere
verhuurders, de pensions, de hotels en ook voor het bungalowpark.

- het circuit vormt een grote inkomstenbron voor de gemeente, de
ondernemers en de particuliere verhuurders;

- het bungalowpark is geen alternatief voor het circuit, mede omdat het niet op
die plaats is gesitueerd;

- als je als Zandvoort erop vooruit wilt gaan, moet je niet datgene wat je hebt
en wat zijn nut heeft bewezen inruilen, maar moet je er alles aan doen beide
voorzieningen te realiseren.

GEZONDHEIDSZORG, OUDERENBELEID, JEUGD- EN
JONGERENWERK
GBZ wil zijn aanwezige kennis inzetten voor:
« het stimuleren van de thuiszorg; zieken, invaliden en bejaarden dienen, indien

zij dat wensen, zolang mogelijk in hun eigen omgeving te kunnen blijven
wonen;

• de handhaving van een eigen verloskundige-praktijk in Zandvoort;
• het goed functioneren van het Ouderenplatform, het Dienstencentrum en het

Eerste Lijns Samenwerkings Overleg (ELSO);
• een goed ambulancevervoer; op topdagen dient er een helicopter

ingeschakeld te kunnen worden;
• de bouw van woningen, aangepast aan de wensen van ouderen;
• de uitvoering van een daadwerkelijk jeugd- en jongerenbeleid.
Onze lijstaanvoerder Jan Jongsma heeft de afgelopen raadsperiode als
wethouder juist op deze gebieden veel in gang gezet.
U kunt ervan overtuigd zijn, dat deze onderdelen van het gemeentebeleid bij
ons al die aandacht zullen krijgen, die zij verdienen.

POLITIE EN VERKEER
• het zoveel mogelijk wijkgericht werken van de politie zal een beter en direct

contact doen ontstaan met de inwoners;
• gerichte acties van de politie tegen (auto)mbraken en vernielingen staan wij

voor;
• in samenwerking met de horecaondernemers zal de politie een actief

opsporingsbeleid dienen te voeren tegen de handel in en het gebruik van
drugs;

• de parkeermogelijkheden in Zuid, het Centrum en Noord zullen vergroot
moeten worden;

• verkeersobstakels voor visueel en lichamelijk gehandicapten dienen, waar
mogelijk, verwijderd te worden;

• wij staan een betere ontsluiting van Nieuw Noord voor; wij zullen dan ook
deze raadsperiode een uitgewerkt plan daartoe presenteren, indien de
doortrekking van de Herman Heyermansweg niet verwezenlijkt kan worden.

Bentveld
• vernieuwing van de verkeershchtmstallatie bij Bentveld heeft bij ons een hoge

prioriteit;
• de gemeente dient in overleg te treden met de gemeente Bloemendaal om de

plannen van deze gemeente t.a.v. het afsluiten van diverse toegangswegen
op de Zandvoortselaan ongedaan te maken, omdat deze plannen een
onevenredige druk op de wegen in Bentveld zullen veroorzaken;

• eveneens is een direct contact met Bloemendaal nodig over de door deze
gemeente reeds aangebrachte en nog aan te brengen versmallingen van en
op de Zandvoortselaan;

• het karakter van Bentveld als een rustige en landelijke woonwijk dient
gehandhaafd te blijven.

WONINGBOUW
Deze gemeentelijke taak heeft bij ons een hoge prioriteit. Alert zal gezocht
moeten blijven worden naar bouwlocaties, waarbij wij aantekenen dat
bebouwing van de sportvelden van Zandvoortmeeuwen door ons vooralsnog
wordt afgewezen. Een eenzijdige woningbouw wijzen wij af; op grond van
recente behoefte-onderzoeken zal gebouwd dienen te worden wat voor de
Zandvoorters nodig is, zowel sociale woningbouw, premiekoop als
vrije-sectorbouw.
Een goede verstandhouding tussen EMM en de gemeente willen wij met kracht
bevorderen.
Het uitgeven van grond in erfpacht bij woningbouw wijzen wij af. Als eigenaar

9. W. M. MOERENBURG-BATEN -t
drogiste

10. J. (JANNY) HOGENKAMP-LIST
ten nislerares "

11. F. (FRITS) POOTS .';
oud ambtenaar financiën

i

12. A. KALK-BLUIJS '/;
huisvrouw, voorzitster Zandvoorts •=
Vrouwenkoor ''

13. J. C. M. (JOHN) KESSEL
accountant

(l

14. J. S. L. (JOAN) !-;

POMPER-VAN YLZINGA V,
VEENSTRA !
operatie-verpleegkundige '^

15. M. B. J. DEMMERS Y
horeca-ondernemer

16. F. PLOEGMAN
bankemployé, vice-voorzitter Plan.
Voorbereidings Commissie

17. A. (BERTUS) BALLEDUX
ondernemer

van een huis behoort men tevens eigenaar van de grond te zijn en niet
afhankelijk te blijven van de gemeente.
Uitgifte in erfpacht van gronden heeft ons fiat indien dit investeringen van
ondernemingen mogelijk maakt.
Indien b.v. het grootschalige bungalowpark niet gerealiseerd kan worden
omdat de grondprijs te duur is, zullen wij uitgifte in tijdelijke erfpacht tegen een •
gebruiksvergoeding (canon) steunen indien daaraan gekoppeld is het recht tot- ,
koop na verloop van tijd ten behoeve van de investeerder.

MILIEU
• Een schoon strand en dorp is voor Zandvoort van levensbelang.
• Het olierampenplan zal vanuit de gemeente steeds actief verbeterd en

bijgesteld moeten worden.
• In samenspraak met de strandpachters dient in de zomer het hondenverbod '

op het strand krachtig nageleefd te worden.
• Het tegengaan van de vervuiling van dorp en strand door o.a.
• in het seizoen meer veegdiensten te laten verrichten;
• de vervuiling bij de bron te bestrijden door gerichte acties als hond in de goot,,

houd Uw dorp schoon e.d.;
• een actief verbaliserend optreden door milieucontroleurs en politie;
• het waar mogelijk en nodig plaatsen van papierbakken en het regelmatig

ledigen daarvan. *
• Het gescheiden inzamelen van afvalstoffen willen wij waar mogelijk blijven

bevorderen.

SPORT
Dit is een van de meest belangrijke welzijnsvoorzieningen, die meer dan - >
gewone aandacht van het gemeentebestuur verdient. Zowel in het belang van '•
de jeugd als dat van de ouderen. >
Wij zijn voorstander van een actief en inspirerend sportbeleid, waarbij als doel -.
gesteld dient te worden dat actieve sportbeoefening betaalbaar moet blijven
middels gemeentelijke subsidies en voorzieningen.
Voor de diverse watersporters (zeilers, surfers, motorbootvaarders e.d.) «
dienen vaste en duidelijk aangegeven vaarroutes gereserveerd te worden, -•'
mede in het belang van de zwemmers.
Omdat Zandvoort in zijn duingebied definitief geen woningen mag bouwen, is.
het o.i. van groot belang om plannen vanuit de gemeente te stimuleren om een $
openbaar golfterrein aldaar te creëren vooral omdat het golfspel razend "\
populair is/wordt en gespeeld kan worden van 8-88 jaar.

FINANCIËN :r:

Regeren is vooruitzien. Het opstellen van een meerjarenbegroting is een r
noodzakelijkheid.
Steeds dient nagegaan te worden waar de gemeente zelf kan bezuinigen, bijJ

voorbeeld door: :(

- het doorlichten van alle gemeentelijke diensten op noodzakelijkheid en ?-
doelmatigheid; f-

- aan de hand van deze uitkomsten bezien of afslanken, integreren, behouden;/
of privatiseren nodig is; dit laatste houdt in, dat een gemeente tot afstotend
van taken dient over te gaan naar particuliere bedrijven, indien deze laatsten u
goedkoper dezelfde diensten kunnen verrichten.

In de toekomst zullen grote investeringen-gedaan moeten worden o.a. voor de-.i
verwezenlijking van een goed rioleringssysteem voor het centrum van het dorp ^
en de aanleg van een effluentleiding. '->
Daarvoor thans te reserveren is noodzakelijk om de burgers niet van de ene op'< i
de andere dag met grote belastingverhogingen te confronteren. M
Belastingverhogingen kunnen slechts dan worden goedgekeurd indien de '* '
gemeente intern al het mogelijke heeft bezuinigd. Zolang de gemeente voor het''
centrum nog geen afdoende oplossing heeft verwezenlijkt voor de *''
wateroverlast, zal in samenspraak met de bewoners een oplossing gevonden
dienen te worden voor een tegemoetkoming van de door hen geleden schade '
ten gevolge van de periodieke overstromingen aldaar.

BURGERS EN GEMEENTE ZIJN ELKAARS
INSPIRATIEBRON
De gemeente Zandvoort is er voor zijn inwoners. '
Aan de inwoners dient die ruimte gegeven te worden, dat zij zich zoveel '
mogelijk positief kunnen ontplooien, ook als dat financieel in de vorm van /
subsidies vertaald zal dienen te worden, zoals b.v. subsidies aan de vele '"
verenigingen, die Zandvoort gelukkig rijk is op sociaal en cultureel gebied. '
Aan de andere kant kan een gemeente niet goed functioneren als ook do 'u-
burgers zelf niet daadwerkelijk meewerken aan de uitvoering van gemeentelijke 1

taken.
Geef die (gemeente)boom eens extra water in de zomer, veeg Uw stoep eens
als dat nodig is, houd eens een extra oogje in het zeil wanneer Uw buren op
vakantie zijn; als U goede ideeën voor Uw wijk hebt, ga dan eens met elkaar
praten en kom met een voorstel.
Wij nodigen U graag uit met ons mee te denken.
Uw suggesties zijn bij ons welkom.
Als plaatselijke groepering hebben wij geen leden.
Dat vinden wij nu juist helemaal geen bezwaar.
Want U kunt ons te allen tijde benaderen met Uw suggesties, op- en/of
aanmerkingen.
U bent van harte welkom!!
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Evenement in Haarlems Concertgebouw
n
JTala-avond Green Peace
Zandvoortse happening
ANDVOORT - "Ze" was uitein-
lijk niet gekomen, maar de

andvoorters wel, naar de gala-
vond die door de Lions Club
andvoort in het Haarlemse Con-
>rtgebouw werd gehouden. "Ze"
as Brigit Bardot die het op het
atste moment had laten afwe-
n. "Zij" waren er wel, het voltal-

|g Zandvoorts Vrouwenkoor dat
lebuteerde op deze avond. En op
pveel vrouwen mis je toch die ene
iet. Ook de andere gasten hadden
et niet laten afweten. Tineke de
'ooy, de presentatrice, Marco
akker. Henny May, het trio van
ico van der Linden en het Zand-
oorts Mannenkoor. Het werd een
eestelijke avond met tal van
oogtepunten.
leze avond stond in het teken van
reen Peace, die van de Lions' Club de
•adiuonele Prix d'Humanité ontving,
en onderscheiding die jaarlijks door
e Lions wordt uitgereikt aan perso-
en of instellingen die zich op bijzon-

dere wijze hebben ingezet voor de me-
demens. Green Peace ontving deze on-
derscheiding omdat deze organisatie
zich onafhankelijk van politieke of le-
vensbeschouwelijke richting, inzet
voor het behoud van de natuur. Door
de President van Lions Club Zand-
voort, werd aan de perschef van Green
Peace. Ron van Huizen, de prijs, een
beeldhouwwerkje vervaardigd door
Bep Sturm van den Bergh overhan-
digd.

Van Huizen zei graag naar Haarlem
gekomen te zijn, omdat op deze wijze
Green Peace weer in de publiciteit
tr.ad. Juist publiciteit is voor deze or-
ganisatie belangrijk. De publiciteit die
men kreeg door de laffe aanslag op het
actieschip Green Peace in Nieuw Zee-
land had de reden waarom dit schip
zich daar bevond wat onderge-
sneeuwd. Daarom bracht Van Huizen
onder de aandacht van het publiek de
bemoeienissen van Green Peace bij de
evacuatie van 600 bewoners van een
van de eilanden van de Marshallgroep
naar een nog onbesmet eiland. Deze
bewoners zijn sinds 1945 geplaagd door

Lion Harry Pot ontvangt uit handen van de president Gaspar B.M. de Jong
en hoge Lions's oorkonde die zelden wordt uitgereikt. (oio SDICK LOENEN

de atoomproeven die regelmatig in
hun gebied plaatsvinden. Evacuatie
naar een onbesmet eiland was drin-
gend noodzakelijk. Nu heeft Green
Peace ook beloofd ervoor te zorgen dat
de meest noodzakelijke levensartike-
len voor deze mensen op het nieuwe
eiland worden aangeleverd. Speciaal
voor dit project vroeg hij de aandacht
en financiële steun van de aanwezi-
gen.

Voordat tot de prijsuitreiking werd
overgegaan was er een optreden van
Marco Bakker, Henny May en Char-
lotte Bon aan voorafgegaan. In een
muzikale rondreis door de wereld van
operette, musical en gospel werd het
publiek onthaald op uitstekende zang,
speciaal van Henny May. Bakker
bleek een goede vertolker van gospel-
songs en kreeg de zaal, maar ook
drummer Philip Green mee, zodat het
'amen' een extra dimensie kreeg door
het meeklappende en zingende pu-
bliek.

Na de pauze werd door het publiek
reikhalzend uitgekeken naar het op-
treden van het Zandvoorts Vrouwen-
en Mannenkoor dat met Marco Bak-
ker het lied "Weetje nog" tekst Tineke
Beishuizen, muziek Dico van Putten,
ten gehore bracht. Een lied speciaal
gecomponeerd voor Green Peace
waarvan na afloop een grammafoon-
plaatje kon worden gekocht waarvan
de baten voor deze organisatie zijn.
Hoe de verkoop verliep is niet bekend,
wel dat Bakker het grootste deel van
deze song voor zich opeist.

Het optreden van het Zandvoorts
Vrouwenkoor, tezamen met dat van
het Mannenkoor was ongetwijfeld een
groot succes. Trotse familieleden in de
zaal lieten na afloop duidelijk blijken
dat zij hiervan bijzonder hadden geno-
ten. Voor het Zandvoorts Mannenkoor
krijgt dit optreden nog een staartje.
Na afloop is Dico van Putten, de alge-
heel muzikaal leider van beide koren,
benaderd door de organisatie van Eu-
rppese Mannenkoren. Een uitnodi-
ging om op te treden tijdens het jaar-
lijks congres, dat dit jaar in het Mui-
derslot gehouden zal worden, zal eer-
daags door Van Putten worden ont-
vangen. "Een hele eer en een grote
verrassing", zei Van Putten enthou-
siast.

• Het Zandvoorts Mannen-en Vrouwenkoor tijdens hun optreden in het Concertgebouw in Haarlem. Een historische foto.

Young Uck Kim
solist bij NPO
HAARLEM - Op vrijdag 14 maart
heeft het Noordhollands Philharmo-
nisch Orkest het zesde concert van de
serie 'B' populair in het Concertge-
bouw in Haarlem. Als gastorkest is
uitgenodigd het Limburgs Symphonie
Orkest dat onder leiding staat van de
dirigent, Ed Spanjaard. De solist deze
avond is de violist Young Uck Kim.

Het concert wordt geopend met Le
Festin de l'Airaignée van Roussel:
waarna de solist het vioolconcert Nr: 5
KV 219 van Mozart zal vertolken. Na
de pauze speelt het orkest de sympho-
nie nr: 6 'Pathétique van Tjaikowski.
Aanvang van het concert: 20.15 uur.

Cursus voor sporttechnisch kader
ZAND VOORT - In april 1986

start in Haarlem een cursus voor
het vrijwillig sporttechnisch ka-
der. Deze cursus wordt georgani-
seerd door de Nederlandse Sport-
bond voor Geestelijk Gehandicap-
ten (NSG) in samenwerking met
de Stichting Recreatiecentrum
voor Geestelijk Gehandicapten in
Zuid Kennemerland.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen
die zich met bewegingsactiviteiten
voor geestelijk gehandicapten bezig

Fhe Fur Bible
n 't Patronaat
ANDVOORT - Op vrijdag 14 maart
reedt de Amerikaans/Australische
and 'The Pur Bible' op in het Patro-
aat. Zijlsingel 2 in Haarlem. Het
oorprogramma zal worden verzorgd
oor de Rotterdamse cowpunkband
The Swahilly Billies'.

The Fur Bible is ontstaan uit een
amenvoegmg van ex-Gunclubleden
atricia Morrison en Kid Congo Po-
•ers (ook ex-Cramps) en de Australi-
che zangher Tex Perkins en drum-
ier Desperate. Deze groep was op het
andora Music Festival in 1985 één
an de grootste attracties. De groep
rengt opwindende gitaarrock, doch
iet alleen beheerst deze groep de
lues, country- en rock muziek, doch
eeft er met een trashy benadering
en heel eigen invulling van.
et Patronaat is geopend vanaf 21.00
ur, de toegangsprijs bedraagt ƒ 8,50
p. (ƒ 6,- met CJP). De voorverkoop
ndt plaats in De Toneelschuur en
'e Gooth in Haarlem.

Openbare repetitie
bij Amateurorkest

HAARLEM - Het Haarlems Symfo-
iie Orkest houdt op woensdag 19
laart een openbare repetitie-avond.

")it houdt in dat verschillende belang-
tellenden deze avond welkom zijn om
ets van de sfeer en het werken van de
IASO te ondergaan.
De repetities staan onder leiding

an de heer C.J.P. Vervaart. Het repe-
tielokaal bevindt zich in de Mole-
aarstraat 18. (bij de Kleverlaan). De
epetitie duurt van 19.30-22.00 uur.
locht men verhinderd zijn en toch
elangstelling hebben, dan kan telefo-
isch contact worden opgenomen met
23-240407 (Voorzitter Heino Hoeke-
m) of 023-277373 (secretaris Roei Dek-
er). Belangstellenden zijn welkom,
anaf 19.15 uur.

assiemuziek in
ïavo Kathedraal
AARLEM - Op zondag 16 maart om
>.00 uur geeft het mannen- en jon-
enskoor van de St Bavo Kathedraal

Haarlem een uitvoering. Gezongen
orden werken van diverse componis-
n. die alle betrekking hebben op de
denstijd. Daarom heeft het concert

? titel 'Passiemuziek' gekregen. Me-
ewerking wordt verleend door de or-
.nist Bernard Bartelink. die 'O

ainm Gottes unschuldig' van
S.Bach zal vertolken. Het geheel
aat onder leiding van Jan Valken-
eijn. Het concert is gratis toeganke-
k.

riese band in
)e Sneeuwbal
ANDVOORT - Op zaterdag 15 maart
eedt in de Sneeuwbal in Heemstede
) de band: 'Kobus gaat naar Appel-
ha' Deze uit Leeuwarden afkomsti-
• band werd m de zomer van 1984
igericht. Bij de muziek, die beïnvloed
door onder andere de jaren '70 punk
i jaren '60 pop. speelt de melodie en
menzang een grote rol.
e band 'Kobus gaat naar Appelscha'
eeft in Friesland veel furore ge-
aak t, het wordt dus tijd dat het Wes-
n er kennis meemaakt. Dat kan op
terdag 15 maart in Heemstede. Aan-
.ng 21.00 uur. toegangsprijs f. 5,-
p.. Heerenweg 111 te Heemstede.

Hoe komt het dat de lucht zo blauw is
Niets liever willen we dan een

wolkenloze lucht, waaruit de zon
continu haar stralen laat vallen op
de aarde en die ons - hopelijk -
straks weer in voldoende mate in
staat stelt te kunnen bruinen.
Maar hebt u zich wel eens afge-
vraagd hoe de hemel aan zijn blau-
we kleur komt en waarom de kleur-
sterkte zo varieert?

Het zonlicht wordt door de in de
lucht aanwezige moleculen in de
aardse atmosfeer gebracht, waarbij
het kortgolvige blauwe licht ster-
ker wordt verstrooid dan de andere
kleuren. Op deze wijze treedt het
blauwe gedeelte van het zonlicht
meer op de voorgrond dan het rode,
gete of groene licht en ontstaat op
ons netvlies de indruk van de onbe-
wolkte blauwe lucht.

Stofdeeltjes en minuscule water-
druppeltjes vertroebelen de atmo-
sfeer. Hoe meer er in de lucht aan-
wezig zijn, des te fletser wordt de
blauwe tint. De hemel ziet er dan
ook bij mooi. droog weer soms meer
wit en grijs dan blauw uit. Vanaf
een hoge berg lijkt de zon heel wat
stralender en de hemel dieper
blauw. Oorzaak: men bevindt zich
boven de stoflaag. die in de onder-
ste lagen van de dampkring aan-
wezig is. Er zijn van jaargetijde tot
jaargetijde opvallende verschillen
in kleur van de hemel. Het hemel-
blauw is in situaties met hoge
luchtdruk m de winter en in het
voorjaar doorgaans sterker dan ge-
durende de zomer- en herfstmaan-
den. Vooral m de zomer is het
blauw van de hemel soms opval-
lend flets. Het gezicht is beperkt en
nabij de horizon is het uitgespro-
ken heiig.

U

HET WEER

door Paul Dekkers

Een opvallend blauwe lucht gaat
echter niet altijd samen met een
gebied van hoge luchtdruk (mooi
weer). Aan de achterzijde van een
depressie boven Zuid-Scandinavië
krijgt, in een noordwestelijke
luchtstroming, poollucht een vrij-
brief om naar de Noordzee en ons
land uit te stromen. Deze is bijzon-
der schoon en bevat, behoudens in
de onderste niveaus, zeer weinig
waterdamp. Fel blauwe luchten
worden in zo'n onstabiele lucht-
soort afgewisseld door buien, in het
voorjaar de zogeheten maartse of
aprilse buien.

Naarmate een bij zo'n situatie
vaak aanwezig hogedrukgebied ten
westen van de Britse Eilanden zich
uitbreidt in de richting van de
Noordzee, wordt de buiigheid on-
derdrukt en gaat de luchtaanvper
met noordoostenwinden plaatsvin-
den via Scandinavië. Is de pool-

lucht van origine al droog, de da-
lende luchtbewegingen in het ho-
gedrukgebied doen de droogte van
de lucht nog verder toenemen.'
waardoor er maar een schijntje wa-
terdamp overblijft. Tevens bestaat
de mogelijkheid van een soort
fóhnwerking aan de lijzijde van het
Scandinavishce bergland, waar de
wind noordwest is. Dit alles veroor-
zaakt bij ons strak blauwe luchten,
een kurkdroge noordoostenwind en
een uitzonderlijk ver zicht, dat
zelfs kan oplopen tot 80 a 100 km.

Van een mooie blauwe lucht is
nauwelijks meer sprake, wanneer
's zomers de luchtdruk hoog is bo-
ven het Europese continent. Welis-
waar heersen er dan vaak bij een
zuidoosten- tot zuidenwindje hoge
temperaturen, doch het fraaie
warme zomerweer wordt veron-
aangenaamd dooreen zich alsmaar
vertroebelende atmosfeer, veroor-
zaakt door een toenemende con-
centratie stoffen. Een van de be-
langrijkste (industriële) boosdoe-
ners is het Duitse Roergebied. Door
het mengsel van blauw en wit
krijgt de hemel een grijs aanzien.
Een flinke bui regen is dan nodig
om die stofdeeltjes op te ruimen.

Rustig
Aan een lange periode van wm-

terse kou met in Zandvoort 30 aan-
eengesloten nachten met vorst is
vorige week een eind gekomen. Op
dinsdag 4 en woensdag 5 maart
ging de dooi vergezeld van veel re-
gen en wind en maar even van
.sneeuw en ijsregen. Totaal viel er
over beide dagen 18'i- mm neerslag.
Omdat de temperatuur snel steeg
en ijzel in onze regio uitbleef, had-

den wij hier gelukkig geen last van
gladheid. Wel gevaarlijk glad wa-
ren de wegen op vrijdagmorgen. De
oorzaak daarvan was een 's nachts
gevallen regenbuitje van één milli-
meter. Ondanks het feit dat de tem-
peratuur op ooghoogte niet onder
nul kwam (+ 0,5 gr. C.), bleek er nog
voldoende vorst in de grond te zit-
ten om het water snel te doen over-
gaan in ijs.

In tegenstelling tot wat aanvan-
kelijk werd verwacht, bleef het bij
twee mistroostige dagen en kwa-
men wij weer snel onder hogedruk-
invloed te verkeren. De wind viel
enkele dagen vrijwel geheel weg en
in de vochtige lucht kon tijdens
nachtelijke opklaringen gemakke-
lijk mist ontstaan, die overdag
soms maar moeilijk optrok. Zodra
dat gebeurde, voelde het in de zon
al heerlijk voorjaarsachtig aan. De
maximumtemperaturen klommen
naar een niveau tussen de 11 en 18
graden.

Het hoogste maximum, t.w. 18 gr.
C. (in de zon) werd op zondag ge-
haald. Zowel op zaterdag als op
zondag werd als hoogste waarde 10
gr. C. afgelezen, 's Nachts en in de
vroege ochtend vertoefden de tem-
peraturen in de buurt van het
vriespunt met als laagste mini-
mum -4 gr. C. op zaterdag.

Vandaag. 12 maart, is het de ge-
denkdag van Sint Gregorius. „Is
het weer op Sint Gregorius dol, dan
kruipt de vos reeds uit zijn hol. Is 't
schoon en zonder vlagen, hij
schuilt nog veertien dagen." Tem-
peratuurnormalen periode 12-19
maart: maximum (overdag): 10 gr.
C.: minimum ('s nachts): 2 gr. C.

Simavi collecte
ZANDVOORT - In de week van 17 t/m
24 maart .1986 wordt de jaarlijkse Si-
mavicollecte gehouden. Uit het onder-
zoek van de consumentenbond, waar-
van de resultaten zijn publiceerd in de
consumentengids van december 1985.
blijkt dat Simavi een vereniging is die
het in haar gestelde vertrouwen waar
maakt.

De collecte van 1985 had een op-
brengst van / 1.306.538,-. De door de
Simavi toegekende steun aan medi-
sche projecten in ontwikkelingslan-
den bedroeg in 1985 ƒ 3.500.000.--. De
opbrengst van dé collecte werd derhal-
ve geheel aan de hulpverlening be-
steed.
Voor 1986 is een bedrag uitgetrokken
om als eerste organisatie een aanzet te
kunnen geven voor de ontwikkelings-
landen door de Wereld Gezondheids
Organisatie ontworpen apparatuur
voor röntgenonderzoek. Dit is drin-
gend noodzakelijk.

Winkelvoorraad lag
voor het grijpen

ZANDVOORT - Zondagmorgen zag
een wandelaar in de Haltestraat dat
een winkelruit in scherven op de
straat lag. De etalage-goederen kón-
den door een ieder worden meegeno-
men.

Hij waarschuwde de politie, die de
eigenaar in kennis stelde. Omdat er
niets wordt vermist wordt aangeno-
inen dat de winkelruit gesprongen is
door de strenge vorst.

HAARLEM - In Gebouw Noord Hol-
land. Schipholweg hoek Spaarne in
Haarlem, wordt van 16 maart tot en
met 11 april een expositie gehouden
van Charles Donker, Mart Kempers
en Lies van Vlijmen. Met het in huis
halen van deze gerenommeerde kuns-
tenaars is het mogelijk geworden in
een en dezelfde ruimte zowel aquarel-
len, grafiek, kleuren litho's, kerami-
sche plastieken te zien. Weliswaar zijn
het uiteenlopende vormen en technie-
ken. maar wel herkenbare beeldweer-
gaven en kleurgebruik.

Charles Donker en Mart Kempers
tonen met respectievelijke etsen,
aquarellen en kleurenlitho's hoezeer
het landschap hen in zijn greep houdt.
Sfeergevoelig verbeelden beide kuns-
tenaars de natuur in al haar elemen-
ten. soms gedetailleerd, soms sterk
vervaagd, minder contrastrijk en
meer raadselachtig. Het werk in zowel
zwart/wit, in grijze als ijle kleuren ge-
ven vele van hun werken een sprook-
jesachtige ondertoon. Zuiver realisme
werd hier op papier gezet, met een dui-
delijke hang naar het onbedorvene.
wat op een enkele plaats in de natuur
nog voelbaar is. Bomen, struiken,
stukken landschap, duinen.boerderij-
en. vogels en stillevens zijn geliefkoos-
de onderwerpen.

De keramische plastieken van Lies
van Vlijmen sluiten door gebruik van
veelal dezelfde tere kleuren uitstekend
aan bij het werk van de twee andere
exposanten. Met een trefzekerheid in
haar vormgeving weet zij met een ze-
kere speelsheid allerlei figuren als in-
dividu en in groepsverband uit de ke-
ramiekoven te toveren. Het onbekom-
merde natuurlijke straalt van haar
werk af. De soms humoristische plas-
tieken kunnen slechts gemaakt wor-

Kunstzinnig drieluik in
Gebouw Noord Holland
den door een kunstenaresse die deze niet muzikale omlijsting. De expositie
moeilijke techniek beheerst. is verder te zien op werkdagen van

09.00-17.00 uur in Gebouw Noord Hol-
Ter gelegenheid van deze voorjaars- land. Toegang: gratis. Het gebouw is

expositie is er zondag 16 maart van ook toegankelijk voor rolstoelgebrui-
15.00-17.00 een informeel open huis. kers.

• Keramiek van Lies van Vlijmen
i /

houdt, of zal gaan bezighouden. Dit
kan zijn in het kader van een betaalde
functie die men vervult bij een instel-
hng voor geestelijk gehandicapten of
in de vrijwillige sfeer bij sport- en spel-
activiteiten, een vakantiekamp en
dergelijke.

Zo wordt door de Stichting Recrea-
tiecentrum in Zuid Kennemerland
wekelijks tal van recreatieve sport- en
vormingsactiviteiten georganiseerd
die druk bezocht worden. Aan deze ac-
tiviteiten wordt behalve door de deel-
nemers ook door de medewerkers veel
plezier beleefd. Er zijn daarom veel
mogelijkheden na voltooiing van deze
cursus op dit gebied werkzaam te zijn.

Het doel van de cursus is de deelnemer
te informeren over begeleiding van
geestelijk gehandicapten bij sportbe-
oefening en bewegeingsrecreatie. De
cursus omvat vijftien lesuren verdeeld
over zes bijeenkomsten. Daarnaast is
een stage van tien uur verplicht, tenzij
men reeds werkzaam is op het gebied
van geestelijk gehandicapten zorg.

De cursus is praktijkgericht. In het
algemeen gedeelte wordt aandacht be-
steed aan de omgang met en beleiding

van de toekomstige deelnemers even-
als veiligheidsaspecten binnen de
sport-en spelsituatie. In een specifiek
gedeelte komen de diverse vormen van
.sport, judo. zwemmen, zaalsporten etc.
aan bod.

Aan deze cursus is geen examen vef-
bonden. De deelnemer(ster) ontvangt
van de NSG een certificaat wanneer
hij/zij minimaal vier cursusbijeen-
komsten heeft bezocht en de stagepe-
riode is afgerond. De kosten bedragen
f. 50.— inclusief cursusboek voor deél-
nemers die niet werkzaam zijn in de
geestelijk gehndicaptenzorg. Deelne-
mers werkzaam bij de Stichting of bij
een andere lidorganisatie van de NSG
zijn geen cursusgeld verschuldigd.

Wanneer men zich bij de stichting
aanmeldt als vrijwilliger is de cursus
eveneens kosteloos.

De cursusdata worden in overleg met
de cursisten vastgesteld. Aanmelding
kunnen geschieden tot en met 7 aprïl
bij NSG, afdeling Opleidingen, Ko-
ninginnegracht 101. 1514 Al Den
Haag. Telefoon: 070-630449 of 070-
637939. Men ontvangt dan een io-
schrijfformulier thuis gestuurd.

Weekend: 15 - 16 maart
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
arts: Adé Scipio Blume

NIEUW

HUISARTSENPRAKTIJK G..I..I. Mol
en P.C.F. Paardekoper: tel. 15091.
arts: P.C.F.Paardekoper. Verdere in-
lichtingen omtrent de weekenddien-
sten worden verstrekt via de telefoon-
nummers van de huisartsen: Ander-
son, tel. 12058. Drenth, tel. 13355.
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A.MuIder. tel: 13185

KERK
DIENSTEN

Weekend: 15 - 16 maart
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. A.J. Keet uit
Sassenheim.
colllecte noodlijdende gemeenten en
personen
Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK
10.00 uur: dr. M.E.Bnnkman.
thema: En Jezus schreef in 't zand
kindernevendienst en crèche.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
zondag 16 maart: ds. J.C.Beekhuis.
Haarlem
18 maart: 15.00 uur bijbelkring
19.30 uur Oecumenische gebedsdienst
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m m.v. St
Caeciliakoor.
Thema: "Ook Ik veroordeel U niet ..."

KEUK v.d.NAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem
Zondag 09.30 uur. zondagsschool/bij-
belgesprekstnwpon

10.30 uur: morgendienst ds J.Over-
duin.

19.00 uur avonddienst, de heer J.IJ-
nema
Woensdag 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond
NED.CHRISTELI.IKE GEMEEN-
SCIIAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag om 15.00 uur. tel. 14878.
JEHOVA'S GETUIGEN: Gein. Els-
woud. Zondag 09.30-11.30 uur. Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233. ;
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn. Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw DekkeV.
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort. tel.
15847.
POLITIE: Tel. 13043. Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur én
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Kope'r)
maandag 19.00-20.30 uuren woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: tel. 12600. '
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALG.MAATSC'HAPPELIJK WERK
XANDVOOKT: Noorderstraat l, tel.
13459 bcc 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur.
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedë-
iv inwoner van Zandvoort geldt dat
en oor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.
CENTRUM VOOR VRI.IWILLIQE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373. op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
hjk: Postbus 100. 2040 AC Zandvoort.
\VETSW1NKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.
DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg 1. Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen óf
na telefonische afspraak. ',
PLANTENDOKTER: R. Boekelman.
na 18.00 uur. tel. 16973. i

BURGERLIJKE
STAND

Periode 4 - 1 0 maart 1986.
Onderlrouud:.
Vastenhouw. James Edward en
Brinkman, Elisabeth Jacoba.Moll.
Gijsbert Jacob en Stokman. Marieke
Petronella Wilhelmina. Sluijter, Rei-
nier Lambertus Henricus en Van
Keulen, Anna Elisabeth.
Overleden
Meloen, Daniël. oud 73 jaar
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WA met 'n
AMSTERDAM ZANDVOORT

Ons 10- en 1-jarig bestaan
willen wij met een feestelijk

tintje vieren.

Speciaal voor dit jubileum is onze
voorjaarsmode sprankelend als champagne!!

Graag nodigen wij u uit onze nieuwe mode met
perfecte combinatiemogelijkheden onder het
genot van een sprankelend glas champagne te
komen „proeven"!

Wanneer u tijdens onze openhuisdagen besluit tot
aankoop, is het ons genoegen u een flesje van
deze kostelijke wijn cadeau te geven.

W f wA
AMSTERDAM

met 'n
Grote Krocht 19, Zandvoort ZANDVOORT

AART VEER groenten en fruit
Grote Krocht 25 - Zandvoort - Tel. 02507-14404

VRIJDAG - ZATERDAG

Uit Israël
AVOCADO'S
per stuk 1-,
3 voor

heerlijk zoet

CLEMENTIEN-
TJES
heel kilo
grote kroppen

IJSBERGSLA
per stuk
uit onze keuken
heerlijk om te dippen

DIP SALADE

2.50

van verse
rettich,
komkommer en
wortel 1/è pond 1.98

Herman Harms Shoene
toont u graag de

NIEUWE KOLLEKTIES
VOORJAAR- en

ZOMERSCHOENEN

in de nieuwste modekleuren.

Voor kousen, panty's en pant}
kniekousjes naar

Herman Harms Schoenej
GROTE KROCHT 22

va
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jne

18 maart krijgt u gratis advies va
onze voetkundige

NIEUW!
op het gebied van
Kattebakkorrels
PUIK FRIS

milieu-vriendelijk,
groot absorbeervermogen,

fris van lucht.

Dat is pas voordelig in het
gebruik!

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28, Zandvoort

Boek- en kantoorboekhandel
sigarénmagazijn

DE KROCHT
Grote sortering

PAASARTIKELEN
EN PAAS WENS-
KAARTEN

GROTE KROCHT 17 ZANDVOORT

zij \
entl
woo
vooi
staa
die i
grai
is ei
tie.

G
erv£
een
hou
juis
Dat
van
(Pvc
ken:
ke g
len'
te r
vaai
Jon;
zijn

• i
wor
gedï

•
van
ran'
stui
gebl

Prachtige "erica"
voorjaarsbloemen

GROTE KROCHT 24
ZANDVOORT

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0.31 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:

* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2. 2042 JM Zand-
voort.

* Weekmedia Aalsmeer. Dorpsstraat 8. Postbus 264.
1430 AG Aalsmeer.

• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant. Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant. Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad. Amstel-
veens Weekblad. Uithoornse Courant. De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant. Buitenveldertse Courant. Diemer
Courant. De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam. al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer. Nieuwsblad Oost-Waterland. De Zaanse Gezins-
bode. De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities / 5.45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

- Voor brieven onder nummer wordt / 5.- in rekening ge-
bracht.

• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ2.50 in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten). of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

Diversen

Aang. 3-k.flat, Haarlem, huur
ƒ227 p m. Gevr. 1/2-k.flat
Zandvoort. Tel. 02507-15284.

* Aangeb.: 4 eiken eetka-
merstoelen ƒ 195. Tel. 14104.

Adriatische Zee, Joegoslavië:
compl. inger. luxe app. v. 2-3-
en 6-pers. Direct aan strand
p.p. 22 Mark p. dag. (hoogsei-
zoen). Voor inf. 02507-17088
na 11.00 uur.

* Dames uit Bentveld kies
zeer bewust voor vrouwen in
het raadhuis. Het is een
„must"

* De heren van ZDT hartelijk
dank voor de attentie in de
handbalkantine. Aafke.

GARAGE TE HUUR
omg Tromstraat.

Tel. 12269.

Gevr. HULP/PARKEER-
WACHTERS op free-lance
basis. Tel. 02507-14301.

•*• Gevr. schoonmaakhulp,
enkele uren p d. (free-lance).
Tel 14301.

Gevraagd HULP KOK in res-
taurant (free-lance) Tel.
02507-14301

* Hallo vrouwen van Zand-
voort. U heeft meer rechten
dan alleen uw aanrecht. Ge-
bruik a s woensdag uw stern-
recht!

Henk v Ekeren, Jaap Brug-
man. Jan Kal f f , Henny de
Muinck. Rein v.d. Werff jr, An-
nemarie Giesberts. Dirk
Drommel en Jaap Kerkman
wensen u een goede keuze
op 19 maart a.s

STEM LIJST 6.

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub in alle stijlen Veel
kleinantick Laagste prijzen!
Leidsestraat 122. Dag. tel.
02520-20993 Koopavond.

Jonge vrouw b z.a. als huish.
hulp v. 4 ochtenden p w. Br.
o. nr. 798-74292 bur.v.d. blad.

Jonge vrouw zoekt gemeub.
woonruimte per 1"april. Br. o.
nr. 798-74293 bur. v.d. blad.

KENGEN ANTIEK, uw adres
voor mooie, functionele antie-
ke meubelen. Geopend: do.-
vr. en za. van 10.30 - 17.30
uur. Rijksstraatweg 75, Sas-
senheirh 02522-14682.
Een betrouwbaar adres.

KINDERDAGVERBLIJF

Pippeloentje
heeft nog plaats voor enkele
kinderen van 0-4 jaar. Open
van 8.00-18.00 uur. Sophia-
weg 10, tel. 19620.

* Luchtcompressor ge-
vraagd, 220 volt. Tel. 14627.

* Ook jonge vrouwen heb-
ben kiesrecht. Maak er ge-
bruik van en kies voor een
vrouw.

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerc
wordt aan: Centrale Order-
afd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de be-
handeling.

SCHOLFILET
met Franse frites ƒ8.

Boul. Barnaart 8. Tel. 14301.

* 't Is rood en blauw en ze
maken veel lawaai in het bin-
nencircuit op 5 april. Wordl
vervolgd.

* Tante Truus, blijf niet thuis
zitten. Ga stemmen op 19
maart. Kies een vrouw.

TE HUUR GEVRAAGD:
GARAGE.

Tel. 02507-18110.

Te huur in Zandvoort-Zuid:
mod. kamer, c.v., eigen k.d.t.
(evt. v. langere tijd) v. rust.
werkende j.man. ƒ 395 p m.
Tel. na 19 u.: 020-731770.

Te koop 25 MUD ANTRACIET
nr. 2, ƒ 45 p. 70 kilo. Tel. 020-
256112.

* Te koop aangeboden rie-
ten fietsmand (voor kind): eni-
ge wastafels met en znd. kra-
nen + gr. papegaaienkooi.
Tel. 17434.

* Te koop aangeboden div.
golfartikelen, o.a. z.g.a.n.
golfballen en golfclubs. Tel.
02507-18698.

* Te koop Acorn Electron
lomecomputer, incl. datare-
corder en Ned. handboek,
ƒ 295; t v./video-standaard,
nwj 100. Tel. na 19 u.: 13738.

Te koop benedenwoning, 5
kamers. Bellen tussen 19.00-
20.00 uur: 16771.

* Te koop Moulinette mei
mixer v. bereiden v. rauwkost,
tartaar, soep, milkshakes
weinig gebruikt, nog in doos
t.e.a.b. Tel. 19112.

* Te koop Philips 2 sterren
koelkast, tafelmodel, met
vriesvak, ƒ 100. Tel. 02507-
13226.

Te koop PUCH MAXI, 21/2 jr
oud, kleur zwart, ƒ695 incl
slot en helm. Tel. 17187.

* Te koop rubber opblaas-
boot met peddels en pomp
ƒ 60; zwemvliezen, merk Da-
cor, ƒ25. Tel. 15208.

Te koop YAMAHA ENDURO
bj. '83, met sterwielen, nieu-
we buddysit, kleur zwart. Prijs
ƒ 700. Tel. 14426, na 19 uur.

Timmerbedrijf
R.F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel. 023-364168,
b.g.g. 023-1378.

* T.k. Auping bed, 90x200
cm. met spiraaldek en ma-
tras, z.g.a.n., ƒ 50. Tel. 02907-
3533.

* T.k. een gave, mooie, gro-
te collectie Kiss LP's + een
verzamelalbum. T.e.a.b. Tel.
02507-15052.

* T.k. staande kapstok
ƒ 100; autokinderzitje ƒ 40; ei-
keh. buffetkast ƒ75; fiets-
stoeltje ƒ25: 2x autoped a
ƒ 15. Tel. 12313.

* T.k. zeilplank; koelkast; 4-
pits gasplaat; kinderbed;
fietsstoeltje; naaimachine;
schilderstrap; heren-, dames-
en meisjesfiets. Tel. 17421.

VEHUREN?
Plaats eens een advertentie

in een Duits dagblad.
Inl./folder: 01720-43719.

•*• Verloren donderdag 6
maart. Gerkestraat, Grote
Krocht, Albert Heijn: spiraal-
vormige koperen broche,
aandenken. Tel. 02507-12694.

* Vesper rondom Bach
m.m.v. Toonkunstkoor Zand-
voort en leden Herv. Kerkkoor
op zondag 23 maart om 20 u.
in Herv. Kerk. Toeg.: gratis.

Voor voordelig SCHILDER-,
WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Telefoon 02507-15655

voor vrijblijvende prijsopgave.

* Vrouwen van Zandvoort,
geen raad zonder vrouwen.
Doe er iets aan: stem op een
vrouw!

* Waarom zou u het niet
doen? Wordt lid van de verg.
Vrouwen van Nu. Alle inl. krijgt
u via tel. 16085 of 14462. "

WARM EN ELEGANT
plm. 200 inruil/showroom

BONTMANTELS
o.a. nerts, bisam, blauwvos,
roodvos, nutria, persianer etc.

In alle maten, v.a. ƒ 150
Tevens diverse dames/heren

lammycoats.

MODEL BONT EXPORT
Marnixstraat 142 - A'dam

Tel. 020-233488.

Wekelijks sauna ƒ 10, ma-di-
do-dam., do-vr gem., za. hr.,
zo. par. Tel. 023-330272. Win-
kelc. Parkwijk, H'lem-0.

WONINGRUIL. Aangeb.: een-
gezinswon. Centrum, 2
slaapk., voor- en achtertuin,
huur ƒ 260. Gevr.: grotere wo-
ning (geen flat). Tel. 19430.

Woningruil Haarlem-Zand-
voorl, vrij huis ind.: gr. woonk.
7 m, 3 slaapk., gr. douche,
c.v. tuin op Z. Gevr. 4-kam.
Centr. Zandvoort. T. 14941.

ZANDVOORT 2000 voor pret-
tig wonen en winkelen in
Zandvoort. STEM LIJST 6.

* Zeg Marie ga je mee, 19
maart, gezellig op een vrouw
stemmen.

Zelfst. WOONRUIMTE ge-
zocht v. 1 pers., tot ƒ 700 incl.
Br. o. nr. 798-74291 bur. blad.

Zonnestudio
Kapsalon

Passage 42
*• Lichaamssnelbruiner

40 minuten ƒ40,
abonnement 3x ƒ 100:

* Gezichtssnelbruiner
20 minuten ƒ 10, .
abonnnement 4x ƒ 30.

* Zonnebank/hemel
20 minuten ƒ 8,50,
abonnement 10x ƒ 75.

Openingstijden Studio:
maandag t/m vrijdag.

Ook 's avonds geopend.
Openingstijden Kapsalon:
dinsdag t/m zaterdag en

vrijdag t/m 21.00 uur.

Wij werken op afspraak.
Tel. 02507-12500.

Tot ziens,
Ellie, Edith en Ben.

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

Met een Micro ko
u onder de menser

5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander
huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EB:.
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATK
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN11.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA. '-' ;

CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122. 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij:

Telefoon .

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
' Gasthuisplein 12.

Plaats 2041 JM Zandvoort
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Gemeente Belangen Zandvoort (GBZ) is een plaat-
selijke politieke groepering voortgekomen" uit een
samengaan van de huidige groeperingen: Inspraak
Nu, Gemeente Belangen en de Onafhankelijk Libe-
ralen. De groepering Inspraak Nu heeft sinds 197O
deel uitgemaakt van het gemeentebestuur. Verte-
genwoordiger Flieringa (nummer 2 op de lijst) van
deze groepering was voordien in de raad voor de
'Groep Breure'. In totaal kan dit gemeenteraadslid
bogen op een ervaring van twintig jaar, -waarvan
drieëneenhalf jaar als wethouder financiën, onder-
wijs en personeelszaken.

Gemeente Belangen, in 1982 opgericht door Jaap
Koning en de heren Pas en Jansen, bezette in de
periode 1982-'86 één zetel in de raad. Na het overlij-
den van Jaap Koning is zijn plaats ingenomen door
JVIichiel Jansen (nummer 4). De Onafhankelijk Libe-
ralen vormden in december 1985 een aparte groepe-
ring. Zij zijn voortgekomen uit de plaatselijke afde-
ling van de VVD. Jan Jongsma (lij staan voerder van
GBZ) heeft acht jaar ervaring als gemeenteraadslid,
waarvan eveneens drieëneenhalf jaar als wethouder.
In zijn portefeuille bevonden zich sociale zaken,
volkshuisvesting, sport, jeugd-en jongerenwerk en
ouderenbeleid, alsmede emancipatie. Herman Land-
man (nummer 3) is gespecialiseerd in ouderenbeleid
en publieke werken. Hij maakt al zes jaar deel uit van
de Zandvoortse raad.

In december 1985 werd door deze drie plaatselijke
groeperingen de principeafspraak gemaakt om aan
de gemeenteraadsverkiezing gezamenlijk met één
lijst deel te nemen, en zo de krachten van de kleine
groeperingen te bundelen. Hoewel nu nog namens de
eigen groepering in de raad wordt gewerkt, is een
samenwerking tussen deze drie wel merkbaar. Op-
vallend is het zelfvertrouwen en optimisme waarmee
GBZ aan de gemeenteraadsverkiezing van 1986 deel-
neemt.

Geen politieke stokpaardjes maar
een goed f unktionerend bestuur

MARGREET ATES

WIJ HEBBEN een team van ze-
ventien mensen, die ieder met
zijn/haar specifieke kennis
en achtergrond, weten waar

zij voor staan. Wij vormen echt een
enthousiaste groep en hebben de
woorden 'kameraadschap' en 'respect'
voor elkaar hoog in het vaandel
staan", zegt lij staan voerder Jongsma,
die erop wijst dat het verkiezingspro-
gramma van GBZ kort maar krachtig
is en is geënt op de Zandvoortse situa-
tie.

Gemeente Belangen Zandvoort gaat
ervan uit dat bij de samenstelling van
een college van burgemeester en wét-
houders gekeken moet worden naar de
juiste man/vrouw op de juiste plaats.
Dat enkele Zandvoortse afdelingen
van landelijke politieke partijen
(PvdA en VVD) al voor de verkiezing te
kennen hebben gegeven dat plaatselij-
ke groeperingen niet uitgenodigd zul-
len worden aan deze besprekingen deel
te nemen, wordt door GBZ 'onaan-
vaardbaar' genoemd.
Jongsma formuleert de bezwaren van
zijn groepering alsvolgt:

Omdat er een beslissing genomen
wordt, voordat de kiezer een uitspraak
gedaan heeft;

• Omdat een Zandvoortse afdeling
van een landelijke partij nog niet ga-
rant hoeft te staan voor een goed be-
stuur ('Dat is helaas juist deze periode
gebleken', constateert hij wat bitter);

> Omdat deze opstelling indruist te-
gen de fundamenten van de democra-
tie:

• Omdat ik bang ben dat deze opstel-
ling getuigt van eigenbelang in plaats

J van het Zandvoortse belang;

Volgens Jongsma moet het aan de
l burgers van Zandvoort worden over-
] gelaten door het uitbrengen van zijn-

^ /haar stem duidelijk te maken in wel-
ke personen men vertrouwen heeft.
"Dat heeft niets te maken met het
stemgedrag bij de verkiezingen voor de
Tweede Kamer of de Provinciale Sta-
ten. Trouwens dat is in het verleden
overduidelijk gebleken. Inspraak Nu
is altijd met twee zetels vertegenwoor-
digd geweest en ook Koning behaalde
ruimschoots een zetel bij de laatste
verkiezingen. Het is een kwestie van
vertrouwen", preciseert hij.' "Boven-
dien beschikt GBZ over genoeg vak-

I mensen om de behaalde zetels ook ade-
I quaat te bezetten", geeft hij de mening
| van zijn groepering weer.

OLGENS GBZ wordt er momen-
teel in Zandvoort teveel 'parle-
mentje' gespeeld. Voorstander is
deze groepering van een veran-

derde vorm van het gemeentebestuur.
Ambtelijke adviezen, voor zover het
zaken betreft waarbij de raad beslist,

—l behoren eerst in de raadscommissies

te worden behandeld voor advies. Zo
wordt het beste uit de raadsleden ge-
haald en gaat geen alternatief aan het
oog van de raad voorbij. Pas daarna
zal het college van b. en w. een voorstel
aan de raad aanbieden en niet anders1-
om. Gewezen wordt op de stad Eindho-
ven waar dit systeem uitstekend
werkt. Voordeel van dit systeem is dat
alle fracties, hoe klein ook, een eigen
inbreng in de plannen kunnen heb-
ben. Bovendien hebben bij commissie-
vergaderingen alle burgers spreek-
recht, zodat ook de kiezer rechtstreeks
zijn/haar mening naar voren kan
brengen.

"Dit systeem zorgt er in ieder geval
voor dat er een minder gespannen ver-
houding ontstaat tussen het college en
de raad. Er wordt dan minder parle-
mentje gespeeld. Het is toch van de
gekke dat aan het einde van een com-
missievergadering, hier de burge-
meester, achteloos komt met een 'pers-
bericht', waarin wordt gezegd dat de
puinstort wordt gesloten voor kam-
peerders en dat er een nieuw hotel
komt. Twee belangrijke zaken waar-
mee de raadsleden, in feite het ge-
meentebestuur, op gelijke hoogte wor-
den gesteld met de pers. Geen medede-
ling en discussie vooraf, neen aan het
einde van de commissievergadering
AZ/RO wordt even een persbericht
rondgedeeld. Natuurlijk het is belang-
rijk dat er een hotel bijkomt, maar
hiervan kan men de raad vroegtijdig
op de hoogte stellen, zodat men niet
geconfronteerd wordt met een kant en
klaar plan", zegt hij.

Ook de manier waarop momenteel
met de Zandvoortse belangen in de
Grand Prix-kwestie wordt omge-
sprongen, zit de lijstaanvoerder van
GBZ hoog. "Volgens het college is er op
21 januari 1986 een brief aan Ecclesto-
ne geschreven eens te komen praten.
Op een of andere manier is deze brief
pas op 28 januari verzonden, en door
Ecclestone ontvangen op 7 februari.
Op 12 februari schrijft de man een
positief antwoord. Hij wil naar Zand-
voort komen om te praten. Nu is het
medio maart en het college heeft nog
niet eens de moeite genomen om de
brief te bevestigen, laat staan dat er
een datum wordt genoemd voor dat
gesprek. Je kunt er niet om heen dat
een Grand Prix in economisch opzicht
belangrijk is voor Zandvoort, waarom
doe je daar dan niets aan. Op vragen
die je er over stelt, reageert de voorzit-
ter van de commissie "Ik zal Uw op-
merking voor kennisgeving aanne-
men' Dit is een solistisch optreden, dat
toch echt te ver gaat", zegt Jonmgsma.

Door Flieringa wordt eveneens ge-
wezen op de inkomstenderving die
voor Zandvoort voor de deur staat. "Je

• De groepering Gemeente Belangen Zandvoort, zeventien mensen, ieder met
zijn of haar specifieke kennis en achtergrond. 'Recht door zee' is de verkie-

zingsleuze van dit team dat enthousiast deelneemt aan de gemeenteraadsver-
kiezing. FOTO, GBZ

zult toch bepaalde maatregelen moe-
ten nemen. Het wegvallen van de
Grand Prix; de verminderde inkom-
sten uit het Casino, waar de toeristen-
belasting op de tocht staat; de aange-
kondigde bezuinigingen van de Minis-
ter van Financiën zullen hun weer-
slag vinden in de inkomsten uit het
Gemeentefonds. Dan zul je toch tijdig
maatregelen moeten nemen" aldus de
oud-wethouder van financën.

Zorgen heeft GBZ eveneens over de
ontwikkelingen rond het Mabonplan.
"Momenteel wordt gezegd dat de be-
sprekingen met het Algemeen Burger-
lijk Pensioenfonds zijn afgerond. Dat
wil zeggen dat de zaak reeds in kannen
en kruiken is, maar de raad weet nog
van niets. Wanneer om inlichtingen
wordt gevraagd is het antwoord: "U
krijgt straks een kant en klaar plan
voorgelegd dat door het college aan
alle kanten is bestudeerd, en wil de
raad dan maar snel een beslissing ne-
men", Flieringa laat duidelijk uitko-
men dat de hele gang van zaken hem
zorgen baart. "Niet vergeten moet
worden dat het onze duurste grond is,
niet vergeten moet worden uitdrukke-
lijk vast te leggen welke rechten de
Zandvoortse burgers hebben, maar wij
weten nog steeds van niets".

ZANDVOORTS ECONOMIE be-
hoort volgens GBZ op een ande-
re wijze geschoeid te worden.
Noodzakelijk is het volgens deze

groepering dat een aparte portefeuille
economische zaken wordt ingevoerd,
waaronder het VVV resorteert. "Het
gebeurt nu wel dat wanneer je het
raadhuis belt met economische vra-
gen je wordt doorverwezen naar de
VVV. Dat is niet alleen een vreemde

gang van zaken, maar je maakt jezelf
als grote badplaats ook wel belache-
lijk. Er behoort een ambtenaar te ko-
men of hiervoor vrijgemaakt te wor-
den. Een goede VVV is belangrijk
maar behoort wel onder economische
zaken te resorteren. Op de afdeling
welzijn heb ik ervoor gezorgd dat pok
een ambtenaar speciaal werd vrijge-
maakt, dit moet nu ook kunnen. On-
der deze afdeling behoort onder ande-
re:

• regelmatig en constructief overleg
tussen gemeente en georganiseerd be-
drijfsleven;

• handhaving van de avond- en zon-
dagverkoop plus een soepel terrassen-
beleid;

• het creëren van goed uitgeruste
campings en niet de sluiting van de
puinstort bijvoorbeeld;

• het treffen van voorzieningen voor
campers en steun van de gemeente
voor het particulier initiatief bij het
organiseren van evenementen", aldus
Jongsma.

Last but not least wordt genoemd
dat ook de kwaliteitsbewaking van ho-
tels en pensions tot de taak van de
gemeente gerekend dient te worden.
"Je moet als gemeente weten wat je
gasten aan voorzieningen krijgen
wanneer men Zandvoort als vakantie-
doelwit kiest" aldus Jongsma. Het
hoeft geen betoog dat GBZ van me-
ning is dat én Mabonplan én circuit
naast elkaar kunnen worden geëxploi-
teerd. Uitdrukkelijk komt in het ver-
kiezingsprogramma naar voren dat
het Mabonplan of bungalowpark geen
alternatief voor het circuit mag zijn.

ZOALS IN DE afgelopen periode
op het gebied van de ouderen-
zorg in Zandvoort het een en an-
der is gerealiseerd, dient even-

eens het jongerenwerk aangepakt te
worden. Jongsma zegt hierover: "De
afgelopen periode is op het gebied van
de ouderenzorg een aantal initiatie-
ven gerealiseerd. De ouderennota, het
ouderenplatform en het dienstencen-
trum. Hier moet het natuurlijk niet
bij blijven, dit is nu op gang gebracht
maar dienteen vervolg te krijgen. Dit-
zelfde geldt voor 't Stekkie. Het wijk-
centrum is klaar maar dient een ver-
dere invulling te krijgen. Noodzakelijk
zondermeer is een opbouwwerker, in
het bijzonder voor de jeugd. Speciaal
voor de drugs- en drank, maar zeker
ook de gokproblemen die de jeugd
heeft, dient een beroepskracht te wor-
den aangesteld. Een jeugd-en jonge-
renwerker zou vanuit 't Stekkie kun-
nen opereren. Terwijl de jeugdnota ge-
stalte moet krijgen".

Belangrijk wordt genoemd dat een
actief en inspirerend sportbeleid van
de grond komt. Doel van GBZ is dat
actieve sportbeoefening betaalbaar
moet blijven voor de jongeren. Ge-
meentelijke subsidies en voorzienin-
gen dienen hierop afgestemd te wor-
den.

Een goed ambulancevervoer staat
eveneens hoog op de lijst van GBZ.
"Het kan gebeuren dat bij ernstige on-
gevallen op topdagen Zandvoort voor
ambulances onbereikbaar is. De toe-
en af voerwegen naar Zandvoort zijn
dan geblokkeerd. Ook wanneer er een
ambulance in Zandvoort is gestatio-
neerd zoals nu wel gebeurt op topda-
gen, wil dat nog niet zeggen dat door
de filevorming de ambulance tijdig
een ziekenhuis kan bereiken. Zand-
voort dient op topdagen over de moge-
lijkheden te beschikken dat direct een
helicopter kan worden ingeschakeld

bij noodgevallen. De politie moet deze
desgewenst kunnen oproepen", zegt
Flieringa.

Volgens GBZ dient de politie in sa-
menwerking met de horecaonderne-
mers een actief opsporingsbeleid te
voeren tegen de drugshandel. Daar-
naast wordt een actief beleid gevraagd
van' politie en milieucontroleurs om
bonnen uit te delen aan hondenbezit-
ters die de hond niet in de goot hun
behoefte laten doen. Vervuiling dient
volgens GBZ bij de bron te worden
aangepakt. Het gescheiden inzamelen
van afvalstoffen zal door GBZ daar
waar mogelijk bevorderd worden.

In het verkiezingsprogramma ook
aandacht voor de ontsluiting van de
wijk Nieuw Noord, wanneer doortrek-
king van de Herman Heijermansweg
niet haalbaar blijkt, heeft Gemeente
Belangen Zandvoort hiervoor een al-
ternatief plan dat, wanneer noodzake-
lijk, nog nader zal worden ontwikkeld.

PRIORITEIT KRIJGT Bentveld
daar waar het gaat om vernieu-
wing van de verkeerslichten op
het bekende kruispunt. Boven-

dien stelt GBZ dat zo spoedig mogelijk
een overleg met de gemeente Bloemen-
daal gestart dient te worden over de
herstructureringswerkzaamheden
aan de Zandvoorterweg zoals die nu
door deze gemeente worden uitge-
voerd. Het karakter van Bentveld
dient gehandhaafd te blijven.

Behalve dat GBZ een goed contact
met de plaatselijke woningbouwver-
eniging EMM voorstaat, wordt door
Jongsma ook gewezen op de momen-
teel lage rentevoet. "Wanneer het mo-
gelijk is moet getracht worden geld te
lenen voor woningbouw. Wanneer

contingenten niet los komen, dan is
nu misschien de tijd rijp om geld te
lenen en toch tot diverse projecten te
komen. Daarbij moet niet uitsluitend
de aandacht gericht worden op eenge-
zinswonmgen, maar ook bijvoorbeeld
gestapelde driekamer-appartemen-
ten. Oudere inwoners m grote huizen
voelen er niets voor om in een 1-of 2-
kamer woning te trekken, wel in drie-
kamerwoningen. Dit zou ook een door-
stromingseffect opleveren. Sociale wo-
mngbouw zou in dit kader ook moge-
lijk kunnen zijn. Plannen moeten
klaar liggen, zodat direct ingehaakt
kan worden op een verandere marktsi-
tuatie", zegt Jongsma. GBZ wil uitge-
ven van grond m erfpacht uitsluitend
overwegen wanneer het investeringen
van ondernemingen mogelijk maakt.

Omdat in Zandvoort in het duinge-
bied definitief geen woningen ge-
bouwd mogen worden, is het van groot
belang dat de gemeente Zandvoort
plannen stimuleert voor een openbaar
golfterrein. "Het is een mooie sport die
door iedereen beoefend kan worden,
momenteel is de belangstelling hier-
voor groeiende. Wij hebben geen be-
hoefte aan nog een 'gesloten' golfclub.
Een openbaar golfterrein zou ideaal
zijn", is GBZ van mening.

Veel belang hecht GBZ aan een
meerjarenbegroting, omdat regeren
vooruitzien is. Nadruk wordt gelegd pp
de doorlichting van het gemeentelijk
apparaat door een onafhankelijk bu-
reau. "Door Jongsma is daar al eerder
de aandacht op gevestigd. De gemeen-
te zal toch nog meer moeten bezuini-
gen, dat betekent met minder mensen
hetzelfde werk doen, en geen inkrim-
ping van diensten aan de burgers. Dat
kan slechts op één manier, je moet
weten of je apparaat goed functio-
neert. Daartoe is een onderzoek ver-
eist. Je moet ook nagaan of je het
maximale rendement haalt uit de au-
tomatisering. Aan de hand van deze
uitkomsten kun je bezien waar en hoe
de gemeente kan afslanken. Ook waar
en hoe geprivatiseerd kan worden.

"In de toekomst zullen grote investe-
ringen gedaan moeten worden. Wij
zitten voor de kosten van een goed rio-
leringssyteem voor het centrum van
het dorp en de aanleg van het afvoer-
effluent. Daar kun je niet omheen,
daar moet nu reeds voor gereserveerd
worden, anders loopt het hopeloos uit
de hand. Wanneer je nu reserveert
hoefje de burgers niet te confronteren
van de ene op de andere dag met grote
belastingverhogingen. Trouwens die
kun je pas goedkeuren wanneer de ge-
meente intern al het mogelijke heeft
bezuinigd", zegt Flieringa.

GBZ is van mening dat, zo lang de
gemeente nog geen afdoende oplossing
voor de wateroverlast in het dorpscen-
trum heeft gevonden, er met de gedu-
peerde bewoners een oplossing dient te
worden gezocht voor een tegemoetko-
ming van de door hen geleden schade
ten gevolge van de periodieke over-
stromingen in het centrum.

De groepering Gemeente Belangen
Zandvoort is van mening dat zij op het
goede spoor zit. Dat zij de nodige vak-
kennis in huis heeft om raadszetels
adequaat te bezetten. Dat is ook de
reden waarom met veel vertrouwen,
aan de komende raadsverkiezing
wordt deelgenomen.

Ouderen en mindervaliden zitten
goed bij Zandvoortse politici
ZANDVOORT - In het kader van de gemeenteraadsverkiezing werden
cle afgelopen week twee bijeenkomsten georganiseerd die voor de Zand-
voortse politici belangrijk genoeg waren om ter plaatse te verschijnen.

>it gebeurde op de bijeenkomst in Nieuw Unicum waar de bewoners
un wensen en verlangens naar voren brachten en in het Gemeen-

jrhapshuis waar de ouderen aan het woord kwamen. Na beide discus-
;s aangehoord te hebben, kan er slechts één conclusie getrokken

vorden. Beide groeperingen vinden een willig oor, en zijn niet 'verge-
ten' in de programma's, maar of de wensen ook uitvoerbaar zijn of
uitgevoerd worden, moet de tijd nog leren.

net

De bijeenkomst in Nieuw Unicum was
georganiseerd door de Kommissie Li-
chamelijke Gehandicapten Zuid Ken-
nemerland (KLGZK), die in het Ge-
rrieenschapshuis door de Algemene
Kond voor Ouderen (ANBO). Op beide
bijeenkomsten waren er genoeg verte-
g.jnwoordigers van de doelgroepen
aanwezig om een levendige discussie
op gang te brengen.

Felle kritiek
Kritiek ontvingen de plaatselijke poli-
tici (PvdA, VVD, D66, CDA en Zand-
voort 2000) in Nieuw Unicum. On-
danks het verzoek van bewoners van
Nieuw Unicum was er geen respons
gekomen van de partijen toen ge-
vraagd was mee te mogen denken bij
de opstelling van de verkiezingspro-
gramma's. Het verweer van de politici
was dat er wel degelijk aandacht voor
de mindervaliden in de programma's
isi Het forum mocht eerst uitleggen
wat dan wel deze 'aandacht' in het
jrogramma was geweest. Die bleek
voldoende zo zelfs, dat wanneer deze
allemaal worden uitgevoerd, er geen
problemen voor de gehandicapten zul-
len zijn.

Wijs geworden, bleken de bewoners
al deze mooie woorden toch niet direct
aan te nemen. Kritiek was er op het

uitblijven van een goede rolstoelroute
naar het dorp en de bereikbaarheid
van het strand, de winkels en etablis-
sementen voor de rolstoelgebruikers.

Unaniem bleken de Zandvoortse poli-
tici van mening dat de mogelijkheid
van een oprolbaar plankier voor rol-
stoelen naar de vloedlijn behoort te
worden onderzocht en dat het weige-
ren van minderyaliden in horecagele-
genheden discriminerend is. Na het
uitdelen van de diverse partijpro-
gramma's vertrok het forum, de bewo-
ners vaak in heftige discussie gewik-
keld achterlatend.

Geen gouden bergen
Opmerkelijk eensgezind opereerde het
forum bestaande uit vertegenwoordi-
gers van VVD, PvdA, CDA, D66, Ge-
meente Belangen Zandvoort en Zand-
voort 2000 opnieuw in het Gemeen-
schapshuis, nu voor de ouderen. Als
gespreksleider trad hier op Frits van
Veen, de ouderencoördinator. Ook
hier kreeg iedere afgevaardige vijf mi-
nuten spreektijd om de visie van zijn-
/haar partij op het ouderenbeleid weer
te geven. Het betoog van de politici
kwam er op neer dat er geen gouden
bergen beloofd kunnen worden. "Het
ouderenbeleid wordt landelijk uitge-

stippeld en ons handelen wordt voor-
namelijk gestuurd door de individuele
gevallen die tot ons komen", sprak
CDA'er Ingwersen.

Kritiek was er 'op het gerommel in
de marge' van een ouderen verzorgster
die de visie op lange termijn miste. Die
lange termijn visie zei de ouderen zelf
echter weinig. Het waren de kleine
practische dingen, waarvan verwacht
werd dat de politici die zullen oplossen.

Zoals daar zijn, scheefliggende stoep-
tegels, meer bankjes en betere verbin-
dingen van en naar de bejaardenhui-
zen. De politici voelden weinig voor
nog meer bejaardenhuizen, waarnaar
vanuit de zaal werd gevraagd. Ook de
toekomst van het zwembad ligt de ou-
deren na aan het hart, zo bleek uit de
vragen.

De politici beloofden opnieuw op-
merkelijk eensgezind dat 'alles in het
werk gesteld zal worden om het woon-
en leefklimaat van de oudere inwoners
zo prettig mogelijk te maken. Dit alles
natuurlijk binnen de beperkte finan-
ciéle middelen. Verwijt was er van de
voorzitter van de ANBO, Wim van der
Molen, dat door de huidige gemeente-
raad niet was gereageerd op een reac-
tie van de ANBO op de gemeentelijke
Notitie Ouderenbeleid. Grote onschul-
dige oogjes achter de tafel, "Men had
nimmer zo'n notitie gezien". Oud-wet-
houder Jongsma bekende dat hij hier-
van op de hoogte was en dat bij het
vaststellen van het huisvestingsbeleid
deze reactie zal worden meegenomen.

Dat Zandvoortse ouderen lang niet
achter lopen bleek overduidelijk. Mis-
schien wordt er in 1990 door een oude-
rengroepering deelgenomen aan de ge-
meenteraadsverkiezing. Want is het
niet zo, dat Zandvoort vergrijst?

ADVERTENTIE

De VVD heeft een
uitgekiend programma

opgesteld voor de
komende jaren.

' Lees het dit weekend
eens rustig door.

Bel de VVD en men brengt het
u. Bel 13658 (Fred Hejirion
Verpoorten) of
15276 (René Bos)

LIJST 2

Vergadering
PvdA-Zandvoort
ZANDVOORT - Op donderdag 13
maart wordt in het Gemeenschaps-
huis aan de Louis Davidsstraat een
ledenvergadering gehouden door de
PvdA-Zandvoort. Volgens artikel 12
lid l van het reglement kandidaatstel-
ling worden de navolgende agenda-
punten behandeld.
1. Ontwerp kandidatenlijst;
2. Alfabetische lijst van niet-geplaat-
sten.

Deze bijeenkomst wordt ook ge-
bruikt om de leden op de hoogte te
stellen van de actuele politiek van
Zandvoort.

CDA voelt weinig
voor autovrij
centrum

ZANDVOORT - Dinsdagavond
werd door de plaatselijke afdeling van
het CDA een verkiezingsbijeenkomst
gehouden. Deze werd redelijk bezocht
door de Zandvoortse kiezen.

Als spreker was uitgenodigd het
CDA-tweede kamerlid, T. van Vlijmen
uit Heemstede. Dat de'ze politicus op
de hoogte was van de regionale proble-
matiek, bleek al snel.

Volgens Van Vlijmen vormt het hui-
dige kabinetsbeleid van herstel en eco-
nomische opleving goede grond voor
plaatselijke nieuwe activiteiten. In dit
kader merkte hij op onder de indruk te
zijn van het zogenaamde toeristische
project het Mabonplan. Zijn advies
was dat Zandvoort, dit op het oog goe-
de plan, serieus aanpakken.

Van Vlijmen hekelde de slechte toe-
gangswegen naar Zandvoort. Hij
pleitte voor het standpunt van het
CDA-Zandvoort om de Herman Heij-
ermansweg te verlengen.

Op de bijeenkomst bleek voorts dat
het CDA niet voelt voor het autovrij
maken van het dorpscentrum. De m-
f rastructuur van Zandvoort leent zich
slecht voor zulke plannen.

Aan het einde van de avond kwam
de afvoereffluentproblematiek ter
sprake. Van Vlijmen zegde toe dit pro-
blem eventueel m Den Haag aan de
orde te stellen, zulks in overleg met de
CDAraadsleden Van As en Ingwersen.

Vingervlugge zondagsklanten
ZANDVOORT - Nadat een Zand-

voortse winkelier twee klanten buiten
zijn winkel verteld had. hoe men vanaf
dat punt de Haltestraat kan bereiken,
miste hij in zijn winkel zijn portefeuil-
le met ongeveer drieëneenhalf duizend
gulden.

De klanten waren eerder die zondag-

middag bij hem geweest om een biljet
van vijftig gulden te wisselen. Dit deed
de man achter in zijn zaak. Later kwa-
men ze terug en kochten wat kleine
artikelen, waarna zij hem vroegen hen
de weg te wijzen naar de Haltestraat.

Toen de man in zijn winkel terugkeer-
de, miste hij zijn geld.

Emancipatiecommissie vraagt
meer aandacht voor haar werk
ZANDVOORT - De emancipatie-
' commissie van Zandvoort wil nu
duidelijkheid van de de Zand-
voortse politici over haar functio-
neren in het gemeentebestuur.

In een schrijven aan de deelnemen-
de politieke partijen en groeperingen
aan de komende gemeenteraadsver-
kiezing wordt gevraagd naar de positie
van de Emancipatiecommissie. Welk
beleid staan de partijen voor, en kan
men nu van een nieuw college meer
medewerking verwachten. Dit is de es-
sentie van de brief.

MJ.Methorst in
dagelijks bestuur
Kennemerraad
HAARLEM - De Kennemerraad heeft
in zijn vergadering van 13 februari de
lieer M.J. Methorst gekozen als lid van
het Dagelijks Bestuur. Op 12 decem-
ber 1985 was een vacature ontstaan
doordat Jongsma zijn zetel m deze
raad ter beschikking stelde. Methorst
heeft nu de portefeuilles van Jongsma
overgenomen, dat wil zeggen dat hij
financiën en personeelzaken beheert.

De verdere portefeuilleverdeling is
hetzelfde gebleven en luidt derhalve:
Mr E.M.A.Schmitz, algemene zaken
en voorzitter; mevrouw mr. M.E.Bier-
man-Beukema toe Water, economi-
sche zaken, verkeer en vervoer en
werkgelegenheid, mevrouw G.D.Bre-
dius-Gockinga, sociale zaken (waar-
onder het ouderenbeleid) en de heren
Datema, milieuzaken, drs. H.J.J. Ver-
burg, volksgezondheid, H.B.Bruijn,
planologie (inclusief verkeersaspecten
en woningbouw) en M.J.Methorst, fi-
nanciën, personeelszaken en beleids-
planning.

\ i

De afgelopen drie jaar heeft de
emancipatiecommissie wel veel werk
verzet, doch de positie van 'onderge-
schoven kind' is men nog niet kwijtge-
raakt. Te vaak wordt het bestaan van
deze commissie door de bestuurders
vergeten. Hoewel verschillende malen
werd aangedrongen op ambtelijke
steun en meer inspraak als adviseren-
de commissie, is het functioneren van
de commissie beneden de maat geble-
ven. "Dit is in hoofdzaak te wijten aan
de lakse houding van de Zandvoortse
politici", aldus een woordvoerder van
deze commissie.

Met de gemeenteraadsverkiezing
voor de deur wil de commissie geinfor-
meerd worden over de wijze waarop
tezamen met de nieuwe bestuurders
een aanpak kan worden bereikt over
een wezenlijk functioneren van de
emancipatiecommissie.

Kiezers opnieuw
aan het woord
ZANDVOORT - Op zaterdag 15 maart
wordt door de PvdA-Zandvoort een bij-
eenkomst gehouden in het Gemeen-
schapshuis. Onder het motto: "De Kie-
zers opnieuw aan het woord" zullen
vragen van bezoekers over de onder-
werpen: Zandvoort, samenwonen met
een toerist; parkeeroverlast; centrum-
autovrij: vervuiling van het dorp, door
de plaatselijke PvdA-politici worden
beantwoord.

Deze discussie-avond staat onder
voorzitterschap van een onafhanke-
lijk discussieleider. Muzikale mede-
werking wordt verleend door de for-
matie 'Base". Aanvang 20.00 uur, toe-
gang gratis, inlichtingen tel: 02507-
19562.
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Bij haar 75-jarig bestaan brengt het befaamde Italiaanse merk Alfa Romeo de
Alfa 75 uit, hier in 2 liter uitvoering afgebeeld.

Gerald van Uitert in
Formule Ford 1600

Gerald van Uitert heeft een fa-
briekscontract getekend met Rey-
nard en Marlboro voor het rijden
van het Britse RAC Formule Ford
1600 kampioenschap.

Gerald van Uitert

Nieuw topmodel van
Mitsubishi op komst

Uit Japan komt het bericht, dat
Mitsubishi de komende zomer een
nieuwe topmodel zal introduceren on-
der de naam Debonair. De wagen zal
worden uitgerust met een 3 liter V6
motor, die de voorwielen aandrijft. In
standaard uitvoering zal de auto voor-
zien zijn van een groot aantal luxe
voorzieningen, zoals airconditioning,
anti-blokkeersysteem voor de wielen
en veel elektronica.

Voor de jonge (21 jaar) Gerald van
Uitert is dit contract de volgende stap
naar een internationale carrière in de
autosport. Twee jaar geleden werd de
toen nog volslagen onbekende Van Ui-
tert winnaar van de Marlboro Chal-
lenge, de talentenjacht voor aanko-
mende coureurs.

Vorig jaar debuteerde hij als Chal-
lenge winnaar in een Formula Ford
1600 op het Circuit van Zandvoort. In
zijn eerste raceseizoen wist hij beslag
te leggen op de tweede plaats in het
Nederlands kampioenschap. Bij de
World Cup, die eind vorig jaar op
Brands Hatch werd verreden, wist hij
bovendien beslag te leggen op de eerste
plaats in de internationale Marlboro
Challenge.

Test

Afgelopen winter heeft Gerald
van Uitert veel tijd doorgebracht in
Groot-Britannië, waar hij gebruik
maakte van een aanbod van Adrian
Reynard om diens nieuwe Formula
1600 te testen. Uit dit contact groeide
een groot wederzijds vertrouwen tus-
sen coureur en constructeur, wat leid-
de tot het aanbod om eerste rijder te
worden voor Reynard.

Gerald van Uitert ziet het nieuwe
seizoen met vertrouwen tegemoet.
Vertrouwen in de nieuwe Reynard
8GFP maar ook in zijn eigen kunnen.
De rijder, die vorig jaar door de pers tot
„het nieuwe talent" werd gebombar-
deerd, verklaarde dan ook: „Je voelt
meteen als je in deze wagen zit - dit is
een winnaar. Ik verwacht dan ook, dat
we er dit jaar een kampioenschap uit
kunnen slepen."

Alfa Romeo viert
driekwart eeuw

Alfa Romeo viert dit jaar haar vijfenzeventigjarig bestaan en
dat is een opmerkelijk jubileum voor een fabriek van automo-
bielen met een geheel eigen identiteit. In het verleden moet de
befaamde Henry Ford eens hebben gezegd: „ledere keer als ik
een Alfa Romeo zie passeren, neem ik mijn hoed af" en in dat
kader past ook het gezegde: een Alfa Romeo is niet zomaar een
auto, het is een Alfa Romeo.

Sportiviteit en klasse zijn de tref-
woorden, waarmee het Italiaanse
merk gekarakteriseerd kan worden en
dat geldt ook voor het nieuwe model,
dat in dit jubileumjaar op de markt
wordt gebracht, de Alfa 15.

De nieuwe Alfa is een fraai gelijnde
berlina, waarbij de koplampen één ge-
heel met de voorzijde vormen en de
hoge achterkant de moderne stroom-
lijnvorming benadrukt.

Er is een grote keuze aan motoren,

vanerend van 110 pk voor de 1.6, 120
pk voor de 1.8 en 128 pk voor de 2.0
liter. Het gaat hier om viercilinders in
lijn met twee bovenliggende nokken-
assen, twee dubbele carburateurs en
elektronische, contactpuntloze ont-
steking. Ook is er een 2.0 Turbo Diesel
Intercooler met een vermogen van 95
pk.

Voor de Nederlandse markt komen
voorlopig twee modellen aan bod, na-
melijk de 1.8 en 2.0 tegen prijzen van
ƒ 31.500,- en ƒ 34.975,-.

Mid4: Nissan mikt
op sportieve rijders

Een van de meest opvallende
verschijningen op de laatste auto-
mobieltentoonstelling te Frank-
furt was de hierbij afgebeelde
MID-4, een sportwagen van het
Japanse merk Nissan. Het is een
uiterst geavanceerde auto, die be-
grijpelijkerwijze veel publiek trok.

Een aantal belangrijke kenmer-
ken worden door de korte typebe-
naming MID-4 tot uitdrukking
gebracht: „MID" staat voor in het
midden geplaatste motor en het
getal „4" is van toepassing op vier-
wielaandrijving, vierwielbestu-
ring, vier nokkenassen en vier
kleppen per cilinder.

De nieuw ontwikkelde 3 liter, 24-

kleps, V6 motor met 4 nokkenas-
sen is dwars voor de achteras ge-
plaatst en drijft via een viscose-
koppeling alle vier wielen aan. De
motor van de MID-4 levert een
vermogen van 169 kW/230 pk bij
6000 tpm.

De fabriek is nog volop met het
testwerk bezig en verwacht daar-
mee, langeduurtests inbegrepen,
medio 1986 gereed te komen. Pas
tegen die tijd zal een definitieve
beslissing omtrent produktie en
produktiedatum worden geno-
men. Liefhebbers voor deze ultra-
moderne en ultrasportieve coupé
zullen dus nog even geduld moe-
ten oefenen.

De Nissan MID-4 een supersport eve auto voor de jaren negentig met
midden-motor en vierwielbesturing.

In het kader van 75-jaar Alfa Romeo past ook een nostalgisch plaatje: de
destijds beroemde Alfa 6c 1750 Gran Sport uit 1930.

Automaat voor BX19TRD
Citroen biedt thans als „extra " op de BX 19 TRD een automatische ZF vierver-

snelhngsbak aan, van hetzelfde type als waarmee de BX 16 versies met bensine-
motor sijn uitgerust. De BX 19 TRD bereikt met dese „extra" een maximum
snelheid van 165 km/h en een gemiddeld brandstofverbruik van 6 liter per 100 km.
De prijs van dese „extra" bedraagt 2.800,- incl. BTW.

De Peugeot 305 Crystal, een fraai uitgemonsterde sedan, die in een beperkte
oplage verkrijgbaar is. '

„CRYSTAL" SLECHTS BEPERKT LEVERBAAR

Peugeot maakt 305 extra mooi
Onder de type-aanduiumg 'Crystal'
brengt Peugeot een 305 op de markt,
die zowel van binnen als van buiten
extra mooi is aangekleed.

Die extra uitmonstering bestaat uit
een geverniste metaalkleur Gris Fu-
tura, striping op de flanken, een groot
zonnedak van 85 x 45 cm, grote wiel-
platen die de gehele veld bedekken-.

zwarte omlijsting van de portierra-
men, voorstoelen met verstelbare rug-
leuning en tenslotte een complete in-
bouwset voor radio inclusief antenne.

De prijs van de Peugeot 305 Crysta'l
is vastgesteld op / 21.995. Er ftbrrit
slechts een gelimiteerd aantal van
deze wagens beschikbaar.

Zandvoort - Thorbeckestraat 9 -
TELF.NR 02507-13420
Openingstijden. 9 00-18.00 uur dagelijks
Zondag- en maandagmiddag geopend
van 1300-1700 uur

MODERN ART t/o casino
O
D
E
S
H
OP 21 MAART 1986 brengen wij onze
W LENTE- en ZOMERMODESHOW met o.a.

MARIMEKKO, VUOKKO uit Finland
MAUD FREDIN FREDHOLM uit Zweden
't PAAPJE en DE BOBBERT uit Nederland

en vele andere internationale collecties

VRIJDAG 21 MAART 1986
BOUWES-HOTEL 14 00 uur 's middags

20 00 uur s avonds
ONZE LADY SPEAKER zal zijn ANNEMIEK TAN
Entree ƒ 20,- per persoon, inclusief bij entree cafe-
compleet, m de pauze wordt u een cocktail met een
hartig hapje aangeboden. De kaarten voor onze
modeshows zijn te verkrijgen in onze zaak.

Wij wensen u een plezierige modeshow toe.

Dirk van den Broek
heeft plaats voor

enthousiaste
jongeren m/v

Direct in de praktijk, onder
deskundige leiding zorgen zij o.a.
voor een aantrekkelijke presentatie
van de artikelen in de winkel en
helpen onze klanten.

Heb je zin in:
afwisselend werk
Ben je 16 jaar of ouder
i.b.v. LBO of MAVO-diploma

Wil je op kosten van Dirk van den
Broe^ verder studeren en
doorgroeien naar

afdelingschef
Stuur dan een schriftelijke
sollicitatie naar:

Dirk van den Broek Supermarkten B.V.
ta.v. de heer P. de Kleyn
Donauweg 5, 1043 AJ Amsterdam
of bel 020-110812,
vragen naar Mw. Zwetsloot

Personeel gevraagd!

Fntures d'Anvers
Aanmelden zaterdag
na 14.00 uur

DE205NUF205
PER \UAND,

Tot en met 30 april van dit jaar heeft u
de kans om voordelig 'n echte Peugeot 205
rijker te worden. Bijvoorbeeld de Peugeot 205
Accent met een aantal speciale extra's,
waaronder: • 'n dakspoiler • zwarte antenne
• brede stootstrips met een rode bies die door-
loopt in de bumpers • specifieke type-aandui-
ding op de flanken en achter • full-cover wiel-
platen • in hoogte verstelbare hoofdsteunen.

Zo'n Peugeot 205 Accent rijdt u
al voor f205,- per maand*

Dat werkt zo: u betaalt van de
nieuwprijs (f16.390,-incl. afleverings-
kosten) ongeveer éénderde deel:
f 5.72O,-.Daarbij geldt overigens de
inruilwaarde van uw huidige auto óók
als aanbetaling.

Vervolgens betaalt u gedurende
48 maanden f205,- per maand
(effectieve rente 10,9 %op jaarbasis). Na
vier jaar resteert dan f 4.000,-. Op dat
moment kunt u drie dingen doen:
die rest betalen, uw lening verlengen óf

uw Peugeot 205 inruilen voor een nieuwe.
Dat laatste kan een heel goed idee zijn.

Alle kans namelijk, dat uw 'oude'205 veel
meer waard is dan die restantbetaling.En intus-
sen rijdt u vier jaar in'n compleet eigentijdse en
comfortabel zuinige auto, waarvan u geniet
vanaf de allereerste kilometer.

Dat geldt overigens voor alle 14 uitvoe-
ringen van de Peugeot 2O5,waaronder de 3-en

5-deurs,de diesels of de supersportieve 205 GTT:
met een top van 190 km/u. .;

Vandaar dat u ook voor deze andere mo::
dellen van het speciale financieringsaanbod |
gebruik kunt maken. Uw Peugeot Talbot dealer]"
informeert u graag over de voorwaarden. '*,

BI PEUGEOT 205;

*DEZE AANBIEDING GELDTTOT EN MET 30 APRIL 1986. DE LENING WORDT)
VERSTREKT DOOR PEUGEOTTALBOT FINANCIERING ONDER DE J
GEBRUIKELIJKE VOORWAARDEN VOOR PEN HUURKOOP- OVEREENKOMST*

( M C , I Hl l 10 l'! U( ,1O1 K)i \U1VI l PRJJ7FN IN'Cl. BTW AELFVERINGSKOSTLN: F 425,-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PLUGI-.OTTALBO'I LEASL-, DIRECT LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS.

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.
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SPORT KORT

^utopuzzelrit
jANDVOORT - De Autosportvereni-

g Sandevoerde organiseert op za-
prdag 15 maart 1986 een autopuzzelrit

de gemeente Zandvoort. Deelname
<taat open voor iedere automobilist.
De lengte van de rit is 20 km., te

lijden met een snelheid van 13
im/uur. Uitzetters van deze rit zijn de
teren D.Visser en A.v.d.Wouwer. Er
itordt gekeurd door de sportcommis-
<ie. Gelegenheid tot inschrijven vanaf
19.30 uur in restaurant 'Delicia',
Kerkstraat 16 in Zandvoort. Inschrijf-
fjld bedraagt ƒ 12,—per equipe, leden
iin de A.S.Sandevoerde / 2,- korting.
ftart eerste deelnemer 20.01 uur. Deze
rt telt mee voor het clubkampioen-
sihap. Inlichtingen verstrekt de secre-
tiris van de vereniging, tel: 02507-
13180.

Bridgenieuws
ZANDVOORT - In de derde wedstrijd
van de vierde competitie van de Zand-
voortse Bridge Club werden de volgen-
de resultaten behaald:
i-lijn: Het team mevrouw Snellens/-
leer van Beek werd eerste met 56.25 %,
tweede werd het koppel Emmen
sr/Sjouwerman met 54.91%. De stand
f onveranderd gebleven. Deze lijn
vordt aangevoerd door de familie
Spiers, gevolgd door het koppel De
leeuw/Braun.
I-lijn: Eerste werd de familie Hoogen-
djk met 62.50%, tweede het koppel
£aueressig/Smmk met 58.93%.

Door de overwinning heeft de fami-
le Hoogendijk de koppositie overgeno-
nen van het paar mevrouw Groen-
heer Veldhuijzen. Dit staat nu op de

derde plaats. Het koppel Overzier/Van
der Staak handhaafde zich op de twee-
de plaats.
C-Hjn: Eerste plaats voor het koppel
Van der Moolen/Oostermeijer met
58.33%. Op de voet gevolgd door de
familie Verburg met 54.17%. Deze lijn
wordt aangevoerd door de dames Ha-
gen/Menke, gevolgd. door de dames
Götte/Koomen.
D-lijn: De eerste plaats was voor het
gelegenheidspaar mevrouw Van der
Weide/heer Haalman. Zij behaalden
niet minder dan 60%. Op ruime af-
stantf gevolgd door de dames Bos/-
Klinkhamer met 54%.
De kop in deze lijn is voor het koppel
Van der Meer/Veldhuijzen.

Sporting OSS volleybalsters
hebben smaak weer te pakken

ZANDVOORT - Zaterdagavond
stond de Pellikaanhal weer bol
van het volleybalgeweld van

.Sporting OSS. Van de acht ge-
speelde wedstrijden erden er vier
gewonnen, drie verloren en één
wedstrijd eindigde in een gelijk-
spel. Het eerste dames team had
geen moeite met VCY en won met
3-1, doch de hoogste mannen
moesten wederom de punten aan
de tegenpartij laten. Allides klopte
een goed partij biedend Sporting
met 3-0.

merland had geen moeite om met
Het tweede team was het enige dat

voor punten zorgde door op verrassen-
de wijze het sterke Heemstede met 3-0
te verschalken. De eerste set bleek een
formaliteit, daar die door een volko-
men overrompelend Sporting met 15-1
werd gewonnen. De tweede set verliep
totaal anders en Sporting keek snel
tegen een 1-11 achterstand aan. Een
time-out en een wissel deed wonderen
en Sporting begon aan een inhaalrace
die zelfs tot setwinst leidde, 15-13. De
derde set ging aardig gelijk op maar
Sporting was koeler in de afronding en
won terecht met 15-11.

volleybal Jeugd

Het eerste damesteam van Sporting
OSS kreeg het laaggeplaatste VCY op
bezoek en leek op een simpele overwin-
ning af te gaan door de eerste set met
ruim verschil (15-6) te winnen. In de
tweede set was het tegenspel van VCY
veel beter en moest Sporting alle regis-
ters open trekken om met 16-14 aan de
goede kant van de score te blijven. In
de derde set ging het mis en een grote
1-8 achterstand kon niet meer worden
goed gemaakt, setverlies van 12-15. De
vierde set moest de beslissing brengen
en Sporting OSS trok fel van leer om
een gelijkspel te voorkomen. De Zand-
voortse dames waren belust op de zege
en met prima spel werd VCY naar een
15-2 nederlaag gespeeld, hetgeen 3-1
spelwinst opleverde.

Het tweede damesteam werkte haar
partij tegen VCY 4 in snel tempo af.
Met groot machtsvertoon werd een 3-0
overwinning behaald via de setstan-
den, 15-8,15-8, en 15-1. Het uitstekend
draaiende team kwam geen moment
in de problemen en met volleybal op
niveau had VCY totaal geen kans.

Sporting OSS dames drie had het
veel moeilijker tegen het hoog geplaat-
ste Kennemerland en ging mede door
een blessure van de sterktste aanval-
ster met 1-3 ten onder. In de eerste set
ging het spel lang gelijk op doch Ken-
nemerland besliste de set in de slotfase
met 10-15. De tweede set was voor een
in topvorm spelend Sporting dat met
15-13 de set winnend afsloot. Het kruit
was toen echter verschoten en Kenne-

Het adspiranten mix-team zorgde
voor winst door met 2-1 van VCY K te
winnen. De twee eerste sets gaven een
iets beter Sporting te zien met 15-12 en

, 15-13 nipt aan de goede kant van de
score. De winst was binnen en de derde
tweemaal 7-15 de strijd te beslissen.

In een gelijkwaardige partij kwa-
men Sporting OSS 4 tegen die Raeck-
se 7 tot een 2-2 gelijkspel. In een boei-
ende wedstrijd werden om beurten de
sets winnend afgesloten. Sporting ver-
slikte zich in de eerste met 12-15 maar
herstelde zich in de tweede set met 15-
7. De derde set werd met maar liefst 3-
15 verloren, doch in de vierde set liet
Sporting haar veerkracht zien en na
goed spel en spannende ralley's werd
de set gepakt met 15-13.

Heren
Het eerste heren team kwam naar-

mate de wedstrijd tegen Allides vor-
derde steeds beter in het spel, maar
kon niet verhinderen dat de winst
naar de bezoekers ging. Sporting OSS
kreeg steeds meer grip op het spel en
dat leidde bijna tot setwinst. De eerste
set ging met 7-15 verloren en in de
tweede liep het al beter, doch opnieuw
verlies 10-15. In de derde set heeft
Sporting lang aan de goede kant van
de score gestaan maar kon niet door-
drukken. Via een 4-1 voorsprong liep
de stand naar 11-8 maar met een alles
of niets offensief kwam Allides sterk
terug en zag kans de strijd een andere
wending te geven en met 13-15 te win-
nen. '

Ondanks de grote voorsprong, zie scorebord, gaat Sporting OSS onverdroten
voort. Harry Opheikens

set was een formaliteit. Sporting be-
gon ontspannen aan deze set waar-
door de concentratie verloren ging en
de set was ruim voor VCY K met 3-15.

Na wat minder weken nu dus een
weekend met succesrijk volleybal van
Sporting OSS dat de dames l en 2
bovenaan de ranglijst heeft staan.

Lions weert zich goed
SPAARNDAN - The Lions be-

haalt de laatste weken enige pun-
ten en ook zaterdag konden twee
punten aan het totaal worden toe-
gevoegd. Spaarndam ging met 40-
46 ten onder en door dit resultaat
heeft Lions mogelijkheden om
aan degradatie te ontkomen. De
dames boden het hooggeplaatste
Alkmaar Guardians goed partij
maar verloren nipt met 50-45.

op balbezit spelen zorgde niet voor een
zeer hoge score maar de punten waren
belangrijker. Eindstand 40-46.

Scores Lions; Olaf Borkent 15, René
de Jong 11.

*
basketball

Tegen de lastige tegenstander
Spaarndam had Lions het zeer moei-
lijk en het duurde even eer de Zand-
voorters tot een goede opzet van de
aanvallen kwamen. Wim Pijper was
hersteld van een blessure waardoor
Lions meer rebound overwicht had
Het bleef echter een harde en rornme-
hge wedstrijd waarin vooral de Zand-
voortse defensie overheerste. Rust-
stand 11-26

Met deze ruime voorsprong begon
Lions aan het tweede gedeelte en on-
danks dat Spaarndam aandrong is de
zege niet meer in gevaar geweest De
voorsprong was groot genoeg alhoewel
Spaarndam steeds meer naderbij
sloop. Lions hield het hoofd koel en het

De Lions dames gingen zonder enige
hoop naar Alkmaar om het sterke Gu-
ardians te bestrijden. Het liep echter
totaal anders en m de tweede helft
heeft lang een Zandvoortse voor-
sprong op het .scorebord gestaan. In de
beginperiode liep het wat stroef en
nam Alkmaar een 6 punten vóór-
sprong Deze afstand is er de gehele
eerste helft geweest gezien de rust-
stand van 25-19

In het tweede gedeelte verdedigde
The Lions zo goed dat langzamerhand
de achterstand werd weggewerkt en in
de 12e minuut was het 32-34 en zelfs
32-36. Lions hield de voorsprong lang
in stand maar het .sterke spel had te
veel kracht geko.st, waardoor Alkmaar
Guardians toch de zege naar zich toe
kon trekken met 50-45. Scores Lions;
Thea Remders 16. Kika de Leon 10,
Annette Prins 9.

Judoka's op dreef
ZANDVOORT- In twee grote judo-

toernooien hebben leden van
Sportacademie Nauwelaerts d'Age
voor goede resultaten gezorgd. Zater-
dag werd deelgenomen aan wedstnj-
den in Roosendaal waaraan ruim 400
judoka's deelnamen. Bij de meisjes van
8 t/m 10 jaar tot 41 kg behaalde Eva
Rietdijk een verdienstelijke derde
plaats en Willemijn Cornet werd twee-
de in haar klasse 14/15 jaar tot 66 kg.
Een derde plaats behaalde Alice van
Goor bij de 12/13-jarigen tot 55 kg.

Bij de jongens nog betere resultaten
wat een aantal eerste plaatsen bete-
kende. Die waren voor Raymon Bijl bij
de 11/12-jarigen tot 31 kg. en voor Ben
Rietdijk bij de 16/18-jarigen tot 71 kg.
Enk Vink werd tweede in de klasse
14/15 jaar tot 59 kg. Zondag stond op-
nieuw een groot internationaal toer-
nooi te wachten en wel in Berlicum
waar 500 deelnemers op de mat ver-
schenen. Ben Rietdijk viel opnieuw in
de prijzen en nu was een derde plaats
zijn deel. Bij de groep 12/13 jaar tot 34
kg. een prima eerste plaats voor Ro-
land van Weelden.

Moeizame winst Zandvoort-N.

I
ZANDVOORT - In de zaalvoet-

jalcompetitie kwam Zandvoort
SToord in het veld tegen Koesveld,
:n volgens coach Cock Zwemmer
noest zijn team de tegenpartij
net sterk aanvallend spel over-
spelen. Met maar één echte verde-
diger was dat niet zo moeilijk
maar de 6-4 zege kwam toch moei-
zaam tot stand.

V zaalvoetbal

Marko Heemskerk opende al snel de
score na behendig een aantal verdedi-
gers uitgespeeld te hebben. Niet veel
later werd het zelfs 2-0 door een schit-
terende omhaal' van Jack Goedege-
buure. Het zeer aanvallende concept
leek zijn vruchten af te werpen. Met
snelle aanvallen werd het Koesveld
doel bestormd, maar dat gaf soms bal-
verlies te zien en met een snelle coun-
ter profiteerde Koesveld en doelman
Jan Koper was kansloos, 2-1.

Door aanmerkingen op de leiding
kon een Koesvelder voor twee minu-
ten naar de kant en daar maakte
Zandvoort Noord dankbaar gebruik
van. Jack Goedegebuure speelde de
bal op Marko Heemskerk, die zijn in-
zet zag gestopt maar in de rebound
zorgde Karel Goos voor 3-1. Koesveld

raakte geïrriteerd en ging er harder
tegenaan. De afstandsschoten van de
gasten waren echter geen probleem
voor Jan Koper.

In de tweede helft een fel storend
Zandvoort Noord en de attente Dirk
Jan Termaat onderschepte een terug-
speelbal en scoorde 4-1. Een grote over-
winning leek er in te zitten doch een
misverstand in de Zandvoortse verde-
diging stelde Koesveld in staat de
stand op 4-2 te brengen. Koesveld
kreeg nog meer mogelijkheden maar
die bleven onbenut. De Zandvoorters
pakte de draad weer op en met snel
aanvalsspel werd Koesveld onder druk
gezet. Dirk Jan Termaat nam de bal
snel in en Marko Termaat draaide
fraai om zijn tegenstander en scoorde
z'n hattrick, 5-2.

Een strafschop voor Koesveld, die
benut werd betekende 5-3 en toen een
paar minuten voor het einde een
Koesveld speler voorgoed het veld
moest verlaten hadden er geen proble-
men meer voor Zandvoort Noord moe-
ten zijn. De Noorderlingen hadden
echter veel moeite met de drie man en
de spanning kwam geheel weer trug
door een doelpunt van Koesveld, 5-4.
In de laatste minuut kon Zandvoort
Noord de zege veilig stellen door een
benutte strafschop van Karel Goos, 6-
4.
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Autohandel in
beslaggenomen

ZANDVOORT - Op het Schelpen-
plein heeft de Zandvoortse politie vori-
ge week de handelsvoorraad van een
autohandelaar in beslaggenomen en
weggesleept.

Tijdens een controle bleek dat een
autohandelaar zijn voorraad op het
Schelpenplein had geparkeerd. Om-
dat de man niet beschikte over de ver-
eiste vergunningen en papieren wer-
den de auto's, twee stuks, door de poli-
tie van het plein verwijderd. De man
ontving een proces verbaal.

ZANDVOORT - Het eerste pupil-
lenteam van de Zandvoortse tafelten-
nisafdeling van Sportclub Unicum'73
heeft in Castricum, spelend tegen de
gelijknamige tafeltennisvereniging,
een overtuigende zege van 1-9 kunnen
waarmaken. Geert Kuneman, Antho-
ny Bakker en Marco Molenaar over-
troefden de Castricummers met zeer
duidelijke cijfers, waarbij de meeste
Partijen in twee games werden gewon-
nen.

Ook het dubbel, gespeeld door An-
thony en Marco werd weliswaar win-
nend afgesloten maar zij moesten daar
wel één game aan de tegenpartij af-
staan. Minder florissant verliep het
duel tussen het eerste juniorenteam
met Marcel Keur, Torn Steiner en Da-
vid Augustin die een 4-6 verliespartij
tegen het sterke en uiterst gemotiveer-
de Haarlemse GTTC-team moest in-
casseren. Torn Steiner liet zich van
zijn sterkste kant zien en won alle drie
de partijen, winst in het dubbel en
Keen punten voor David en Marcel be-
tekende een uitzichtloze verliesstand.
En dat nog wel in een situatie waar de
kansen op promotie zo groot waren.

Het tweede juniorenteam met Ro-
bert ter Heijden, Robert Cliteur en
Erik Stokman hadden geen enkele
ivioeite met het Hoofddorpse HTC, een
eindstand van 10-0 spreekt boekdelen.

g steeds ongeslagen en daardoor
serieuze kans op promotie als zij

ook de return-wedstrijden zo goed
kunnen afsluiten.

Het derde Unicum juniorenteam
'net Robert de Vries, Joost Wiesman

Pieter Stroobach speelde een zeer

Eerste verlies junioren
winst voor pupillen

Winst voor tafeltennissers. V.l.n.r. Geert Kuneman, Marco Molenaar en Antho-
ny Bakker.

goede partij tegen mede-koploper Uit-
geest. Beide teams nog ongeslagen gaf
al heel wat te denken van deze sleutel-
partij. Toch kwamen zij langszij bij
deze sterke tafeltennisvereniging en
konden na afloop de punten delen.

Tafeltennis in competitieverband
wordt gespeeld met een team van drie
personen, zij spelen elk drie wedstrij-
den plus een dubbel. Daarom kan de
stand bij tafeltennis nooit hoger wor-

den dan 10-0 of andersom. Elke wed-
strijd bestaat uit tenminste twee
games (tot de 21 punten) of bij gelijk-
spel nog een derde beslissende game.
Een individuele sport die juist in
teamverband niet voor niets in de be-
langstelling staat. De Sportclub Uni-
cum '73 traint elke maandagavond in
de Stichting Nieuw Unicum waar
nieuwe leden, jeugd en senioren, wei-
kom zijn om eens kennis te maken.
Informatie: tel. 02507-16511.

Boksen
ZANDVOORT - Afgelopen zondag 2

-'Haart vond in de Groningse Evene-
"lentenhal een kickboxing-gala plaats
*aaraan ook sporters van AFAFA
Zandvoort deelnamen.

Van de AFAFA-jongens moest Huib
uudenmast als eerste aan de bak voor
een gevecht over drie ronden van twee

nuten tegen Ciftci van Pedrogym
kmaar. Huib, zoals altijd in voor een

jeetje show, was vastbesloten de mat-
"eid te doorbreken, welke in de aan-
vangspartijen werd tentoongespreid

en haar weerslag vond in het enthou-
siasme van het publiek. Hij slaagde er
niet alleen in het publiek van de stoe-
len te krijgen maar wist bovendien de
partij te winnen.

Als vierde uit Zandvoort en hoogte-
punt/uitsmijter voor de pauze was de
beurt aan Anesz Soekhai, die de arena
mocht betreden met/tegen Arixs (Ka-
rakus A'dam). Soekhai: extra gemoti-
veerd zijn zegereeks van de laatste zes
partijen te continueren, zou wederom
zijn reputatie als technicus en knok-
ker laten gelden.

Een titanenstrijd ging zijn overwin-
ning vooraf, het leek wel of beiden over

vele paren hoofden, handen en benen
konden beschikken. Snel wisselende
strategische patronen, korte opeen-
volgende versnellingen, verbeten stac-
cato's van hoeken, opstoten en direk-
ten; en/of lange trappen, penalties,
klunen en bonken, brachten het pu-
bliek op de banken en in extase

„Uw applaus voor beide boksers. De
winnaar, is... hetzij met een miniem
verschil in de rode'hoek, Anesz Soek-
hai!"

Twee prijzen waren er nog voor de
Zandvoorters: Moesa, Parré, de broers
V. en N. Cakir en R. Soekhai.

Depa Rating team is hoopvol gestemd

Sterke start verwacht bij Paasraces
ZANDVOORT - Wanneer op maan-

dag 31 maart, tweede Paasdag, op het
Circuit Zandvoort het licht op groen
wordt gezet voor de debuterende Toyo-
ta Starlet Cup""lS"datvtevens~ de start
voor de sterke vertegenwoordiging
van het Depa Racing Team in deze
klasse. Depa, het bedrijf van verpak-
kingen, disposables, promotion en vi-
deoprodukties uit Wychen sponsort
het uit drie wagens bestaande racing
team. Verdere ondersteuning komt
van Valvoline. In negen wedstrijden
zullen de oranje-witte Toyota Starlets
in een vol deelnemersveld van maar
liefst veertig auto's strijden om de
punten voor het Nederlands kam-
pioenschap.

Eric Vosveld (39 jaar) uit Zandvoort
start onder nummer 28 en reed al eer-
der voor Depa in de Austin Metro in
1984 en 1985. Onder startnummer 27
rijdt Nijmegenaar Frans Verschuur
(32), terwijl de 24-jarige Peter van Erp
uit Hilversum dit jaar debuteert op de
Zandvoortse racepiste. Hij is afkom-
stig uit de kartsport en behaalde daar-
in in 1984 het Nederlands kampioen-
schap. Peter heeft startnummer 34.
De Toyota's worden geprepareerd bij
HF-Tuned in Zaandam. De Toyota
Starlet Cup belooft een spannende
competitie te worden, met als hoofd-
prijs een Toyota automobiel t.w.v.
ƒ 15.000,-. Enerverende gevechten zul-
len de toeschouwers op het Circuit
Zandvoort ongetwijfeld boeien. Dat

De presentatie van het Depa Racing Team tijdens de Roka-levensmiddelen-
beurs in Utrecht. V.l.n.r.: Eric Vosveld, Peter van Erp en Frans Verschuur.

daarbij niet op een deukje meer of
minder wordt gekeken verhoogt alleen
maar het kijkgenot van deze merken-
races.

De data
Het Depa Racing Team start in de

volgende Toyota Starlet races. 31

maart: Zandvoort, Paasraces: 27 april:
Zandvoort, Clubraces; 19 mei: Zand-
voort, Pinksterraces; 8 juni: Zand-
voort, Clubraces: 14 juni: Zandvoort,
Truckfestival: 29 juni: Zandvoort, Ra-
cefestival; 17 aug.: Zandvoort, Motor-
en Autoraces: 24 aug.: Denemarken,
Jyllandsringen; 21 sept. Zandvoort,
Racefestival.

VOETBAL
Zondag: KGB-Zandvoortmeeuwen,
14.30 uur.
Alhance-TZB 14.30 uur te Haarlem.

BASKETBAL
Zaterdag: 18.45 uur HOC 1-Lions he-
ren m de Kennemersporthal te Haar-
lem.

VOLLEYBAL
Maandag: 20.00 uur Allides 5-Sportmg
OSS 2 heren, Beijneshal Haarlem.
Woensdag: 20.30 uur Triumpf-Spor-
ting OSS heren, Treslonghal Hille-
gom.

VELDHANDBAL
Zondag in de Pellikaanhal: 9.30 uur
ZVM l MP-HVH; 9.30 uur ZVM MA 2-
Nieuw Vennep 2:10.15 uur ZVM MA 1-
HVH 1; 11.00 uur ZVM DS 3-Blmkert
5: 12.10 uur ZVM DS 2-DSOV 2; 13.20
uur ZVM DS 4-HBC 2: 14.30 uur ZVM
HS 1-Ookmeer; 15.45 uur ZVM JA 1-
Bhnkert 1; 15.45 uur ZVM HS 2-Blin-
kert 1.

ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal: 18.00
uur Zandvoortmeeuwen C-jun. 1-
HBC 2; 18.30 uur Zandvoort'75 C-jun.-
RCH; 19.00 uur TZB 2-CZGB; 19.45
uur Zandvoormeeuwen-Zandvoort
Noord; 20.40 uur Zandvoortmeeuwen
3-Concordia 3; 21.25 uur Zandvoort
Centrum 2-Zandvoortmeeuwen 2;
22.10 uur TZB 3-Zandvoort Noord 2.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.30 uur Cecils-CDN: 21.25 uur Cecils
2-DIO 2; 22.10 uur Zandvoort Noord 5-
Zandvoort Noord 6.

Zandvoorts Nieuwsblad

vraagt

bezorg(st)ers
om in te vallen bij

vakanties of ziekte.
Min. leeftijd 15jaar.

Tel. 1 71 66

ZANDVOORT - Voor de da-
mes zat de zaalhandbalcompetitie
er al op, doch de ZVM heren moes-
ten voor de laatste confrontatie
aantreden tegen AOG. Ondanks
dat er voor beide partijen niets
meer op het spel stond werd het
een zeer aantrekkelijke wedstrijd
met goed handbal en fraaie doel-
punten. De Zandvoorters hadden
in de laatste paar wedstrijden het
laten liggen en kwamen zodoende
niet meer in aanmerking voor de
toppositie, maar lieten in dit duel
zien wel degelijk tot de top te beho-
ren.

A handbal

In het begin hadden de defensies
van ZVM en AOG geen moeite om
overeind te blijven. De aanvallers
zochten naar de openingen die slechts
een enkele maal gevonden werd. Na
vijf minuten opende Djurre Boukes de
score en toen moest er opnieuw vijf
minuten gewacht worden op een tref-
fer. AOG trok de zaak in evenwicht.
Na deze voorzichtige opening vlotte
het beter vooral aan AOG zijde. De
gasten hadden er wel drie straf worpen
voor nodig om een 2-5 voorsprong te
nemen. ZVM schakelde over op een
vijf-één verdediging en het liep toen
veel beter. Een gave aktie van Joost
Berkhout bracht de stand op 3-5 en
Djurre Boukes en Ronald Vos zorgden
voor de gelijkmaker.

ZVM liet het daarbij niet zitten. Zij
gingen sterk door en AOG kon geen
grip meer krijgen op het snelle aan-
valsspel der Zandvoorters. ZVM
stoomde door naar een 9-5 voorsprong,
via doelpunten die er mochten zijn. Bij
deze stand namen de Meeuwen even
gas terug waardoor AOG de ruststand
kon bepalen op 10-7.

In de tweede helft was de eerste aan-
val al raak (11-7) en deze vier punten
voorsprong bleef lang gehandhaafd.
AOG probeerde het wel maar kreeg
het een kans dan was Pieter Trommel

ZVM-handballers besluiten
competitie met fraaie zege

Hans Moll geheel vijgespeeld verslaat de doelman met een fraaie lob.

paraat met uitstekende reddingen, doeltreffend uithalen. ZVM had in de Doelpunten ZVM: Djurre Boukes 4,
Hans Moll zorgde met een fraaie lob slotfase geen moeite meer met AOG en Joost Berkhout 3, Joop Boukes 3. Wim
voor meer ruimte en met snelle breaks sloot de zaalhandbalkompetitie af met Brugman 3, Hans Moll 2. Henk Lau-
kon ook Wim Brugman enige keren een prima 1J7-11 zege. rier l, Ronald Vos 1. <
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Bouwcentrum
in Rotterdam:
informatiebron
bij uitstek
ALS MEN UIT het Centraal

Station van Rotterdam
stapt en je kijkt schuinrechts
naar voren, dan zie een 16 eta-
ges tellend flatgebouw met het
opschrift 'Bouwcentrum'.
Wandelend op de begane
grond ondek je al snel, dat het
heel wat meer is dan alleen dat
flatgebouw; het is een complex
van aan elkaar gekoppelde ge-
bouwen.waar een scala van ac-
tiviteiten plaatsvindt.

door Bene Papavoine

'Bouwcentrum bv' bestaat dit jaar
op de kop af veertig jaar. Bij de oprich-
ting waren de initiatiefnemers gehuis-
vest in het 'ronde gebouw', thans in
gebruik als expositie-ruimte. Het doel
was. om de na-oorlogse wederopbouw
te stimuleren, begeleiden en te advise-
ren.

Nu, in 1986, werken er zo'n 250 men-
sen die zich bezig houden met onder-
zoek, adviseren en het verstrekken
van informatie op het gebied van bou-
wen en wonen. Zij richten zich zowel
naar diegenen die beroepsmatig op dit
gebied werkzaam zijn, als naar de 'ge-
ïnteresseerde leek' toe.

Met een van deze medewerkers,
hoofd van interne en externe betrek-
kingen de heer P.V.M. Vroom, praten
we over wat dit centrum "de leek" te
bieden heeft.

Volgens de heer Vroom kunnen con-
sumenten hier terecht met alle proble-
men die met wonen, verbouwen, kopen
of inrichten van een huis te maken
hebben. 'Bijvoorbeeld', vertelt hij,
'mensen willen een bestaand huis ko-
pen. Dan kunnen ze bij ons informatie
krijgen waar men op moet letten of
waar men rekening mee moet houden.
Ook kunnen we zo'n huis gaan keu-
ren, waardoor de koper te weten komt
in welke staat het huis verkeert en wat
de eventuele verwachten onderhouds-
kosten zijn'.

Telefonisch
Voorlichting op allerlei terreinen

van bouwen en wonen vormt een be-
langrijk punt van deze organisatie
voor de consument. 'Onze voorlich-
ters, van informatrices tot bouwkun-
dige experts zullen, waar mogelijk,
vragen van de consument beantwoor-
den ', aldus de heer Vroom.

• Beeld uit een
door het Bouwcen-
trum gemaakte di-
apresentatie over
isolatie van huur-
woningen.

Het is mogelijk om dit telefonisch te
doen alswel schriftelijk. Omdat deze
informatie kleinschalig is en kosten-
dekkend moet zijn, wordt een klein
bedrag hiervoor in rekening gebracht.
Op verzoek van de consument ver-
stuurt de stchting brochures van di-
verse onderwerpen. Een greep uit de
collectie: 'luchtverwarming', 'in-
braak-veilig huis', 'isolatie: wat doen
we zelf'. Ook is het mogelijk om een
speciaal advies, afgestemd op de per-
soonlijke omstandigheden, te verkrij-
gen; bijvoorbeeld met het kopen of fi-
nancieren van een huis. Hiertoe kan
men een afspraak maken.

Zulke adviezen moeten echter wor-
den betaald. Verder kunt u adviezen
krijgen over verandering van keukens
of sanitaire ruimten, of het plaatsen
van een open haard tot zelfs adviezen
over de aanleg van een tuin tot en met
geluid- en warmte-isolatie.

Dit laatste stipt de heer Vroom nog
even aan. 'In opdracht van het Minis-
terie van Volkshuisvesting en Ruim-
telijke Ordening, Centrale Afdeling
Voorlichting en externe Betrekkin-
gen, wordt door het Bouwcentrum in-
formatie over het Nationale Isolatie
Programma verstrekt. Uit onderzoek
blijkt dat nog zo'n twee miljoen wonin-
gen in aanmerking komen voor isola-
tie. Deze voorlichting wordt gegeven
door middel van brochures; maar des-
kundigen gaan ook het land in, om
woningbouwverenigingen en huur-
ders te informeren '.

Op de vraag of Amsterdam ook zo'n
stichting heeft, werd ontkennend ge-
antwoord. 'Uiteraard kunnen mensen
vanuit die regio bellen of schrijven
Wij geven dan de nodige informatie ol
verwijzen de mensen verder.'

Voor de geïnteresseerden, start Tele-
ac op 26 maart m samenwerking met
het Bouwcentrum een cursus 'klussen
in huis'. In Amsterdam is ook een Doe-
zelf-school, waar cursussen gegeven
worden. In 1983 begon het bouwcen-
trum met deze school in Rotterdam.
Vooral de cursussen metselen, timme-
ren, electra en loodgieten zijn erg in
trek.

Een persoonlijk bezoek aan dit
Bouwcentrum is de moeite waard; er is

een permanente expositie, waar de
consument bouwmaterialen en -pro-
dukten in natura kan bekijken. Het
Bouwcentrum beschikt verder over
een uitgebreide folderdocumentatie
van produkten op vrijwel het hele ge-
bied van bouwen en wonen, evenals
actuele registers met productnamen.

firmanamen en adressen.

Voor vragen of informatie kunt u
bellen naar: 010-331100.
Het Bouwcentrum is op maandag ge-
opend van 13.00 - 17.00 uur en dinsdag
tot en met zaterdag van 09.00 - 17.00
uur.

Koop niet te haastig
W IE VASTBESLOTEN IS

de komende maanden
iets nieuws voor het huis te
kopen, moet onder druk van
het verlangen niet al te impul-
sief te werk gaan. Tenzij men
natuurlijk maanden geleden
op een woonbeurs of bij een
woonadviseur de keus al be-
paald heeft en eigenlijk alleen
nog maar de bestelling hoeft te
plaatsen.

Het ligt voor de hand dat het verlei-
delijk is thuis te komen met een nieu-
we stoel, een doe-het-zelf-kast of een
grote rol tapijt op het dak van de auto.
„Het was toch zo'n verleidelijk aan-
bod. Ik kon het echt niet laten lopen",
is dan een veel gehoorde kreet. Nog los
van de vraag of uw gezinsleden het
met de koop eens zijn, weet men mis-
schien niet eens zeker of de aanschaf
nu wel is waar u naar zocht, of het
past in het interieur en of het de kwa-
liteit heeft die u ervan verzekert dat

het jaren meegaat. Wanneer men ee
koopbeslissing te lichtvaardig neem
draait hij wellicht op een teleurste
ling uit.

Voorkom onaangename verrassin
gen en oriënteeer voor een aanscha
terdege. Daarbij gaat het niet allee
om zaken als vorm en prijs. De kwal
teit moet zeker zo'n belangrijke TJ
spelen. Het is begrijpelijk dat u bij hè
plannen maken voor de aanschaf va
een andere zithoek, eetgroep of kas
vooraf vaststelt welk bedrag u wilt ui:
geven. Maar baseer het bedrag op ree
gegevens: de prijzen die voor een goe
meubelwerk worden gevraagd en
eisen die men aan de kwaliteit stel
Best kans dat blijkt dat binnen hè
gesteld budget plannen niet realiseei
baar zijn. Men kan dan besluiten vcx
mindere kwaliteit, maar snijdt u zie
daar niet mee in de vingers. Het is ve<
verstandiger om dan slechts een gf
deelte van de aankoop te verrichten e
later aanvullingen te kopen, of ge
woon nog even door te sparen tot me
precies kan kopen waar de ideeën naa
uitgaan.

In opknappen van nieuw
huis gaat veel geld zitten
PER VERHUIZING WORDT gemiddeld zo'n 15.700 gulden

uitgegeven aan verbeteringen en vernieuwingen, zo blijkt uit
een recent onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Make-
laars (NVM).

Vooral sinds de welstandscommissies goeddeels zijn afgeschaft en er
voor een groot aantal eenvoudige veranderingen aan de woning geen
vergunning van Bouw- en Woningtoezicht meer nodig is, besluiten
steeds meer mensen hun woning een duidelijk eigen gezicht te geven. Het
nieuwe Verhuisblad, dat gratis bij makelaars, notarissen en erkende
verhuizers verkrijgbaar is, haakt op deze trend in.

Soms heeft een huis in een p*rettige omgeving maar een klein duwtje
nodig om het huis van je dromen te worden. Natuurlijk gaat niemand bij
de aanschaf van een eigen woning over één nacht ijs. Maar makelaars
bemerken steeds vaker dat hun bouwkundige kennis op de proef wordt
gesteld. Het zijn dan de huizenkopers die vooraf met hem overleggen wat
zoal de mogelijkheden van de woning zijn en met welke kosten voor het
bouwtechnische verbeteren van de woning rekening moet worden gehou-
den.

Het nieuwe verhuisblad laat met kleurrijke foto's en duidelijke uitleg
zien dat het geen handen vol geld hoeft te kosten om een woning naar
eigen smaak op maat te maken. Over maatwerk wordt ook gesproken als
in Het Verhuisblad wordt uitgelegd wat de beste financiering voor het
kopen van een eigen huis is. Ongehuwd samenwonenden op weg naar een
eigen huis hebben zelfs nog meer maatwerk nodig. Want heeft de
overheid voor gehuwden bij de wet talloze zaken geregeld, ongehuwden
die een huis kopen moeten hun eigen wetten maken. Die afspraken
behoren te worden vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst die door
beiden ondertekend wordt. Hierin zaken als: wat gebeurt er als de een wil
verhuizen en mag bijvoorbeeld de ander in het huis blijven wonen als de
partner overlijdt? De notaris moet al in een vroeg stadium van het
koopproces worden ingeschakeld omdat de antwoorden op deze vragen
van invloed kunnen zijn op de koopbeslissing. Op deze materie wordt
uitgebreid ingegaan.

Het Verhuisblad geeft bovendien informatie over verzekeren, verbou-
wen, subsidies, inbraakpreventie, interieurs en natuurlijk suggesties
voor de meest efficiënte en betaalbare verhuizing. Het blad is daarmee
een goede leidraad voor iedereen die zich op pad naar een eigen huis
begeeft.

Het Verhuisblad is ook voor ƒ 2,95 bij de tijdschnftenhandel te koop.

verHuisMad

ZAND VOORT - In februari 1935 werd in Zandvoort een
afdeling van het Rode Kruis opgericht. Ruim vijftig jaar
geleden, want het Rode Kruis is in Zandvoort precies
eenen vijf tig jaar jong. Dat het gouden jubileum eenjaar werd
uitgesteld, had een bijzondere reden. Zo lang het Rode Kruis in
Zandvoort werkzaam was, kon nimmer beschikt worden over
een ruimte waarin alle activiteiten konden plaatsvinden.

In 1985 kwam hier een einde aan, in dat jaar kocht de
plaatselijke afdeling de voormalige Kleuterschool Josina van
der Ende en hebben de leden zich intensief beziggehouden met
het opknappen en herinrichten van deze school. Nu de
werkzaamheden zijn voltooid ka/i gedacht worden aan de
viering van het (inmiddels al ruim) vijftigjarig bestaan. Dit
gebeurt op zaterdag 15 maart wanneer iedereen van 15.30 -
17.00 welkom is. Om gelukwensen aan te bieden, maar ook om
een kijkje te nemen hoe het Rode Kruis nu gehuisvest is.

Het Zandvoortse Rode Kruis heeft eigen huis

Zaterdag 15 maart open dag.

Het Rode Kruis Zandvoort heeft heel
wat goede pijlen op haar boog, wordt
door medewerkers gezegd. Het blijkt
dat men met reden trots is op de Rode
Kruis Colonne, ook wel de colonne van
iet RKK (Rode Kruis Korps) ge-
noemd. Deze colonne heeft allereerst
tot taak om bij rampen georganiseerde
mlp te verlenen, ten tweede verzorgt
de colonne hulp bij sport- en andere
evenementen waarbij eerste hulp no-
dig kan zijn.

In dit opzicht heeft het Rode Kruis,
if de colonne, een bijzonder goede re-
mtatie opgebouwd bij de races op het
ircuit. "Wij hebben daar een vaste
}ost, en tijdens hoogtijdagen worden
loor ons veel medewerkers ingezet,

gelukkig blijft onze hulp meestal be-
I jerkt tot het verlenen van eerste hulp
l Dij kleine incidenten. Een flauwgeval-
I en toeschouwster, wat schaafwonden
|3ij een valpartij, en dat soort ongeval-
llen. Wij hebben wel enkele malen hulp
|moeten bieden aan coureurs die bij

rainingen of races gewond raakten.
Een zwarte dag was natuurlijk het on-

geluk enkele jaren geleden, toen een
coureur omkwam. Maar als je de his-
torie bekijkt, en dat is vanaf 1948 toch
een respectabel aantal jaren, dan is
het goed dat wij altijd aanwezig waren,
maar hebben wij verhoudingsgewijs
weinig grote ongevallen moeten ver-
werken", vertelt één der colonnewer-
kers.

Assistentie/
begeleiding

Een jaarlijkse grote taak hebben de
medewerkers van de colonne ook bij de
'Ontmoetingsdag' die jaarlijks voor
ouderen en mindervaliden wordt ge-
houden. "Eigenlijk is dat een heel pret-
tige dag. Er heerst dan zoveel blijheid
van bijvoorbeeld de gasten die in een
verpleeghuis in Haarlem wonen en die
die dag naar Zandvoort komen. Wij
zijn dan bijna allemaal op de been,
want behalve de gasten uit de regio die
naar Zandvoort komen, meestal oud-
dorpelingen, zijn er ook veel gasten die
vervoer nodig hebben om naar de

plaats van samenkomst te komen. Bo-
vendien houden wij een oogje in het
zeil en verlenen die dag hulp waar no-
dig is", wordt gezegd.

Medewerkers van de colonne verle-
nen ook assistentie bij de verzorging
van gasten in de vakantieprojecten
van het Rode Kruis. "Met de Henry
Dinant, zijn al verschillende dorpelin-
gen met vakantie geweest, maar ook
zonder dat er Zandvoortse gasten aan
deze vakantiereizen deelnemen, wor-
den onze RKK-mensen ingeschakeld.

Een taak die veel voldoening geeft",
vertelt een medewerker.

Bovendien is sinds enkele jaren een
medewerker/ster ingeschakeld op
hoogtijdagen tijdens het strandsei-
zoen. Men heeft een onderkomen ge-
vonden in de politiepost van de
Strandpolitie op de Rotonde en al heel
wat minder fortuinlijke badgasten
hebben aan de lijve ervaren dat het
goed is dat het Rode Kruis er is.

Welfare afdeling
Het welfare team van het Rode Kruis
telt een kleine twintig medewerkers-
(sters) die op basis van vrijwilligheid
mensen door middel van handenar-
beid, handwerken of andere bezighe-
den (spelletjes, lezen etc.) ontspanning
bieden. "In wezen wil het welfarewerk
de aandacht van de mensen afleiden
van hun eenzaamheid of handicap, of
anderszins", zegt mevrouw Roosen-
daal van deze afdeling. Volgens deze in
Zandvoort zeer bekende welfarewerk-
ster wordt bij 'welfare' altijd gedacht
aan de oudere of gehandicapte mede-
mens, terwijl ook jongeren ten eerste
van harte welkom zijn, maar ten twee-
de ook behoefte kunnen hebben aan
gezelschap. "Eenzaamheid onder jon-
geren, en dan bedoel ik de groep 20-35
jarigen, is geen vreemd verschijnsel",
zegt zij.

De voorpagina van het nieuwe Verhuisblad.

14 maart
heropening van de snackbar

Celsiusstraat 194
Om er een

van te maken geven wij

gratis frites mét mayonaise
van 15.00-17.00 uur en een drankje

van 17.00-19.00 uur.
Zaterdag en zondag

3 kroketten voor één piek
Dagelijks geopend van

12.00 tot 24.00 uur.

Snackbar Noord
Nét even anders!!

De specialist
in al uw

bloemwerken

Een leven vol
zonneschijn
met bloemen

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

OismmmiaxmtnamtKsaai^mamasm^^aammammamamu^iS

't Kinderwinkeltje
BUUR WEG 1-3-ZANDVOORT- TEL 16580

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tei. 15186

Hondenkapsalon „ELSE" Molenaar
gediplomeerd trimster

De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel.02507-1 3077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

ZANDVOORT OPNIEUW

i /VV^

LIJST 7
Fa. Gansner & Co,

GAS- en OLIEHAARDEN -
GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 5068 /1 3612/1 2518
Deskundig advies.

Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijbli jvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG'

DE WIT VERHUIZINGEN

ERKBJDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31.04 04

HOOGLAND
HOTEL HOOGLAND B. V. - POSTBUS 329 - 2040 AH ZANDVOORT

hotel Hoogland is een van de toonaange-
vende hotels in Zandvoort met 26 kamers
welke over' alle faciliteiten beschikken.

voor onze ontbijtgasten vragen wij:

vriendelijke ONTBUTSERVEERSTERS
ÏT1/V

vanaf eind maart t.m. september, in vaste
dienst.

schriftelijke sollicitaties aan:

hoogland hotel t.a.v. P.P. Klokkers
postbus 329 - 2040 AV - Zandvoort.

Na de waterschade zijn
wij weer geopend!
Tevens onze hartelijke dank voor
alle hulp: Fam. Bindels, Fam.

Todd, Bea Kater, Fam.
v. Campen, Fa.
Spolders

J. VAN CAMPEN EN ZOON
SCHOEN- en SLEUTELSERVICE

C. Slegersstraat 2 - Zandvoort -
Tel. 02507 - 1 54 49

Hotel Lammy
vraagt voor het a.s. seizoen

dames
voor de huishouding van het hotel

en

bedienend personeel
Soll. na tel. afspraak met Henk v.d. Werff,
Hogeweg 34. Tel. 13466

• Rode Kruis medewerkers bij de Vijverhut in 1950. Van links naar rechts, zittend: dr. Ensinger, H.C. de Jong sr.,
J.C.Jung, Hr.v.d.Ban, dokter Robbers.
hierachter v.l.n.r.: Aga Joukes Paap, Janny Keur, mevrouw van Hamburg, Loes Kerkman-Cazander, J.W. van Bremen-
Snijder, Nan Frank-Kroon, Dint Bos-Vis, Alie Poots-Hogenesch, Bep Hogenesch,
Juist zichtbaar hierachter: Janny Loos-Rudolphus, Jan Kraaijenoord, Piet Keur, August Frank, Dick Doomenkamp en
Wim van Braam.
Op de achterste rij v.l.n.r.: Willy van der Mije, Siem Molenaar, Jaap Kraaijenoord, Cor de Jong, Willem van Koningsbrug-
gen, Jac. Bosman, Herman van Vliet, Klaas Verschoor, Siem de Jong jr., Willem van Rooy, Jan Loos, Ab Bos en Arie
Uoos.

Een ander bezwaar is het feit dat bij
welfare altijd gedacht wordt aan vrou-
wen, terwijl ook voor mannen deze af-
deling van het Rode Kruis veel kan
betekenen. Belangrijk is daarom de
soosmiddag die op donderdag wordt
gehouden in het Rode Kruisgebouw
aan de Nicolaas Beetslaan. Behalve
handwerken of handenarbeid wordt er
onder het genot van een kopje koffie of
thee ook veel gedaan aan onderling
contact. Door middel van kaart- en
andere spelletjes komen de gasten
meestal wel los. De soosmiddag wordt
van 13.30-15.30 uur gehouden en ieder-
een is er van harte welkom. Sinds en-
kele jaren worden op deze soosmidda-
gen ook diashows of andere activitei-
ten gedaan die een centraal karakter
hebben. "Dan wordt er niet gehand-
werkt maar doet iedereen mee aan bij-
voorbeeld kienen, of geniet van een
diashow. Pas geleden hebben wij de
dia's vertoond van de laatste ontmoe-
tingsdag, succes verzekerd", glimlacht
mevrouw Roosendaal.

'Afleiding bezorgen'dat is de taak
van de medewerksters van de welfare-
afdeling. Of dit nu is in het Rode
Kruisgebouw op de soosmiddagen, of
betekent er op uit gaan en anderen
bezoeken, deze doelstelling wordt bijna
dagelijks uitgedragen. "Wij komen ook
in de bejaardencentra van Zandvoort,
maar ook bij particulieren en bij voor-
beeld in het Strandhotel. Met eenvou-
dige materialen zijn wij in staat veel
mensen afleiding te bezorgen. Samen
bezig zijn betekent: Ervaren dat men
ondanks een handicap of ziekte in
staat is zelf iets te maken van blij ven-
de waarde; een interesse delen met ie-
mand anders en heel belangrijk, daar
samen plezier aan beleven", zegt me-
'vrouw Roosendaal.

Medewerkers/sters
Deelnemers en vrijwilligers maken
een praatje. Dat praatje betekent in
het welfarewerk een brug naar de bui-
tenwereld. "Dat gesprekje is gezel-
schap, gezelligheid, een gevoel van er-
bij te horen" verduidelijkt Jan
Schuurman die als colonnelid in
Zandvoort actief is.

Graag zouden zowel de colonne als
de welfare over méér vrijwilligers be-
schikken om nog meer taken te kun-
nen uitvoeren. Het Nederlandse Rode
Kruis heeft een aantal taken die
voortkomen uit de statuten, zoals: Het
hebben van een informatiebureau,
het verlenen van hulp bij rampen, oor-
log en andere bijzondere gebeurtenis-
sen aan gewonden, zieken en anders-
zins hulpbehoevenden. Dit is het
hoofddoel, daarnaast zijn er activitei-
ten voor en met gehandicapten, bloed-
transfusiedienst, Jeugd Rode Kruis,
Medic Alert, Orgaan-en weefseltrans-
plantatje, de radio-medische dienst,
telefooncirkels, thuiszorg, trombose-
dienst en de welfare. "Juist op plaatse-
lijk gebied in Zandvoort willen wij
graag onze taken uitbreiden. Daarbij
denken wij aan een afdeling van het
Jeugd- Rode ^ Kruis", vertelt Jan
Schuurman. Maar ook bij de colonne
zou men graag een twintigtal nieuwe
vrijwilligers(sters) begroeten. "Ge-
woon mensen die het fijn vinden om de
taken die het Rode Kruis zich heeft
gesteld mee te helpen uitvoeren", ver-
duidelijkt hij.

Men hoopt aanstaande zaterdag,
wanneer het 'open huis' wordt gehou-
den toch enkele nieuwe medewerker-

ste noteren. Colonneleden en Welfare-
werkers staan klaar om alle gewenste
inlichtingen te verschaffen.

Eigen huis
Open huis

In de loop der jaren zijn de verschillen-
de afdelingen van het Rode Kruis in
diverse gebouwen(tjes) gehuisvest ge-
weest. De afdeling met de meeste
adresveranderingen is ongetwijfeld
geweest de welfareafdeling. Nadat in
het begin van de zestiger jaren het
'Loosje' aan de Kanaalweg werd geo-
pend (vernoemd naar de medewerker
Arie Loos), bleek dat men na zo'n twm-
tig jaar toch wel uit dit oude vissers-
huisje was gegroeid. Speciaal deze af-
deling van het Rode Kruis was be-
hoorlijk gegroeid, voorraden en vrij-
willigers pasten niet meer in de be-

perkte ruimte. Men vond een
onderkomen in de Klimop kleuter-
school, doch toen deze moest wijken
voor woningbouw, begon de huisves-
ting nijpend te worden. Uiteindelijk
kon men de voormalige Josina van den
Enden kleuterschool aankopen Deze
werd door de leden grondig verbouwd.

De colonneleden beschikken nu over
een eigen lokaal, evenals de welfare
afdeling. Er werd een garage gebouwd
voor de ambulancewagens, de kinder-
toiletjes moesten plaatsmaken voor
onder andere een mvahdentoilet. Het
gebouw kreeg een nieuw verfje. het

hek werd vernieuwd, en de bomen ge-
snoeid. Op het vroegere speelterrein
werd een groot rode kruis geschilderd.
Of dit terrein ook gebruikt kan wor-
den voor een helicopter is nog niet be-
kend, doch dit zal later worden onder-
zocht.

Zaterdag wordt het gebouw door
burgemeester Machielsen officieel ge-
opend, waarna een receptie wordt ge-
houden. Hierna volgt het open huis
voor belangstellenden van 15.30-17.00
uur.

MARGREET ATES
JAN SCHUURMAN

Bereikbaarheid
Rode Kruis
Secr. Zandvoort:
Fahrenheitstr.62,
tel: 02507-15193

Rode Kruisgebouw
Nic.Beetslaan 14
tel: 02507-14345

Rode Kruis Colonne
Staringstraat 5
tel: 02507-14622

Afdeling Welfare
Treubstraat 6
tel: 02507-14464

De opening van het
Loosje

v l n r J.C Jung Bep
Kriele Loes Kerk
man Nel Doorne
kamp, mevrouw

Loos

Op dinsdag 25 maart

iroot MODESPEKTAKEL

m.m.v. kap- en schoonheidssalon

„Janine" Kosterstraat 11, Zandvoort
Kap- en schoonheidssalon

„MJnique" Zandvoortselaan 369 Bentveld

„Miniclub" Kindermode
Kerkstraat 19 Zandvoort

Aranka" Modes Kerkstraat 19

- BrUJdsboetJek Mlnahassastr. 27 Haarlem

„BrOSSOJS" SChoenen Kerkstraat 30 Zandvoort
Entree 25,- p.p. inkl. koffie-complet, drankje, loterij en een leuke attentie.
Let op! de 10% korting bij de verschillende zaken op de entreekaart.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de deelnemende kapsalons en modezaken.

Aanvang 20.00 uur in ver. gebouw „DE KROCHT"

J J

• Daniëlle Laarman en Ilse Schrader in een pas de deux. Zij waren het die hun
inedescholieren trainden voor de dansscènes.

ADVERTENTIE

Waarom kan juist de WD onze
gemeentebelangen goed behartigen?

Omdat de VVl) beschikt over bekwame plaatselijke vertegen-
woordigers. die ome gemeente door en door kennen. Doordat de
VVD een landelijk georganiseerde partij is, zi|ii WD gemeente
raadsleden ui Maat onze gemeentebelangen ook in de provincie en
m Den Ha;ig te behartigen.

Gertenbachmavo brengt actuele musical
met vaart en allure over het voetlicht
ZANDVOORT - Leerlingen en
leerkrachten van de Gertenbach-
mavo in Zandvoort hebben hét
weer gedaan. Ze wisten namelijk
een revue/musical te brengen
waar de vonken van afspatten,
met een actueel onderwerp, snelle
dansen, goede zang en vaart in de
voorstelling. Deze mavo heeft de
reputatie dat de jaarlijkse uitvoe-
ring van de leerlingen een succes
wordt. Het moet moeilijk zijn ie-
der jaar aan aanvaardbaar ni-
veau te halen. In 1986 is men cum
laude geslaagd.

Discriminatie staat centraal in de 'Se-
aside Story', waar twee groepen, na-
melijk de 'punks' en de 'disco's' elkaar
het leven zuur maken. Net als in de
Westside Story, laat liefde zich niet
dwingen, het punkgrietje (een knappe
rol van Barbara de Wit) wordt verliefd
op de discobink (Paul Drommel) en dat
geeft problemen.

Het eerste bedrijf geeft een confron-
tatie te zien van de disco's en de punks,
met erg goed ballet. Dit ballet krijgt
een extra dimensie wanneer blijkt dat
twee leerlingen, Daniëlle Laarman en
Ilse Schrader, zelf de choreografie
schreven en gezamenlijk ook de ande-
re leerlingen voor deze uitvoering heb-
ben getraind. Een 'open doekje' voor
het gevecht tussen beide meisjes als
disco en punk (prachtig dat zwaaiende
kettinkje) was zeer terecht. Bovendien
blijken er leerlingen met meer, en
soms ook mindere, stemmen naar de
Gertenbachmavo te gaan. De moed
om alleen te zingen verdient alle waar-
dering.

Na een bedrijf in de hedendaagse
onverdraagzame wereld, worden de
spelers door een boodschapster uitge-
nodigd naar de 'andere' wereld te
gaan. Hier leeft men 'in vrede' naast
elkaar. Leuk de vondst om niet in ho-
ger sferen te verdwalen, maar het pu-
bliek kennis te laten maken met de
onderwereld van Hades, waarin ook
nog een klein stukje Griekse geschie-
denis is verwerkt. Orpheus en Eurydi-
ce. Ook nu ontvangt Orpheus op-
drachten die hij moet uitvoeren, waar-
na hij Eurydice zou terug mogen ne-
men. Dit lukt niet, en zij blijven voor-
goed gescheiden.

Het publiek, vrijdagmiddag de leer-
lingen van de hoogste klassen van de
Zandvoortse basisscholen, leefde bij-
zonder mee. Kostelijk de opmerking

• De totale cast van de musical 'Seaside Story' die drie avonden en een middag het publiek wisten te boeien.
FOTO S DICK LOENEN

van een basisscholier "Hé je bent ver-
dwaald hoor, je zit in de verkeerde
voorstelling", tegen de boodschapster
van de andere wereld die plotseling
over het toneel schuifelt. Zij vormde
(verkleed als alcoholiste) een groot
contrast in het verhaal en niet alleen
de basisscholieren vroegen zich af,
waar haar optreden toe zou leiden.

Het tweede bedrijf, complimenten
voor decor-ontwerpers en makers,
kende zowaar twee liefdesverhalen.
Toch blijkt ondanks alle goede bedoe-
lingen dat zelfs hier gediscrimineerd
wordt. De politiek leider die duidelijk
stelt: Ik ben de leider, voor vrouwen is
hier geen plaats" roept het eerste geval

van verwarring op over de vermeende
gelijkheid in de andere wereld. Het op-
treden van Hades is eveneens wat be-
denkelijk, zodat de gasten, de disco-
knaap en het punkmeisje besluiten
toch maar terug te keren tot de gewo-
ne wereld. Daar komen door de band
tussen beide hoofdrolspelers ook de
beide groepen tot elkaar en tonen
meer begrip voor elkanders stand-
punt.

De voorstelling wordt besloten met
de voordracht: "Discriminatie is dit, zij
is zwart en hij is wit, de één is disco, de
ander punk, die houdt van rock en die
van funk, maar dit vergeten wij nu
allemaal, laat iedereen dit brullen, de

hele zaal: Wat dacht je dan van dit'
Voor ons is discriminatie shit".

Het is ondoenlijk om de vele inede-
spelenden bij naam te noemen, een
uitzondering voor Judith Hanekroot
als 'Griet Friet' met haar sprekende
ratjes mag wel gemaakt worden. Ook
de jeugdige musici leverden een uitste-
kende bijdrage aan het geheel. In to-
taal een zeer goede voorstelling onder
leiding van Huub Schrage, Gerard
Hokke, Krijn Kluft en Herman Swa-
nink de leerkrachten en de onvermoei-
bare inzet van de leerlingen van de
eerste, tweede en derde klassen van de
Gertenbachmavo.
M.Ates.

Vesper rondom
Johann S. Bach
ZANDVOORT - Zondagavond 35
maart wordt m de Hervormde Kerk ob
het Kerkplein m Zandvoort een Ves-
per rondom Bach gehouden. Naar de
aloude traditie van de vespers zal ook
deze omgeveer dertig minuten dure'Ji
en voornamelijk uit liederen bestaan.
Het Toonkunst Oratorium Koor
(TOZ) zal onder leiding van Frarfs
Bleekemolen een aantal van de bè-
kendste koralen uit de Mattheus- en
Johannes Passion van J.S.Bach te'h
gehore brengen. Tevens wordt er eep
fragment uit de 22ste Bach-Cantate
worden gezongen met André Meul-
man als solist. Voor deze gelegenheiü
wordt het Zandvoortse Toonkunst-
koor uitgebreid met leden van het
Hervormd Kerkkoor uit Zandvoort.
De orgelbegeleiding is in handen van
H. van Amerom.

In korte verbindende teksten zullen
de predikanten Van Leeuwen en
Brinkman naar een verband worden
zoeken tussen Bach's persoonlijke le-
vensomstandigheden en de teksten
van de indrukwekkende koralen, die al
zoveel eeuwen lang de mensen hebben
geïnspireerd.

De toegang is gratis, wel is er een
collecte aan de uitgang ter bestrijding
van de aan deze \ e^per verbonden kos-
ten.

Knnstexpositie
in bibliotheek

ZANDVOORT - Vanaf heden tot en
met 31 maart exposeert Jaap Siemons
ze\entien schilderijen m de openbare
bibliotheek in Zandvoort. Siemons
\olgde de academie voor Beeldende
Kunsten Artibus in Utrecht, studeer-
de aan de L'Ecole Nationale Superieu-
re des Beaux-Arts m Parijs en de
Rijksacademie in Amsterdam.

Zijn werk omvat verschillende tech-
nieken, zo zijn er olieverf op linnen,
aquarellen en pastels. acryl op papier,
acryl op linnen op deze expositie te
zien. Siemons werd in Amsterdam ge-
boren en heeft in 1985 een aantal ma-
len in zijn geboortestad geëxposeerd.
Onder andere m Arti & Amicitiae. Hij
ontving in 1982 de Paul Tetar van El-
venprijs.De tentoonstelling is te bë-
zichtigen gedurende de openingsuren
van de Zandvoortse bibliotheek.

Vrijwillige Hulpverlening
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Auto's in beslag
genomen
ZANDVOORT - Een 19-jarige Haar-
emmer heeft zijn auto moeten inleve-
en toen hij in Zandvoort over de bou-
evard Barnaart reed. De lampen van
ijn voertuig waren niet goed afge-
teld. Toen de politie hem aanhield en
Ie wagen aan een nader onderzoek on-
lerwierp, bleek er technisch niet zo-
eel meer te deugen. De Haarlemmer
leed toen maar afstand van zijn auto-

mobieltje.

Ook een 35-jarige inwoner uit Vin-
kenveen liet zijn auto in Zandvoort
achter. Hij werd 's avonds laat aange-
houden op de Hoogeweg omdat zijn
auto technisch niet in orde was. Bij
lader inzien deed hij afstand van zijn
auto.

kend gemaakt dat de finale-
wedstrijden voor de O'Neill
Pro World Cup in Zandvoort
zullen worden gehouden. Dit
gebeurt in de herfstvakantie
in de periode van 10-19 oktx>
ber. Voor deze afkondiging wa-
ren verschillende vertegen-
woordigers van gemeentebe-
stuur, bedrijfsleven en surfwe-
reld uit Zandvoort naar de
Hiswa gereisd. Immers men
had andere concurrenten, de
badplaatsen Noordwijk en
Kijkduin, door een zeer eens-
gezind optreden en geruggé-
steund door het gemeentebe-
stuur verslagen.

Bedrijfsleven slaat de handen ineen

O'Neill Pro World Cup
dit najaar in Zandvoort
In een uitverkocht huis, werd donder-
dagavond in Hotel Keur de medewer-
king gevraagd van het gehele Zand-
voortse bedrijfsleven geld beschikbaar
te stellen om dit evenement naar
Zahdvoort te halen. Het 'Samenwer-
kingsverband' was tot op dat moment
in een felle concurentiestrijd gewik-
keld met de andere badplaatsen die
hiervoor, door de O'Neill organisatie
waren benaderd. Door O'Neill werd

een bijdrage gevraagd van circa
ƒ 125.000,-, van de gemeente en/of het
bedrijfsleven. Het Samenwerkings-
verband (VVV, Horeca, Hanze en
Strandpachters) had reeds toezeggin-
gen ontvangen voor een bedrag van
ƒ71.000,-, doch een gemeentegaran- GrOOt SllCCCS
tie, en geld uit het bedrijfsleven was
dringend noodzakelijk, voor het reste-
rende bedrag. Dit laatste bleek uitein-
delijk geen probleem, toen de vergade-

ring 's avonds laat werd gesloten, kon
het telegram aan O'Neill worden ver-
zonden dat men in Zandvoort klaar
staat om de surfers te ontvangen.

Om iedereen op de hoogte te stellen
van deze en andere plannen was door
het Samenwerkingsverband een extra

Jan Jongsma; Prits van Caspel Ineke Wind Richard van As Jan Termes Henk van Ekeren Ron Schouten

Gem.Bel.Zvoort. VVD PvdAzandvoort CDA Zandvoort D66 Zandvoort 2000

ZANDVOORT - De Party van
de Arbeid is ongetwijfeld als gro-
e overwinnaar van de gemeente-

raadsverkiezing 1986 uit de bus
ekomen. Bij het sluiten der per-

sen was de exacte uitslag nog niet
>ekend, doch gerekend mag wor-

den-op vijf zetels.

De VVD was de grootste verlie-
zer, hoewel een vaste kern de par-
ij trouw bleef, moet toch met een
'erlies van drie a vier zetels reke-

ning gehouden worden. Winst
eveneens voor het CDA en D66
die waarschijnlijk met drie, res-
pectievelijk twee zetels in de raad
lullen zijn vertegenwoordigd,
lemeente Belangen Zandvoort
leeft als nieuwe partij een goed

resultaat behaald. Op drie zetels
wordt gerekend. Afhankelijk van

Fors verlies voor liberalen

Socialisten de grote winnaars
de kiesdeler zullen noch Zand-
voort 2000 of Zandvoort Op
Nieuw in de komende periode in
de raad zijn vertegenwoordig.

Het enthousiasme bij de socialisten
uit de badplaats was groot, toen, naar
mate er meer uitslagen van de diverse
stembureaux binnenkwamen bleek
dat zij dé grote winnaars zijn van deze
gemeenteraadsverkiezing. Tevreden-
heid eveneens bij het CDA en D66,

waar evenals bij Gemeente Belangen
Zandvoort het aantal zetels werd be-
haald, dat werd verwacht.

Het juiste aantal zetels dat in de
Zandvoortse raad door de diverse par-
tijen en groeperingen zal worden be-
zet, zal eerst morgen bekend gemaakt
worden.

Ineke Wind de lijsttrekker van de
PvdA zei aan het begin van de avond
dat haar partij rekende op vier volle en

een restzetel. Wellicht dat de PvdA
zelfs zes zetels zal gaan bezetten, een
ongelooflijk resultaat dat door deze
partij nimmer in Zandvoort werd be-
haald.

Het CDA (Ingwersen>en D66 (Tern-
mes) toonden zich eveneens verheugd
over het stemgedrag van de Zandvoor-
ters, die in groter getale naar de stern-
bus waren gekomen dan in 1982. De
landelijke trend heeft zich ook in
Zandvoort voortgezet.

Zandvoort Op Nieuw

Jongsma (Gemeeente Belangen
Zandvoort) zei eveneens te rekenen op
drie zetels, een resultaat dat ook door
deze partij, een samenvoeging van In-
spraak Nu en Gemeente Belangen,
werd gehaald.

De beide jongste loten aan de politie-
ke stam van Zandvoort, Zandvoort
2000 en Zandvoort Op Nieuw toonden
geen spijt over de behaalde resultaten.

"Het is natuurlijk jammer, maar al de
politieke activiteiten van de laatste
maanden heeft de bevolking wel wak-
ker geschud, dus hebben wij duidelijk
in een behoefte vorzien", stelde Schou-
ten van Z.O.N.

Gezien de uitlatingen van zowel de
VVD als de PvdA, ziet het er naar uit
dat er in de toekomst in Zandvoort een
samengaan van de VVD en PvdA in
het college niet tot de onmogelijkhe-
den zal behoren.

vergadering uitgeschreven voor leden
en niet-leden van de drie betrokken
verenigingen en de VVV. De respons
was onverwacht groot. Er waren zo-
veel geïnteresseerden gekomen, dat
men in Hotel Keur stoelen te kort
kwam.

Woordvoerder deze avond was Pred
Paap, voorzitter van de Horeca Neder-
land, afdeling Zandvoort, die de aan-
wezigen op de hoogte bracht van de
diverse plannen. Bij de presentatie
van de World Surf Cup werd hij bijge-
staan door strandpachter Gert Toon-
en die via de surfers Klijn en Driehui-
zen in contact was gekomen was met
de organisatoren van dit evenement,
O'Neill en Pall Mail. Volgens Toonen
wilde de organisatie van dit evene-
ment wel graag naar Zandvoort, ont-
ving Zandvoort ook alle medewerking,
maar de Zandvoorters moesten wel de
portemonnaie trekken en snel beslis-
sen, anders ging het evenement naar
één van de andere badplaatsen langs
de kust.

Olympische Spelen
Duidelijk werd wel dat dit evenement
niet alleen in 1986 in Zandvoort zal
worden gehouden, maar dat de Zand-
voorters bedongen hebben dat dit dan
zeker de eerstvolgende vijf jaar moet
gebeuren. "Dan is het 1991, en in 1992
heeft Amsterdam misschien de Olym-
pische Spelen. Omdat het surfen bij
die spelen een promotiesport is, kun je
nu al nagaan wat wij dan in 1992 heb-
ben. De promotiesport van de O.S. bij
ons voor de deur. Dat zou helemaal
fantastisch zijn", aldus een enthou-
siaste Toonen.

Door voorzitter Moerenburg van de
Hanze werd nog eens naar voren ge-
bracht dat het evenement 'seizoenver-
lengend' zal werken. "Het evenement
zal gehouden worden voor de Rotonde.
De Strandpachters daar mogen, wan-
neer zij dit willen, blijven staan dus is

• Het 'jumpen' in de surfsport, een
spectaculair schouwspel dit najaar
voor Zandvoorts kust. (arch,elfoto)

hier zeker sprake van een seizoenver-
lenging. Wanneer de pachters er niet
voor voelen, dan zal een grote tent
worden neergezet waar het horecage-
beuren in wordt gehuisvest. Pachters
hiervoor hebben zich al aangemeld"r
vertelde hij.

Aan het einde van de avond kon het
'Samenwerkingsverband' opgelucht
constateren dat er genoeg financiële
steun vanuit het bedrijfsleven werd
toegezegd zodat het telegram, dat
Zandvoort bereid en in staat is een
perfect evenement te organiseren, kon
worden verzonden. "Wel moet opge-
merkt worden dat ook het gemeente-
bestuur bijzonder positief heeft gerea-
geerd", voegde Pred Paap hier nog aan
toe. Maandagmiddag was het dan zo
ver. Op de Hiswa werd bekend ge-
maakt dat de O'Neill Pro World Cup
naar Zandvoort komt. De campagne
hiervoor is al gestart en Zandvoort re-
kent op zo'n twee- tot driehonderd
duizend bezoekers in een van oudsher
stille periode. £'<

Daders motor-
diefstal gepakt
ZANDVOORT - De Zandvoortse poli-
tie maakt bekend dat de motordiefstal
die op 10 maart werd gepleegd in
Zandvoort Noord is opgelost. Op die
datum werd een motor gestolen uit
een garagebox in de Plemingstraat. In
verband hiermee is een 15-jarige jon-
gen uit Bentveld door de Bloemen-
daalse politie aangehouden. Hij heeft
bekend. Een tweede dader zal nog wor-
den aangehouden.

Wim Mensinkhuis wordt met sluiting bedreigd

Steun van gemeente in strijd
tot behoud is noodzakelijk

ZANDVOORT - Door de Provincie Noord-Holland is het ontwerp-
plan voor de verzorgingstehuizen 1987-1991 bekend gemaakt. Een ont-
werpplan dat in Zandvoort voor beroering heeft gezorgd, want het
verzorgingshuis voor ouderen aan de Hoogeweg, het Wim Mensink-
huis zou gesloten dienen te worden. Een bericht dat voor directie en
bestuur van dit tehuis van de Humanistische Stichting Reinalda/-
Wim Mensinkhuis niet onverwacht is gekomen.

Voor de bewoners echter is het een
grote teleurstelling. Velen hadden ver-
wacht dat zij in het Wim Mensinkhuis
zeker nog jaren hadden kunnen blij-
ven wonen. Door de VVD'er Methorst
is reeds schriftelijk bij het college aan-
gedrongen op meer informatie en
wordt de vraag gesteld of het college
bereid is invloed uit te oefenen om de
sluiting te voorkomen.

Algemeen directeur Brookman stelt
dat het van groot belang is wanneer
het bestuur van de stichting tezamen
met de gemeente de juiste argumenten
weet te vinden en aan te dragen die
een sluiting kunnen voorkomen.
"Steun van de • gemeente Zandvoort
sorteert ongetwijfeld effect" is hij van
mening.

Door de Provincie wordt gezegd dat
men in de planperiode het aantal ver-
zorgingsplaatsen in verzorgingshui-
zen met zo'n 2500 in Noord-Holland
denkt te kunnen verminderen. Dit
wordt gedaan op grond van bereke-
ningen van de behoefte aan verzor-
gingsplaatsen in 1990, 1995 en 2000.

Deze behoefteberekening is uitge-
voerd per gemeente, die uitkomsten
zijn weer vergeleken met het aantal
aanwezige verzorgingsplaatsen in een
gemeente. Omdat wordt gezegd dat
sluiting van een huis alleen wordt
voorgesteld wanneer het gaat om een
huis dat niet meer aan de eisen vol-
doet, moet voor het Wim Mensink ge-
rekend worden dat het behoort in de
tweede categorie, namelijk dat er een

overschot aan verzorgingsplaatsen zal
ontstaan.

Tien jaar
Het Wim Mensinkhuis vierde vorige

week woensdag 12 maart in intieme
kring met medewerkers en bewoners
het tien-jarig bestaan. Oorspronkelijk
werden hierin ondergebracht bewo-
ners die extra verzorging behoefden.
Hoofdzakelijk echtparen waarvan de
ene partner de andere niet meer die
verzorging kon bieden die hij/zij nodig
had. In 1976 werd op deze wijze duide-
lijk in een behoefte voorzien. Tegen-
woordig echter zijn de meeste verzor-
gingstehuizen wel zo ingericht dat ook
de meer hulpbehoevenden hierin kun-
nen worden geplaatst, in dit opzicht
zou het Wim Mensinkhuis zichzelf
overleefd kunnen hebben, ware het
niet dat er nog steeds lange wachtlrj-
sten bestaan voor opname voor een
verzorgingshuis in de regio.

De veranderde opzet in het ouderen-
beleid waarbij uitgegaan wordt van
moderne verzorgingshuizen met mo-
gelijkheden om wijkfuncties uit te oe-
fenen, wordt als één van de redenen
aangevoerd het Wim Mensinkhuis te
sluiten. Doch in Zandvoort is het juist
het Wim Mensinkhuis dat een wijk-

functie zou kunnen uitoefen. Het is
namelijk het enige verzorgingshuis
voor ouderen dat zich in het centrum
van het dorp bevindt.

Oude bomen
Algemeen bekend is het gezegde dat

men oude bomen niet mag verplaat-
sen. Juist de oud-dorpelingen die een
plaatsje hebben gevonden in het Wim
Mensinkhuis tillen zwaar aan de slui-
ting. Ze vrezen het contact met fami-
lieleden en vrienden te verliezen. Doch
ook andere bewoners die nu al jaren in
het Wim Mensinkhuis wonen, zien als
een berg op tegen een eventuele ver-
huizing. Door algemeen directeur
Brookman wordt gezegd dat de bewo-
ners erop kunnen rekenen 'dat ze niet
in de kou komen te staan'. "Dit geldt
ook voor de medewerkers. Wij maken
deel uit van een grote organisatie
waarbinnen alle mogelijkheden be-
staan om iedereen goed op te vangen",
stelt hij.

Voorlopig is het echter nog lang niet
zo ver. Ten eerste betreft het hier een
ontwerpplan waarover een definitieve
beslissing wordt genomen nadat alle
inspraakronden zijn gehouden. Voor-
lopig is men van plan om in ieder geval
argumenten op tafel te brengen die de
Provincie ervan weerhouden het Wim
Mensinkhuis te sluiten. "Dat moet na-
tuurlijk uiterst zorgvuldig gebeuren.
Wij moeten wel de juiste argumenten
aandragen. Steun van het gemeente-
bestuur zal natuurlijk effect sorteren.
Wij zullen samen deze strijd moeten
aanbinden", zegt de heer Brookman.

Ook door Methorst wordt in zijn
schrijven aan het college van b. en w.
van Zandvoort gepleit voor gemeente-
lijke steun en medewerking in deze
kwestie.

Andere mogelijkheden
Door bestuur en stichting van het

Reinalda/Wim Mensinkhuis wordt in
een schrijven aan de bewoners gezegd
dat wel degelijk rekening gehouden zal
worden met de wensen van de bewo-
ners wanneer men moet verhuizen.
Ook overplaatsing naar de twee ande-
re verzorgingshuizen in Zandvoort het
Huis in de Duinen en het Huis in het
Kostverloren wordt niet uitgesloten
geacht. "Doch overleg zou dan op gang
moeten worden gebracht. Wanneer
inderdaad tot sluiting moet worden
overgegaan, dan zal dat zeker nog een
aantal jaren in beslagnemen. Voorlo-
pig nemen wij gewoon nieuwe bewo-
ners op, al zullen wij hen natuurlijk
wel op de hoogte brengen van de situa-
tie. Dat is zondermeer zonneklaar"
zegt Brookman.

Overigens bestaat bij de algemeen
directeur de mening dat de soep mis-
schien niet zo heet gegeten zal worden
als die nu wordt opgediend. "Alles is
betrekkelijk, wanneer ik bedenk dat de
Maria Stichting in Haarlem gesloten
diende te worden, de burgerbedden uit
het Marinehospitaal moesten verdwij-
nen, dan zie ik de toekomstig nu wel
niet direct zonnig, maar zeker ook niet
hopeloos tegemoet. Wij zullen doen
wat wij kunnen om het Wim Mensink-
huis voor Zandvoort te behouden"
stelt hij.

WATER-
STANDEN

Datum HW LW HW LW
20 mrt 10.33 05.17 23.22 18.01
21 mrt 12.05 06.27 --.- 19.34
22 mrt 01.03 07.56 13.12 21.01
23 mrt 01.5009.1613.5822.02
24 mrt 02.26 10.12 14.35 22.54
25 mrt 02.59 10.56 15.09 --.--
26 mrt 03.32 00.45 15.45 11.34
27 mrt 04.0801.3816.2312.08
Maanstanden: 26 mrt.VM 4.02 uur
Springtij: 27 mrt 16.23 uur,
NAP + 119 cm.

Piekentrein rijdt in mei
ZANDVOORT - De Zandvoorters
hebben hun zin gekregen. Op de
door hen aangegeven data zal de
'piekentrein' van Amsterdam CS
rijden naar het station Zand-
voort. Op 30 april (Koninginne-
dag), 5 mei (Bevrijdingsdag), 8 mei
(Hemelvaartsdag), 11 mei (moe-
derdag) en de laatste zondag in
mei, de 25ste, kunnen passagiers
vanaf het Centraal Station in
Amsterdam voor een gulden een
retourtje Zandvoort kopen. Ze
worden dan vervoerd met een su-
persnelle comfortabele dübbel-
dekker. l

Dit gebaar van de Nederlandse
Spoorwegen wordt gemaakt om
de toerist die eerder dit jaar Zand-
voort niet per trein kon bereiken,

wat tegemoet te komen. Door de
Zandvoortse VVV wordt momen-
teel een "Piekencouponboekje"
samengesteld. Hierin bevinden
zich een aantal coupons waarop
de reiziger in Zandvoort voor een
gulden in diverse zaken een klei-
ne attentie kan kopen. Overwo-
gen wordt om deze couponboekjes
in de trein te laten uitdelen door
leden van de Folklore Vereniging
De Wurf in klederdracht.

Men verwacht op deze zonda-
gen veel Amsterdammers in
Zandvoort omdat de Spoorwegen
door middel van grote adverten-
ties in het Amsterdams Stadsblad
de aandacht van de hoofdstede-
lingen op deze treinreis zal vesti-
gen.

Inbrekers deze
week weer op pad
ZANDVOORT - De afgelopen week
zijn weer een aantal diefstallen en in-
braken in woningen door de politie
geregistreerd. Dinsdag verdwenen uit
een woning aan de Lorentzstraat een
videorecorder en een kleuren-TV, don-
derdag misten bewoners in de A.J. van
der Moolenstraat geld en een videoto-
ren en werd een inbraak gemeld in een
woning aan de Zandvoortselaan. Bo-
vendien werd een viskar vanaf de Ka-
naalweg gestolen en een motorfiets
ontvreemd op de Boulevard Barnaart.

Op vrijdag bleken dieven opnieuw
hun slag geslagen te hebben in de A.J.
van der Moolenstraat. Nu werden sie-
raden en een geluidsinstallatie ver-
mist. Ook zijn er diverse diefstallen
vanuit geparkeerde auto's gepleegd.
Door de politie wordt een onderzoek
ingesteld.

Schoon plein
ZANDVOORT - Het Raadhuis-
plein ligt er weer schoon bij. Dit is
te danken aan de verkiezingskan-
didaten van de Zandvoortse poli-
tieke partijen die zondagmorgen
driftig de bezem hebben gehan-
teerd.

Zaterdag werd op het Raad-
huisplein de zogenaamde 'Politie-
ke Markt' gehouden. Afgevaar-
digden van de diverse politieke
partijen en groeperingen die deel-
namen aan de gemeenteraads-
verkiezing waren met kraampjes
en ander materiaal aanwezig om
de inwoners op het belang van
hun partij te wijzen.

Om vier uur echter kwam er
een grote kraanwagen en nam de
kraampjes mee. De politici haast-
ten zich naar huis om de toch wel

verkleumde ledematen te war-
men. Wat achter bleef was het
verkiezingsmateriaal en ander
afval. Dit tot ergernis van omwo-
nenden. Ze belden zondagmorgen
de directeur PW uit bed en vroe-
gen "of er nog geveegd werd op
zondag. Of blijft dat allemaal
maar zo liggen tot maandag?". De
directeur klom in de telefoon en
verzocht de politici vriendelijk
doch beleefd ervoor te zorgen dat
de troep werd opgeruimd. En ze
kwamen, gewapend met bezems
en afvalzakken werd door links
en rechts, van hoog tot laag fana-
tiek de straat schoongeveegd. Of
ook zo rigoreus in de eigen partij-
/groepering de bezem wordt ge-
hanteerd wanneer er straten
moeten worden schoongeveegd is
niet bekend.

Na wilde achtervolging
dieven en buit gepakt
ZANDVOORT - De geldkluis die door
een viertal personen werd buitge-
maakt in een drogisterij aan de Kerk-
straat is weer bij de eigenaar terug.

Vrijdag werd omstreeks half zeven
werd een overval gepleegd in de drogis-
terij en werd de kluis meegenomen, de
daders vluchtten in een auto. De ach-
tervolging werd direct door de Zand-
voortse politie ingezet. Bij de Buiten-
rustbrug in Haarlem werd de auto van
de daders ingehaald en door de politie
tot staan gebracht. Hierbij vluchtten
twee personen uit de auto. De twee
overgeblevenen werden door de politie
aangehouden en teruggebracht naar
Zandvoort. De geldkluis bevond zich
nog in de auto.

Omstreeks half elf werden door de
politie van Heemstede twee personen
aanghouden die zich wat verdacht op-
hielden bij het station Heemstede.
Omdat zij aan het signalement van de
voortvluchtigen beantwoordden, wer-
den zij naar Zandvoort overgebracht.
Een confrontatie met de drogist had
geen resultaat. Zij bleken niets van de
overval af te weten. Wel zijn zij aange-
houden en op grond van de Vreemde-
lingenwet weer overgedragen aan de
Heemsteedse politie.

ADVERTENTIE

een
vlotsuède

jack?

see Morris
befbre

you buy
Haarlem:

Barteljorrisstr. 20 (bij Grote Markt)
tel.(023)312655

Amsterdam:
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)

tel.(020)223596

Vrouw te laat
achter het stuur
ZANDVOORT - Zondagavond stond
een Zandvoortse automobilist zijn
vrouw te laat toe achter het stuur van
hun auto plaats te nemen. Het echt-
paar reed omstreeks 21.00 uur in de
Celciusstraat toen de man met de
rechtervoorzijde van zijn auto de lin-
kerzijde van een geparkeerde auto
raakte.

\
De man stapte uit, en zijn vrouw nam
zijn plaats achter het stuur in. Dit
werd opgemerkt door enkele inwoners.
Toen de politie arriveerde om de scha.-
de op te nemen, werd eveneens duide-
lijk dat de man onder invloed van alco^
hol had gereden. Hem werd een rijver-
bod opgelegd.

Geen deel III
ZANDVOORT - Door de politie van
Zandvoort is zondagmiddag een auto
vanaf het terrein van 'De Schelp' naar
het politiebureau versleept: Dit omdat
er geen deel III van het kentekenbe-
wijs op de auto was aangebracht. , •••

De eigenaar, een autohandelaar,'
verklaarde dat de bewuste auto niet
van hem was, niet tot zijn handels-
voorraad behoorde, doch dat hij er
slechts een reparatie aan uitvoerde.

Boetes voor
verlichting
ZANDVOORT - Vorige week donder-
dag werd door de politie een controle
verricht op de verlichting van voertui-
gen. Drie automobilisten en zeven
fietsers ontvingen een bekeuring.

Zeven automobilisten hadden hun
voertuig verkeerd geparkeerd en ont-
vingen eveneens een procesverbaal,
twee waren niet in het bezit van een
geldig deel III kenteken en éénmaal
werd een rijverbod opgelegd.

(Dok woensdagmorgen ontving een
32-jarige Zandvoorter een rijverbod
wegens gebruik van alcohol. Enkele
uren eerder werd een 23-jarige Haar-
lemmer al staande gehouden in de
Kostverlorenstraat wegens overmatig
gebruik van alcohol. Hij ontving een
rijverbod. Hetzelfde overkwam een in-
woner uit Aerdenhout die vrijdag om
0.30 uur in de Gerkestraat werd aan-
gehouden. Een 46-jarige Amsterdam-
mer was zondagmorgen om 00.50 uur
op de Zandvoortselaan eveneens het
haasje. Hij ontving eveneens een rij-
verbod.

Nieuwsblad
iedere week zelf in de bus

Abonnementsprijs slechts ƒ 19,55 per halfjaar (ƒ 36,95 per jaar)
(Voor postabonnees gelden andere tarieven)'

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON:NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naam:
Adres:

Postcode: ....

Woonplaats:

Telefoon:

Giro/Bankr.:.

Ik betaal per kwartaal ƒ 10,65, halfjaar ƒ 19,55, jaar ƒ 36,95
Zandvoorts Nieuwsblad

Losse nummers 1 gulden.
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FAMILIEBERICHTEN

Peter Terol
en

Freja v. d. Zee
hartelijk gefeliciteerd met jullie verloving

Papa en Mama Terol.

„Een iegelijk die in Hem gelooft,
die zal niet beschaamd worden"

Kom. 10 vers 11
In alle rust en vrede is ingeslapen onze lieve
vrouw, moeder en oma

Cornelia Adriana Valkenier
echtgenote van G. J. Eikelenboom

*9-10-1921 -j-12-3-1986
G. F. Eikelenboom
Bea Maria Geuze-Eikelenboom
Jacob Jan Geuze
Joris
Steven

2042 EC Zandvoort, 12 maart 1986
Willem Drayerstraat 8
De crematie heeft maandag 17 maart plaatsge-
had.

Bedroefd om zijn heengaan, maar heel dankbaar
voor wat hij voor ons betekend heeft, geven wij u
kennis van het onverwacht overlijden van mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en
opa

Arie Pel
echtgenoot van C. M. Kramer

op de leeftijd van 75 jaar.
C. M. Pel-Kramer
Jan en Wilma
Linda, Remon, Benjamin
Margreet en Rob
Marja, Robin
Joop en Hanneke
Ingrid, Mirjam

2042 PH Zandvoort, 18 maart 1986
Kostverlorenstraat 44
De overledene ligt opgebaard in het uitvaartcen-
trum Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag
21 maart a.s. om 15.30 uur op de Algemene Be-
graafplaats Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de aula van de begraafplaats.
Vertrek van huis + 15.15 uur.

Bedroefd om haar heengaan, maar heel dankbaar
voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u
kennis van het overlijden van onze lieve moeder,
grootmoeder, overgrootmoeder en zuster

Hendrika Paijs Tentoea
weduwe van Martinus Coenraad

op de leeftijd van 81 jaar.
In de laatste goede uren thuis en in het verpleeg-
tehuis was zij - zoals altijd - vooral met ons be-
zig.
Haar liefste wens was dat wij blij en gelukkig
zouden verder leven.
Samen zijn we sterk.

Zandvoort:
R. Coenraad

Assen:
H. Stijkel-Coenraad

Los Angeles:
F. Coenraad

Wychen:
A. Sakharov

Aalst:
M. v. Walraven-Coenraad

Zoetermeer:
M. Coenraad
Echtgenotes,
kleinkinderen
en achterkleinkinderen

15 maart 1986
Zr. Dina Brondersstraat 30
2042 EE Zandvoort
Correspondentieadres:
R. Coenraad, Celciusstraat 233
2041 TJ Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zand-
voort.
Bezoektijden op donderdag van 16.00 tot 16.30
uur en 19.00 tot 19.30 uur.
De rouwdienst zal gehouden worden op vrijdag
21 maart a.s. om 11.15 uur in de Hervormde
Kerk, Kerkplein te Zandvoort, waarna de crema-
tie zal plaatsvinden om 13.00 uur in het creamto-
rium Westerveld te Velsen.
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in een
van de ontvangkamers van het crematorium.

t
Na een zorgzaam en blij leven is na een kortston-
dige ziekte van ons heengegaan mijn lieve zorg-
zame man

Theodorus van Staveren
echtgenoot van M. J. Ottho

op de leeftijd van 70 jaar,
M. J. van Staveren-Ottho

2042 PN Zandvoort, 18 maart 1986
Burg. Nawijnlaan 47
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zand-
voort.
Bezoektijden: donderdag en vrijdag van 19.30-
20.00 uur en zaterdag 16.30-17.00 uur.
De Eucharistieviering wordt gehouden op maan-
dag 24 maart a.s. om 10.15 uur in de parochie-
kerk St. Agatha te Zandvoort, waarna de crema-
tie zal plaatsvinden om 12.00 uur in het cremato-
rium te Velsen.
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in een
van de ontvangkamers van het crematorium.

Geen bezoek aan huis.

Voor het intense medeleven ons betoond bij het onver-
wacht overlijden van onze innig geliefde man en vader

Gerard M. Jagtenberg
betuigen wij u onze oprechte dank.
De overstelpende belangstelling bij zijn afscheid, de vele
brieven en bloemstukken, uw woorden en uw bezoek
zijn een grote troost voor ons geweest bij dit zo grote
verlies.

B. Jagtenberg-Maandag
Chris - Petra
Lenny - Willem
Philip

Zandvoort, maart 1986.

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

Te huur in Zandvoort
per 1 april a.s.

2 gemeub.
appartementen

met kookgel. en
gebruik van toilet +

douche, c. v. ƒ 500,-en
ƒ600,- p.m.

Tel. na 18 uur,
023-276697.

Te koop:

ZONNESCHERM
z.g.a.n., blauw/wit

gestreept, met
stormarm, 3.30 mtr

breed.

VP.pn. ƒ 1.000,-
Tel. 17206

PAK AAN!
SANDVKIS
JARIGE,

Ijzerhandel Zantvoort
Swakiestraat 7
Zandvoort
Tel. 12418

[SANDVIK

SANDVIK GEREEDSCHAP
VAKWERK UIT ZWEDEN

't staat in
de krant
iedere week
weer

v

Diaconiehuisstraat 36 (zijstraat Haltestraat).
Geopend van 9.30-18.00 's maandags gesloten

UITVAARTCENTRUM

Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-1U44/l2137713278

Reünie
St. Willibrordus

31 mei 1986
Inl. E. Bluys
Tel. 18802

jan koster
bouw- en aannemingsbedrijf

Voor uw verbouw en nieuwbouw
Timmer-, metsel-, voeg- en onderhoudswerk
Hardhouten- en kunststof kozijnen

Zeestraat 40 - 2042 LC Zandvoort
Tel. 02507-12013

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 23 27

Uw adres voor

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

FOTO QUELLE
Compleet foto/filmassor-
timent, voordelig afdruk-

ken en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
Zandvoort

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

Te huur

ZOMERHUIS
april, mei, juni.

Ind. keuken,
badkamer met bad,
douche en toilet. 2

zit/slaapkamers.

Tel. 02507-14425.

Welke
VROUW wil
voor mijn
moeder in
Zandvoort

het
avondeten
klaarmaken
en met haar
gebruiken.

Tel.
02507-18393.

IK VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT
groenten en fruitAART VEER

Grote Krocht 25 - Zandvoort - Tel. 02507-14404

VRIJDAG - ZATERDAG

Prachtig mooi
SPERZIEBONEN

heel pond 2,95

Barstens vol sap
PERS
SINAASAPPELS

10 voor

Hagelwit
WITLOF

heel pond

2,45

1,95
Vers uit onze keuken
NIEUW!
RADIJSSALADE

pond 2,25

met 'tt
Grote Krocht 19, Zandvoort

MONTUREN EN ZONNEBRILLEN

\<?/ mu/t" de Cartier

OPTIEK SLINGER
gedipl. oogmeetkundige contactlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20a, Zandvoort
Tel. 02507-14395

Leverancier alle ziekenfondsen

Zandvoort: Grote Krocht 21
Heemstede: Zandvoortselaan 69
Haarlem: Jan Gijzenkade 163
Bloemendaal: Bloemendaalseweg 23

Altijd snel en
schoner!

sto ratie
rep8

Uw hulp voor het chemisch
reinigen van al uw
kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens,
slaapzakken

stomerij/dry cleaning

AZEANETTE

NIEUW!
op het gebied van
Kattebakkorrels

PUIK FRIS
milieu-vriendelijk,

groot absorbeervermogen,
fris van lucht.

Dat is pas voordelig in het
gebruik!

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28, Zandvoort

Prachtige "erica
voopjaarsbloemen

GROTE KROCHT 24
ZANDVOORT

Reisburo Zandvoort
organiseert donderdag 27 maart

Filmavond i.s.m. ARKE REIZEN
+ gratis bingoronde

Aanvang 20.00 uur

Hotel Keur, Zeestraat

Kaarten verkrijgbaar a ƒ3,00 incl. kopje koffie

Grote Krocht 20 of tel. 12560

Boek- en kantoorboekhandel
sigarenmagazijn

DE KROCHT
Speciale aanbieding
„Mijn tuin het hele jaar door"
van 69,90 voor Z9f90

Zelfklevende foto-albums
nu 3f95

GROTE KROCHT 17 ZANDVOORT

Herman Hanms Schoenen
toont u graag de

NIEUWE KOLLEKTIES
VOORJAAR- en

ZOMERSCHOENEN
in de nieuwste modekleuren.

Voor kousen, panty's en panty-kniekousjes naar

Herman Harms Schoenen
Grote Krocht 22

18 maart krijgt u gratis advies van onze voetkundige
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dup Holland Hup avond in Patronaat
ZANDVOORT - Op zaterdag 22

naart wordt in het Patronaat, Zijlsin-
,f\ 2 in Haarlem, een 'Hup Holland
iup' avond gehouden. Medewerking
,ordt verleend door The Dutch en Les
\liserables. Eens per maand wordt in
,et Patronaat onder deze titel een
lubbelconcert georganiseerd met
:roepen die het verdienen om voor een
reder publiek gepresenteerd te wor-

jen. Het gaat hier om Nederlandse
;roepen.

The Dutch heeft met 'This is Welfa-
•e' de landelijke hitlijsten gehaald. In-
niddels is er ook een LP verschenen,

daarop een achttal nummers,
rjiervoor zagen twee mini-lp's het le-

venslicht, terwijl ook medewerking
werd verleend aan 'La Grande Para-
de'.

Les Miserables is een nieuwe Eind-
hovense band die is voortgekomen uit
Neon. Na Neon werd de muzikale
koers en naam gewijzigd in Dear Hen-
ry, welke vorig jaar een schitterend
concert als voorprogramma in het Pa-
tronaat verzorgde. The Smith blijkt de

j;rote inspiratiebron voor Les Misera-
bles te zijn, zonder dat er wordt geimi-
teerd. Toegangsprijs ƒ8,50 (met CJP
/ 6,-) Voorverkoop m de Toneelschuur
en De Gooth.

• De groep The Dutch, zaterdag in het Patronaat.

Sport Overdag krijgt aandacht
Mogelijkheden in Zandvoort:

WAAR

A F A F A

'T STEKKIE
ZWEMBAD DE DUINPAN

SPORTINST WIM BUCHEL

WANNEER

MAANDAG
0900-1200
1200-1700
09 00-1000
09.00-1000
1000-11 00
0900-1000

WAT

Fitness Tafeltennis
Fitness voor dames etc
Conditietraining voor dames
Reactiverend zwemmen
Zwemmen voor dames
Spier- en ontspanningsgym

PRIJS

-
ƒ5,-
/ 17 50 p m n d
ƒ 3 3 0 v a
/ 3 30 v a
ƒ 1 50 p mnd

ZANDVOORT - Door de Sport-
raad Zandvoort is een speciale
brochure uitgegeven die meer in-
formatie verstrekt over 'Sport
Overdag'. Het gemeentebestuur
wil op deze wijze zo veel mogelijk
Zandvoorters attenderen op de di-
verse mogelijkheden die er zijn om
overdag met sport bezig te zijn.

In deze brochure wordt aandacht
besteed aan de diverse mogelijkheden
die er m de gemeente zijn waar men
overdag enkele uren terecht kan. De
burgers wordt gewezen op de vereni-
gingen die het belang inzien om ook
overdag en naast het weekeinde acti-
viteiteiten te ontwikkelen. Deze vere-
nigingen willen meer bieden dan wed-
strijdsport alleen. Zij stellen hun vel-
den en/of gebouwen beschikbaar voor
mensen die op door-de-weekse dagen
vrije uren hebben. Om tegemoet te ko-
men aan de groeiende behoefte aan
recreatieve mogelijkheden, gewoon
lekker trimmen, bewegen, joggen of
conditietraining zijn de mogelijkhe-
den in Zandvoort geïnventariseerd.

Zo organiseert de rijwieltoerclub

Olympia geregeld fietstochten welke
geschikt zijn voor alle leeftijden en een
recreatief karakter hebben. De af-
standen varieren van 30 tot 150 km.
Voor nadere informatie kan men bel-
len: tel: 14833.

Bij de Ommvereniging AFAFA kan
men voor verschillende sporten te-
recht. De mogelijkheden per dag zijn
op bijgaande agenda te vinden."Hier
vindt specialistische begeleiding
plaats in een goed ingerichte accom-
modatie", zegt de brochure.

Aandacht ook voor de mogelijkhe-
den die het zwembad 'De Duinpan'
heeft te bieden en de plaatsen waar
men voor tennis banen kunt huren.
Dat zijn bij de Tennisclub Zandvoort,
bij S.C.Unicum'73, De Duinpan en
Zandvoortmeeuwen Handbal.

Voor ouderen is er "Meer bewegen
voor ouderen' in de Pellikaanhal op de
donderdagmiddag, terwijl de ANBO
diverse sportivieve activiteiten in
haar programma heeft opgenomen.
Eveneeens worden in de brochure de
adressen vermeld van de diverse sport-
en surfscholen.

A F A F A .
DINSDAG
0900-1200

12 00-1700

Fitness en zelfverdediging

Vri| trainen

AF A FA

DUINTJESVELD

WOENSDAG
0900-1200
1200-1700
1400-1500

Fitness voor voor iPdereen
Moeder en kind ed
Trimhockey

ƒ 5 -
/ 5 -

A F A F A

PELLIKAANHAL
ZWEMBAD DE DUINPAN

DONDERDAG
09 00-1200
12 00-15 00
1600-1700
14.00-1600
0900-10.00
1000-11 00
11 15-12.00

Aerobic + skigymnastiek
Fitness, budo
Jeugdjudo
Meer bewegen voor ouderen
Yoga
Reactiveren
Meer bewegen voor ouderen

ƒ 5 -
ƒ 5 -
ƒ 5 -
ƒ2-
ƒ3,30 v a
ƒ3,30 v a
f 330

A.F A F A .

GEMEENSCHAPSHUIS
ZWEMBAD DE DUINPAN
ƒ3,30 v.a.

VRIJDAG
0900-1200
1200-1700
11 00-11 45
14 15-1500

Fitness, Aerobic, budo ƒ 5,-
Fitness, Aerobic, budo ƒ 5,-
Gymnastiek voor ouderen ƒ 5 - p mnd
Watergymnastiek Meer bewege- /oor ouderen

Vrijdag 21 maart en zaterdag 22 maart
houden wij

OPEN HUIS
U kunt dan vrijblijvend onze bijzondere
lente-kollektie bekijken en passen.

Wij staan voor u klaar met een hapje en
een drankje.

Heeft u nog geen vaste-klantenkaart?

Wij starten nu een nieuwe aktie.

Vraag ernaar!

bromet mo Je
zcmdvoort

haltestraat 18 - 2042 lm zandvoort
telefoon 02507-17878

Gasthuisplein 10
Tel. 02507-14638

vraagt voor het komende seizoen

ERVAREN SERVEERSTER
voor het restaurant.

Part-time medewerker
gevraagd

met ervaring in de doe 't zelf/
verf/behang/glas branche.

Inlichtingen:

KEUR en ZOON
vragen naar hr. L. J. Keur
Tel. 02507-1562,
Paradijsweg 2, Zandvoort

w °No<ytd
**fiyxZgm*MOk

Er is een Super Vijl' voor ieder-
een: beginnende bij de

complete basis-
modellen, de

superzninige
5 TL en GTL. De sportieve TS en GTS.
De supersnelle GT Turbo. De allernieuwste exclu-
' | ' l l |spi ' i l si 'pU'lilU'l S">

sic ve NEW MAN. De Automatic en de niou\ \o Superö
die helemaal geen benzine meergc^bruikl:

De Renault Sui )er 5 Diesel. I )e Si i j )er ö is
leverbaar in o-ol'5-cleurs u i t \ ' < Haring.
MI vóór Pasen nog allemaal vo< ir c k1

prijs van
Haast u... RENAULT

Zandvoort; Rinko, Curiestraat 8 (Nieuw Noord),
Tel. 02507-13360.
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YORK OPTIEK
Haltestraat 5/Zandvoort/ Telefoon; 02507-12174 Leidsestraat 32/Amsterdam/Telefoon: 020-233295

Zandvoorts Verz. Service

GELDLENINGEN
GELD LENEN NIET DUUR

leen som

5000
10000
15000
20000
25000

48
mnd

143.17
27703
40668
53782
66751

e r
°0

17.9

15.8

14.4

13.9

13.5

60
mnd

12209
234,01
34348
45232
56204

e r
°0

17.4
152
141
13,5

132

72
mnd

204.41
29956
391.37
479,44

er
°o

14,6
136
12.7
11,9

96
mnd

171,96
250.46
325,45
369.49

er
%

14,6

13.6
12,7

11,9

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk

t Informeer eens

HELMERSSTRAAT 11 ZANDVOORT

Tel. 02507-12150/13050

Per direct gevraagd

CENTRALIST
annex
FIETSENMAKER

voor de vrijdag/zaterdag
en zondagavond.

Goede bekendheid in
Zandvoort e.o.

Taxi Centrale
Zandvoort B.V.
Grote Krocht 18.
Tel. 02507-12600.

TE KOOP
Splinternieuwe

TERRASSTOELEN (12)
en TAFELS (3)

Luxe model, met kussens.

Nieuwprijs ƒ1200,-
nu voor ƒ 800,-.
Rest. „Bella Italia",

Haltestraat 46. Tel. 16810.'

Kerkstraat 15
Telefoon 02507-12253
2042 JD Zandvoort

Gevraagd

Buffetbediende m/v
± 18 jaar

SLAGERIJ ARBOUW Ily
HAUTtSTfiAATtl-ÏOOLMZAriOVOOBT-lEL (01101] 13f» '^

HALTESTRAAT 12 - 2042 LM ZANDVOORT
TEL. (0207) 12616

Biefstuk

Lever

Pekelvlees

Ham

Rosbief

Berliner

Leverworst

Cornedbeef

250 gr /, 25

100 gr. l j OU

100 gr. 1,95

150 gr. 2,25

100 gr. 2, 9O

100 gr. ly 40

250 gr. 2,25

100 gr. l, f 5

Unomln. Tmi nilwr «II dé Fnra< Dcrdomt.

Gegarandeerd rundvlees
zonder verboden hormonen.

Si.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal'
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

mis OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g. ju d NVM,
Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Te Koop:
1 Berkel rekenweegschaal en
z.g.a.n., 2 Pans vis-bakoven
met afzuigmotor.
Alles in perfecte staat.

Vis-restaurant Schut, tei. 12121

WHISKY
WILIIAM

iLAWSUNS
19.95

101

VIEUX
DUJARDIN

-"Tï1 vv'r2 ^-*. rfffG, T "A f") '<"? . «&ƒ c>i' „..•~. ^?, m» **5;! p? 'j j \y
V-^xj'J tf.^ xffMV-- |.'i K M l'/r-
f4vg;| '('^^ &&®&*&?*'

^M^^^5M

arootste zorg en vak™*"*C
ec

a
hte Hollandsegr°De kwaliteit van deze een^ ̂  ̂

Graanjenever word

BUZET1983
PER FLES

FLES

stunt
Bernkastel

Riesling
Qba-hele liter

JAGER
MEISTER

KRUIDEN-
LIKEUR

OUJARDJÜ

•

HELE
LITER

19.25

GOBLET
JONGE

HELE
LITER ,fl|

17.95

>« ;M« vHM'H H H H • ̂  ̂ ».̂ ^^^

HAND MAAR
PRUZ i CASSIS

RUEN
/n een Tumblerglas
1/3 Martini extra dry
opvullen met Cassis en schijfje
citroen op het glas.

Martini extra dry 5.59
Sisi Cassis uter 1.69

wit of bruin
35/alcohol

13.95
BLANC DE BLANCS

Roger Roblot
normale prijs 4.25 nu

ÏKSKStf
Cru Bourgeois,Appe"^ e zijn grote soepel-
rhateau L'wran 's^ _ , .„„oriin makkelijk

f \\f^Q srnaaî
kbaar, maar enl-
•goeömogeli)k.

geen

fe'^l

FRANSECOGNAC
DUPONT***

ZWARTE

ADVOCAAT
inhoud 0,5 liter

Schweppes
Sodawater

AMSTEL
flesjes
in draag-
karton

PEDRO

met garantiezegel

Graves
Superieures

Mnulleux
'n lekkere wijn

samen

DeKuyper
Vieux
hele liter

DeKuyper
Citroen-
jenever liter

Beli's
Whisky
nu nog

Sonnema
Beren-
burg

Bokma
Jonge
Jenever

Haal het bij de gezelligste en voordeligste slijterij van Nederland!
(veelal naast/bij supermarkten van Dirk van den Broek, Sas van der Heijden, Digros en
Dirkson). l Amsterdam: Nteuwpoortstraat, Lijnbaansgracht, Sloterkade, Delflandplein,
Osdorpplein, Lambertus Zijlplein, Plein '40 - '45, Motorkade, Kamperfoelieweg, Kastelen-
straat. • Zwanenburg l Hoofddorp • Nieuw Vennep • Zandvoort • Volendam
l Hilversum l Katwijk aan Zee • Sassenheim l Hillegom • Noordwijk • Leiden
l Noordwijkerhotit • Oude Wetering • Spijkenisse • Dordrecht • Sliedrecht • Bulnes
• Ridderkerk • Papendrecht l Vlaardingen • Schiedam • Rotterdam: Overschte,
G.J. Mulderstraat en Alexanderpolder. (zie voor juiste adressen de Gouden Gidsen).

8585 / 19 3 80
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'Alles onder één parasol'

Stichting Bad Zandvoort i.o.
organiseert drie festivals

ZANDVOORT - Drie evenementen, het 'Midzomernachtfestival' op
20 juni, een 'Tropicana-feest' op 19 juli en het 'Racefestival' op 30
augustus zullen door de Stichting Bad Zandvoort in oprichting, wor-
den georganiseerd. Omdat de vorming van deze Stichting de nodige
voorbereidingstijd zal vergen, zullen deze activiteiten nu vallen onder
het 'Samenwerkingsverband' waarin vertegenwoordigers van zowel de
VVV, als de Hanze, de Horeca en de Strandpachtersvereniging zitting
hebben. Het 'Samenwerkingsverband' rekent op de steun van alle
instellingen en bedrijven en is er ook voor die ondernemers, verenigin-
gen en/of instellingen die plannen hebben in het seizoen iets te organi-
seren. Dan kan een beroep op de know-how van het Samenwerkings-
verband worden gedaan.

Dit maakte de voorlopig voorzitter,
Pred Paap, op de zeer drukbezochte
bijeenkomst in Hotel Keur, vorige
week donderdagavond bekend. Geble-
ken is dat de verschillende festivals die
in het dorp worden gehouden, drin-
gend behoefte hebben aan coördinatie.

Door deze verenigingen en de VVV is
onderling contact opgenomen en is
een overleg tot stand gekomen tussen
de gemeente en de politie. In de toe-
komst hoeven vergunningen voor een
evenement niet meer door iedere deel-
nemer apart te worden aangevraagd,
dit zal centraal geregeld kunnen wor-
den door het Samenwerkingsverband.
Bovendien zal'een man de contacten
onderhouden en afspraken maken
met grote sponsors bij grote evene-
menten. Het Samenwerkingsverband
zorgt eveneens voor de 'omlijsting'-van
,Vder evenement, dus het plaatsen van
dranghekken, de propaganda, de

plaatsing van de diverse podia en het
schoonmaken na afloop.

/
Voorlopig zal het Jazz Behind The

Beach festival nog door de eigen orga-
nisatie worden geregeld. Dit omdat
het het tweede lustrum betreft, doch
ook volgend jaar zal dit evenement in
de stichting worden ondergebracht.
Dit geldt eveneens voor de Ronde van
Zandvoort, een wielerevenement dat
georganiseerd wordt door Versteege.
Belangstelling voor deze aanpak be-
staat ook bij 'De week van het Paard'
en andere typische Zandvoortse zomer
activiteiten.

Groots opgezet
Door het Samenwerkingsverband
werden de volgende plannen ont-
vouwd. Het Midzomernachtfestival
zal het karakter hebben van een klein-

schalige braderie met veel terrassen
en muziek. Dit in navolging van het
vorig jaar. Contact wordt opgenomen
met de organisatoren van de midzo-
mernachtloop om tot een goede af-
stemmmg van de diverse activiteiten
te komen. Eveneens zal er vuurwerk
worden afgestoken. Contact wordt op-
genomen met het Casino, waar vorig
jaar paniek uitbrak bij het afsteken
van vuurwerk op het strand. Geble-
ken is dat de luchtverversers in het
Casino de rook van het vuurwerk bin-
nenshuis brachten. De bezoekers zul-
len die avond tijdig hiervan op de
hoogte worden gebracht. Afspraken
met strandpachters komen nog, zodat
er geen schade aan de strandtenten
kan ontstaan. Dit is namelijk afhan-
kelijk van het type vuurwerk dat ge-
bruikt zal worden.

Het Tropicanafeest op 19 juli belooft
het grootste evenement te worden. De
televisiezender Sky Channel zal aan-
wezig zijn en een vier uur durende
show en de kris-kras-quiz rechtstreeks
uitzenden. In deze periode is er ook een
kermis in Zandvoort.

Nu de Grand Prix niet doorgaat,
willen de ondernemers wel het 'Race-
festival' handhaven. Of dit een andere
naam zal krijgen is niet bekend. De
organisatoren van het Jazzfestival
overwegen dit jaar een donatie te vra-
gen van de dorpelingen. "Deze sponso-
ring zou kunnen onder de naam 'De

vrienden van het Jazzfestival'. Wij be-
staan tien jaar en besprekingen wor-
den gevoerd om een groot internatio-
naal jazz-artiest naar Zandvoort te la-
ten komen. Hiervoor is ook geld no-
dig", vertelde Toonen.

Donatie twistpunt
Hoewel de talrijke aanwezigen over-
tuigd bleken van de noodzaak geza-
menlijk evenementen te organiseren
bleek de donatie van de ondernemers
een punt waar lang bij werd stil ge-
staan. "Niet iedereen betaalt mee,
maar verdient wel mee, wanneer het
goed weer is. Kan er geen lijst met
donateurs vermeld worden bij de pro-
paganda?", was een vraag waarmee
voorzitter Paap niet gelukkig was. "Er
zullen altijd wel mensen zijn die mede-
werking weigeren en er wel van profi-
teren. Toch voel ik er weinig voor om
die aan een schandpaal te nagelen, of
zoals vroeger wel gebeurde bij de ver-
lichting een zwarte lamp voor hun
deur erin te draaien. Laten wij nu
schoon schip maken en mensen die
niet kunnen of willen meedoen niet
met de vinger gaan nawijzen. Wees
liever blij dat wij als ondernemerswe-
reld zo eensgezind aan de slag kunnen
gaan. Wanneer men ziet dat het goed
loopt komt men vanzelf wel", pleitte
hij.

Belangrijker was in de ogen van het
Samenwerkingsverband de goede sa-
menwerking met het gemeentebe-
stuur en de politie. "Wanneer iedereen
meewerkt en alles verloopt zoals wij
ons dat voorstellen, dan kunnen wij in
1987 pas goed aan de slag. Dan hebben
wij een eigen stichting waar al deze
evenementen in kunnen worden on-
dergebracht. Alles onder de paraplu
van de nieuwe Stichting", aldus Paap.
"Beter is het om in dit opzicht te spre-
ken van 'onder de parasol' dat lijkt
zonniger. De paraplu doet denken aan
de evenementen van het vorig seizoen,
en dat kunnen wij dit jaar niet gebrui-
ken", mompelde een der aanwezigen in
een reactie.

Officiële eerste

paal geslagen

Eerste burger verricht opening
ZANDVOORT - De onthul-

ling door burgemeester Ma-
chielsen, van een door welfa-
re-werksters vervaardigd
wandkleed, betekende zater-
dag dat het Rode Kruisge-
bouw nu ook officieel is geo-
pend. Het fraaie kunstwerkje
hangt in de hal van de voor-
malige Josina van den Enden
Kleuterschool in de Nicolaas
Beetslaan en maakt de bezoe-
ker duidelijk, ten eerste dat
men in Zandvoort is, ten
tweede kan er geen misver-
stand over bestaan, dat dit
het eigen huis van de Zand-
voortse afdeling van het Rode
Kruis is.

De offciele opening viel samen
met de viering van het vijftig ja-
rig bestaan van de plaatselijke af-
delmg. Door burgemeester Ma-
chielsen werd nog eens de nadruk
gelegd op de taak die deze vrijwil-
ligersorganisatie in Zandvoort
heeft.

"Samen met de vrijwillige brand-
weer zult u nu, en m de toekomst
zeker, de harde kern vormen van
de hulpverlening in ons dorp. In
de toekomst zal deze kern zelfs
een officiële status krijgen", voor-
spelde de heer Machielsen.

Het burgemeestersechtpaar
was niet met lege handen naar
deze receptie gekomen. Voor het
nieuwe Rode Kruisgebouw was
er één van de laatste glas-in-lood-
ruitjes van het Raadhuis, voor de
voorzitter van het Rode Kruis,
wethouder Fnts van Caspel, een
relatiegeschenk van de gemeente,
een oud-Hollandse jeneverkruik.
Een kruik met een verhaaltje.

Na zijn verkiezing als wethou-
der PW was Van Caspel tot de
ontdekking gekomen dat de kast
met relatiegeschenken van de ge-
meente Zandvoort bijna leeg was.

Burgemeester Machielsen feliciteert voorzitter Van Caspel met de
gebruikneming van het Rode Kruisgebouw FOIO DICKLGTNEN

In overleg met het college beitel-
de hij fraaie oud-Hollandse krui-
ken met de afbeelding van het
Zandvoortse raadhuis erop. "Ech-
ter in zijn enthousiasme heeft hij
het Zandvoortse raadhuis 'itacl-
huis' genoemd. Misschien dacht
hij wel dat Zandvoort groter is
dan in werkelijkheid", plaagde
Machielsen zijn wethouder bij de
overhandiging van de kruik.

Na de opening van het gebouw
werd een receptie en 'open huis'
gehouden voor de Zandvoortse
bevolking. Tal van verenigingen,
instellingen en inwoners hebben
zaterdagmiddag van deze gele-
genheid gebruik gemaakt om
hun gelukwensen aan te bieden
met het vijftig jarig bestaan en
het fraaie Rode Kruisgebouw te
bezichtigen. FOTO DICK LOENEN

'De Schelp' woningen
worden gebouwd

ZANDVOORT - Maandagmiddag 17 maart was het dan eindelijk zo
ver. Bij het project 'De Schelp' werd de eerste paal min of meer de
grond ingeheid door Ivo Nijenhuis (6), kleinzoon van een der bestuurs-
leden van de Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht. In dit
complex, waarvan in de loop van 1982 de eerste schetsen op papier
werden gezet, zullen 32 tweekamerwoningen, 12 driekamerwoningen
en 6 vierkamerwoningen worden gebouwd. In dit aantal zijn in totaal
acht maisonettes gepland. Omdat bouwen van dit plan geschiedt op
grond die de vereniging van de gemeente Zandvoort heeft gekocht, zal
de eerste toewijzing van de nieuwbouwwoningen ook door de gemeente
worden verzorgd.

• Ivo Nijenhuis, kleinzoon van Ab van der Moolen, mocht de eerste paal de grond in slaan. Correct gekleed, met helm,
kweet hij zich uitstekend van zijn taak. Hij werd bij dit karwei geholpen door de voorzitter van de woningbouwvereniging
EMM, Jan Termes.
Later ontving Ivo uit handen van de directeur van IBB Kondor zijn salaris voor een kwartier werk omdat zwart werken in
de bouw verboden is. Ivo (6) begreep dit niet zo goed en keek verbijsterd naar zijn nog steeds hagelwitte windjack. Blijer
was hij met het extra kadootje het trainingspak en de voetbalschoenen.

Oorspronkelijk zou met de bouw
vroeger in het jaar worden begonnen,
doch de aanhoudende vorst bleek hier
"een spelbreker te zijn. Spelbreker was
ook de toewijzing van de contingenten.
Voor het totale project in de sector
'sociale woningbouw' was het verkre-
gen contingent (subsidie) te klein, re-
den waarom het nu 'geknipt' wordt
uitgevoerd. Dat wil zeggen contingen-
ten van twee jaar werden samenge-
voegd zodat niet eerder met de bouw
kon worden gestart dan einde 1985. De
woningen zullen nu waarschijnlijk in
1987 worden opgeleverd. De aannemer
is IBB Kondor, die al verschillende
complexen voor EMM in Zandvoort
heeft gebouwd.

Het ontwerp is van het architecten-
bureau ir. C.J.Wagenaar uit Zand-
voort. Het flatgebouw verrijst op het
hoogste punt van Zandvoort, maai-
veld 11.80 meter boven N.A.P., op de
plaats waar voorheen het bekende ho-
tel 'De Schelp' stond. Behalve hotel
heeft het vroegere gebouw nog andere
functies gehad. Zo bood het na de
tweede wereldoorlog onderdak aan mi-
litairen en repatnanten uit het voor-
malig Nederlands Indië. Daarna deed
het dienst als jeugdhotel en dancing.
Nadat het gebouw sterk in verval
raakte is het enkele jaren geleden af-
gebrand en door de sloper met de
grond gelijk gemaakt.

Het gebouw bestaat uit twee delen,
die aan een centrale, van glazen over-
koepeling voorziene hal zijn gelegen.
In deze hal bevindt zich de lift die zes
verdiepingen plus de kelder met el-
kaar verbindt. De hal zal met planten
worden aangekleed. De woningen wor-
den geheel geïsoleerd en centraal ver-
warmd en geventileerd. Dit ventilatie-
systeem wordt benut voor energiebe-
sparing. Een proces van warmte-
terugwinning naar een ontwerp van
Adviesburo voor Warmte-en Elektro-
techniek Schoonenwolf uit Badhoeve-
dorp.

Als gevolg van de ongelijkmatige sa-

menstelling van het noge duin waarop
het gebouw wordt gesitueerd zullen
126 betonpalen met een gemiddelde
lengte van 10 meter de grond in wor-
den geschroefd. Deze moeten garant
staan voor een deugdelijke fundering.
Hiervoor is opnieuw een expert inge-
schakeld, namelijk het Adviesburo
voor Bouwconstructies Van der Kley
BV uit Leiden.

Het wordt voor Zandvoort ongetwij-
feld een bijzonder gebouw. Het hoogste
punt zal 19 meter boven de begane
grond zijn. Dat, plus de hoogte van het
duin maakt dat dit het hoogste ge-
bouw van Zandvoort zal worden. De
bovenste woningen geven dan ook een
prachtig uitzicht over de duinen, het
dorp en de zee. De bouwkosten bedra-
gen viereneenhalf miljoen, waarvan
driekwart ton als BTW weer terug-
vloeit naar de fiscus. Volgens de huidi-
ge berekeningen zal de gemiddelde
kale huur per woning ƒ469,- per
maand bedragen. Hierbij zullen dan
nog extra bedragen moeten worden
gerekend, zoals warmwatervoorzie-
ning, schoonmaakkosten hal en trap-
pen, electriciteitskosten, lift en ver-
lichting hal, onderhoud en aanleg be-
plantmg van de hal, contributie vere-
niging. De woningen hebben een ber-
ging in de kelder, hier is ook de
gezamenlijke fietsenstalling.

Ontsnapte fret
weer bij z'n baas
ZANDVOORT - Een inwoonster uit
Zandvoort kreeg vorige week de schrik
van haar leven toen zij in de kelder
van haar woning aan de Brederode-
straat werd aangevallen door een
beest. Nader onderzoek leerde dat het
een fret was. De politie heeft het dier-
tje, dat sterk vermagerd was, gevan-
gen. Gebleken is dat de fret thuishoor-
de enkele huizen verder in dezelfde
straat. Hij was daar ongeveer een
maand geleden weggelopen.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel
voor vrijdag 12.00 uur

17166
Niet naar Zandvoort
advies, valt slecht

ZANDVOORT - Het advies dat
door de Haarlemse politie aan au-
tomobilisten wordt verstrekt: "Ga
niet per auto naar Zandvoort, kies
liever een andere badplaats", is de
Zandvoortse politici in het ver-
keerde keelgat geschoten. Spe-
ciaal de liberaal Methorst heeft
zich hierover opgewonden en in
een brief het college van b. en w.
van Zandvoort om nadere tekst en
uitleg gevraagd.

In de gemeente Haarlem worden
momenteel reconstructie werkzaam-
heden uitgevoerd op twee plaatsen
waar het doorgaande verkeer naar
Zandvoort veel hinder van onder-
vindt. Bij het station Haariem, op het
Kennemerplein. wordt het verkeer
over een rijbaan geleid, terwijl even-
eens verkeersopstoppingen ontstaan
op de kruising Paviljoenslaan/Plora-
park/Dreef. "Beide wegen worden ge-
reconstrueerd, om juist in de toekomst
te zorgen voor een betere doorstro-
ming van het verkeer naar Zand-
voort", zegt de persvoorlichter van de
Gemeentepolitie Haarlem, de heer
M.A. de Haas. Door deze politiewoord-
voerder wordt gezegd dat het onmoge-
lijk is dat iemand van de verkeerspoli-
tie gezegd zou kunnen hebben dat het
advies gegeven wordt een andere bad-
plaats te bezoeken. "Wél wordt door
ons het advies gegeven, Zandvoort per
bus of fiets te bezoeken".

Geen contact
Door Methorst wordt aan het college

gevraagd of over deze kwestie vooraf
overleg is gepleegd met de zogenaamde
'verkeersknelpunteneommissie' van
het Gewest. Volgens de pohtiewoord-
voerder zou een dergelijk overleg by-
zonder ongebruikelijk zijn. omdat de
gemeente Haarlem met alle recon-
structiewerkzaamheden in deze com-
missie behoeft te bespreken. Evenmin
is het volgens deze zegsman onnodig
dat van deze reconstructies erkzaam-
heden de Zandvoortse politie en ot het

gemeentebestuur op de hoogte worden
gesteld. "Deze werkzaamheden zijn
voor iedereen zichtbaar. De plannen
werden vooraf duidelijk in de regiona-
le pers belicht Dit lijkt mij een beetje
overdreven", is zijn reactie.

Paasdagen
De reconstructiewerkzaamheden,

die reeds enkele maanden geleden zijn
gestart hebben vertraging opgelopen
door de afgelopen vorstperiode. Bo-
vendien zijn ze dermate in omvang,
dat op een spoedige beëindiging van de
werkzaamheden niet mag worden ge-
rekend Een woordvoerder van de
Dienst Openbare Werken uit Haarlem
spreekt o\er een voorzichtige schat-
ting van enkele maanden. "Ons stre-
ven is er op gericht dat de wegen klaar
zijn voordat het echte zomerseizoen
begint", is zijn commentaar.

Zowel door de politie in Haarlem als
de Dienst Openbare Werken wordt er-
kend dat wellicht van een slechte coor-
dm?ne gesproken zou kunnen wor-
den nu beide doorgaande routes naar
Zanchoort worden geblokkeerd. Een
routeomleiding kan m<«dit geval niet
worden gegeven. Het verkeer vanaf
Amsterdam omleiden via Schalkwijk
is met de aangewezen weg. omdat de
sluiproute door de Cecar Francklaan
in Heemstede toch al veelvuldig wordt
gebruikt en in Heemstede zorgt voor
verkeersopstoppingen en filevorming.

"Verkeer naar Zandvoort. helemaal op
topdagen. is voor de Haarlemse politie
nu eenmaal een ramp. Wy zitten met
een aantal 'bottlenecks' vanaf de Pnn-
sessebrug achter het station en bij de
Buitenrustbrug. De reconstructies
zijn er juist op gericht deze enigszins
op te heffen. Hoe het verkeer tijdens
mooie Paasdagen geregeld moet wor-
den is by de Haarlemse politie, noch
bu de Dienst Openbaie Werken be-
kend. Het advies: 'Ali je naar Zand-
voort gaat. neem dan de bus of de
fiets", lijkt toch het enige juiste", zegt
woordvoerder De Haas
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• Veel positieve berichten
dese week. De O'Neill Pro
World Cup 1986 komt
definitief naar Zandvoort.
Bijsonder aardig was het
persbericht dat werd
uitgegeven op de Hiswa van de
Stichting Promotie Kijkduin.
Behalve de gelukwensen
namens Kijkduin aan
Zandvoort met wat wordt
genoemd een evenement 'van
absolute wereldklasse' ook de
reden waarom Kijkduin, als
kleinschalige badplaats, liever
vier kleine evenementen
organiseert in plaats van één
groot.

• In Zandvoort sul het
gedeelte waarin de Stichting

Promotie Badplaats Kijkduin
de gemeente 's Gravenhage
aanvalt met gretigheid
worden gelezen:
Er staat letterlijk:
"Het is te betreuren dat de
gemeente 's Gravenhage, een
stad met notabene twee
badplaatsen, een dergelijk
grootschalig evenement niet
binnen haar regio heeft
kunnen houden. Dit vooral nu
uit diverse gemeentelijke
nota's en in
belangengroeperingen de
noodzaak 'bevordering van
het toerisme voor de Haagse
regio'20 nadrukkelijk wordt
onderstreept. Klaarblijkelijk
wordt op gemeentelijk niveau
het toeristisch belang van
dergelijke publiekstrekkers
nog immer onderschat. De
O'Neill Cup bracht in 1985 in
tien dagen tijds ruim 250.000
bezoekers naar de badplaats
Kijkduin". einde citaat.
• En wij moeten ons al heel
erg vergissen, wanneer dese
woorden niet een hart onder
de riem van de Zandvoorters
en het Zandvoortse
bedrijfsleven en

gemeentebestuur betekenen.
• Positief ook de benadering
van zoveel Zandvoorters op de
bijeenkomst van het
'samenwerkingsverband' en
het nieuws over de
verschillende evenementen
die georganiseerd sullen
worden. Wél sijn wij het eens
met de opmerking "Er moet
niets onder de paraplu, maar
onder de parasol". Inderdaad
zo'n paraplu roept associaties
op aan toeschouwers
kleumend onder een 'plu, het
zou de Goden verzoeken
kunnen sijn. Daarom houden
wij het maar op de parasol.
• Daartegenover is het
bericht dat het Wim
Mensinkhuis de deuren zal
moeten sluiten, veel triester.
Een voorstel dat voor de
bewoners en medewerkers als
donderslag bij heldere hemel
is gekomen. Doch, directeur
Braakman heeft het al gezegd,
het is slechts een ontwerpplan
van de Provincie. Zoveel
ontwerpplannen zijn de
laatste jaren teruggeschroefd.
• Wie herinnert zich niet de
kreten "Marinehospitaal moet

sluiten", "Maria Stichting
dicht". Ook de staatssecretaris
van Onderwijs is uiteindelijk
door de knieën gegaan.
Scholen voor voortgezet
onderwijs moeten minimaal
beschikken over sestig
leerlingen per leerjaar, dat
werd teruggeschroefd naar
vijfenveertig en nu blijkt na
jaren van onrust in de
onderwijswereld dat het getal
dertig straks zal worden
aanvaard. Wat dat betreft, sou
het nog jaren kunnen duren
voordat het Wim Mensinkhuis
gesloten wordt. Maar men
moet natuurlijk wel met alle
wapens waarover men mag en
kan beschikken ten strijde
trekken.

• Tóbber heeft eeen
behoorlijke val gemaakt. Hij
kan na al die jaren maar niet
wennen aan de houten open
trap. Honderd keren gaat het
goed, en dan boems ligt hij
plotseling beneden in de
kelder. Zo ook vandaag. Wij
hebben het swarte kattebeest
opgeraapt en getroost. "Zoet
maar hoor, vandaag jij, en

morgen is er iemand anders
aan de beurt.
• "Het is anders een héél
nare er varing", klaagt hij. "Zo
zit ik boven aan de trap, en
hoeps boem, een klein
jnisstapje en daar ging ik, met
één maar twee trappen af Dat
is een klap hoor".
Toch vrolijkt hi) wat op
wanneer hij hoort dat
iedereen dat wel eens zal
overkomen en dat in het dorp
ook een grote sriiak niordt
verwacht.
"'t Is niet waar", reageert h i;
"Cos als je dat zo zeker ir eet
dan kun je ze toch wel
waarschuwen, dat se mot-tcn
oppassen waarzelutn iveten
zetten ".
Wij hebben hem irat
meewarig aa ngekeken
"Voor zo'n biidefiand beest als
jij altijd bent. fait ons dit
tegen. Klik te kunt maanden
geleden al ?un uitgegleden, en
nu pas een smak maken. Daar
kan niemand meer wat aan
doen, dat is voorspelbaar
zogezegd. Dus voorspellen wij
jou: Wanneer jij op dinsdag
alle trappen afrolt, dan kan

dat anderen op woensdag ook
overkomen. O! nu het nu
verwachten ot niet. dat heeft
er niets meer mee te maken".

• Hu icas er helemaal stil
van Ging u at roor zich uit
naar buiten ritten staren en
trok denkninpels m zijn
i-oorlioord.

e 'Kun ie het niet
tegenhouden, die smak, bedoel
i V noeg h i) icat aarzelend.
HeTobschei daar nu eens

oivr uit. Wij kunnen niets
tegenhouden, iedereen is
verantwoordelijk voor zijn
eigen inisstapjes, daar zijn het
volwassen mensen of partijen
voor. Het is maar net hoe je
het bekijkt. Je leert er van
moet je maar denken. Als ie
rut niets anders weet, dan kom
je volgende week maar weer
eens buurten".

• Tot onze verbazing is hij
stüswngend vertrokken. Meer
nieuws is er niet. De krant is
klaar, de
gemeenteraadsverkiezing
achter de rug, dus voetjes op
taf el...tot volgende week
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Hotel Lammy
vraagt voor zo spoedig mogelijk

dames
voor de huishouding van het hotel
en

bedienend personeel
Ervaring niet vereist.

Soll. na tel. afspraak met Henk v.d. Werff,
Hogeweg 34. Tel. 13466.

De specialist
in al uw

bloemwerken

Lente, bloe-
men, voorjaar,
PASEN bij

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

WOENSDAG 9 APRIL
inboedelveiling

in Veilinggebouw
De Witte Zwaan,
Dorpsplein 2

U kunt nog dagelijks nette
goederen inzenden.

Inl. tel. 12164.
Fa. Waterdrinker

' DE TELEFOONDIENST LEVERDE \ ER ZIJN NOö I2082
AFGELOPEN JAAR EEN J WACHTENDEN VOOR U,

HOGERE PRODUKTIE

"t staat in de krant
iedere week weer

FORD en VOLVO

.

SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto!!! J

TOLICHTINGSCUOS AUTOMATISERING
VOOR DE HIDDEN5TA1

SET BV organiseert op 8 en 9 april in
Zandyoort een voorlichtingscursus in het
gebruik van microcomputers in het midden-
en kleinbedrijf.

SET BV maakt gebruik van professionele
apparatuur, docenten en lesmateriaal.

Wenst u meer informatie: Tel. 020-5753326

SET BV i.o.
World Trade Center
Strawinskylaan 551
1070 XX Amsterdam

Nederlandse academie
voor medische secretaressen
Planciusstraat 11, 1013 MD Amsterdam
Telefoon 020-227447

eenjarige beroepsopleidingen
(aanvang september)
Dagopleiding medisch secretaresse
(NAMS);

Dagopleiding doktersassistente (ASOP);
Avondopleiding medewerk(st)er medische
admin. met vervolgopleiding tot medisch
secretaresse.L,

Hondenkapsalon „ELSE
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashonden bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507 -1 30 77
Lorentzstraat 158-Zandvoort

ii
Molenaar

i

* Chinees ' • -
N fnôisch (J

Restaurant ~

SUCCES MENU

SAM - S/N
(voor 2 personen)

* 3 specialiteiten
* 2x witte rijst,

nasi of bami

AFHALEN 28,50

Haltestraat 69 (hoek Zeestr.)
Zandvoort - 17897

Alles voor uw Paassurprise
Eieren, Hazen en Huisjes Eitjes
en ons paasbrood met amandelspijs

bij: R. v.d. Werff
Tolweg 6 - Tel 1 50 01

AAN HET
MODESPEKTAKEL

OP DINSDAG 25 MAART
werken mee:

Brossois schoenen
Kerkstraat 30, Zandvoort

De Leershop
Kerkstraat 22/3 Zandvoort

Aranka Modes
Kerkstraat 19, Zandvoort

Miniclub Kindermode
Kerkstraat 19, Zandvoort

Joy Bruidsboetiek
Minahassastraat 27, Haarlem

Janine kapsalon
Kosterstraat 11, Zandvoort

Kapsalon Minique
Zandvoortselaan 369, Bentveld

Schouderham
150 g ram

,_ alleen in zaken met vleeswaren boetiek
4 of ambachtelijke slagerij

DAGMARKT VERLAAGT Z'N PRIJZEN
Moccona oploskoffie
rood l H

1U.pot a 200 g ram &&&"

Becel margarine
kuip a 500 gram 2.24
Monayokidrink
vruchten
literpak 1.59
Eru goudkuipje
kuip a 100 gram JJ8- 1.09
Gouda's Glorie
satehsaus
kuip a 250 gram 1.99
Heinz sandwichspread
potaSOOgram

Rosita inlegkruisjes
pak a 30 stuks

i AQ
l.UvV

Ajax allesreiniger
flacon a 750 ml .2-88- 269
Stimorol
5-pack 2.09
Glorixw.c.-blok
56 gram 1.99
Gala koffie snelfilter
pak a 250 gram 4.65
Blue band halvarine
kuip a 500 gram 1.36
Saromainstantpuddingrv n n
5 smaken pak a 90 gram U.OO5 smaken pak a 90 gram

Maggi
goudvleesbouillon
pak a 6 liter 1.99
Maggi aroma nr. 3
fles a 200 ml 1.84

OOK IN VERS VOORDELIGER DAN OOIT!

ZUIVEL
Resi frituurvet Q QQ
kilo 4J.v7O

Mona magere kwark
naturel i AQ
225 gram JröT L.\J\J

DIEPVRIES
Pommes parisienne i ̂ Q
Aviko 450 gram iöfr l.flv/

Mora ovenkroketten
4 stuks a 70 gram of

Mora ovenbitterballen i QQ
12 stuks a 20 gram ,2-*9- l.v?O

BROOD/NOTEN
Knip wit of bruin i QQ
800 gram l.OO

Krentenbollen 1 IQ
4 stuks 1.1 v?

Chocolade
rozijnen* -i JQ
150 gram ±.^C/

* alleen in zaken met notenboetiek

KAAS
Belegen kaas* c ^Q
vers van 't mes 500 gram O.Tv

Dana Bleu* -i AQ
vers van 't mes 100 gram l.Ov?

* alleen m zaken met kaasboetiek

VLEES
Magere runderlappen ip QQ

Runderborstlappen i rj QQ

Rundertartaar' p A~Q
500 gram D.tO

Verse kip c QQ
kilo O.v7O

geldig van 20 t/m 22 maart

VLEESWAREN
Gebraden kipvlees •. QQ
naturel 100 gram l.yö
Gelderse gekookte , ~Q
WOrst 150 gram \..Cl\J

Osseworst -i OQ
100 gram l.Ov/

alleen in zaken met vleeswaren-
boetiek of ambachtelijke slagerij

GROENTE
Sla i 90
2 kroppen l.£l\V

Cuba pers- A QQ
sinaasappelen 2kiio ^.v/O
Paprika rood o ^Q
500 gram ^.TtvV

Franse Golden o QQ
Delicious 2kiio O.vvO

geldig van 20 t/m 22 maart

Zo bedoel t de
Dagmarkt boodschappen-voordeel!

Ziet u? Wéér ccn aantal voorbeelden van het Dagmarktvoordeel op uw
dagelijkse boodschappen. Zo doet de Dagmarkt dat. Ons beroemde Vers is voor-
deliger dan ooit. En op de "200 van de Dagmarkt" geven wij zelfs onze Nergens-
Goedkoper-Garantie! Maar met dat alles zou de Dagmarkt nog geen Dagmarkt
zijn. Wij zijn wel Nederland s aardigste supermarkt genoemd.

En heeft u al gezien hoe dat komt? Dat is te danken aan een veel kompléter
soort voordeel. Aan het enorme Dagmarkt-assortiment. Aan de keus uit alle grote
merken en de evengoede goedkopere merken. Aan de Dagmarkt Vers-kollektie in
bijvoorbeeld vlees, groenten, fruit , kaas en brood. Aan de vriendelijke, persóón-
lijke bediening.

De Dagmarkt heeft een reusachtige prijsverlagingsoperatie doorgevoerd.
Maar wij zouden al die andere voordelen voor geen prijs willen missen. U moet
maar gauw eens komen kijken, dan denkt u daar net zo over.

Sty bronwater citroen
literfles 1.09
Keiler geister
fles a 0.7 liter 2.99
Mies kattenvoedsei
blik a 410 gram 0.69
Bambix groeiontbijt
pak a 225 gram

Ontbijtkoek
450 gram

1.49
0.99

Capri reep puur
80 gram

Capri reep hazelnoot
80 gram

Crispymelba toast
pak a 110 gram

Libero luiers super
pak a 36 stuks

Libero luiers mini
pak a 44 stuks 16.75

O QQ Libero luiers maxi -10 rjn
• W pa k a 30 stuks 1D.XU

0 7Q Zwitsal babyshampoo o QQ
• Ivy fles a 200 ml O.Ov?

koffer a 2000 gram

Hazelnootpasta
pot a 400 gram 1.99
Capri reep melk
80 gram 0.99

Nu is de Dagmarkt helemaal in t voordeel!
marht m

ZandvoortiOranjestraat 2-12i
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Bent u nu lopende gekomen?'

Wanneer de kinderen het voor het
zeggen hebben, dan wint Nieuw Noord

ZANDVOORT - Wie de jeugd
leef t, heeft de toekomst. Wanneer
dit zo is dan zitten politici die in
Zandvoort Nieuw Noord wonen
;oed. Want zowel Ineke Wind
PvdA) als Bon Schouten (ZON)
)ehaalden veel stemmen op de 'ge-
neenteraadsverkiezing' zoals die
n de Van Heuven Goedhart

school vorige week vrijdag werd
;ehouden. Niet zo maar een stem-
jus in een klaslokaal waar de kin-
deren hun stem op de plaatselijke
jolitici konden uitbrengen, maar
een terdege voorbereid program-
ma waar een politieke discussie
'aan vooraf ging.

gramma opgenomen. Uitgebreid werd
de democratie behandeld, het functio-
neren van de Eerste en Tweede Kamer
en een gemeenteraad. Ook waren de
verkiezingsprogramma's van de plaat-
selijke politieke partijen en groeperin-
gen in de lessen behandeld. Sluitstuk
was een politieke discussie waarvoor
de plaatselijke politici waren uitgeno-
digd. Een echt forum dus, want geen
enkele partij had verstek laten gaan
(er zaten zelfs twee lijsttrekkers in de
klas), dat de vragen van de leerlingen-
beantwoordden.

Lastige vraagjes
Nadat iedere politicus precies drie

minuten spreektijd had gekregen om
zieltjes te winnen voor de eigen partij,
werd het panel onderworpen aan een
spervuur van vragen. Met veel plezier

Door het onderwijsteam van deze
basisschool was de laatste veertien da-
gen de stembusstrijd in het lespro-

• De Zandvoortse politici tijdens het politiek forum in De Van Heuven
Goedhartschool. leder onder z'n eigen kleur, zo hoort dat.

moeten die zijn samengesteld, waarbij
waarschijnlijk het onderwijsteam een
handje heeft geholpen, want enkele
politici zaten soms wel met de mond
vol tanden. Het begon gelijk al goed, de
vraag aan D66: "In de krant heb ik
gelezen dat D66 een voorstander is van
de fiets. Nu wilde ik u vragen: Woont u
in Zandvoort en bent u komen lopen?"
door Nicole van Esveld. De afgevaar-
digde van deze partij, moest met
schaamrood op de kaken bekennen
dat zij met de auto was gekomen.

Leuke vragen ook waar een eenvou-
dig antwoord op was te geven, zoals die
aan ZON van Claudia Werners: "In
uw programma staat dat u een ge-
bouw wilt gaan gebruiken zodat zo-
mers de toeristen naar de bioscoop
kunnen. In de winter moet er dan
worden vergaderd. Wanneer wij in de
kerstvakantie naar de bios willen moe-
ten wij altijd naar Haarlem. Is het dan
niet nodig dat wij in in de winter naar
de bioscoop kunnen?". Een vraag die
koren op de molen was van Ron
Schouten, hij scoorde dus hoog met
zijn antwoord.

Hetzelfde overkwam Peter Ingwer-
sen die gevraagd werd of het zwembad
ondanks een bungalowpark wel door
de Zandvoortse kinderen mocht wor-
den gebruikt. "Wanneer dat niet zo is,
gaat het hele bungalowpark niet door,
zo is dat" antwoordde hij kort maar
krachtig.

Een lastig vraagje voor Jongsma van
Gemeente Belangen Zandvoort over
de plaatsing van visloodsen en een fa-
briek in Nieuw Noord. Er volgde wel
een eerlijk antwoord op. Eerlijk ook de
reactie van alle kandidaten op de
vraag of Zandvoort Nieuw Noord nu
eigenlijk wel zo'n mooie wijk was om in
te wonen. Goed ingespeeld op kinde-
ren was ook Ineke Wind toen de PvdA
gevraagd werd hoe men er voor kon
zorgen dat het duingebied schoon
blijft en de controle daarop. Trouwens
de vrouwen onder de politici Nel

Vreugdenhil (D66), Rita de Jong
(VVD) en Ineke Wind (PvdA) hadden
zich op het bezoek aan de school goed
voorbereid. Als echte vrouwen waren
zij niet met lege handen gekomen, er
waren ballonnen van D66, rolletjes pe-
permunt van de VVD en buttons van
de PvdA. De heren zaten wat ongeluk-
kig te kijken, want verder dan wat
verkiezingsfolders was hun fantasie
niet gegaan.

Er waren lastige en eenvoudige vra-
gen die elkaar in snel tempo afwissel-
den. De beantwoording daarvan door
enkelen duurde in de ogen van de kin-
deren duidelijk te lang, doch over het
algemeen bleek men wel geboeid naar
de sprekers luisteren.

PvdA winnaar
Aan het einde van dit vragenuurtje

werd de stemming gehouden. De poli-
tici hadden ieder een eigen kleur, en de
kinderen waren al in het bezit van een
blokje met dezelfde kleuren, rood voor
de PvdA en het geel van ZON bleken te
overheersen in de stembus. Ineke
Wind werd glorieus winnares met 22
van de 50 uitgebrachte stemmen. ZON
kreeg 11 stemmen, Gemeente Belan-
gen Zandvoort toonde zich tevreden
met 6, het CDA 4 en VVD en Zand-
voort 2000 vergaarden ieder drie stern-
men. Gelukkig was er toch nog één
kind dat D66 steunde. Percentagege-
wijs komt dit ongeveer dat ongeveer
48 % van de leerlingen PvdA stemden,
bijna 23% ZON, Gemeente Belangen
Zandvoort kan dan rekenen op circa
12%, het CDA op 9%, de VVD en
Z'2000 ieder 4% en D66 2%. Op deze
wijze zou het de vraag zijn of D66 nog
in de raad zou zijn vertegenwoordigd.
Doch de leerlingen moeten zeker nog
wachten tot het jaar 1994 voordat zij
aan de gemeenteraadsverkiezingen
mogen deelnemen. Misschien nog tijd
genoeg voor de verliezers om het imago
wat op te vijzelen.

• De stemming was zeker niet geheim. Leerlingen tonen duidelijk hun politieke voork(l)eur bij het ter stembus gaan.
FOTO S DICK LOENEN

Zwemmen verboden: Krokodillengevaar

Camel Trophy Team op weg
ZANDVOORT - „Welkom bij het

meest uitdagende off-road avontuur
ter wereld, de Camel Trophy", aldus de
organisatie m haar brief aan de deel-
nemers van de zevende Camel Trophy.
Hoe uitdagend het avontuur is zal het
Nederlandse team, dat wordt gevormd
door Jan Bos (32) uit Maartensdijk en
Rob van Leeuwen (27) uit Maassluis,
aan den lijve gaan ondervinden. Zij
vertrokken gisteren vanaf Schiphol

Medewerkers voor
Nicaragua gevraagd

HAARLEM - Begin dit jaar is een
mitiatiefgroep bijeen gekomen met
het doel in Haarlem een stedenband
met Nicaraqua op te zetten. Door mid-
del van deze stedenband is het moge-
lijk hulp te bieden aan mensen m Ni-
caragua in de vorm van medische en
maatschappelijke voorzieningen.

Om daadwerkelijk aan de gang te
gaan, zijn in eerste instantie mensen
nodig die zich vrijwillig hiervoor inzet-
ten. Wie tijd over heeft wordt uitgeno-
digd naar de vergadering van de ini-
l'iatiefgroep te komen. Deze wordt ge-
houden in het ABVO-KABOgebouw,
Frans Halsplein op 3 april, aanvang
20.00 uur.
Informaties worden verstrekt door
mevrouw Duyvestein, tel: 023-376426
of schriftelijk naar het adres: Initia-
tiefgroep Nicaragua, Postbus 934,2003
XR Haarlem.

Ruïne van Brederode
weer geopend
SANTPOORT - Vanaf l maart tot l
december 1986 is de Ruïne van Brede-
rode weer geopend. Dit is van zondag
tot en met vrijdag van 10.00-17.00 uur.
Op zaterdag gesloten
De toegangsprijzen voor volwassenen
zijn f. 2.50; voor jeugdigen tot 18 jaar
en voor 65+ f. l,-. Groepen van 20
personen en meer ontvangen een re-
ductie van f. 0,50 respectievelijk f. 0,25
per persoon. Groepsbezoek uitsluitend
volgens afspraak. Telefoon: 023 -
378763.

Golfcursus
SPAARNWOUDE - De Openbare

golfbaan Spaarnwoude is op 8 maart
begonnen met de eerste golfcursus
voor gehandicapten.Twee rolstoelers
Andre commandeur en Ron van Gel-
der, die al aktief waren in basketball
en tennis, waren bereid om dit experi-
ment te starten. Deze eerste proefles-
sen werden persoonlijk begeleid door
Dick van Rijn, vroeger sportverslag-
gever van de AVRO, thans de voor-
vechter van sportmogelijkheden voor
gehandicapten.

Op initiatief van het recreatieschap
Spaarnwoude en de Nederlandse In-
validen Sportbond sectie Recreatie
(NIS) zijn de trainers Andre Jeurissen,
die door de nieuwe trainer Ad Wessels
wordt opgevolgd, en Erijk Diets bereid
gevonden de mogelijkheden van ge-
handicapten-golf te onderzoeken en
daarin les te geven. E. Diets was al
eerder betrokken bij het organiseren
van gehandicapten-tennis, dat in sa-
menwerking met de NIS tot een groot
succes is geworden. Eveneens gaan zij
op 10 maart het rolstoelgolf bij de golf-
professionals presenteren die dan bij-
een zijn in Papendal voor een bijscho-
lingscursus.

Vooralsnog wordt er éénmaal per
week uitsluitend getraind op de oefen-
baan; hierbij wordt van de 'gewone
golfstok' gebruikt gemaakt. De golfers
spelen in aangepaste rolstoelen die iets
Haar voren kiepen, zodat er recht voor
de wagen, gespeeld kan worden zoals
elke golfer dat doet. Het is echter ook
mogelijk van opzij naast de wagen te
spelen. Onderzocht moet worden, hoe
de golfbaan zelf toegankelijk gemaakt
kan worden voor rolstoelers. Vooral de
smalle wielen zijn daarbij een pro-
bleem omdat deze sporen veroorzaken
op de greens en de tees (afslagplaat-
sen). Het is essentieel voor het golfspel
dat de green, het laatste van de baan
^aar het gras zeer kort wordt ge-
inaaid, niet beschadigd raakt.
De inschrijving voor deze cursus staat
log open en belangstellenden kunnen
informatie krijgen bij de heer P. Blok-
huis van het Beheersbureau Spaarn-
*oude tel. 023-382424.

Vaak word je, als weeramateur, ge-
confronteerd met allerlei soorten vra-
gen over het weer. In veruit de meeste
gevallen tracht men mij een weersver-
wachting te ontlokken, het liefst nog
voor de langere termijn, dat wil zeggen
voor een maand of zelfs voor een heel
seizoen! Het doen van uitspraken in
die richting is zeer riskant, reden
waarom ik mij daaromtrent op de
vlakte houd. Het zou pure wichelarij
zijn, tot welk ik mij niet wens te verlei-
den. Maar gelukkig worden er zeer ze-
ker ook leuke en interessante vragen
gesteld. Enkele daarvan heb ik verza-
meld en worden hieronder behandeld.

1. Tijdens onze vakantie de afgelo-
pen zomer in Engeland vingen wij op
zeker moment tijdens slecht weer de
uitdrukking „It's raining cats and
dogs" op. De betekenis ervan is ons wel
duidelijk, wat wij graag zouden willen
weten is de herkomst van deze toch
wel merkwaardige zegswijze. Het is ze-
ker interessant na te gaan waar de
betekenis daarvan, letterlijk vertaald:
Het regent katten en honden, wij zou-
den zeggen: Het regent pijpestelen,
vandaan komt. We hebben het in de
weerboeken opgezocht en vonden de
volgende verklaring.

In de Noordeuropese mythologie
wordt aan de kat grote weersinvloeden
toegekend. Nu nog zeggen Engelse zee-
lieden: „The cat has a gale of wind in
her tail" (de kat heeft een stormwind
in haar staart). Ook de hond is, net als
de wolf, een teken van wind. Beide
dieren waren de metgezellen van
Odin, de god van de storm. In oude
Duitse prenten wordt de wind dikwijls
afgebeeld als blazende uit de kop van
een hond. Vanuit deze mythologische
achtergrond wordt de kat voorgesteld
als symbool van de plensregen en de
hond als die van de sterke wind, die ze
zo vaak begeleidt.

2. Wat zijn de hoofdoorzaken van de
klimaatveranderingen op aarde? Er
doen nogal wat theorieën de ronde in-
zake wereldse klimaatveranderingen.

Albatrossen, katten, honden
en klimaatveranderingen
Heel vroeger schijnen de continenten
aan elkaar vastgezeten te hebben. Op
zeker moment dreven ze ver van el-
kaar af, hetgeen belangrijke tempera-
tuurverandenngen teweegbracht.
Een andere theorie is gebaseerd op het
vóórkomen van enorme vulkaanuit-
barstingen, waardoor grote hoeveelhe-
den stof in de atmosfeer terecht kwa-
men, die het zonlicht onderschepten
en aldus voor een afkoeling van de
aarde zorgden. Een andere reden zou
zijn geweest de vorming van geberg-
ten, die belangrijke veranderingen in
temperatuur en windpatroon, zowel
windkracht als -richting, met zich
meebracht.

HST WE£Ft

«door Paul Defckers

zwarte albatros had gedood. De ver-
schijning van een albatros op zee werd
als zodanig als een voorbode van goed
weer beschouwd. Eveneens werden de
sierlijke capriolen van de bruinvis ver-
ondersteld een voorteken te zijn van
gunstige winden. Er schijnt voor dit
soort geloof geen wetenschappelijke
basis te zijn.

Heerlijk weer

Zonne-energie

De uiteindelijke basis voor het weer
wordt gelegd door de zonne-energie.
Het spreekt welhaast vanzelf dat wij-
zigingen in duur en kracht van de
zonnestralen tot klimaatveranderin-
gen leiden. Glaciale perioden, die be-
helzen een uitbreiding van het poolijs
en de gletsjers, zouden te maken heb-
ben met een afname van de zonne-
schijn, terwijl een toename van de zon-
nestralen een zachter klimaat en bij-
gevolg een interglaciale fase (terug-
trekking van het ijs) zou veroorzaken.
Echter, er zijn ook geleerden, die het
tegenovergestelde beweren. Hun theo-
rie gaat er vanuit dat het effect van de
toename van de zonneschijn aan de
evenaar groter zal zijn dan aan de po-
len, wat resulteert in toenemende tem-
peratuurverschillen. Hierdoor wordt
de luchtcirculatie versterkt, hetgeen
weliswaar het verdampingsproces be-
vordert, maar meer nog voor een toe-

Bij een temperatuur van tien
graden beginnen de sneewklokjes
te groeien. Als het weer zo aan
blijft houden, staan ze over enige
dagen in volle bloei.
Minder bekend is misschien
waarom sneewklokjes nimmer
door de slakken worden bezocht.
De bladen van deze planten be-
vatten minuscule glasdeeltjes. De
slakken weten dit en blijven van
deze blaadjes af omdat zij anders'
hun tongetjes zouden bezeren.

name van de neerslagproduktie zorgt.
Dit leidt dan weer tot de aanwas van
de hoeveelheden sneeuw en ijs op aar-
de.

3. Wijzen albatrossen op goed weer
op zee?

Vele eeu:wen hebben zeelieden ge-
loofd dat het noodlottig is een albatros
te doden. Een Engels boek verhaalt
over een schip dat slecht weer onder-
vond, nadat een bemanningslid een

Nog steeds hebben de hogedrukge-
bieden ons niet in de steek gelaten.
Toch was het weer in het grootste deel
van vorige week niet in zijn beste
vorm. Het maximum dat ons bediende
was gevuld met vochtige lucht, het-
geen te merken was aan de mist, de
nevel en de laaghangende bewolking,
's Nachts liepen de temperaturen m
onze regio uiteen van +2 tot -2 graden
en overdag kon niet meer dan 3 tot 8
graden gehaald worden. Al met al een
frisse bedoening.

Tegen het weekeinde werd het lente-
weer een heel stuk aangenamer met
een volijverige zon. Een wat toene-
mende zuidoostenwind stuwde de tem-
peratuur in Zandvoort op tot 14,0 gr.
C. op zaterdag en tot 18.0 gr. C. op
zondag jl. Op zulke hoge kwikstanden
hebben we hier ruim vier maanden
moeten wachten; om precies te zijn,
het waren de hoogste maxima sinds 9
november van het vorig jaar. Dit pn-
ma weertje vijzelde de bedenkelijk af-
gezakte humeuren flink op.

Maandagmorgen bleken de afweer-
krachten van het sterke Russische
hogedrukgebied net met voldoende te
zijn om een opdringend oceaanfrontje
geheel buiten onze westgrenzen te
houden. Het leverde bij ons overigens
niet meer dan l'/s mm regen op. De
maximumtemperatuur die dag be-
droeg precies tioen graden. Tempera-
tuurnormalen perode 20-26 maart:
(overdag): 10 gr. C. minimum ('s
nachts:): 3 gr. C.

Een zonnige lentezondag op het strand, moeilijk na te gaan wie wie uitlaat, 'u'"Ha,rvOphe,kens

naar Australië om te ervaren wat het
is om meer dan 1000 mijl door de
,.bush" te rijden.

Door de luchtvaartmaatschappij
Qantas wordt het tweetal in ruim 31
uur naar Cairns gebracht. Een aan-
slag op de conditie die evenwel niets
zal blijken te zijn m vergelijking met
de veldslag die het team nog te wach-
ten staat. Een veldslag met de elemen-
ten: tropische regens, moerassen, tien-
tallen rivieren met krokodillen, een
hoge vochtigheid en dan vooral na-
tuurlijk jungle, of „bush", zoals de
Austrahers hun ruige tropische wou-
den noemen.

Voordat de Camel Trophy van start
gaat moeten de deelnemers echter
eerst inkopen doen, want onderweg
zijn er geen luxe hotels waar de heren
uitgebreid kunnen dineren. Integen-
deel. iedereen zal voor zijn eigen natje

en droogje moeten zorgen en dat bete-
kent dus voedsel inkopen. Het zal met •
name blikvoer zijn, want na 18 uur
rijden moet ook nog een potje gekookt
worden Je kan het dus maar beter
eem oudig houden: op je knieën achter
een benzmebrandertje een blikje snel
opwarmen

Opgevouwen in de propvolle auto of
in een hangmat boven het kruipende
ongedierte, kent ook het slapen in de
bush zo zijn bekoringen, als er ten'-.'
minste tijd voor is. Terwijl het zware'
traject, het losheren en het weinige -
slapen al genoeg van de rijders zal ver-
gen, moet er natuurlijk ook nog woc-„
den geknokt voor de punten. Want •
welk land wil de Camel Trophy nou
niet winnen. Het vergaren van de.
punten gebeurt in de Camel Trophy ,
klassementsproeven, waarvan de
..bush penetration" de meest beruchte

Weekend: 22 - 23 maart
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
arts: Bas van Bergen

NIEUW

HUISARTSENPRAKTIJK G..I.J. Mol
en P.C.F. Paardekoper: tel. 15091.
arts: G.J.J.Mol.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel: 13073
WIJKVERPLEGING: Voor mforma-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tme
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

DIENSTEN
Weekend: 22 - 23 maart
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Palmzondag: ds J./A. van Leeuwen
10.00 uur
Crèche aanwezig.
20.00 uur: Vesperdienst m.m.v. TOZ en
Herv.Kerkkoor
Liturgen dr M.E.Brmkman. ds J A
van Leeuwen
Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK
10.00 uur: G. van den Dool. Amster-
dam
kmdernevendienst en crèche
20.00 uur Vesper rondom Bach. zie
Hervormde Kerk.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
zaterdag 22 maart: 19.30 uur Politiek
avondgebed, verzorgd door Exodus
23 maart: Prof. dr. C.W. Mónnich. Am-
sterdam
25 maart: 20.00 uur Inleiding mevrouw
ds C.E.Offerhaus over het boek: "Op-
standing, een Joodse geloofservaring"
van P.Lapide.
26 maart: 14.00 uur vrouwenmiddag
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met Palni-
wijdmg.

KERK v.d.NAZARENER, Zijlwe?
218, Haarlem
Zondag 09.30 uur, zondagsschool lnj-
belgespreksgroepen
10.30 uur: morgendienst d:- J O% er-
duin,
19.00 uur avonddienst d> O\ erduin
Woensdag 20.00 uur Bv>,vknerden-
king/bidstond
NED.CIIRISTEI.1JKK GEMEEN-
SCHAPSBON1)
ledere veertien ti.i>u'ii samenkomst op
maandap om IJ 00 uur. tel. 14878.
JEHOVA'-. CÏKl' t 'H'EN: Gem. Els-
«oud. Zomini: 03.30-11.30 uur, Smede-
straat .'7 te Haarlem.
DiiiMing van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tmgen: R. van Rongen. Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

POLITIE- Tel. 13043, Alarmnummer,
14444.
Spreekuur wykfunctionaris NoorcJ
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113. J
Wijkfunctionans Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20 30 uur m het politiebureau,
Hogeweg.
Wijkfuncnonaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uuren woensdag1

11.00-12.00 uur. '

BRANDWEER: tel. 12000. '
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-'
LAND Ongevallen tel. 023-319191. "
TAXI: tel. 12600.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:^
tel 17641
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, teil
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
en oor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
Hl'LPVERLENING: Voor informatie,
aduesen hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schnfte-
lijk. Postbus 100. 2040 AC Zandvoort.
U'ETSWINKEL: Gemeenichapshuis-
L. Davidsstraat. Eerste en derde,"
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.
DIENSTENCENTRUM: Komnginne-
weg 1. Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Fnts van Veen of
na telefonische afspraak
PLANTENDOKTER: R Boekelman,
na 18.00 uur. tel. 16973

BURGERLIJKE
STAND

Periode 10 - 17 maart 1986.
Geboren:
Riek Devi. zoon van Logmans Peter en
Van Dusseldorp. Marianne;
Martin Pepyn. zoon van Goode Hen-
dnk en Molenaar Marie C.D.
Ondertrouwd:.
Bergman. Arend en Onderwater Wil-
helmiiiti.
Manders Hendrik Willem Juliaan Al-
phons.us. en Lavertu Jentiena Maria
Ter Bruggen. Edward Paul en Slag-
\eer, Mariene Georgetine;
("•ehuwd:
Voorwalt, Willem J. en Waterdrinker
Jaquelme M
Pollé Eric en Van Keulen, Nienke
Janna
Keur Pieter en Duivenvoorden. Pauli-
na
Overleden *
Keur geb. Spier, Jantje, oud 65 jaar;.
Bosman geb. Glerum, Johanna Hele-
na, oud 76 jaar; \
Driehuizen geb. Dijkman, Hermina
Gesina, oud 76 jaar
Van Kesteren, geb. Castien, Margare-
tha Maria oud 66 jaar;
Thomas geb. Rolvers. Amarentia
Geertruida, oud 61 jaar;
Mumm Carel, oud 65 jaar
Terpstra Cornelis, oud 79 jaar
Frijniuth, Simon Willem oud 60 jaar-
Eikelenboom geb. Valkenier, Cornelia]
Adriana oud 64 jaar.
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Nog steeds oude prijzen!

DÜJARDIÏ

Dujardin
Vieux

Offley Port
Ruby, tawny
en white

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

verzorgd en bezorgd

CK-̂ -̂ I.̂ ^ _- .«^_ . Kerkstraat 12a, 2042 JE Zandvoort.

fff öan öecmsen bo Tei .02507/12532

*7 SCHILDERWERK
AUG. v. d. Ml JE
Marisstraat 13A - Zandvoort

'Telefoon 15186

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie)

BALLETSTUDIO MARIJKE FANCHER
Oranjestraat 12 Zandvoort

Klassiek - Jazz ballet
Tapdance en Aerobic

Alle leeftijden.

Inl. tel. 14677/18981

. ADMINISTRATIEKANTOOR

J&K Janssen & Kooi/
J. P. Heyeplantsoen 12, 2041 PA Zandvoort
Telefoon 02507-18119
Wij verzorgen voor u het
AANGIFTEBILJET INKOMSTENBELAS-
TING en BEDRIJFSBOEKHOUDING

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zand-

voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5,- m rekening ge-
bracht

• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ2,50 in rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
smg m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

Aangeb. 3-kamerw. A'dam-
W, huur ƒ 322 excl. p m Gevr
3 of 4-kamerflat Zandvoort
Tel 020-828300.
* Aangeb. 4 eiken eetkamer
stoelen ƒ 145. Tel. 14104
Adriatische Zee, Joegoslavië
compl inger. luxe app. v. 2-3-
en 6-pers. Direct aan stranc
p.p. 22 Mark p. dag. (hoogsei-
zoen). Voor mf. 02507-17088
na 11.00 uur
* Een nieuwe lente, een
goed besluit! Wordt nu lid van
de verg. VROUWEN VAN NU
Belt u eens met tel. nr. 16085
of 14462
Free-lance hulpkok in pak
Tel. 02507-14301.
-ree-lance m/v m snackbar,
overdag of 's avonds. Tel
02507-14301.
* Gevr. hulp/huishouden, 3
uur p.w. Niet m schoolvakan-
tie Tel. 17701.
* Gevr. nieuwbouw 2/3-k.flal
Zandvoort-Zuid/C. Aangeb
gr. 2-k.won., balkon, 1e eta-
ge, hr ƒ 286, A'dam-Sloterm.
Tel 020-138353.

evr PUCH MAXI, klem def
geen bezw Tel. 023-251138.
Gezocht m/v voor verkoop
van vis en schoonmaken van
vis. Werkt. 10-17 uur of free^
lance Tel 02507-14301.

* Hartelijk gefeliciteerd Eén
jaar verkering Berlmda Zon
neveld en Frits Lijnzaat
Mama en Papa

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
in alle stijlen, ook Mechels er
Henry II. Laagste prijzen1

Leidsestraat 122. Dag tel
02520-20993. Koopavond.

KAMER TE HUUR
in Centrum, 4x4 m, gebruik

k-d-t, voorzien van c.v.
Tel. 18599 of 15733.

KENGEN ANTIEK, uw adres
voor mooie, functionele antie-
ke meubelen Geopend: do -
vr. en za. van 1030 - 17.30
uur. Rijksstraatweg 75, Sas-
senheim 02522-14682.
Een betrouwbaar adres.
* Luxaflex, breed 360 m,
hoog 2.05 m, ƒ 50. Tel. 12380.
* Op avontuur in de natuur.
Nieuw Bevers jongens en
meisjes van 4-7 jaar starten
op zaterdag 5 april. Voor
meer info: tel. 14244.

Wonmgruil Aangeb. luxe
3-k flat in Hoofddorp met lift,
1 e verd , prachtig uitzicht,
dichtbij winkels en bussen,
ƒ 595 mol. p m. Gevr. flat of
huis Zandvoort, Haarlem of
omgeving. Tel. 02503-13785

De Volvo 340 Winner. Wie kan hem
aan in zijn prijsklasse? f 19.185,-.

Je mout wel van goeden huize komen om de
Volvo 340 Winner te verslaan Ki jk alleen maai eens
naar z'n pnjs en zie hoe compleet hi j daarvoor is
Naast alle Volvo-eigenschappen heelt hij bovendien
vele veilige extia's standaard, zoak stalen buizen
in de voorportieien en McPherson voorwielop-
hangmg. Tel dat bi j elkaar op en u komt
maar tot één conclusie de Volvo 340
Winner is onveislaanbaarm z'n prijsklasse.
Hi j daagt u uit vooreen sportieve proefrit.

Investeer in een Volvo 340/360.
Al vanaf f 19.185,-.

PRIJS EN UITVOERINGSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN PRIJS INCL BTW

AUTOMOBIELBEDRIJF H.R KOOIJMAN B.V.
Brederodestraat 6-10. Telefoon 02507-13242. ZANDVOORT.

* Toonkunstkoor Zandvoort
Rep. elke maandagavond om
8 uur in ,,De Krocht". Kom
ook zingen!

VEHUREN?
Plaats eens een advertentie

in een Duits dagblad.
Inl./folder 01720-43719.

Voor voordelig SCHILDER-
WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Telefoon 02507-15655

voor vrijblijvende prijsopgave.
WARM EN ELEGANT

plm. 200 inruil/showroom
BONTMANTELS

o.a nerts, bisam, blauwvos,
roodvos, nutria, persianer etc.

In alle maten, va ƒ 150
Tevens diverse dames/heren

lammycoats
MODEL BONT EXPORT

Marnixstraat 142 - A'dam
Tel. 020-233488.

* Weg. omst. t.k. radio,
cass pick-up, alles in eérï en
boxen ƒ250, Anstona. Tel.
16174.
Wekelijks sauna ƒ 10, ma-di-
do-dam , do-vr gem., za. hr,
zo. par. Tel 023-330272 Wm-
kelc. Parkwijk, H'lem-0.

Wonmgruil Haarlem-Zand-
voort, vrij huis md. gr. woonk.
7 m, 3 slaapk, gr douche,
c.v. tuin op Z. Gevr. 4-kam.
Centr Zandvoort. T. 14941
* Wordt nu donateur van de
Bomschuitenclub voor
slechts minimaal ƒ 25 per jaar.
Bel het secretariaat, tel.
15836

Zonnestudio
Kapsalon

Passage 42
* Lichaamssnelbrumer

40 minuten ƒ40,
abonnement 3x ƒ 100.

k Gezichtssnelbruiner
20 minuten ƒ 10,
abonnnement 4x ƒ 30.

k Zonnebank/hemel
20 minuten ƒ 8,50,
abonnement 10x ƒ75
Openingstijden Studio
maandag t/m vrijdag.

Ook 's avonds geopend
Openingstijden Kapsalon-
dinsdag t/m zaterdag en

vrijdag t/m 21.00 uur.
Wij werken op afspraak.

Tel 02507-12500
Tot ziens,

Ellie, Edith en Ben.

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de be-
handelmg.

SCHOLFILET
met Franse frites ƒ 8.

Boul Barnaart 8. Tel. 14301
* 't Is rood en blauw en 't is
van Scouting, ze heten Be-
vers. Jongens en meisjes 4-7
jaar kom je ook eens kijken?
De Buffalo's Tel. 14244.
* Te huur gevr. garage, om-
geving Friedhoffplem/Maris-
straat Tel 15612.
Te huur m Zandvoort-Zuid
mod. kamer, c v., eigen k d.t.
(evt. v. langere tijd) v. rust.
werkende j.man, ƒ395 p.m
Tel. na 19 u.: 020-731770.
Ter overname 2- en 3-zits LE-
DEREN BANK, d.groen, resp.
155 en 215 cm, ƒ700. Tel.
15569, zaterdag na 12 uur.
Th gestoff APPARTEMENT,
2 kamers, keuken, ƒ675 p.
mnd. Inl.- tel. 02507-12150.

Timmerbedrijf
R.F. Lammers

voor al uw timmer- en onder
houdswerk. Tel. 023-364168
b.g g. 023-1378.
* T.k. 2 leren stoelen brumlzo
rood, kuipmodel, prijs /300| '_
Tel. 13098.
* T.k 35 div. LP's ƒ 25. Tel
15416
* T.k. bruin-wit .gebloemd 2
pers. bedbankje, vraagprijs
ƒ 100. Tel. 18036.
* T k. mzmk trapnaaimachi
ne, Singer, ƒ 125. Tel. 13589
* T k linnenkast, 2-del leg +
1 deel hang ƒ50 Tel. 16174
* T k massief eiken televi
siekast met lade ƒ 250; 2 de
zelfde schemerlampen, 60
cm hoog, met dimmer, ƒ 160
Tel. 15568.
•* T.k olielamp (hang) ƒ65
elektr. gemaakt Tel. 17146
T.k a. OPEL MANTA 1900 S|
BERLINETTA 1976, APK-ge
keurd, sunroof, racestuurtjel
radio/cass ree Prijs ƒ 220Gf
Tel. 02507-19421.
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REISBURO ZANDVOORT
wenst O'Neill en
Pall Mail export

veel succes met de

5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

O'Neill pro world cup
1986

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander
huisraad te koop9 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bi] het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

in Zandvoort

Club Cecils

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag

Naam .. .

Adres ....

Telefoon .

Postcode

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Piaats . 2041 JM Zandvoort

hbc
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ZANDVOORT - Op woensdag 26 maart neemt Klaas Paap, com-
(itandant van de Zandvoortse brandweer, afscheid. Dit gebeurt door de
aatste aanwinst van het wagenpark over te dragen aan 'zijn' korps.
yeze handeling zal plaatsvinden in de Haltestraat voor het raadhuis,
paarna, om drie uur, volgt een officieel gedeelte van het afscheid,
v^,arna van vier tot vijf uur vrienden, bekenden en andere inwoners
vélkom zijn op de afscheidsreceptie die hem wordt aangeboden in het
aadhuis.

Klaas Paap heeft er dan 37 jaar gemeentedienst op zitten, waarvan
;ö jaar in dienst van de brandweer. Hij heeft alle rangen en standen
lóorlopen en is geëindigd op de hoogste stoel. "Zoals gebruikelijk ga ik
ip mijn leeftijd (60) met FLO. Ik laat een goed getraind korps achter
,et uitstekend materiaal. Alleen jammer dat er geen directe opvolger

;s: Dat is de enige schaduw over deze dag".

MARGRÏEET ATES

Brandweercommandant neemt afscheid

'Nu verloopt alles zeer professioneel,
vroeger leken wij op Comedy Gapers

Het afscheid van Klaas Paap als
brandweercommandant hing al een
\ijd in de lucht. Wanneer men de teef-
lijd van 60 jaar bereikt is het gebruike-
\ijlc dat men 'met FLO (functioneel leef-
ijds ontslag) gaat', toch is er een tijdje
p'rake geweest dat Paap sou aanblij-
e'n. Hoe sit dat nu precies?

nder
H 68

bruin
300
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jprijs
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1589
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Ï174
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60
160

ƒ65
I46

DAT is een een beetje vreemde toe-
stand geworden. Er is namelijk

een administratieve fout gemaakt,
vlijn salaris komt niet voor op de be-
jroting, zelfs niet de meerjarenbegro-
mg. Je moet met FLO, maar je ont-

vangt pas pensioen als je 65 bent. Je
iebt zo gezegd het recht om met pensi-
oen te gaan. Gevraagd is toen of ik niet
vilde aanblijven, maar wij konden het
liet eens worden. Omdat-er ook geen
;eJ.d is voor twee salarissen zal mijn

,k nu worden overgenomen door
rie officieren. Geen ideale situatie,

maar ik kan daar verder ook niets aan
[oen.
Ik ben zo lang mogelijk gebleven,

ivant ik had per l januari al met FLO
gekund, nu is het l april. Omdat een
jplossing niet mogelijk bleek vertrek
k dus. Bovendien doe ik dit met een
gerust hart. Het korps is goed ge-
;rfLind, wij beschikken over uitstekend
materiaal. Waar ik bijzonder trots op
ben is dat wij bovendien ook twee
vrouwen in het korps hebben. Een
iiervan heeft juist vorige week haar
diploma behaald, zij was één van de zes
onge brandweerlieden van ons korps
die slaagde. Alles bij elkaar genomen is
er dus geen reden waarom ik langer
zou moeten blijven.

Herhaaldelijk is in de gemeenteraad
naar voren gekomen dat er verschil be-
staat tussen een korps voor een 'C' of
een 'D' risicogebied. Wat betekent dit nu
eigenlijk, en wat is Zandvoort nu, C of
D?. -

ZANDVOORT IS een uitgesproken
C-risicogebied. Daaraan valt niet

te twijfelen. Dit is trouwens ook uitge-
iproken door de Rijksbrandweer In-
spectie in het rapport dat daarvan is
opgemaakt. C-risico wil zeggen dat je
moet beschikken over twee autospui-

ten waarvan er é
en binnen zes minuten na de melding
;er plaatse dient te zijn en de tweede
Dinnen acht minuten. Bovendien
moetje dan beschikken over een korps
van 48 man/vrouw. Een p-risico bete-
kent één autospuit en één bluswagen
i)lus een korpssterkte van 36. Het is

zeker dat Zandvoort met de vele pen-
sions, kamerverhuurbedrijven, hore-
cagelegenheden, plus een' paar grote
hotels, een casino en een circuit be-
hoort tot een C-risico gebied.

Wij hebben bovendien zeer goed ma-
teriaal. De nieuwste aanwinst zal offi-
cieel worden overgedragen op de dag
van mijn vertrek. Het schijnt een hele
ceremonie te worden van autosleutel-
tjes ontvangen en weer overgeven,
maar dat hindert niet. De mannen be-
schikken over goed materiaal. Wij
hebben nu drie bluswagens, een hoog-
werker, een gereedschapswagen. Die
wordt gebruikt bij ongevallen om bij-
voorbeeld slachtoffers bij auto-onge-
lukken te bevrijden, dat is speciaal
hydraulisch bevrijdingsgereedschap.
Verder beschikken wij over een Land-
rover en twee dienstwagens. Wat dat
betreft is er veel veranderd wanneer ik
denk aan de periode dat ik begon

U bent begonnen in 1950. Hoe was de
situatie precies, en waar was de brand-
weer toen gehuisvest?

D HUISVESTING van de brand-
weer in 1950, ja dat was eigenlijk

echt dorps. Een situatie die je je nu
niet meer kunt voorstellen. Ik kwam
in 1949 bij de Dienst Publieke Werken,
als hovenier, zo heette dat toen nog. In
1950 ben ik bij de vrijwillige brandweer
gekomen. Die beschikte toen over twee
garages naast het raadhuis. Die wer-
den gehuurd. Wanneer er brand was
dan ging de sirene, omdat nog lang
niet iedereen telefoon had, was dat wel
zo gemakkelijk. Dus wanneer je bij de
garage kwam dan stond de hele dorps-
jeugd er al omheen met de fiets, klaar
om te starten en mee te rijden. Er werd
zó snel mogelijk vertrokken, brand-
weerlieden die je onderweg tegen-
kwam, die stapten nog mee op de wa-
gen en voort ging het, met de hele
dorpsjeugd er omheen krioelend. Het
had wel iets van de "Comedy Gapers".
Je kon nog niet eens hard rijden omdat
je bang was dat er een fietsertje onder
de wielen kwam.

De publieke belangstelling nam wat
af toen wij een ander alarmeringssys-
teem kregen. Dat werd een draagbare
alarmering, dat scheelde al een stuk.
Vergaderingen en oefenavonden hiel-
den wij altijd bij Zomerlust in de Kos-
terstraat. Dit is allemaal veranderd
toen wij in 1971- in de Colpit fabriek
hier aan de Duinweg konden komen.
Colpit wilde uitbreiden en had daar de

ruimte niet voor. Dit pand is toen door
de gemeente aangekocht en Colpit
verhuisde naar Nieuw Noord. Dit was
natuurlijk een grote verbetering.

Het klinkt vreemd, maar wat is nu voor
U in dese periode een hoogtepunt ge-
weest. Wat was de grootste brand en wat
is nu precies de taak van de brandweer
bij circuitevenementen?

DE BRAND vlak voor de Kerstda-
gen in 1974 bij Bouwes. Dat was

natuurlijk een 'hoogtepunt'. Ondanks
de omvang van de brand is het ons
gelukt om alle ongeveer honderd ho-
telgasten op tijd naar buiten te krij-
gen. Het toeval wilde, dat wij juist ons
nieuwe materiaal binnen gekregen
hadden, waaronder de hoogwerker.
Vooral die wagen heef t zijn nut tijdens
die ontruiming dubbel en dwars bewe-
zen. Wij hebben daarna nog veel
schriftelijke dankbetuigingen gekre-
gen. Ik was toen plaatsvervangend
commandant. Commandant Zeepvat
was ziek, later heb ik Zeepvat opge-
volgd als commandant dat was in 1975.

Andere felle branden zijn geweest
tweemaal op de hoogste verdieping
van het Palace Hotel en natuurlijk in
het begin van mrjn loopbaan de brand
in de manege. Dat was oorspronkelijk
een duinbrand, die door de felle oos-
tenwind uit de hand liep. Het vuur
greep zo snel om zich heen dat het
rieten dak van de manege aan de
Zandvoortselaan vlam vatte. Tegen-
woordig hebben ze voor paarden vei-
ligheidssluitingen in de stal, maai
toen nog niet. Wij hebben alle paarden
losgesneden, een klap op de kont gege-
ven. Er kwamen toen heel watbriesen-
de paarden de Zandvoortselaan afge-
stormd die in het dorp werden opge-
vangen.

Triest is natuurlijk de brand van
enkele jaren terug waarbij een Duitse
toeriste om het leven kwam. Onze taak
is niet, zoals zo vaak wordt gedacht die
van medewerking op het circuit, maar
de brandpreventie in hotelletjes, pen-
sions en horeca. Er is een groot verloop
in dit soort zaken en iedere nieuwe
eigenaar gaat op eigen houtje verbou-
wen. Wanneer er dan vergunningen
aangevraagd worden en wij komen
controleren, dan kom je vaak de gekste
zaken tegen. Ik herinner mij nog een
pension voor controle. Bij binnen-
komst bleken de naastgelegen perce-

len zowel links als rechts bij het pen-
sion te zijn betrokken. Alle brandwe-
rende tussenmuren waren er uitgesla-
gen. Een levensgevaarlijke situatie.

Een heel belangrijke taak is natuur-
lijk, naast het strand, het circuit in de
zomer. Ieder weekeinde zijn daar wel
mensen van ons aanwezig. Felle kri-
tiek hebben wij gekregen in 1973 bij
het ongeluk van ik meen Roger Wilh-
amsen de Formule-1 coureur die op
het circuit dodelijk verongelukte. Zijn
bolide explodeerde en het verwijt was
dat de hulpverlening te laat op gang
kwam. Toch heeft ook dit ongeluk zijn
positieve kanten gehad. Sindsdien zijn
de rescuecars op de circuits versche-
nen die bij iedere bocht langs de baan
staan gestationeerd, de richtlijnen en
regels zijn door de FISA, of misschien
is het wel de FOCA, wat strakker aan-
gehaald. Opmerkelijk is dat wij zelf
onze beveiligingsmaatregelen niet
hebben moeten aanpassen, die bleken
toch ruim voldoende.

In Uw periode is het vrijwilligerskorps
uitgegroeid naar een korps van 48 man-
/vrouw. Er zijn nu vier volledige be-
roepskrachten in dienst. Bovendien
vormt ook Zandvoort een onderdeel
van de Regionale Brandweer. Hoe ver-
loopt deze samenwerking?

U ITSTEKEND IK kan niet anders
zeggen. De brandmeldingen zijn

perfect georganiseerd. Via een centra-
le waarbij alle twaalf deelnemende
korpsen zijn aangesloten, verloopt de
alarmering direct naar het betreffen-
de korps. Ook is direct bekend of wij al
zijn uitgerukt en waar wij ons bevin-
den. Wanneer er zo'n grote brand zou
zijn dat hulp van omliggende korpsen
noodzakelijk is, dan is even teruglopen
naar de brandweerauto en het via de
mobilofoon melden genoeg om binnen
de korste keren ook die hulp te zien
verschijnen. Wij hebben tot nu toe
weinig een beroep hoeven te doen op de
collega's, maar het zou kunnen na-
tuurlijk. Dan denk ik nog niet eens
aan een grote brand in het dorp, als
wel een in het duingebied. Vergeet niet
dat onze gemeente 37 km2 groot is,
waarvan slechts 11 km2 bebouwd. Dat
is natuur, dus duingebied of het
strand. In deze droge periode zie ik met
enige ongerustheid het aantal duin-
brandjes weer stijgen. Je hoeft met een

• Brandweercommandant Klaas Paap voor de laatste aanwinst van het
korps, de gloednieuwe bluswagen. K>TO. BERLOTT

felle wind maar een late melding te
krijgen en je staat voor een natuur-
ramp in Kennemerland. Dat is dus
altijd oppassen geblazen. Ik hoop niet
dat het nodig zal zijn voor een duin-
brand de omliggende korpsen te moe-
ten inschakelen, want dan zit het goed
fout.

Verder ben ik altijd een groot voor-
stander geweest om de onderlinge sa-
menwerking te vergroten. Het bunde-
len van krachten is heel belangrijk
voor de dienstverlening. Daarom ben
ik blij met de regionale brandweer. Wij
zullen er wel voor moeten waken dat

de brandweer niet gaat functioneren
als een verkapte BB.

Volgens Klaas Paap kijkt hij terug
op een fijne periode m zijn leven. Van-
af 1975 is hij de commandant geweest
van de Vrijwillige Brandweer Zand-
voort, sinds 1979 m vaste dienst, daar-
voor parttime. Hij heeft sinds zijn be-
sluit om in 1950 lid van de vrijwillige
brandweer te worden alle rangen en
standen doorlopen. "Ik ben nu zestig
en geef de brandspuit graag door aan
een ander. Mijn tijd zit er op" is onge-
twijfeld de constatering van een tevre-
den mens.

everen van schadelijke
stoffen op Voorjaarsbeurs

MAXMIUfU:

I.

5ANDVOORT - Door de Provin-
ae Noord-Holland en het Gewest
Kennemerland zal dit jaar wor-
|en deelgenomen aan de Haar-
emse Voorjaarsbeurs. Deze wordt
lehouden van 211/ 31 maart in de
Cennemersporthal in Haarlem.

J Deze instanties zijn vertegen-
jvoordigd met een stand waar ge-
/aarlijke stoffen kunnen worden
ngeleverd. Voor iedere 250ste in-
everaar(ster) is er een gratis jaar-
caart voor de Kennemerduinen.
De 2500ste 'cliënt' ontvangt een
iets.

Aandacht wordt dit jaar op de Voor-
aarsbeurs geschonken aan de*gevaar-
Ijke stoffen die in het huishouden
vrijkomen. Het gaat met name om:
rerfresten, oplosmiddelen, spuitbus-
fen/thermometers, fotochemicalièn.
:osmetica, batterijen, bestrijdings-
middelen, medicijnen en afgewerkte
Dlie.

Door de 'Provid' (Provinciale inza-
meldienst voor klein chemisch afval)
wordt een speciale stand verzorgd
waaraan wordt deelgenomen door het
gewest, de gemeenten Haarlem, Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude, Heem-
stede, Bennebroek, Bloemendaal en
Zandvoort. In deze stand wordt voor-
lichting gegeven over schadelijke stof-
fen aan de hand van de tentoonstel-
ling Max Milieu. Max Milieu is het
landelijk symbool voor inzameling van
gevaarlijke stoffen. De stand bevindt
zich in het houten paviljoen van de
Voorjaarsbeurs.

Voor de ingang van de Voorjaars-
beurs zullen met behulp van de in het
Gewest bekende Ecotainer schadelijke
stoffen worden ingezameld. De stoffen
kunnen door iedereen gratis worden
ingeleverd. Op werkdagen kan men te-
recht van 13-15 en 19-21 uur, op zon-
da*g 23 maart van 11-13 en 14-15.30
uur. Op beide Paasdagen is het inle-
verdepot gesloten. Omdat er een gratis
jaarkaart voor het Kennemer duinge-
bied wordt gegeven aan iedere 250ste

• De landelijk bekende Max Milieu

inleveraar(ster) en een fiets voor iedere
2500ste, verwacht men dat toch veel
inwoners van het gewest eens in de
voorraadkasten en schuren zullen
zoeken naar restanten van schadelijke
stoffen.

[Sprankelde champagneshow
bij Viva Mode-Grote Krocht

• Één van de vele leuke combinaties die bij Viva Mode dit weekeinde zulke
hoge ogen gooide bij het 'open huis'.

ZANDVOORT - Een sprankelen-
de champagneshow, dat ontvin-
gen de bezoeksters die afgelopen
vrijdag- en zaterdag bij Viva Mode
aan de Grote Krocht een kijkje
kwamen nemen. "Sprankelend de
kleuren, en sprankelend ook de
champagne die werd geschonken
omdat de zaak tien jaar in Am-
sterdam, en nu precies één jaar in
Zandvoort bestaat.

Het werd een zeer geslaagd open huis,
waarbij de bezoeksters alle gelegen-
heid kregen rond te neuzen in de nieu-
we collectie. Een collectie afgestemd
op de modieuze vrouw, niet meer piep,
maar nog lang niet oud, in de maten 38
t/m 48. De kleuren zijn fuchsia, van
donker tot heel licht roze, midgroen,
geel van zonnig, tot de gedekte cham-
pagnetint, en het nieuwe azuurblauw.
Wat de mode van 1986 zo draagbaar en
aantrekkelijk maakt zijn de diverse
jumpers, blouses, blazers, lange over-
hemd modellen, die allen afgestemd
zijn op elkaar. Er ontstaat zo een ein-
deloze mogelijkheid om te combineren
en te variëren.

Ruud en Rosita Bras, de eigenaars
van Viva Mode, zeggen bijzonder blij
te zijn dat zij vorig jaar de zaak aan de
Grote-Krocht hebben geopend. "Wij
hebben inmiddels al een heel leuke
vaste klantenkring opgebouwd. Wij
waren dan ook blij dat zo velen van
deze, maar ook anderen, ons 'Open
Huis' hebben bezocht. Wij hebben een
goedp binding met onze klanten en
stemmen onze inkoop af op de behoef-
te die er in Zandvoort aan modieuze,
betaalbare, kleding bestaat", zegt
Ruud Bras.

Het was bijzonder druk zowel vrij-
dag als zaterdag, toen de twee vaste
medewerkerksters, Marian en Lone,
de handen vol hebben gehad om de
enthousiaste bezoeksters te adviseren
bij de samenstelling van hun zomer-
garderobe.

Modespektakel in De Krocht
ZANDVOORT - Het belooft een
zonnige zomer te worden want
wanneer het weer het laat afwe-
ten, dan nog blijft een een zonnig
beeld gehandhaafd. De nieuwe zo-
mermode, in kleding, make-up en
kapsels zijn duidelijk geënt op veel
zon.
Dit zal duidelijk naar voren komen op
het 'Modespektakel' dat op dinsdag 25
maart in de Krocht zal worden gehou-
den. Door Miniclub, kindermode,
Aranka Modes, mode voor vrouwen,
Instituut Phytomer/Kapsalon Jani-
ne, en Schoonheids/Kapsalon Mini-
que uit Zandvoort wordt een show ge-
houden, die duidelijk anders van opzet
is dan de geijkte modeshow met mpdel-
len die over een plankier schrijden.
Door tien kinderen in de leeftijd van 2-
12 jaar en tien mannequins zal in De
Krocht haarmode en kleding op zeer
aparte wijze aan het publiek worden '
getoond.

Het ligt in de bedoeling de bezoek-
sters(ers) duidelijk te maken dat ieder-
een er anders kan uitzien. Zo zullen
tien modellen 'gewoon' aan de show
beginnen, maar door de aanwezige
kapsters en schoonheidsspecialisten
worden omgetoverd in totaal andere
persoonlijkheden. "Op deze wijze
wordt duidelijk dat iedereen er anders
kan uitzien. De accessoires die wij zul-
len gebruiken worden al door de man-
nequins getoond. Tijdens de show zul-

S O S A N

» De haarmode 1986

len drie kappersstoelen constant bezet
zijn, en zal er hard worden gewerkt",
vertelt Joke Drayer van Instituut
Phytomer.

Het wordt een wervelende show met
veel muziek en verrassende vondsten,
waaraan veel Zandvoortse onderne-
mers, zoals Brossois schoenen, zullen
deelnemen. Jammer vindt Joke Dray-
er het wel dat de resultaten die zij
bereikt met de Phy tomer-methode, die
onlangs als één van de weinige werke-
lijk gezonde en afslankende methode

door de Body-Line in het TV-pro-
gramma van Veronica werd genoemd
niet direct kan worden getoond. Wél
zal een der mannequins, na een kuur
van Phytomer, nu maat 38 tonen, ter-
wijl zij vorig jaar met moeite in een
maat 42 paste.

Voor dit modespektakel zijn al veel
kaarten verkocht, kaarten zijn nog
verkrijgbaar op enkele adressen. "Mis-
schien moeten wij mensen terugstu-
ren, want de verkoop loopt als een
trein", zegt een der deelneemsters.

Modeshow in
Bouwes
van Modern Art
ZANDVOORT - Op vrijdag 21 maart
wordt door Modern Art, Thorbecke-
straat 9 een modeshow gehouden in
het Bouwes Hotel. Zowel om 14.00 uur
als 20.00 uur wordt door mannequins
lente- en zomerkleding getoond van
Marimekko, Vuokko uit Finland,
Maud Fredin Fredholm uit Zweden en
van de Nederlandse huizen 't Paapje
en De Bobbert,

Bovendien zijn m de collecte ook mo-
dellen van veel andere internationale
modehuizen en couturiers opgeno-
men. Ladyspeaker is Annemiek Tan.
De kaarten kosten / 20,- per persoon.
Hierbij is inbegrepen een café complet
en een cocktail met hartige hapjes.
Kaarten voor deze show zijn nog ver-
krijgbaar nij Modern Art, Thobecke-
straat 9, geopend van 09.00-18.00 uur
dagelijks, zondag- en maandagmiddag
van 13.00-17.00 uur.

Acteurs door
griep geveld
ZANDVOORT - De door de toneelver-
eniging Wim Hildenng geplande op-
voering van het toneelstuk "Dwaas-
heid heeft haar eigen recht" van John
Patnck is uitgesteld. De voorstelling
zou plaatsvinden op vrijdag 21 en za-
terdag 22 maart in De Krocht, maar
zoveel acteurs en actrices zijn door de
griep geveld dat deze geen doorgang
kunnen vinden.

De voorstellingen zijn nu vastge-
stcld op 18 en 19 april aanstaande. De
extra voorstelling voor leden van de
Algemene Bond voor Ouderen is
eveneens verplaatst. Voor deze leden
wordt nu op zondag 20 april gespeeld.
Deze voorstelling is gratis.

Filmavond in de
bibliotheek
ZANDVOORT - In het kader van de
eenenvijftigste boekenweek wordt in
de Openbare Bibliotheek aan de Pnn1

sesseweg op vrijdag 21 maart een film
vertoond. Het is de rolprent naar het
boek van Hannah Green "I never pro-
mised you a rosegarden'. Entree ƒ 1,25.
Toegangskaarten zijn m de bibho-
theek verkrijgbaar. Aanvang 20.00
uur

Het thema van de boekenweek is:
'Van boeken krijg je nooit genoeg'
waarbij de aandacht ligt op werken
van Marga Minco en Hannah Green.

Oecumenische
gebedsavond
ZANDVOORT - Op zaterdag 22 maart
houdt de oecumenische werkgroep
Exodus, m samenwerking met Amnes-
ty International Zandvoort, een
avondgebed tegen de schending van
mensenrechten in Zuid Afrika. On-
derdeel van deze dienst is het schrijven
van brieven vo&r enkele slachtoffers
van het apartheidsbeleid in dit land.
Belangstellenden zijn welkom. Aan-
vang 19.30 uur, Gebouw Protestanten
Bond, Brugstraat 15.

Pijnbestrijding
met Runa Koper- ;
therapie \

ZANDVOORT - Op woensdag 26
maart is mevrouw Christma List iri
Zandvoort aanwezig met de zoge-
naamde Runa Koper therapie. Zij is
deze dag te bereiken op hetparkeerter-
rem van het Boeckamersnest aan de
Zandvoortselaan. \

Mevrouw List reist het gehele land
door om mensen te laten kennismakei)
met de Runa armbanden. "Het merkr
waardige is dat weinig mensen waarde
hechten aan deze armband, doch ve-
len wel vertrouwen stellen in hetgeep
ik in mijn parktijk aan kennis en erva-
ringen heb opgedaan", zegt mevrouw
List. Volgens mevrouw List is pijn uit,-
stekend te bestrijden met deze therar
pie."Omdat pijn vaak wordt opgeroeL

pen door spanningen en het koper van
de armband de spanningen uit het li-
Chaam verdrijft", zegt mevrouw List,
die deze therapie aanbeveelt bij slapej-
loosheis, migraine, epilepsie, oorsui-
zingen, exzeem, etc.

ADVERTENTIES

Straks uit het
vrijwillig

ziekenfonds?

\Welkomopons
GRATIS ^

•^spreekuur, f

Bel even voor
'n afspraak:

Van den Heuvel's
Assurantiën

Grote Krocht 5a
Postbus 413

2040 AK Zandvoort
Tel: 02507-12468

'w/

Open Huis Bromet
ZANDVOORT - Op vrijdag 21 en za-
terdag 22 maart wordt bij Lida Bromet
Mode in de Haltestraat een 'Open
Huis' gehouden. Vrijblijvend kan door
iedereen de lentecollectie worden be-
keken. Onder het genot van een
drankje en een hapje kennismaken

met de zomermode van 1986. Ook
wordt de aandacht gevestigd op de
vaste-klanten-kaart die regelmatige
cliënten hier kunnen krijgen. Lida
Bromet Mode, Haltestraat 18, geopend
van 09.30-17.30 uur op vrijdag en za-
terdag van 09.30-17.00 uur.

Zonnebloemen in de Duinpan
ZANDVOORT - Door zwembad 'De

Duinpan' wordt dit jaar deelgenomen
aan de landelijke zonnebloem-actie
van de Sportfondsenbaden. De ko-
mende week van 21 t/m 27 maart kan
iedere bezoeker van het zwembad gra-
tis zonnebloemzaadjes krijgen. Het is
de bedoeling dat deze worden geplant.
Men ontvangt dan tevens een wed-
strijdformulier. Op 31 augustus dient
dit formulier te zijn ingeleverd roet
daarop vermeld de lengte die de in
maart geplante zonnebloem heeft be-
reikt. Voor de langste zonnebloemen
worden fraaie prijzen beschikbaar ge-
steld.

De eerste prijs voor de langste zon-
nebloem van Zandvoort is een jaar
gratis zwemmen voor het hele gezin,
de tweede prijs is zes maanden gratis
zwemmen voor het hele gezin. Degene
die de derde prijs wint mag drie maan-
den voor niets met het gezin gaan
zwemmen. Bovendien doen de Zand-

voorters mee aan de landelijke actie.
Mochten de Zandvoortse zonnebloe-
men langer zijn dan elders dan bestaat
de kans dat men voor een landelijke
prijs in aanmerking komt. Dat zijn
verzorgde dagen in een bungalow-
park, variërend van een hele week tot
een weekeinde. De controle op de lang-
ste zonnebloemen zal worden verricht
door de langste man van Nederland.

Om ook mensen die in flats wonen de
gelegenheid te geven een zonnebloem
te planten en aan de wedstrijd deel te
nemen, wordt overwogen dat deze
Zandvoorters hun pitten planten bij
de Duinpan, compleet met naambord-
je waarvoor men dan wel zelf dient te
zorgen. Het doel van de actie is het
zwemmen voor jong en oud te stimule-
ren in de Sportfondsenbaden die mo-
menteel multifunctioneel zijn inge-
richt. Denk aan de zonnebanken, de
waterglijbaan etc. van De Duinpan.

'Tegenlicht' in de Sneeuwbal

ZANDVOORT - Zaterdag 22 maart speelt het Haarlemse 'Tegenlicht' in de
Sneeuwbal, Heerenweg 111 in Heemstede. In april 1985 presenteerde Tegenlicht
de musicasette 'Heel je hart' aan het publiek. Daarvoor al won de groep de
Haarlemse talentenjacht. Tegenlicht brak door met regelmatig optreden in de
regio. De reacties zijn over het algemeen goed tot enthousiast te noemen.
Terwijl de muziek op de casette een rustige sfeer uitademt vliegen op het
podium de stukken ervan af.

Tegenlicht speelt uitsluitend Nederlandse muziek en tekst, invloeden van
Frank Boeyen en De Dijk zijn waarneembaar. Tegenlicht bestaat uit: Paul
Lips, zang/gitaar: Ed Philippo bas: Marco de Lange, drums en Ruud Meijer
toetsen. Aanvang 21.00 uur, entree f. 5.-.
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Voor een gezellige

borrel en eer,
lekkere saté

natuurlijk naar
EETCAFÉ

•T?

•Celsiusstraat 196
Winkelcentrum Noord

Zandvoort
Tel.02507-1 6044

OOK OM TE DARTEN
EN TE BILJARTEN

Geopend van
16 00 tot 03 00 uur.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel 02507-16123

Vakantiewoning
(bungalow)

in Zd.-Limburg
Ruilen tegen woning

in Zandvoort.

Juni, juli of augustus.

Tel. 045-323918.

Renault 5 TL,
bouwjr. '76

Goed onderh. met
keuringsrapport, ra-
dio.
Koopsom ƒ1100,-.
Tel. overdag 020-
646436, 's avonds
02507-17909.

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Woningruil:
Aangeb. groot huis
in Centrum
Zandvoort
6 kamers.
Gevraagd:
3 kamerwoning in
Zandvoort.
Tel. 18389.

Meisje gevraagd
voor afwas en
diverse voork.
werkzaamheden.
Werkt, in overleg.
Tel. 16204.
P. Reus
„Vis en
Specialiteiten"

SPOED
Met ingang van medio
april/mei
4-kamenappar-
tement of flat te
huur gevraagd
voor gezin van 4 per-
sonen, m verband met
aanvaarden baan bij
bednjfsbeveiligmg Ca-
sino.
Tel. 05720-57981

Te huur gevraagd

garage
tel. 02507-18110

Slagerij
G. ZWINKELS

Haltestraat 30
Zandvoort
Tel. 12175

Magere fl o_
Runderlappen 500 gr. ï)föü

Paardelappen 1 kilo 14,95

Grieks gehakt 500 gr. 4,75

Tartaar 3 stuks 4,95

Katenspek 100 gr. l,Ou

Palingworst 150 gr. l,oO

Paardeworst hele ring
plm. 600 gr. 6,25

Heeft de mooiste en meest gesorteerde
kollektie van Noord-Holland en ook de
langharige Ierse mohair

Zandvoortse
WOLBOETIEK

2,25
2f75

AANBIEDING
Bollen katoen met linnen
50 gr.

Bollen katoen lint
50 gr.
graf/s onderricht + patronen

Kom kijken! Kerkstraat 22
Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag 12.00-18.00 uur.
Zaterdag
Zondag

10.00-17.00 uur.
13.00-17.00 uur.

GEVRAAGD:

Part-time
medewerkster

op oproepbasis
voor seizoenwerk, m.i.v. 28/3'86.

Leeftijd ca. 18-20 jr.
Hotel Cornerhouse, tel. 12363

BANKETBAKKERIJ

SEIJSENER
Haltestraat 23 -
Zandvoort Tel. 12159

Onze prachtige
kollektie paaseieren
kunt u bewonderen in
onze etalages. Wacht

niet te lang, reserveer nu vast.
Paasbrood gevuld met amandelen,
spijs, vruchten en noten (Bestel tijdig
s.v.p.)
Paastaarten, Paashaantjes, Paas-
mannetjes met ei, Chip. pudding.

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

ELLEN
Ir Fnedhoffplem 10
Zandvoort. 50 m van het zuidstrand
Te'. 02507-12773

Vakkundige en liefdevolle
verzorging van uw (ras)hond

dibevo Wij doen
speciaalzaak. net iets meer

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1

Zandvoort - Tel. 17093

KWEEKKASJES voor de vensterbank

JIFFY-POTS (div. maten)

ZAAIGROND - BEMESTING

BLOEM- en GROENTEZADEN

Wie voor een Polo drie-deurs kiest, krijgt alle ruimte van de wereld
op de koop toe. Want deze Polo is,winkelwagen, werkwagen,
vakantiewagen en nog veel meer in één. Klap de achterbank maar
'ns weg en verbaas je over ÏI70 liter mogelijkheden.

Bovendien is het een échte Volkswagen. Dat betekent dat
hij op de allereerste plaats vele technische zekerheden heeft.
Wat dacht u bijvoorbeeld van een kooi-constructie. Of van de zelf-
corrigerende stuurinrichting en de onafhankelijke wielophanging,
die garant staan voor een soepel weggedrag.

Naast de techniek kunt u rekenen op zuinigheid in de
ruimste zin van het woord. Want een Polo is spaarzaam met brand-

stof, vertoeft zelden in een garage (en zeker niet op onverwachte
momenten) en biedt u aan het eind van de rit ook nog eens een hoge
inruilwaarde. Kortom, u krijgt veel voor die krap ló mille.

Bovendien heeft u de zekerheid van één jaar algehele
garantie (zonder kilometerbeperking!), drie jaar lakgarantie en maar
liefst zes jaar carrosseriegarantie tegen' doorroesten van binnenuit.
Kom dus voor een proef rit. Van ons krijgt u er a l Ie ruimte van de wereld
voor. Wilt u weten waar de dichtstbijzijnde Volkswagen-dealer zit,

Bel dan 020-867351.

Volkswagen.Wie anders?
AFGEBEELD POLO SHOPPER f 15 995,-. POLO va. f 15.995,- INCLUSIEF BTW. POLO VAN v.a. f 12 095,-. EXCLUSIEF BTW, EXCLUSIEF f 385,- AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Audi V.A.G Auto Strijder B.V.
Burg. v. Alphenstraat 102, 2014 KP Zandvoort. 02507-14565.

K Reus „tös en Specialiteiten
' Voor als het goed moet zijn

Haltestraat 16 - Zandvoort - Tel. 02507 -1 62 04

vraagt

vriendelijke winkeljuffrouw
werkt, in overleg

leeftijd 18-25 jaar.

DE HOUTLOODS

RAADHUISSTRAAT 56a - HAVENSTRAAT 1
HEEMSTEDE - 'TEL. 023-29 00 28

• HOUT
• PLAATMATERIAAL
• RAMEN
• DEUREN
• KOZIJNEN
Alles op maat gemaakt
Gratis thuisbezorgd

ONZE SAUCIJZEN MET
EIGEN SMAAK
„LEKKER TOCH"

bij: R. v.d. Werft
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

EEN

Vermist:
In de nacht van zat. 15 en zondag
16/3 is onze witte siamees

Snap
op ons voorterrein zoekgeraakt.
Inlicht, welke leiden tot
terugbezorging, geven wij een
goede beloning.

Tel. 16639.

Hotel Amare
Hogeweg 70, Zandvoort. Tel. 12202
vraagt

tedewerkster(s)
voor diverse werkzaamheden in
ons hotel, hoofdzakelijk voor de
weekenden, feestdagen en verder
op afroep. Werktijden van 09.00 tot
ca. 13.00 uur. Aanmelden gaarne
bij bovenstaand adres.

Gevraagd:

Enthousiaste part-time verkoopsters
voor boutique in bad-, strand- en
vrijetijdskleding.
Enige ervaring is vereist, leeftijd'

, vanaf 25 jaar.

Inl.: Beach-ln '-
Passage 24-26 Zandvoort, tel. 16232
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Standen voetbalclubs
Derde klasse KNVB

SVW'27 15-22
Alcm.Victrix 16-20
Volendam 13-19
LSVV 13-15
De Valken 15-15
Z.meeuwen 14-14

HSV
West Frisia
DTS
WGW
KGB
SRC

14-14
15-14
15-13
16-13
15-10
15- 7

Vierde Klasse KNVB Zater-
dag

Aalsmeer 15-23
Amstelv. 13-19
Halfweg 14-19
Zandvoort'7515-19
SCZ'58 15-19
DSC'74 14-14

Hoofddorp 16-14
De Kennem. 16-14
SCW 15-13
Swift 15-12
Sport. Zuid 15- 7
J.Hercules 15- 5

Tweede Klasse HVB

CBS
DSC'74
Alliance
EHS

17-29
17-20
16-19
17-18

Spaarnestad 16-17
DSK 17-17

Vogelenzang 17-16
Schalkwijk 17-16
TZB 16-15
VVH 16-15
Heemstede 17-12
De Meer 17-6

Mager resultaat OSS
• ZANDVOORT - Wat de volley-
balteams van Sporting OSS be-
trof, deze week een gering pro-
gramma met wat magere resulta-
ten. Van de vier wedstrijden
slechts één overwinning, één ge-
lij kspel en twee nederlagen.

Het vierde damesteam was de enige
die de partij in winst kon omzetten.
Tegen Idee waren de Zandvoortsen su-
perieur en behaalden een vlotte 3-0
overwinning. Het derde herenteam
trad aan tegen het sterke Die Raeckse.

Z75 in de fout
RIJSENHOUT - Voor Zandvoort '75

, lijkt de start van de competitie nood-
• lottig te worden. Lukte het in het be-
" gin van het seizoen niet, nu na een
noodgedwongen winterstop kwamen
de Zandvoorters erg stroef voor de dag
en leden tegen SCW een 2-1 nederlaag.
Het had bij winst bijzonder gunstig
voor Zandvoort '75 geweest daar Am-
stelveen en Halfweg ook steken lieten

. vallen. Alleen Aalsmeer profiteerde
van de zwakke herstart.

x Ht grote wapen van SCZ was de in-
- zet en daarmee werd Zandvoort '75
••verslagen. Wat spelopvatting betrof
'deden de Zandvoorters niet onder voor

- 'SCW, doch de inzet was minder. SCW
'-nam in de eerste helft een 1-0 voor-
Jprong die na de pauze door Wim van

- Straten werd weggewerkt.

Een organisatorische fout in de de-
fensie van Zandvoort '75 gaf SCW de
kans om de score op 2-1 te brengen. De
badgasten konden toen niet meer te-
rug komen. Zandvoort '75 probeerde
wel de bakens te verzetten en trok
massaal ten aanval doch SCW liet
zich niet meer verrassen en greep de 2-
1 zege. Door dit resultaat staan de
Zandvoorterp op vier punten van Aals-
meer en uitzicht op een kampioen-
schap is daardoor danig geslonken.

Beide teams deelden de tweede plaats
op de ranglijst en van enig krachtsver-
schil was in de wedstrijd niet veel te
zien. Die Raeckse trok ten slotte met 3-
1 aan het langste eind maar de cijfers
laten zien dat er volop spanning was.

Door ziekte en blessures was Spor-
ting enigszins verzwakt, maar in de
eerste set vocht Sporting zich verbe-
ten naar een 13-15 setwinst. In de
tweede set opnieuw een vrijwel gelijk-
opgaand treffen met nu Die Raeckse
die de beslissende punten scoorde, 16-
14. Die Raeckse had in de derde en
vierde set het beste van het spel. Spor-
ting OSS bleef echter van zich afbij-
ten doch kon niet voorkomen dat Die
Raeckse met de eer ging strijken, 15-10
en 15-11.

Het tweede herenteam bond de strijd
aan met het iets hoger geklasseerde
Ovra, dat met veel bravoure de strijd
begon en dacht gemakkelijk de pun-
ten te pakken. Sporting dacht daar
kennelijk anders over, nam het spel in
handen en greep de setwinst met 14-
16. Ook in deze partij weinig krachts-
verschil en een gelijkopgaande tweede
set. Ovra benutte nu de beslissende
kansen en zegevierde met 15-13. In de
derde set een licht overwicht van
Sporting dat op een 1-2 voorsprong
kwam door de set met 11-15 te winnen.
Ovra herstelde zich in de vierde set en
had weinig moeite om met 15-5 het
gelijke spel veilig te stellen.

Bij de jeugd kwam alleen het mix
team in het veld. In de eerste set een
grote 11-4 achterstand doch met knap
spel kwam Sporting terug, helaas net
niet genoeg: 15-13. Sporting zag dat
het kon en gaf Spaarne in de tweede
set het nakijken met 10-15. In de be-
slissende derde set begon Spaarne met
de opslag en dat leverde een voor-
sprong op die Sporting niet meer kon
wegwerken. Sporting OSS probeerde
het gat te dichten maar kon niet voor-
komen dat de winst met 15-9, en daar-
door 2-1, naar Spaarne ging.

ZVoortmeeuwen blijft in race
na zege op Zandvoort Noord

ZANDVOORT - In de tweede
klasse van de zaalvoetbalcompeti-
tie heeft Zandvoortmeeuwen nipt
gewonnen van Zandvoort Noord
(4-3) in blijft daardoor in de race
om de titel. Anders vergaat het
Rinko in de eerste klasse. De
Zandvoorters verloren met 1-3
van Sea Gulls en komen zodoende
in degradatie-gevaar. Voor Cecils
stonden de laatste twee wedstrij-
den op het programma. Eerst
werd knap van New Wave met 4-3
gewonnen, doch de volgende par-
tij tegen CDN ging niet door daar
deze niet kwam. De meeste CDN
spelers waren door de griep geveld.

ZVM-ZVN
De plaatselijke derby werd een zeer

spannende aangelegenheid. Voor
Zandvoortmeeuwen was het een be-
langrijke partij in verband met de
koppositie. De Noorderlingen deden
hun sportieve plicht en coach Dirk
Kreuger had zijn spelers opdracht ge-
geven de Meeuwen niet te veel ruimte
te geven. Zandvoortmeeuwen begon
afwachtend waardoor Zandvoort
Noord de aanval kon zoeken en enige
scoringskansen kreeg doch doelman
Winter was op dreef. De Meeuwen
raakte wat beter ingespeeld en door
balverlies van Zandvoort Noord kon
Henk Gaus intikken en doelman Jan
Koper was kansloos, 1-0.

De Noorderlingen probeerden direkt
tot de gelijkmaker te komen en af-
standsschoten van Dirk Kreuger en
Marko Heemskerk waren gevaarlijk
doch de ZVM-doelman redde. Toch
kwam die gelijkmaker na een goede
combinatie tussen Jan Verschoor en
Marko Heemskerk. Verschoor kon de
bal over de doellrjn drukken 1-1. De
vreugde was echter van korte duur
daar Zandvoortmeeuwen via Tom
Loos in de volgende aanval op 2-1
kwam. Even later was het zelfs 3-1
toen opnieuw balverlies van Zand-
voort Noord door Henk van der Merj
werd afgestraft. Zandvoort Noord liet
het er niet bij zitten en Jack Goedege-
buure stelde Karel Goos in staat om de
spanning weer terug te brengen, 3-2.

t
In de tweede helft liep het wat min-

der doordat beide teams een verdedi-
gende tactiek toepasten. Kwam er een
schot dan stonden de keepers Winter
en Koper op hun post. Door een onop-
lettendheid in de Zandvoort Noord-af-
weer kon Tom Loos de stand op 4-2
brengen. Drie minuten voor het einde
was het Karel Goos die Zandvoort
Noord weer dichterbij bracht (4-3) en
de spanning was volledig terug. Beide
teams kregen nog kansen maar de
stand onderging geen verandering
meer. De toch benauwde zege van
Zandvoortmeeuwen deed het gespan-
nen gezicht van coach Eli Paap veran-
deren in een gezicht met een brede
grijns.

Rinko
Het loopt de laatste weken totaal

niet met Rinko en door wederom een
nederlaag zijn de Zandvoorters ver af-

20e strandloop groot succes
ZANDVOORT - De twintigste

Zandvorotse strandloop is een ge-
weldig succes geworden. Dat suc-
ces was er als gevolg van "de per-
fecte organisatie van Dick Cas-
tien en zijn medewerkers, het
enorm grote deelnemersveld en de
prima weersomstandigheden. Om
precies te zijn trokken 671 deelne-
mers de gympen aan om over di-
verse afstanden de loop tot een
goed einde te brengen.

Dit vierde lustrum, waar voor
slechts één gulden aan kon worden
meegedaan, leek een herhaling te wor-
den van een aantal jaren geleden, wat
weersomstandigheden betrof. Vlak
voor de start door een dichte mist wei-
nig zicht doch bij het vallen van het
startschot trok die mist weg en het
zonnetje maakte van het strand een
prettige verblijfplaats. Van jong tot
oud, vaders, moeders en kinderen na-
-men rennend, joggend en wandelend
deel aan de 4, 8 of 21 kilometer.

De organisatie had gerekend op zo'n

vijfhonderd deelnemers (vorig jaar
428) doch de 671 overtrof de stoutste
verwachtingen. Daardoor kon een
groot aantal deelnemers niet worden
onthaald op de prachtige tegel, doch
geen nood: deze wordt zo snel mogelijk
thuis bezorgd.

Aan de 4 km namen 264 hardlopers
deel waarbij in de klasse tot 12 jaar bij
de jongens M. Kuijl uit Zandvoort als
eerste in 18.57 over de finish snelde
gevolgd door de Haarlemmers M. Kei-
zer en B. Smit die twintig minuten
nodig hadden. Bij de meisjes zegevier-
de T. v.d. Wel na 26.30 min. Bij de
heren senioren ging het wat sneller en
Silleman uit Amsterdam won in 17.41
min. voor P. de Jong uit Haarlem. G.
v.d. Putte uit Vijfhuizen won bij de
dames in 25.10 voor de Zandvoortsen
A. Bullee (25.30) en Rodenbecher (28.30
min.).

Voor de acht kilometer hadden zich
314 deelnemers gemeld en hier was
Rob Mossinkhoff uit Haarlem veruit
de snelste in 28.34. Cor Eberhard uit
Amsterdam volgde in 30.44. Voor de
halve marathon meldden zich 93 deel-

nemers die het toch wel zware strand,
ondanks laag water, in snel tempo be-
stormden. Hier was het de Zandvoor-
ter Wim van de Mije die de overwin-
ning pakte. Halverwege lag hij nog in
tweede positie, doch in het tweede ge-
deelte was hij geen halt toe te roepen.

Van der Mije zegevierde in l uur en 20
minuten voor Jan Liebregts uit Am-
sterdam die ruim drie en halve minu-
ten langer nodig had. Bij de dames
slechts één deelneemster en dat was de
Zandvoortse Patricia Beijl die na l
uur 55 min. finishte.

Voor Dick Castien wsa het een pri-
ma dag. „Het is verheugend dat er veel
jeugd was op de kortere afstanden.
Dat er zoveel kwamen is, denk ik, voor-
al de één gulden inschrijfgeld. Boven-
dien was het enorm gezellig en veel
toeschouwers. Ik probeer volgend jaar
het opnieuw zo te doen. Zonder de
sponsoring van ICL en Play Inn en
nog wat kleinere, was het niet moge-
lijk geweest. Ja, het was een groot suc-
ces ondanks dat we concurrentie had-
den van een aantal andere lopen in de
omgeving".

gezakt op de ranglijst en zullen moeite
hebben zich te handhaven. Ook de
wedstrijd tegen Sea Gulls was van een
bedenkelijk niveau. Rinko leed veel
balverlies en de combinaties liepen
eveneens niet. Sea Gulls kon gemak-
kelijk voetballen en met snelle coun-

Bedenkelijk
niveau Rinko
ters werd Rinko naar een nederlaag
gespeeld. Na drie minuten was doel-
man Addy Ottho kansloos bij een van
richting veranderde vrije trap. Het
eerste kwartier zou Rinko noodlottig
worden. Via een snelle uitval werd het
zes minuten later 0-2 en drie minuten
daarna keek Rinko tegen een 0-3 ach-
terstand aan.

Tussen de bedrijven door zorgde
doelman Addy Attho er voor dat de
achterstand niet groter werd. Vlak
voor de rust haalde Edgar Schrader
verrassend uit en bracht de stand op 1-
3. Er waren toen nog mogelijkheden en
Rinko probeerde het nog welm de
tweede helft. Toen was er meer inzet
en Piet Keur had tweemaal geen geluk
met schoten op het houtwerk. Rinko
drong sterk aan en Sea Gulls counter-
de gevaarlijk maar de stand onderging
geen wijziging meer.

Cecils
Na tweemaal met 4-0 geklopt te zijn

heeft Cecils de competitie goed beslo-
ten. Tegen New Wave werd met 4-3
gewonnen en de laatste partij tegen
het reeds gedegradeerde CDN had
waarschijnlijk geen probleem geweest.
Of deze wedstrijd nog wordt gespeeld is

niet bekend. Voor de Zandvoorters be-
tekenden de resultaten een zeer ver-
dienstelrjke derde plaats op het hoog-
ste zaalvoetbalniveau.

New Wave en Cecils maakten er een
open en spannende partij zaalvoetbal
van. Cecils draaide vooral op Pim van
Dord die geweldig speelde, eenmaal
scoorde en driemaal het houtwerk
raakte. In die eerste helft nam Cecils
een 3-1 voorsprong door de twee doel-
punten van Patnck Steenkist en één
van Pi m van Dord. In de tweede helft
kwam New Wave sterk terug, zette Ce-
cils onder druk en trok de partijen in
evenwicht, 3-3. De spanning steeg en
in de slotfase hadden beide teams mo-
gelijkheden om de strijd te beslissen.

Cecils maakte daar het beste gebruik
van en Ed Vastenhouw zorgde voor de
winnende treffer.

Fel duel om de bal tussen de Zandvoorters. foto: Harry Opheikens

De start van de vier kilometer

Truckraces op Eerste Paasdag
ZANDVOORT - Op eerste paas-

dag zullen op het circuit de voor-
ronden worden verreden voor het
Truck Star Festival. De finale-
wedstrijden hiervan zullen op 14
en 15 juni eveneens in Zandvoort
worden verreden. Aanvang van de
races 13.00 uur.

Het truckracen in Nederland
mag zich in een vrij snel stijgende
belangstelling verheugen. Moet
ook wel, want het is zonder twijfel
één van de meest spectaculaire
vormen van autoracen, die we in
ons land kennen! De mogelijkhe-
den om te rijden zijn helaas echter
beperkt, omdat ons land slechts
beschikt over één behoorlijk toe-
gerust circuit, dat van Zandvoort.

Geraced zal worden in 3 klasses:
standaardklasse, turboklasse en
prototypes. Gereden zal worden
op het korte circuit, zodat het pu-
bliek alles zal kunnen zien, wat er

ZVM-veldhandbal
kent goede start

ZANDVOORT - De zaalhand-
balcompetitie zit er op en daarom
ging ZVM het zondag weer buiten
proberen en dat is hen goed afge-
gaan. ZVM-heren l dat in de
hoogste afdeling van het veld-
handbal uitkomt en een zwakke
positie op de ranglijst inneemt
gaat in de tweede helft proberen
dit klasserschap veilig te stellen.
Daar werd direct aan begonnen
door het op bezoek zijnde Ookmeer
met 13-7 te verslaan.

Het was voor beide teams even een
omschakeling van de zaal naar het
veld maar de prima weersomstandig-
heden maakten het de heren een stuk
gemakkelijker. Voor veel publiek was
het geen hoogstaande handbalwed-
strijd maar wel een leuke pot. In dit
sportieve duel nam Zandvoortmeeu-
wen direct een voorsprong en heeft die
niet meer afgestaan. Bij de rust had-
den de Zandvoorters reeds een comfor-
tabele 7-3 voorsprong.

Ook in de tweede helft is ZVM niet in
de problemen geweest en Ookmeer
moest lijdelijk toezien hoe ZVM uit
liep naar een ruime en dik verdiende
13-7 overwinning.

Doelpunten ZVM: Hans Moll 3, Dirk
Berkhout 3, Joop Boukes 2, Joost
Berkhout l, Djurre Boukes l, Wim
Brugman l, Jos Dekker l, Ronald Vos
1.

Beslissingswedstrijd
Voor het tweede herenteam van

ZVM zit het zaalhandbalgebeuren er
nog niet op. Doordat ZVM vorige week
won van ADO'2ö zijn zij op gelijke
hoogte geëindigd met die vereniging
en daardoor is een beslissingswedstrijd
noodzakelijk om de kampioen aan te
wijzen. De Zandvoorters hopen dan
ook dat in dit treffen vele plaatsgeno-
ten aanwezig zullen zijn om hen aan te
moedigen. De wedstrijd wordt gespeeld
aanstaande zaterdagavond om 20.15
uur in de Tetterodehal aan de Zeeweg
te Bloemendaal.

\

tydens de races gebeurt (en dat is
vaak nogal wat!). Er zullen 3 heats
verreden worden. Per heat wor-
den 10 ronden gereden. Het zullen
sowieso heel spannende races
worden, want er is afgelopen win-
ter weer heel hard aan de race-
trucks gesleuteld. Het is nauwe-
lijks te voorspellen wie er straks
het Pasen het hardst zal gaan!

Nieuw programma-onderdeel
zijn de zogenaamde INDIANAPO-
LlS-rondes, die vóóraf zullen
gaan aan de races. De bedoeling
daarvan is, vanaf de start zo snel
mogelijk het kleine circuit te ron-
den, waarbij de snelste natuurlijk
wint! Truckstar Magazine heeft
aan deze „Indyrondes" een prijs-
vraag verbonden, waarbij wordt
gevraagd: wie in welke klasse de
snelste tijd zal rijden én in welke
tijd! De winnaar mag rekenen op
een geheel verzorgd weekend (met
hotel en ontbijt) tijdens het
Truckstar Power Festival. De
tweede prijs is 2 gratis toegangs-
kaarten voor het T.P.F, en de der-

22-23 maart
VOETBAL

Zondag: Volendam-Zandvoort-
meeuwen 14.30 uur in Volendam.
TZB-Heemstede 14.30 uur Sportpark
aan de Kennemerweg. Zaterdag:
Zandvoort'75-J. Hercules 15.00 uur
velden binnenterrein circuit.

BASKETBAL
Zaterdag: 20.30 uur HOC-Lions da-

mes in Heemstede.

VOLLEYBAL
Zaterdag in de Zandvoortse Sport-

hal Pellikaan, de dames: Sporting
OSS-Cazus 20.30 uur; Sporting OSS 3-
Allides 6 19.30 uur; Sporting OSS 4-
Allides 10 19.30 uur. Heren: Sporting
OSS 2-Allides 7; Sporting OSS 3-
HSVC 5. Jeugd: Sporting OSS K Meis-
jes Adspiranten-OVRA M 18.30 uur;
Sporing OSS K Jongens adspiranten-
Heemstede K 18.30 uur.

ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:

18.00 uur Zandvoortmeeuwen 2 Cjun.-
Zandvoortmeeuwen 3; 18.30 uurZand-
voort'75 C jun.-HBC 2: 19.00 uur-19.40
uur Zandvoortmeeuwen A jun.-RCH;
19.45 uur Zandvoort Centrum-Zand-
voortmeeuwen; 20.40 uur Zandvoort
Noord 3-Zandvoortmeeuwen 4; 21.25
uur Zandvoortmeeuwen 5-Hoofddorp
3; 22.10 uur Zandvoort Noord 2-Zand-
voortmeeuwen 2.

Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.30 uur Nihot-Onze Gezellen A jun.:
21.15 uur Nihot-Rinko; 22.10 uur
Zandvoort Noord-H. Hillegom vet.

de prijs is een Truck-star-jack! De
winnaars zullen in het mei-num-
mer bekendgemaakt worden.
Race-kalender
OPEN Nederlandse Kampioenschap-
pen Truckrace 1986
21/22 september 1985 Nurnburg-
rmg/D., aanvang 10.00 uur,
26 december 1985 Zandvoort (korte cir-
cuit), 2e kerstdag, 13.00 uur,
30 maart 1986 Zandvoort (korte cir-
cuit). Ie paasdag, 13.00 uur,
19 april 1986 Zandvoort (korte circuit),
zaterdags, 16.00 uur,
2/3/4 mei 1986 Circuit Zolder/België,
(Dutch Truck Grand Prix).
14/15 juni 1986 Truckstar Power Festi-
val Zandvoort (korte circuit),
21 september 1986 Racefestival Zand-
voort (grote circuit). 13.00 uur,
26 december 1986 Zandvoort (korte cir-
cuit), 2e kerstdag, 13.00 uur.

Het FINALE van de Nederlandse
Kampioenschappen 1986 wordt ge-
houden op 26 december 1986 m Zand-
voort.

SPORT KORT

Bridgenieuws
ZANDVOORT - De spanning stijgt

bij de leden van de Bridge Club Zand-
voort, want nog slechts één wedstrijd
moet worden gespeeld m de vierde
competitie. Dan zijn de promotie en
degradatieparen bekend
De uitslagen van de vierde wedstrijd
zijn:
A-lijn: 1. Koppel Berghoff/Stocker
59,82%, 2. Paar Brum/Emnien jr
58.48%
De kop in deze lijn is onveranderd ge-
bleven
B-lijn: 1. Koppel Overzier/Van der
Staak: 57.14°ó, 2. Dame.s Jurnaans'-
Vibser 5G.70"o. De heren Overzier/Van
der Staak bezetten nu de eerste plaats
die moest worden afgestaan door de
familie Hoogendijk die nu tweede
staat
C-lijn: 1. Dames Van Duijn/De Roode
met 55.36 "o, 2 Familie Boom 53.57 "o
Ook m deze lijn is de koppositie niet
veranderd. Dezelfde paren staan nog
steeds op de eerste en tweede plaats.
D-Iijn: 1. Koppel Van der Weijden/-
Harmsen 62.50%, en waarschijnlijk
promotie naar C. 2. Koppel
Ocenasek/De Vries 59.38"o. Op de
tweede plaats in deze lijn op \veg naar
promotie staat het paar Van der Meer-
/Veldhurjzen

Tennis kreatief
ZANDVOORT - De naam tennis

kreatief zegt het al. geen tennis op
topniveau maar tennis dat vooral leuk
is en daardoor ontspanning geeft Dat
staan de tennisleraren George Rolvers
en Bas de Hoop voor en zij bieden hun
diensten aan, aan diegene die op zo'n
manier deze sport willen beoefenen.
De lessen worden gegeven op het rno-
derne tennispark „Duinvhet" te Over-
veen. Dit park beschikt over moderne
accommodatie en is zeer mooi gelegen
nabij het landgeod Elswout Boven-
dien is de ligging erg gunstig uit het
oogpunt van bereikbaarheid, vlakbij
de Westelijke Randweg.

Wat het tennis creatief verder te
bieden heeft kan worden vernomen bij
de leraren zelf. Wanneer er gelesd kan
worden en onder welke condities, bel
George Rolvers telefoon 02507-19203 of
Bas de Hoop telefoon 02975-61630.

Judo succes
NIJMEGEN - In een internationaal

judotoernooi vielen deze week Uvee le-
den van sportacademie Nauwelaerst
de Age in de prijzen De gebroeders
Ben en Martin Rietdijk kwamen m dit
sterk bezette toernooi tot een derde
plaats. Ben deed dat in de klase 16/17
jaar tot 70 kg. en Martin behaalde de
derde plek in de klasse 18 t/m 21 jaar
tot 78 kg.

Lions gaat door
NIEUW VENNEP - The Lions is

aan een uitstekende serie wed-
strijden bezig en voegde wederom
twee belangrijke punten aan haar
totaal toe. Het hooggeplaatste
DIOS kon die plaats niet waarma-
ken mede door prima spel van de
Zandvoorters. Winst dus met 59-
55.

Het begin van de strijd was voor
DIOS dat Lions op achterstand zette
maar naarmate de strijd vorderde
kreeg Lions meer grip op het spel.
Geurt Jan Beekhuizen schakelde de
lengte van DIOS uit en met een enor-
me inzet werd de achterstand wegge-
werkt. Het beproefde concept van
Lions wierp ook nu z'n vruchten af.
Dat is. de rebounds voor Willem Pijper
en daar direkt op volgend de snelle
break via Olal Borkent en de rust kon
worden ingegaan met een 27-22 voor-
sprong.

Een collectie! sterk Lions kon de vijf
punten voorsprong lang vasthouden
en heeft die ook niet meer uit handen
gegeven. DIOS zette de Zandvoorters
geweldig onder druk en kwam tot op
één punt maar de onverzettelijkheid
der badgasten overwon. De spanning
bleef er wel in tot de laatste seconde
maar de 59-55 v, as volkomen terecht.

Parkeermeters
weer boven water
ZANDVOORT - Letterlijk en flguur-
lijk zijn twee parkeermeters weer bo-
ven water gekomen. Zondagmiddag
werden twee parkeermeters op liet
strand aangetroffen onder het zand
nabij een strandafgang. Deze werden
sinds vorig jaar zomer vermist. De me-
ters en de cassettes bleken totaal ver-
meld.

Kunstzwemster in vorm
bij kampioenschappen

Geen eremetaal was er weggelegd
voor de vier actieve kunstzwemsters
van de Zandvoortse Zwem & Poloclub
de Zeeschuimers tydens de Nationale
Seniorenkampioenschappen Kunst-
zwemmen afgelopen Zaterdag en Zon-
dag in het zwembad de Peppel te Ede.
Toch mogen deze kunstzwemsters niet
de behaalde resultaten zeer tevreden
zijn (de trainsters zijn dat in ieder ge-
val) want de individuele prestaties van
Mascha Remders Folmer, Anouk
Noordervhet, Ingnd Duwenvoorden
en Arlette Saiidbergen gaven een pn-
ma afspiegeling van hun kunstzwem-
capaciteiten te zien. Alle vier zwom-
men in de verplichte techniekfiguren
(dat waren er maar liefst zes) boven
het gestelde limiet, en dat is gezien de
wedstrijdzenuwen die bij dit soort top-
wedstrijden nu eenmaal sterk de uit-
slag kunnen benvloeden een bewijs
van zelfvertrouwen. Mascha Reinders
Folmer met 56.98 pnt. scoorde als beste
voor de Zeeschuimers en draaide haar
„reiger" en „Flamingo halve draai"
zeer sterk niet 16 pnt elk, scoorde voor
de „eiffeltoren overslag" 15.5 en de

overige figuren 15 pnt. De nog zeer
jeugdige Anouk Noorderviet \olgde
met 56.23 pnt. Ingrid Duivem oorden
met 56.19 pnt. werd eigenlijk een stuk-
je ondergewaardeerd, terwijl Arlette
Sandbergen met 55.68 pnt. zeer dicht
in de buurt bleef. Als kunstzwemvcrc-
mging (er zijn er zo'n 65 in Nederland)
eindigden De Zeeschuimers op de l l e
plaats en dat is op zich voor een rela-
tief jonge vereniging een prima pre.s-
tatie.

Die goede resultaten zijn ook
mede te danken aan de fantastische
medewerking van directie en zwem-
badpersoneel van „De Duinpan" die
onze Zandvoortse toppers alle moge-
lykheden bood om extra trammgsuur-
tjes te benutten voor deze Nationale
Kampioenschappen. Alhoewel er zeer
gedegen een muziek-uitvoenng was
ingestudeerd haalden de Zandvooitee
kunstzwemsters net niet de tmale
(met 8 finalisten). Lang zullen deze
Zandvoortse kunstzwenisters daai
echter niet om treuren \\ant het niee-
doen alleen al was een geweldige bele-
venis.
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<Q Dit vooraanzicht toont duidelijk hoe men aan een lage luchtweerstand heeft

gedacht: sterk omlaaglopende motorkap, wegklapbare koplampen en spoiler
onder de geïntegreerde voorbumper.

Honda houdt het
mooi op de weg

Binnenkort, waarschijnlijk in de loop van de maand april,
kan de komst van een nieuwe Honda in Nederland tegemoet
worden gezien. Het gaat om de Honda Integra, een sportief
gelijnde gezinsauto, uitgerust met een moderne 1.5 liter 12-
kleppen motor. Ten opzichte van de overige Honda-modellen
kan de Integra worden geplaatst tussen de Civics en de Accords.

Doelstellingen bij het ontwerpen en
ontwikkelen van de nieuwe Integra
waren onder andere de volgende eisen:
een sportieve familie-auto met een
gunstige aërodynamica en mooie
vormgeving, veel nuttige interieur-
ruimte en een perfecte balans tussen
uiterlijk, motorprestaties en weglig-

Sportief
Met de extra lage voorkant en wég-

klapbare koplampen en de relatief
hoge kolfierlijn is inderdaad een spor-
tiel uiterlijk gecreëerd. De vormge-
ving kan als een combinatie van de
conventionele sedan met de moderne
5-deurs auto worden gezien, waardoor
deze nieuwe sedan de praktische voor-
delen van beide types heeft. Terwille
van de aërodynamica zijn de overgan-
gen tussen plaatwerk en glasopper-
vlak. zo klem mogelijk gehouden en
volgen de zijruiten de carrosserielijn
perfect. De geïntegreerde bumpers
x.ijn van kunststof vervaardigd met in
de \oorbumper een spoiler verwerkt
voor een goede luchtgeleiding.

In het interieur valt het laagge-
plaatste dashboard op dat als het ware
doorloopt in de deurpanelen. Ook
dank /.ij de lage motorkap is daarmee
een goed zicht op de u eg mogelijk.
Trouwens ook het zicht rondom is
nam bemeten. De kuipstoelen bieden
in .snel genomen bochten goede steun.
De achterbank kan in twee delen wor-
den neergeklapt. Het kleine drie
spaaks sportstuur ligt plezierig in de

hand en verhoogt het sportieve imago,
evenals de toerenteller.

De 12-kleps 1,5 liter motor is uiterst
compact gebouwd. Cilmderkop en
blok zijn van een lichte aluminium
legering gegoten. Door de lage bouw
kon de motorkap erg laag worden ge-
houden. Het maximum vermogen be-
draagt 63 kW/85 pk bij 6000 t.p.m.,
maar dit relatief hoge vermogen is
niet ten koste van de soepelheid ge-
gaan. Het koppel, dat een maximum
waarde van 126 Nm. bij 3.750 t.p.m.
heeft, is tussen de 2.500 en 4.500 t.p.m.
altijd hoger dan 120 Nm.

Er is dus volop trekkracht, zowel in
de hoge als m de lage toerentallen. Dat
betekent weinig schakelen bij lagere
snelheden en toch een goede accelera-
tie in de vijfde versnelling. Eventueel
kan de handgeschakelde vijfbak wor-
den vervangen door een volledig auto-
matische transmissie.

Het remsyteem van de Integra be-
staat uit een kruiselings gescheiden
systeem met vóór geventileerde schijf-
remmen en achter zelfstellende trom-
melremmen. Een grote rembekrachti-
ger zorgt voor een goede remvertra-
ging bij een lichte pedaaldruk.

Stuurbekrachtiging zal als extra le-
verbaar zijn.

Voorlopig zullen twee modellen van
de Integra naar Nederland komen, na-
melijk de Luxe en de EX, beide in
handgeschakelde en m automatische
versie. De prijzen zijn nog niet vastge-
steld.

Mitsubishi met MP-90X
klaar voor jaren negentig

Een bijzonder opvallende ver-
schijning op de Autosalon van
Brussel vormde de door Mitsubi-
shi Motors Corporation ontwik-
kelde experimentele personenau-
to voor de jaren negentig. Geen
schaalmodel, maar een compleet
gebouwde automobiel, voorzien
van de modernste technologie, die
nu al gereden kan worden.

De aerodynamische lijn doet aan de
vormen van een dolfijn denken en de
Cw-waarde bedraagt dan ook slechts
0.22. De wagen is uitgerust met een
navigatiesysteem. vierwielaandnj-
ving, een vierwielbestunngssysteem,

een onafhankelijk en elektronisch ge-
regeld veersysteem en anti-slipcontro-
le.

Ruiten en doorzichtig dak zijn ver-
vaardigd van getint kunststof met als
bijzonderheid dat de mate waarin het
buitenlicht wordt doorgelaten langs
elektronische weg wordt geregeld.

De MP 90X is voorzien van een voor-
m geplaatste motor met een inhoud
van 1300 cm1 en een automatische
viertraps versnellingsbak. De totale
lengte van de vierpersoonsauto be-
draagt 4.38 m. de breedte is 1.85 m en
de hoogte 1.34 m.

Tot de standaarduitrusting behoort
ook het in de Verenigde Staten ont-

wikkelde GPS-navigatiesysteern. Dit
„Global Positioning System", dat in
1990 operationeel zal worden, vangt
radiogolven op van navigatiesatelhe-
ten. waardoor exacte plaatsbepaling
op aarde mogelijk is. De bestuurder
kan alle informatie aflezen op een mo-
nitor. waarop ook de 5000 routekaar-
ten, die op een compact disc worden
meegevoerd, kunnen worden geprojec-
teerd. Verder kunnen via een draadlo-
ze telefoonverbinding gegevens over
weersomstandigheden en wegsituaties
worden opgeroepen, die niet alleen
hoorbaar zijn, maar ook op de monitor
zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Renault 5 heeft nu
ook een dieselmotor

Onlangs is het Renault 5
modellengamma verder uitge-
breid met een drietal diesels,
zodat er nu in totaal vijftien
verschillende modellen be-
schikbaar zijn.

De drie nieuwe diesels, de 5 TD
3-deurs, 5 GTD 5-deurs en 5 TD
bestel hebben dezelfde kracht-
bron, namelijk de Renault F8M
dieselmotor van 1595 cm3 voorzien
van een vijfversnellmgsbak.

Deze motor, bekend uit de Re-
nault 9 en 11 Diesel, ontwikkelt 40
kW/55 pk bij 4800 t.p.m. en is goed

voor een maximum snelheid van
150 km/h. De brandstofverbruiks-
cijfers liggen gunstig: bij een con-
stante snelheid van 90 km/h 3,9
1/100 km, bij 120 km/h 5,7 1/100 km
en in de stad eveneens 5.71/100 km.

De diesel-uitvoering is van de
andere „vijfjes" te onderscheiden
door een andere radiateurgrill, TD
of GTD aanduiding en een voor-
gloeilampje op het instrumenten-
paneel.

De driedeurs 5 TD kost ƒ 22.135,-
incl. BTW, de TD Bestel komt op
ƒ 15.060,- excl. BTW.

Onlangs is de Renault 5 modellenreeks uitgebreid met een drietal
dieseluitvoeringen, waarvan hier de vijfdeurs 5 GTD in beeld.

ANWB breidt
truckservice uit

Na een proefperiode van ruim
een jaar is de ANWB begin van dit
jaar gestart met een meer uitge-
breide wegenwacht Truckservice.
De Truckservicewagens - van het
type Volkswagen LT28 en Peu-
geot J5 - zullen worden ingezet op
routes, waar veel vrachtverkeer
voorkomt en net als de gewone
wegenwachtauto's en -motoren in
dag- en avonddiensten.

Voorlopig zijn er acht van deze ser-
vicewagens voor truckers beschlk-
baar, waarvan er vijf in twee WW-
districten worden ingezet. Op die ma-
nier kon toch een landelijke dekking
over de dertien wegenwachtdistricten
worden bereikt. Zonodig zal de hulp-
verlening zich met tot vrachtwagens
beperken, maar zullen ook gestrande
personenwagens door de truckservice
worden geholpen. Tijdens de proefpe-
riode is gebleken, dat bij bednjfswa-
gens vooral gebreken aan wielen en
assen de grote pechveroorzakers zijn.
De uitrusting van de truckservicewa-
gens is daar dan ook speciaal op aan-
gepast.

Citroen brengt
Leader op de weg

Citroen kondigt de komst aan van
een speciale serie van 400 VISA's „Lea-
der". waarbij het gaat om een speciale
uitvoering van de VISA 11 E. Uiterlij-
ke kenmerken van de Leader zijn de
gris perle geverniste metallic lak van
de carrosserie, beschermstrips op de
flanken, schildbumpers, kenteken-
plaatsteun en grille-omlijsting in
zwart, wieldeksels van de 14 TRS, gnl-
le van de 11 RE met verchroomde mar-
kering en zwarte regengootlijsten. Het
interieur heeft een aangepaste grijze
kleur gekregen en radio-uitrusting
met zwarte antenne en hoedenplank
behoren ook tot de standaard-uitrus-
ting.

Gerrit van
Kouwen in
Britse
formule

Gerrit van Kouwen rijdt voor
Pegasus Racing

De Nederlandse coureur
Gerrit van Kouwen (22) heeft
dezer dagen een contract gete-
kend met Pegasus Racing
voor het rijden van het Britse
formule 3 kampioenschap
1986. Deze overeenkomst
kwam tot stand dank zij de
medewerking van Marlboro,
dat de volledige sponsoring
van Van Kouwen op zich
neemt.

Lange tijd is de naa.ste toekomst
voor Gerrit van Kouwen ietwat
onzeker geweest. Zijn grootste am-
bitie was om via een tweede sei-
zoen m het Britse formule 3 kam-
pioenschap te trachten de titel te
veroveren. Als winnaar van dne
races m 1985 geldt hij zeker al.s een
van de favorieten voor 1986. Maar
de financiële drempels waren zo
hoog. dat hij zich moest oriënteren
op andere mogelijkheden. Om de
toekomstplannen van dit jonge
Nederlandse talent mogelijk te
maken, besloot Marlboro tot het
beschikbaar stellen vaneen extra-
budget, boven de al eerder over-
eengekomen sponsoring
Gerrit van Kouwen begon zijn

race-carrière in 1981 m de Pormu-
le Ford 1600 en werd in die klasse
m 1984 Europees kampioen en
\\on toen tevens de World Cup op
Brands Hatch. Verleden jaar be-
haalde hij in het Britse formule 3
kampioenschap met drie overwin-
ningen. een tweede en een derde
plaats de vijlde plaats m de eind-
rangschikking. Dit seizoen mikt
h ij op een nog hogere eindklasse-
rmg.

BRANCART
ENVELOPPEN B.V.

vraagt voor spoedige
indiensttreding een

ONOERHOUOS
MONTEUR M/V

leeftijd 25 tot 40 jaar.

Ervaring in elektrotechniek én
fijn-en machinebankwerk is
een vereiste.

Indien u voor genoemde funktie
belangstelling heeft gaarne uw
schriftelijke sollicitatie aan dhr. J.
Dobbelsteen, Brancart Enveloppen
b.v., Generatorstraat 17, 1014 AT
Amsterdam. Telefoon 020-820553.

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.

' Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring slaat garant voor vakkundigheid
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Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia,

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9 , Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 , Zandvoort
AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort
Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 , Zandvoort
Sig.mag. De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

DE 205 MI F205
PERH1AND,

Tot en met 30 april van dit jaar heeft u
de kans om voordelig 'n echte Peugeot 205
rijker te worden. Bijvoorbeeld de Peugeot 205
Accent met een aantal speciale extra's,
waaronder: • 'n dakspoiler • zwarte antenne
• brede stootstrips met een rode bies die door-
loopt in de bumpers • specifieke type-aandui-
ding op de flanken en achter • full-cover wiel-
platen • in hoogte verstelbare hoofdsteunen.

Zo'n Peugeot 205 Accent rijdt u
al voor f205,- per maand*

Dat werkt zo: u betaalt van de
nieuwprijs (f16.390,- incl. afleverings-
kosten) ongeveer éénderde deel:
f 5.720,-.Daarbij geldt overigens de
inruilwaarde van uw huidige auto óók
als aanbetaling.

Vervolgens betaalt u gedurende
48 maanden f205,- per maand
(effectieve rente 10,9 % op jaarbasis). Na
vier jaar resteert dan f 4.000,-. Op dat
moment kunt u drie dingen doen:
die rest betalen, uw lening verlengen of

uw Peugeot 205 inruilen voor een' nieuwe.
Dat laatste kan een heel goed idee zijn.

Alle kans namelijk, dat uw 'oude'205 veel
meer waard is dan die restantbetaling. En intus-
sen rijdt u vier jaar in'n compleet eigentijdse en
comfortabel zuinige auto, waarvan u geniet
vanaf de allereerste kilometer.

Dat geldt overigens voor alle 14 uitvoe-
ringen van de Peugeot 205,waaronder de 3-en

5-deurs, de diesels of de supersportieve 205 G
met een top van 190 km/u. \

Vandaar dat u ook voor deze andere mor
dellen van het speciale financieringsaanbod
gebruik kunt maken. Uw Peugeot Talbot dealer
informeert u graag over de voorwaarden.

m PEUGEOT 2O5

*DEZE AANBIEDING GELDT TOT EN MET 30 APRIL 1986. DE LENING WORDT
VERSTREKT DOOR PEUGEOT TALBOT FINANCIERING ONDER DE
GEBRUIKELIJKE VOORWAARDEN VOOR EEN HUURKOOP-OVEREENKOMST.

(•\ IGtUFILD PLUGEO1 205 ACChNT) PRIJZEN INCL. BTW. AFLEVERINGSKOSTEN: F 42 S,-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PEUGEOT TALBOT LEASE, DIRECT LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS.

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

-•** 5 -v ^PEUGfai5"
Wt«L»*MTOtN



ICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I E R

ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD Nieuwsblad
Donderdag 27 maart 1986 Los nummer ƒ 1,- eek AAedia Editie:30 Oplage: 4.300

ZAND VOORT - Door het Circuit Zandvoort BV is in samen-
werking met het Bouwkostennjanagement uit Hoofddorp een
ontwerp gemaakt voor verlegging van een deel van het race-
circuit. Voordelen van dit plan zijn onder andere, verminde-
ring van de geluidhinder voor de bestaande en nieuw te bou-
wen woningen; meer ruimte voor sportvelden in het binnen-
circuitterrein, het circuit en het vakantiebungalowpark kun-
nen naast elkaar worden geëxploiteerd en zullen de kosten
voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen aan-
merkelijk lager worden. Bovendien ontstaan betere veilig-
heidsvoorzieningen voor de gebruikers en wordt het overzicht
voor het publiek op de racebaan op deze wijze verbeterd. Even-
eens zal de exploitatie van het circuit doeltreffender kunnen
worden uitgevoerd. Dit heeft circuitdirecteur Jim Vermeulen
vanmorgen op een persconferentie in Amsterdam bekend ge-
maakt.

Circuitdirectie maakt plannen bekend

Nieuw ontwerp voor racebaan
betekent einde geluidhinder

Wanneer deze plannen worden uit-
gevoerd, dan zou dit wel eens het einde
kunnen betekenen van de jarenlange
slepende circuitproblematiek. De ge-
meente Zandvoort en het Circuit
Zandvoort zijn het reeds geruime tijd
eens over de noodzaak om binnen af-
zienbare tijd te komen tot een alles
omvattend plan voor verbetering van
de circuitaccommodatie, inclusief ge-
luidwerende voorzieningen, parkeer-
terreinen, pitsgebouwen etc.

Door het circuit werd eind januari

op verzoek van de gemeente een pro-
gramma van eisen ingediend. Dit ei-
senpakket Is nu op verzoek van de
Haarlemse Kamer van Koophandel
door Bouwkostenmanagement uit
Hoofddorp omgezet in een realistisch
overzicht. Deze eerste aanzet om tot
realisering van een moderne auto- en
motorsportaccommodatie te komen,
zal waarschijnlijk meegenomen wor-
den in de opdracht die de gemeente
Zandvoort binnenkort aan de Heide-
en/of Grondmaatschappij zal ver-
strekken. Deze opdracht behelst een

totaalplan te ontwerpen voor het ge-
hele circuitgebied.

Baanverplaatsing
Door Vermeulen werd op de pers-

conferentie gesteld dat het Circuit
Zandvoort meent een uiterst belang-
rijke bijdrage te hebben geleverd aan
de structurele oplossing van de cir-
cuitproblematiek. Het nieuwe ont-
werpplan betekent een ondersteuning
van het programma van eisen en is
hedenmorgen eveneens aan de Ge-
meente Zandvoort aangeboden.

Nadat de plannen voor het Mabon-
plan, of wel het vakantiebungalow-
park bekend werden gemaakt, bleek

dat van de zijde van de Provincie
Noord-Holland werd gesteld dat het
circuit met betrekking tot de geluid-
hinder, geen beletsel voor de realise-
ring hiervan mag betekenen. Boven-
dien zijn er in Zandvoort tal van stern-
men opgegaan dat zowel het circuit als
het Mabonplan naast elkaar moeten
kunnen worden geëxploiteerd.

In opdracht van de gemeente Zand-
voort en de provincie Noord-Holland
werd door het TNO uit Delft de gevol-
gen van de geluidproductie van het
circuit voor het bungalowpark nader
onderzocht. Uitgegaan werd van drie
modellen:
handhaving van het huidige baanpro
ject; een modificatie tussen Panora-
mabocht en Bos Uit, of een grote baan-
verlegging. Door de Circuitdirectie

werd de laatste mogelijkheid als de
meest reëele gezien.

De grote baanverlegging blijkt vol-
gens Vermeulen 'Het ei van Colum-
bus' te zijn. Deze verplaatsing schept
de gunstigste mogelijkheden vooral
met betrekking tot de geluidoverlast.
De dichtbijzynde woonbebouwing
komt nu vierhonderd meter verder
van de racebaan te liggen.

Het huidige baantraject blijft 2200
meter bestaan. Van Tunnel West tot
de Marlborobocht. Karakteristieke
onderdelen van het circuit, zoals de
Tarzanbocht en Scheivlak blijven ge-
handhaafd, de combinatie Gerlach-
Hugenholtzbocht vervalt. Het nieuw
aan te leggen baangedeelte heeft een

lengte van 2500 meter.
Grote voordelen van dit plan werden
door Vermeulen al eerder genoemd,
namelijk: Vermindering van geluid-
hinder voor de woonbebouwing; extra
mogelijkheden voor woningbouw in
Zandvoort, minder kosten voor geluid-
werende voorzieningen, terwijl het
economische belang van het circuit en
de uitstraling voor Zandvoort en de
regio behouden blijft. Verder zullen
betere exploitatiemogelijkheden ont-
staan. Daarnaast zullen ook de veilig-
heidsvoorzieningen, de accommodatie
voor publiek en het uitzicht op het
totale tracée verbeterd worden.

Voor een uitgebreid overzicht van de
voorgestelde verbeteringen c.q. veran-
deringen zie pagina 5.

WATER-
STANDEN

HNJ LENGTE (MM) = 00035
WATERSTANDEN
Datum HW LW HW LW
27 mrt 04 08 01 38 16.2312 08
28 mrt 04.46 02 20 17 03 12.42
29 mrt 05.24 00.51 17.44 13.19
30 mrt 06 04 01.23 19.28 14.57
31 mrt 07.46 03.17 20.17 15.37
1 apr. 0832040421.18 16.22
2 apr. 09.38 04.56 22.44 17.23
3 apr. - 112306.01 --.--19.19
Maanstanden. 1 april LK 21 30 uur
Doodtii: 3 april 24.00 uur NAR, „,

+ 36 cM
MET INGAAN VAN DE ZOMERTIJD
IS REKENING GEHOUDEN.

ZANDVOORT - Vrijdagmiddag
sprong om 17.30 uur een waterleiding
in het tentenkamp op het strand. Pu-
blieke Werken heeft, ondanks het
reeds aangevangen weekend, het kar-
wei geklaard. Voor het eerst m de ge-
schiedenis werden de kampeerders
verrast met stromend water.

,

Onderschei-
ding voor
Klaas Paap

ZANDVOORT - Brandweer-
commandant Klaas Paap is op
woensdagmiddag door burge-
meester Machielsen onderschei-
den. Hij ontving de eremedaille
verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau in goud. De erete-
kenen werden hem opgespeld bij
.het officiële afscheid tijdens een
besloten bijeenkomst.

Brandweercommandant Paap
heeft 37 jaar in gemeentedienst
doorgebracht, waarvan 36 jaar bij
de plaatselijke brandweer. Hij
heeft alle functies bij de vrijwilli-
ge brandweer doorlopen en werd
in 1974 plaatsvervangend com-
mandant. In 1975 volgde hij de
heer Zeepvat op. In 1979 werd de
parttime functie, hij werkte nog
steeds bij de Dienst Publieke
Werken, omgezet in een volledige.

De heer Paap was reeds per l
januari 1986 gerechtigd om met
Functioneel Leeftijd Ontslag
(FLO) te gaan, doch heeft zijn
vertrek, op verzoek, uitgesteld tot
l april 1986.

Woensdagmiddag heeft hij af-
scheid genomen van zijn korps,
en werd hem een afscheidsrecep-
tie in het Raadhuis aangeboden.
Deze receptie werd druk bezocht.

ZANDVOORT - Zondagmiddag
kwamen bij de politie meldingen bin-
nen van autohandel in de Van Galen-
straat. Een 32-jarige Zandvoorter
bleek hiermee doende. Hem werd aan-
gezegd zijn bezigheden te beëindigen.
Het is nu eenmaal verboden om op de
openbare weg 'auto-handel' te bedrij-
ven.

Landelijke partijen sluiten de rijen

GBZ bij collegevorming gewipt
ZANDVOORT - Gemeente Be-

langen Zandvoort, de derde partij,
'die ruim drie zetels behaalde bij de
gemeenteraadsverkiezing, zal niet
in het college vertegenwoordigd
zijn. Tenminste wanneer de lan-
delijk politieke partijen zo eensge-
zind blijven als bij de eerste oriën-
terende bespreking naar voren
kwam. Een en ander tot groot on-
genoegen van raadslid Flieringa
die van mening is dat door de op-
stelling van deze partijen de de-
mocratie in Zandvoort met voeten
wordt getreden.

Door de VVD afdeling Zandvoort
werd maandagavond in het raadhuis
een eerste vergadering belegd. De
agenda vermeldde oriënterende be-
sprekingen betreffende de vorming
van een nieuw college van b. en w.
Bovendien werd deze avond vastge-
steld welke partijen bij-de collegevor-
ming zullen worden betrokken.

Door voorzitter Tates van de VVD, de
partij die als grootste fractie van de
Zandvoortse raad automatisch belast
is deze besprekingen rond de ccllege-
vorming te starten, werd verwezen
naar het verkiezingsprogramma van
de VVD. Hierin wordt gesteld dat de
voorkeur uitgaat naar een college ge-
vormd door de landelijke politieke par-
tijen. "De wethouders dienen op zo
breed mogelijke basis het vertrouwen
van de raad te hebben. De basis dient
hecht en stabiel te zijn en gevormd te
worden door partijen die bij voortdu-
ring door hun leden op democratische
wijze kunnen worden gecontroleerd.
Aan deze eisen voldoen in feite slechts
de plaatselijke afdelingen van de lan-
delijke politieke partijen".

Ineke Wind (PvdA) was eenzelfde
mening toegedaan. Zij wees nadrukke-
lijk op het belang van de controlerende
functie die de achterban van een lan-
delijke partij heeft. Richard van As
(CDA) en Jan Termes (D66) onder-
steunden het standpunt van de VVD
dat slechts landelijke politieke partij-
en bij de collegevorming behoren te
worden' betrokken. Termes verwees
naar het solistisch optreden van enke-
le collegeleden (VVD en Inspraak Nu,
red.) van de afgelopen periode.

Jongsma van GBZ was het uiter-
aard in het geheel niet eens met de
zienswijze van de overigen. Hij ver-
wees naar de verkiezingsuitslag (1552
stemmen) en meende dat juist de VVD
in Zandvoort "de oren was gewassen
door de bevolking'. Van acht zetels
ging de VVD, nog steeds grootste par-
tij, naar vier plus een restzetel, voor-
waar in de ogen van Jongsma nu niet
direct een bewijs dat de bevolking veel
vertrouwen in deze partij heeft. "Het
liberale standpunt is nog steeds dat
gemeenteraadsleden zonder last of
ruggespraak hun taak moeten kun-
nen uitoefenen," stelde hij. "Pas over
vier jaar kunt u zien of de bevolking
het met uw beleid eens is geweest. U
heeft de VVD in deze verkiezingspe-
riode naar voren gebracht als een "ge-
zuiverde WD, maar de bevolking is
hier duidelijk op afgeknapt".

De vertegenwoordigers van de lan-
delijke politieke partijen hielden ech-
ter voet bij stuk, waarna door voorzit-
ter Tates geconstateerd kon worden
dat de vertegenwoordigers van GBZ
bij verdere onderhandelingen overbo-
dig waren geworden.

Furieus
Flieringa reageerde hierop furieus.

Hij constateerde dat in Zandvoort de
tijd twintig jaar was stilgezet. "Ook
toen werd binnenskamers onderhan-
deld en pas na afloop kon men verne-
men wat besloten was. Dat is een stem-
mendictatuur. De Zandvoortse bevol-
king heeft zich duidelijk uitgespro-
ken, vertegenwoordigers van Inspraak
Nu hebben deel uitgemaakt van colle-
ges in diverse perioden. Ik weiger de
zaal te verlaten en zal uw besprekin-
gen als toehoorder bijwonen en zal aan
de besprekingen blijven deelnemen.

Wij hoeven niet zo nodig in het college
maar behoren gehoord te worden wan-
neer het gaat om de vaststelling van
een programma voor de komende pe-
riode".

Voorzitter Tates antwoordde dat de
partij Gemeente Belangen Zandvoort
in het geheel niet de zaal werd uitge-
stuurd, doch geconstateerd moest
worden, gezien de overeenstemming
van de meerderheid dat deze groepe-
ring niet als gesprekspartner bij de

coUegevorming zou worden gehoord.

Donderdagavond volgt de tweede
vergadering over dit onderwerp, waar-
bij de onderwerpen 'Ruimtelijke Orde-
ning, Verkeer en Milieu' zullen wor-
den besproken en wellicht een beleid
kan worden vastgesteld. De overige
data voor deze colegevormingsverga-
deringen zijn: donderdag 3 april,
maandag 7 april, dinsdag 15 april,
waarna op donderdag 17 april waar-
schijnlijk bekend zal zijn welke verte-
genwoordigers in het college zitting
zullen hebben. Ook de portefeuillever-
deling is dan reeds behandeld.

• De burgemeester zal door de VVD
regelmatig worden geïnformeerd over
de vorderingen van de collegevorming.
Dat de heer Machielsen ook suggesties
en voorstellen hiertoe zou mogen aan-
dragen, zoals door voorzitter Tates
werd gezegd, werd door'het CDA en
D66 afgewezen. "Uitsluitend mforme-
ren, geen discussies" stelde Termes.

Inwoners op straat
aan
overleden

ZANDVOORT - Vrijdagmiddag om-
streeks drie uur werd de heer M.Hal-
derman (75) door een hartaanval ge-
troffen. Dit gebeurde in de Vondel-
laan. Hoewel omstanders, en later de
politie en ook het personeel van de
gealarmeerde ambulance nog mond-
op-mond beademing en hartmassage
hebben toegepast, kwam deze hulp te
laat. De heer Halderman was even te-
voren nog gezien, terwijl hij zijn tuin
omspitte.

Zaterdagmiddag omstreeks dezelfde
tijd ontving de politie een waarschu-
wing van de beheerder van de Pelli-
kaanhal. Op straat werd de 73-jarige
'Oom Nelis' Schweinsbergen bewuste-
loos aangetroffen. Ook hier mocht
hartreanimatie, noch beademings-
techniek hulp bieden. Hij bleek reeds
te zijn overleden. Door de politie wordt
in beide gevallen gesproken van een
accute hartstilstand.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166
Wegsleepregeling
toegepast

ZANDVOORT - De afgelopen week
liet de gemeentepolitie zeven perso-
nenauto's wegslepen. Blijkbaar had-
den de eigenaren niet goed genoeg op
hun parkeerplaats gelet. Zo stonden
auto's gestald op een voetgangersover-
steekplaats en voor een uitrit. Ook
waren invalidenparkeerplaatsen in
trek bij de foutparkeerders. Twee au-
to's moesten hiervandaan verwijderd
worden, om de gehandicapte mede-
mens weer de gelegenheid te geven het
dorpscentrum te bezoeken. Parkeren
binnen drie meter van een doorgetrok-
ken streep blijkt ook nog steeds verbo-
den.
De meeste eigenaren konden hun
voertuig na betaling van de sleepkos-
ten meenemen. Een 33-jarige Haar-
lemmer kwam 's avonds vergeefs naar
het politiebureau. Hij voldeed de
sleepkosten, maar werd vanwege ge-
bruik van alcohol geadviseerd de auto
te laten staan.

ADVERTENTIE

CDA
christen
democratisch
appèl

BEDANKT
haar kiezers voor
het in het CDA
GESTELDE
VERTROUWEN

Lente arriveert met storm

> Op de terrassen in Zandvoort was zondagmiddag de lente aangebroken.

Strandwandelaars moesten zondagmiddag ervaren dat er van het brede Zandvoortse strand maar weinig
over was.

ZANDVOORT - Ondanks de
vrij lage buitentemperatuur heeft
de zon en de storm zondag duizen-
den dagjesmensen naar Zand-

vöort gelokt. Zo zelfs dat de toe-
voerwegen vanuit Haarlem volle-
dig verstopt raakten. Reden waar-
om het ANP na de nieuwsberich-

Foto's: BERLOTT

ten op zondagmiddag bij de
verkeersmededelingen de volgen-
de waarschuwing uitzond. "Be-
zoekers naar Zandvoort wordt

aangeraden, Haarlem te mijden
en via andere wegen naar de bad-
plaats te gaan. Dit in verband met
herstelwerkzaamheden en op-
stoppingen op de doorgaande we-
gen in Haarlem".

In Zandvoort was niet merk-
baar dat er naar verhouding min-
der gasten gekomen waren. Het
was druk en gezellig in het cen-
trum waar op veel terrassen geen
plaatsje meer onbezet was door
liefhebbers van de lentezon.

Strandwandelaars keken deze
zondagmiddag wat vreemd naar
het bijzonder smalle strand. Door
de storm in de nacht van zaterdag
op zondag waren de golven bijzon-
der hoog. Bovendien was het om-
streeks 14.00 uur hoogwater, het-
geen een strand van slechts enkele

meters opleverde. Voor de strand-
wandelaars werd het ploeteren
door het mulle zand, vlak langs de
paviljoens. Velen gaven er de brui
aan en bezetten de terrassen van
de paviljoens waar achter glas, en
soms met een glas, eveneens van
de zon werd genoten.

Voor de strandpachters is het
overigens haasten om te zorgen
dat men met Pasen gereed is. Het
heeft dit jaar heel lang geduurd
voordat alle paviljoens konden be-
schikken over stromend water. De
dienstleiding in de boulevard was
dit jaar wel heel lang bevroren.
Ook de storm van de laatste dagen
heeft gezorgd voor meer opont-
hpud. Desondanks verwacht men
niet alleen een mooie Pasen, maar
ook in staat te zijn de gasten te
verwennen.

Foto Berlott

De eerste boom geplant
ZANDVOORT - Het Zandvoortse bos kan gaan groeien. Dat zou geconsta-

teerd kunnen worden, want de eerste bomen zijn op de nationale boomplant-
dag (woensdag 26 maart 1986) in de zandgrond gepoot. Een zandgrond die
hiervoor speciaal werd geprepareerd door medewerkers van Oranjewoud uit
Heereveen. Die de grote animators zijn geweest achter de plannen om in
Zandvoorts noordelijk duingebied een bos te laten verrijzen.

Voorlopig is niet iedereen gelukkig met de aanplant, kinderen mopperen dat
zij liever rovertje spelen of stiekem crossen dan dat zij voorzichtig om de jonge
aanplant heen moeten manoeuvreren. Dit laatste zal echter niet nodig zijn,
want het jonge bos zal worden beschermd met een hekwerk. En wie weet,
misschien dat op oudere leeftijd de jeugd van nu toch wel tevreden is met een
bos waarin hun kinderen dan opnieuw rovertje kunnen spelen.

Bromfiets
eindelijk terecht

BLOEMENDAAL - Zaterdagmid-
dag werd te Bloemendaal een brom-
fiets aangetroffen welke 10 augustus
1985 uit Zandvoort was ontvreemd. De
eigenaar zal van deze late verrassing
in kennis worden gesteld.

Schoorsteen-
brand geblust

ZANDVOORT - Zondagavond werd
de politie gewaarschuwd in verband
met een schoorsteenbrand in de A.J.
v.d. Molenstraat. Toen zij ter plaatse
kwam bleek de brand reeds gedoofd
door een schep zand in de - wat al te
vurig brandende - open haard. De
schade voor de 47-jarige Zandvoorter
bleef beperkt.

Bloedspoor
verraadt inbreker

ZANDVOORT - Zondagochtend om
06.20 uur werd melding gedaan van
een inbraak in een horeca-onderne-
ming aan het Dorpsplein. De dader(s)
waren het pand binnengekomen door
het ingooien van een ruit van de toe-
gangsdeur. De geluidsinstallatie als-
mede muziekbandjes en los geld wer-
den weggenomen.
De politie vond een bloedspoor. In de
woning boven het etablissement wer-
den drie jeugdige Zandvoorters aange-
troffen, waarvan één met een verwon-
ding aan zijn hand. Het verhoor leidde
tot de aanhouding van een andere be-
woner. In zijn woning werden de ont-
vreemde goederen aangetroffen. Ook
deze laatste verdachte was gewond.

Nieuwsblad
iedere week zelf in de bus

Abonnementsprijs slechts ƒ 19,55 per halfjaar (ƒ 36,95 per jaar)
(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naam:

Adres:

Postcode: X

Woonplaats:
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Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal ƒ 10,65, halfjaar ƒ 19,55, jaar ƒ 36,95
Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

Vrijdag, 4 april a.s. hopen onze ouders

Peter Schuuring
en

Henny Dees
hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

Receptie in restaurant „De Zonnehoek", Zeeweg
98 Bl'daal (eind Boulevard) van 17.00-19.00 uur.
Zandvoort, 21 maart '86
Hasebroekstraat 6

Jeroen en Mare

Met grote verslagenheid geven wij U kennis van
het geheel onverwacht overlijden van onze lieve
vader, opa en broer

Nelis Schweinsbergen
(OME NELIS)

Weduwnaar van A. J. SCHUITEN

op de leeftijd van 73 jaar.
Cor en Ans Schweinsbergen
Jaap en Jelly Schweinsbergen
Patrick
Mick
Mevr. A. Koper- Schweinsbergen
Fam. Visser
Joukje en Ben Dingerdis-Jongsma

Zandvoort, 22 maart 1986
Lijsterstraat 21 l
Correspondentie-adres:
C. J. Schweinsbergen
Oosterparkstraat 28
2042 AS Zandvoort.
De begrafenis heeft hedenmiddag plaatsgevon-
den op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Enige en algemene kennisgeving
Hierbij geven wij kennis van het overlijden op 23
maart van onze oom Leen

Leendert Slagtveld
op de leeftijd van 92 jaar.

Uit aller naam:
Fam. J. Smit-Koning
P. Koning-Mooy
M. Schipper-Koning
M. A. Bluys-Koning

Wij hebben hem in stilte begraven.

Op vrijdag 21 maart 1986 is overleden mijn man,
onze vader en opa en mijn broer

Jan Leonard Kalff
1925-1986

Zandvoort:
M. A. P. Kalff-Koomen

Londen:
Donald Kalff
Ally van der Pauw

Amsterdam:
Anita Kalff

Qatar:
Jan Kalff
Maria Kalff-Haverkamp
Wilco
Jort

Zandvoort:
A. C. Goos-Kalff

2042 BN Zandvoort
Ir. Friedhoffplein 13
De begrafenis heeft op dinsdag 25 maart plaats-
gevonden op de algemene begraafplaats te Zand-
voort.

Met grote verslagenheid geven wij kennis van
het toch nog onverwachte overlijden van ons
bestuurslid

Jan Kalff

Wij zijn dankbaar voor alles wat hij belangeloos
voor onze vereniging heeft gedaan.
Wij wensen zijn vrouw en zijn kinderen van
harte de kracht om dit grote verlies te dragen.

Bestuur en leden van de
Tennisclub Zandvoort

Diep bedroefd moeten wij u kennis geven, dat
voor ons onverwacht is overleden mijn geliefde
man, onze zorgzame vader en lieve opa

Marinus Halderman

op de leeftijd van 75 jaar.
Zandvoort:

H. Halderman-Telman
Aberdeen:

Jan Halderman
Kay Halderman-Shing
Frank, Mark en lan

Hilversum:
Marina Slootheer-Halderman
Wichard Slootheer
Wichard en Carolien
Roy en Bommel

IJmuiden:
Philip Halderman
Louise Halderman-Kloosterman
Marleen, Monique

Zandvoort:
Fred Halderman
Sylvia Halderman-Kroone
Yoni, Terry

2041 BA Zandvoort, 21 maart 1986
Vondellaan 3
Ingevolge zijn wens heeft de crematie in familie-
kring plaatsgevonden.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-17244/12137/13278

Voor uw hartelijke bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van onze zoon, vader, broer, zwager,
schoonvader, opa, oom en neef

Cornelis (Kees) Zwaag
betuigen wij U onze oprechte dank.

Uit aller naam:
M. Voswijk-Zwaag

Zandvoort, maart 1986.

Voor het overweldigende medeleven en de steun onder-
vonden bij het overlijden van

Robert Dorst
danken wij U hartelijk.

Het heeft ons héél duidelijk laten voelen hoeveel vriend-
schap en liefde er van ROB uitging.
De wetenschap dat ROB nu verder leeft in een wereld
van onbegrensde mogelijkheden, geeft ons de kracht om
verder te gaan.

Fam. A. Dorst
Lijsterstraat 14
Zandvoort.

DOKTERSBERICHTEN

P. A. H. Wijnands
Tandarts

Burg. v. Fenemaplein 16 flat II
Afwezig vrijdag 28 maart
Dringende spoedgevallen weekenddienst
023-313233

Huisarts

P. Flieringa
AFWEZIG van 27 maart tot l april

Waarnemers huisartsen:
Anderson, Drenth, Zwerver.

ADVERTENTIES

De VVD
dankt alle kiezers die ons weer de
grootste partij in de Zandvoortse
Gemeenteraad
hebben gemaakt, voor
hun uitgebrachte stem.

De VVD zal dat
vertrouwen
waarmaken!

HOGE BELONING
WIE O WIE HEEFT ONZE

SCHOFFIE GEZIEN
Schoffie is een slanke gecastr. rode kater
met spitse kop, klein wit vlekje op borst.

Hij mist aan linker voorpoot nagel
en stukje van zijn teen.

Vermist v.a. 23 maart plrn. 15.30 uur.

Inl. E. Hemelrijk Julianaweg 12.
Tel. 19168 of 13513.

Zandvoortse
WOLBOETIEK

Kerkstraat 22

ZANDVOORT OPNIEUW
Wij:

Ron: Ger, Mia, Aad, Aad,
Klaas, Kiki, Antoinette en Adri

danken al onze stemmers voor
het in ons genoten vertrouwen.

Wij blijven ons best doen voor
Zandvoort.

JUFFROUWJANNIE ̂ \
MIJN SECRETARESSE KRIJöT \/

EEN BABY 11
yWEET U TIJDELIJK EEN ANDER /N

IN DE KRANT
ZETTEN

DAN KOMT ZE VANZELF

't staat in de krant
iedere week weer

l

WOENSDAG 9 APRIL

inboedelveiling

in Veilinggebouw

De Witte Zwaan,

Dorpsplein 2

U kunt nog dagelijks nette
goederen inzenden.

Inl. tel. 12164.
Fa. Waterdrinker

ZANDVOORT
OOSTERSTRAAT
Woonhuis centrum dorp.
Woonkamer met parket en open haard.
Open keuken, 3 slaapk., badk. m. lig-
bad, c.v. gas. Vraagprijs 98.000,- kk
inl.: ^^^-

Wtl 17 t LVMÏ makelaar/ o.g.

tel. 02507-12614.

TE HUUR
per 1 april

voor permanent

zomerhuisje
Tel. 17148

na 18.00 uur.

VERMIST

sinds maandag
24 maart crng.

Gerkestraat

SIAMESE POES
(Tabby Point)

zonder halsbandje.

Als u haar gezien of
gevonden heeft, belt

u s.v.p.

tel. 14472.

Goed verzekeren bij

AEGON
Assurantiekantoor

A. M.
Folkers-Struvé

voor al uw
verzekeringen.

Reis-, annulerings- en
bromfietsverzekeringen

Direkt aan u mee te
geven.

Gasthuisstraat 4,
tel. 13283.

café
de

.Raadsheer'
vrijdac 28 maart

1 uur

ii
„HOTCLUB

DE FRANCE
m.m.v.

Louis Schuurman
en

violist Hadi

..cafi1 dr I
Dorpsplvm 2 J

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

N i r uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

j DE HOUTLQQDS

RAADHUISSTRAAT 56a - HAVENSTRAAT 1
HEEMSTEDE -'TEL 023 - 29 00 28

• HOUT
• PLAATMATERIAAL
• RAMEN
• DEUREN
• KOZIJNEN
Alles op maat gemaakt
Gratis thuisbezorgd

Zandvports Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia,
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9 , Zandvoort

Fa. Veld wijk, Haltestr. 22 , Zandvoort

AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort

Drog. Bakels,
Kerkstraat 31 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort
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Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te
Amsterdam is een algemeen zieken-

j . huis met praktisch alle voorkomende
O specialismen en er werken 1600 mensen.

Voor de Centrale Keuken, waar 37 mensen
de zorg hebben voor het bereiden van de
maaltijden van onze patiënten en perso-
neelsleden (ca. 1000 maaltijden), zijn wij op
zoek naar belangstellenden voor de funktie
van

instellingskok
(bij voorkeur met ervaring centraal
voedselverdeelsysteem)
De werktijden liggen tussen 06.30 en 20.00
uur, waarbij 1 maal per 2 weken op zaterdag
en zondag moet worden gewerkt, waarvoor
een onregelmatigheidstoeslag geldt.
Het salaris is mede afhankelijk van leeftijd en
ervaring vastgesteld op min. / 2.128,- en
max. / 3.019,- bruto per maand volgens de
regeling Funktie Waarderingssysteem
Gezondheidszorg.
Het vakantiegeld bedraagt 7V4 pet per jaar.
De overige arbeidsvoorwaarden zijn konform
de C.A.O. voor het Ziekenhuiswezen.

Meer informatie wordt u gaarne verstrekt
door de heer J.W. Nugteren, Hoofd Sektor
Voeding, telefoon 020 - 599 9111 toestel
1117, dagelijks tussen 09.00 en 10.00 uur.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, binnen 7
dagen na het verschijnen van deze adverten-
tie, richten aan de Personeelsdienst, t.a.v. de
heer A. Vergouw, Personeelsfunktionaris.

1e Oosterparkstraat 179, 1091 HA Amsterdam

FOTO QUELLE
Compleet foto/filmassor-
timent, voordelig afdruk-

ken en ontwikkelen
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 1

Zandvoort

DIRKSON
vraagt voor haar

DISTRIBUTIE-
CENTRUM
Hoofdweg 420 - Hoofddorp

ORDERVERWERKERS
Hun taak bestaat uit het klaar zetten
van de goederen voor de filialen.

Hiervoor vragen wij personen v.a. 18
jaar die akkuraat kunnen werken.

Basis 40 uur per week.
Opleiding tot heftruckchauffeur is
mogelijk.

Wilt u werkzaam zijn in een klein en enthou-
siast team, dan kunt u ons bellen: 02503-1 72
99. Vragen naar de heer Van Neuren.

Wij zoeken een oppas voor onze
dochter van 3 jaar.

Zij gaat naar de peuterschool maar tij-
dens vakantie en/of ziekte zouden wij het
prettig vinden iemand te kunnen vragen
de zorg over te nemen.

Het betreft dan de ochtenduren van 8.00-13.00 uur.
Tel. inl. 02507-14251.

Ophalen huisvuil

In verband met Pasen wordt het huisvuil in de maandagwijk op dinsdag 1
april opgehaald.
De direkteur, ing. N. Wertheim.

Aangevraagde bouwvergunningen
29B86
30B86
31B86
32B86
33B86
34B86
35B86
36B86
37B86
38B86
39B86

Strandweg
Brederodestraat 144
Schoolstraat 4
l'Amistraat 2
Emmaweg 11
Lijsterstraat 9

plaatsen (tijdelijke) telefooncellen
plaatsen dakkapel
voorgevel

verbouw woning
wijzigen woning
vergroten garage

Koninginneweg 4 zwa. (veranderen woning
Boul. Paulus Loot 57 plaatsen dakkapellen
Willemstraat 11 wijzigen woning
Dr. J. P. Thijsseweg 18 plaatsen dakkapel
Patrijzenstraat 3 vergroten woning.

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur gedurend:: een week na ver-
schijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij burgemeester en wethouders. De-e bezwaren zullen bij de beoordeling
worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder is het mogelijk dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde
Staten nodig is.-

Verleende bouwvergunningen

158B85
4B86
36B85

Vuurboetstraat 8 rood garage
Frans Zwaanstraat 70 uitbreiden woning
Wilhelminaweg 38 bouw garage

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Princesseweg 20
Zandvoortselaan 123

Verleende kapvergunningen

1 populier
2 populieren

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

27 maart 1986

REISBURO ZANDVOORT
wenst O'Neill en
Pall Mail export

veel succes met de

O'Neill pro world cup
1986

in Zandvoort

Club Cecils
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eewekelijkse rubriek
er wonen,
el

tips voor
loninginrichting

informatie over
landige producten in
in, rond het huis

ontwikkelingen en
rends in goed en
oordelig wonen

dragen, tips en
eeen zenden aan

idactie
eekmedia
sstbus 51
180 AB
nstelveen

'Ormatie over
'vertenties

fel. 020-562 2230

ZO'N VIJF JAAR geleden
werden in Hoofddorp, in

Vrijschot-Zuid, in totaal tach-
tig houten woningen gebouwd.
Daarvan zijn 64 premiewonin-
gen, de anderen zijn vrije-sec-
tor woningen. De familie Stok-
man, een gezin met twee jonge
kinderen, woont vanaf het be-
gin in zo'n houten huis. Er is
niet echt bewust voor een
'houten huis' gekozen. Het
echtpaar stond ingeschreven
en kreeg van de gemeente in
deze wijk een huis aangebo-
den. Zodoende.

door René Papavoine

,.In het begin sta je er wel vreemd
tegenover. Het is heel wat anders dan
dat je gewend bent", vertelt de vrouw
des huizes. ..Ook de mensen die hier
binnenkomen zijn iedere keer weer
heel verbaasd, dat ze zeggen gohh..
wat een ruimte, want van de buiten-
kant lijken het kleine huizen. Boven-
dien bevalt het wonen 'rondom een
plein' ons erg goed".

Op l mei 1979 werd officieel gestart
met de bouw van 88 houten woningen
in de Hoofddorpse wijk Vrijschot-
Zuid. De bouw van deze huizen vindt
zijn oorsprong in een in 1977. door de
Stichting Houtvoorlichting-instituut
te Amsterdam uitgeschreven prijs-
vraag. De opdracht was. het ontwer-
pen van een complex eengezinswonin-
gen volgens de hout-skelet methode.
In het kader hiervan stelde de gemeen-
te Haarlemmermeer een twee hecta-
ren groot terrein in Hoofddorp-Vrij-
schot-Zuid beschikbaar.

De belangstelling voor het Haarlem-
mermeerse project was groot, maar
liefst twintig inzendingen leverde de
prijsvraag op. Aan het door Enviro-
mental Design, een maatschappij van
architecten en ingenieurs te Amers-
foort, ingezonden plan onder het mot-
to „Houd/t Moed/t", werd de eerste
prijs toegekend. „De opzet is speels en
interessant en heeft een goed door-
dacht wegennet", aldus de jury des-
tijds.

Het initiatief van het Houtvoorlich-
tings-instituut, om een prijsvraag
'Houtskeletbouw' uit te schrijven,
werd genomen nadat een studiedele-
gatie in Canada de daar traditionele
houtskelet-methode had bestudeerd.
De ervaringen daarmee waren gun-
stig, doch desondanks moest worden
vastgesteld dat de houtskeletbouw-
methode in Nederland nog niet echt
van de grond was gekomen. Door de
bouwer. Heilijgers b.v., werd op don-
derdag 8 november 1979 de laatste
hand gelegd aan de buitenbouw van
de eerste groep houtskeletwoningen.

Wonen in
Hoof ddorps
houten huis
vindt de
familie
Stokman
Ideaal'

Echtpaar Stokman op het door hen zo gewaardeerde pleintje voor de houten huizen in Hoofddorp. i < , u , .viiin..

'Op visite'
Bij de familie Stokman zijn we op

visite, om te weten te komen hoe het
wonen in een houten huis. na vijfjaar,
is.
Hoe was de oplevering ?
..We hadden geen klachten, alleen zie

je. dat het plafond 'een beetje golvend
verloopt', vertelt de heer Stokman.
„Dit is nog van de nieuwbouw. Ze heb-
ben een berekeningsfoutje gemaakt
tijdens het ontwerp, want de gipspla-
ten zijn wat te zwaar, waardoor het
tussen de bevestigingen zakt. Helaas
zijn we niet bij de opbouw geweest,
omdat we dit huis nog niet toegewezen
hadden, maar ik weet wel hoe het ge-
daan is.".
De woningen die hier gebouwd zijn.
werden in snel tempo opgezet. Dit
komt omdat alles vanuit de fabriek al
zo gemaakt wordt, dat de bouwonder-
neming het alleen nog maar op de
juiste manier in elkaar hoeft te zetten.
Makkelijk en tijdbesparend en een
unieke manier van bouwen dus.

Wat sijn de positieve en de negatieve
kanten van liet wonen in dit huis?
„Niet zozeer met het huis zelf hebben
we negatieve ervaringen. Bij de aan-
koop van dit huis dacht ik 'wat een
tuinruimte', maar nu merk je dat het
toch meer veel werk is. dan ik gedacht
dat", vertelt hij. „maar ik ben blij dat
ik de tuin erbij heb". Zijn vrouw vult
hem aan „Toen we er met z'n tweeën
er in kwamen, was het wel groot, maar
nu met twee kinderen erbij heb je na-
tuurlijk minder bergruimte en dat is
wel lastig. Daarom gaan we ook uit-
breiden".

Bij de oplevering was het een 3-ka-
merwoning. maar de familie Stokman
heeft de slaapkamer door midden ge-
deeld, door er een wand in te zetten. De

mogelijkheden om uit te bouwen zijn
groot; binnenkort gaan ze een 'seg-
ment' op het huis zetten. Dit segment
is een blokpakket van 5 x 5 x 2.5 x 2.5
meter (kaal. maar wel met ramen), wat
door een bouwonderneming kant en
klaar geleverd en op het huis wordt
gezet. Dit kost al gauw zo'n ƒ 29.000.
maar ze vinden het een noodzaak.
„Bovendien hebben we het geld er-
voor, alleen duurt het wel een tijd
voordat je toestemming krijgt om zo-
iets voor elkaar te krijgen".

Kun je dit hult makkelijker inrich-
ten?
„Het is heel makkelijk om dit huis in
te richten, een wand is er zo uit ge-
sloopt of tussen te zetten" vertelt hij.
„Sommige mensen hebben bijvoor-
beeld het trapportaal van de trap die
naar boven gaat. weggehaald, of een
wand in de kamer". Omdat de wanden
van gips zijn. moeten de bewoners op-
passen dat ze zware dingen niet zo-
maar ophangen: daartoe moet men
speciale pluggen gebruiken. Lichtere
voorwerpen zijn daarentegen heel
makkelijk op te hangen en dat zonder
pluggen of eventueel boren. „Het sys-
teem van opbouw van dit huis is heel
doordacht. Het zijn allemaal blokken
of segmenten van vaste afmetingen,
waardoor het inrichten ook makkelijk
gaat", aldus Stokman.

Goed geïsoleerd
Zijn dese liuisen goed geïsoleerd?

„We verstoken hier ongeveer 1800 ku-

bieke meter, maar ik moet erbij zeggen
dat we heel bewust stoken". Bij het
ontwerp hebben de architecten spe-
ciaal hun aandacht op isolatie geves-
tigd. De opbouw 'van buiten naar bin-
nen' is als volgt gedaan: de buitenzijde
is een houten buitenwand, die moet
kunnen luchten, omdat deze is geïm-
pregneerd. dat wil zeggen: bewerkt
met een bepaald middel dat 'rot' tegen
gaat. Daarachter zitten houten pla-
ten. Op deze platen is isolatiemateri-
aal aangebracht en met een plastic
laag overspannen. Als laatste komen
de gipsplaten, die de binnenwand van
het huis vormen. „De isolatie is heel
goed. Er zijn wel mensen die klagen
dat er lucht door de stopcontacten
komt". De heer Stokman laat weten
dat het plastic hier natuurlijk onder-
broken moet worden. „De huizen
staan los van elkaar, dus iedere wo-
ning heeft zijn eigen isolatie. De wind
kan dus tussen de huizen door komen,
dus ook door de stopcontacten".

In deze wijk hebben de huizen cen-
trale verwarming. In de nieuw:e
Hoofddorpse wijk 'Overbos'. waar ook
houten huizen gebouwd zijn. hebben
de huizen 'hetelucht verwarming', en
dit systeem blijkt kostenbesparend te
werken. „Lijkt ons wel ideaal", merkt
hij op, „want onze kachel verbruikt
naar mijn mening toch teveel. Volgens
de-'gaslijst' moet ik op 1400 kuub ko-
men, met de strenge winters erbij gere-
kend, maar ons jaarverbruik is 1800.
Dat moet ergens aan liggen". De ther-
mostaat vond hij niet zo goed functio-

neren en heeft deze vervangen door
één die sneller reageert. Andere taewo-
ners hebben zelfs een andere ketel la-
ten plaatsen.

Hoc sit liet met di' 'yi'lioriylieid'?
„We hebben een kind van bijna vieren
die hoor je wel als-ie boven is. Door de
vloeren en houten wanden hoor je
meer dan bij een stenen huis. maar dat
vinden we geen bezwaar." Van de bu-
ren hebben ze ook geen last: deze heb-
ben ook kleine kinderen, maar die ho-
ren ze niet. „In het begin toen de hui-
zen nog leeg waren, ben ik eens bij de
buren geweest en heb van daaruit
staan roepen, maar dat kon mijn
vrouw hier niet horen. Maar dat is
denk ik niet bij iedereen zo. datje niets
hoort. Laatst was er hiernaast een
feest en het enige wat je hoort zijn de
bas-geluiden van de muziek".
Verder merken ze op datje meer gelui-
den van buitenaf hoort, via ramen,
dan van de buren.

Het aanschaffen van een open '
haard is een verhaal apart. Er is een '
.speciaal plan gemaakt voor het bou- '
wen van een open haard in zo'n huis.
Het gevolg i.s dat er maar één .soort
type open haard, op één bepaalde .
plaats, mag komen. Ook ih het materi- :

aal al vastgesteld: voor de bewoners
niet veel keus. Bovendien is het niet de '.
goedkoopste haard die aangeboden
wordt.

Krijn ](' <>]> (lm duur niet. lioitt tiran
problemen, rut ol .:<>?
De buitenkant "de regenjas" i.s wes- '
tern-redcedar hout. een goede kwal i -
teit hout. Dit bu i t enho i i t i.s geimpreg-
neerd. bewerkt, en dit komt er uit/.et-
ten. vandaar dat het moet luchten en
het advies is gegeven om hierover niet
te verven. Bij droog en zonnig weer
ziet het huis er niet houtkleurig uit,
maar meer grijs, /-oclra het gaat rege-
nen wordt het donker, heel wisselend
dus.
„Nu met de vorst 'werkt' het hout.
vooral binnendeuren begonnen te
klemmen. Dan moetje een beetje scha-
ven. passen en meten om het weer te'
corrigeren, maar verder zijn wat ons
betref t geen problemen met liet hout".

Uw i-s di' buurt, de omiti-ving'.'
..Dit is f.-f-n van de redenen dat we hier
een huis hebben gekocht. Het wonen
met zo'n twintig hui/en rondom een
plein leek ons ge/.ellig. en is ook zo".
Niet aileen voor de bewoners i.s deze
Tjuur t leuk opgezet, maar ook voor de
.-:.nderen: op een maar minuten loop-
af.-.tand i.s een speelweide gemaakt.
Bovendien kunnen de kinderen vrij en
'.'•:\IK. zonder zorgen van verkeersge-
•. aar. spelen. ...Je kent ook iedereen die
ro:.rjom ons woont. Dat wil niet zeggen
ca: je de boel platloopt. Onze naaste
'o-jren hebben allen kinderen van de
leeft i jd als van die van ons en dat is
na- .uur l i jk ook heel leuk", vertelt zij.
Parkeergelegenheid vinden ze vol-
doer.dt. maar moet ook niet teveel
worcfrTi. anders bederf je het 'plein-
effec'. .

Geprotesteerd

Brandgevaar

Is de kans op brandgevaar i/roter in
so'n huis?
„Zelf zijn we er niet zo bang voor en
ook bij het betreden van het huis zag
ik dit niet als een probleem", vertelt
hij. „De binnenmuren zijn van gips. en
dit brandt niet zo snel. Onze verzeke-
ring is wel wat duurder en je moet een
verzekering afsluiten met een maat-
schappij die op de hoogte is van hou-
ten huizen."

Heeft u noii invloed gehad met brtrek-
kiny tot de inrichting van desc buurt?
„We hebben hier een belangenvereni-
ging opgericht van buurtbewoners.
We hebben dus wel inspraak, maar of
dit altijd aangehoord wordt, is een
tweede. Bij ons achter zou een motel
gebouwd worden. In eerste instantie
zou een houten behuizing komen van
De Stichting Houtvoorlichting, maar
dit is niet doorgegaan. Tegen dit motel
hebben we geprotesteerd, omdat het
naar onze mening 'geen gezicht is' in
deze toch wel karakteristieke wijk".
Het motel komt er niet, maar er is wel,
een bestemmingsplan voor dat stukje:
grond achter het huis van de familie'
Stokman. Vanuit de bewoners zelf
worden ook allerlei activiteiten ver-
zorgd: zo hebben ze een fietscross-
baan en de speelweide onder elkaar
aangelegd.

Concluderend blijkt dat het wo-
nen in een houten huis meer voor-
dan nadelen heeft. Tevredenheid
dus bij de familie Stokman. Niet
met het huis alleen, maar vooral
ook de wijk. Eenstemmig laten ze
weten: „We peinzen er niet over.
om te vertrekken".

Adriatische Zee, Joegoslavië:
compl. inger. luxe app. v. 2-3-
en 6-pers. Direct aan strand
p.p. 22 Mark p. dag. (hoogsei-
zoen). Voor inf. 02507-17088
na 11.00 uur.

•4- Amnesty Intern, verkl. hier-
bij g. enkele binding te heb-
ben m. welke politieke partij
dan ook. Kan dat ook niet
hebben i.v.m. strikte onpartij-
öigheid. Werkgr. A.I./Z'voort.
* Een Paasbest plan: wordt
lid van de vereniging VROU-
WEN VAN NU. Vraagt u eens
inlichtingen bij tel. 16085 of
14462.

Electrolux camping koel-
box, z.g.a.n. Eén seizoen ge-
bruikt, 12/220 V en gas ƒ 200.
Tel. 61242.
* Handgem. sierduivenkooi
80x35, ƒ 50; Oostenrijks rond
tafelkl., 160 cm, nw., pr.
n.o.t.k. + 2 tafelmatjes. Bre-
derodestr. 15/13. 12420.

* l.k.a. gasboiler, 115 Itr,
ƒ50. Tel. 15295.
T.k.a. PEUGEOT 504 aut., '78,
APK-gekeurd, schuifdak, ra-
dio/cass, i.z.g.st. Prijs ƒ3600.
Do. 17-20 u.: tel. 02507-19421.
* T.k.a. Renault 4TL in on-
derdelen: trekhaak, spatsch.
l. en r., radiateur, motor, 4
wielen etc., ƒ 250. Tel. 17225.

VEHUREN?
Plaats eens een advertentie

in een Duits dagblad.
Inl./folder: 01720-43719.

•*• Verz. biedt ansichtkaarten
ter ruiling aan van o.a. Zand-
voort, Amsterdam, Rotter-
dam, enz. Ook t.k. gevr. Tel.
023-388405. K. van Ned.
Voor voordelig SCHILDER-,

WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Telefoon 02507-15655

voor vrijblijvende prijsopgave.

WARM EN ELEGANT
plm. 200 inruil/showroom

BONTMANTELS
o.a. nerts, bisam, blauwvos,
roodvos, nutria, persianeretc.

In alle maten, v.a. ƒ150.
Tevens diverse dames/heren

lammycoats.
MODEL BONT EXPORT
Marnixstraat 12 - A'dam

Tel. 020-233488.
Wekelijks sauna ƒ 10, ma-di-
do-dam., do-vr gem., za. hr.
zo. par. Tel. 023-330272. Win-
kelc. Parkwijk, H'lem-O.

Woningruil Haarlem-Zand
voort: vrij huis, ind.: gr. woonk
7 m, 3 slaapk., gr. douche,
c.v. tuin op Z. Gevr. 4-kam,
Centr. Zandvoort. T. 14941.

Zonnestudio
Kapsalon

Passage 42
k- Lichaamssnelbruiner

40 minuten ƒ 40,
abonnement 3x ƒ 100.

ir Gezichtssnelbruiner
20 minuten ƒ 10,
abonnement 4x ƒ 30.

fr Zonnebank/hemel
20 minuten ƒ 8,50,
abonnement 10x ƒ75.
Openingstijden Studio:
maandag t/m vrijdag.

Ook 's avonds geopend.
Openingstijden Kapsalon:
dinsdag t/m zaterdag en

vrijdag t/m 21.00 uur.
Wij werken op afspraak.

Tel. 02507-12500.
Tot ziens,

Ellie, Edith en Ben.
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ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een (iets kopen ui verkopen? Bankstel ol ander
huisraad te koop9 Kortom alles wat u ui de particuliere
seclor kwijt wili

. Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik ü\\ het invullen i/an uw tekst ite coupon, en
voor iedere letter, punt, komma ol ctjler een vak je Laai
tussen ieder woord, punt o! komma een vakjO vr i j Schri|l
per regel hele woorden ol lettergrepen Zoaib Mot
voorbeeld aangeeft.

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300.- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER / 5.25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zand voorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13 3C uur in ons bezit zijn vuot plaalsiny in dezollde week
op donderdag

Coupon uitknippen en opsturen (tranKeten als brief) mei
vt'tmeldmg van uw postcode, naar ons kantoor'
Centrale Örderaldelmg Weekniediu
Postbus 122. 1000 AC Amsterdam

of d bij

Kantoot Z.ndvoorts Nieuwsblad
Gasthuispl-j T 12.
2041 JM Zandvoort

* Te koop gevraagd home
trainer. Tel. 02507-13509.

* Te koop gevraagd klein
broeikastje. Aangeboden kin
derfiets, erg mooi, ƒ 50. Tel
16017.
* Te koop linnenkast, 2-del
hang + 1 deel leg, /50; i
barkrukken, 2 1-pers. bed
Tel. 16174.
Te koop SNORFIETS, nieuw
met sterwielen; dames/heren
fiets. Zaterdags loods Volta
straat 1. Tel. 02507-16263.
•*• Te koop wasmachine AEG
Lavamat + losse centrifuge
pr. n.o.t.k. Tel. 02507-15467.
* T.k. 16 tiptop gave Kiss
LP's + een verzamelalbum
ƒ75. Tel. 02507-15052.
* T.k. 1-pits Atag gascomf.
met afdekplaat /17,50,
z.g.a.n. Vinkenstr. 36. Tel,
14271.

* T.k. antieke eethoek, spin-
nekoptafel Hollands en 4
Franse Lodewijk XV1 stoelen,
tegen ieder aannemelijk bod
Tel. 02507-8300, na 18 uur.
* T.k. een gave, mooie, gro-
te collectie Kiss LP's + een
verzamelalbum. T.e.a.b. Tel.
02507-15052.

T.k. racefiets Peugeot, 1 jr
oud, kleur blauw, met km-tel-
ler, tas enz. ƒ400. Tel. 02507-
18109.
* T.k. USA koel-vrieskast
640 L tr, 3-deurs 5 jr, kl. bruin
Tel. 01723-8925.
* T.k. weg. verh. 4-pl. elek-
trisch kooktoestel, in zeer
goede staat, ƒ 125. Tel.
17127.

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen, gezellige
meub. in alle stijlen. Veel
<leinantiek. Laagste prijzen!
Leidsestraat 122. Dag. tel.
02520-20993. Koopavond.
KENGEN ANTIEK, uw adres
voor mooie, functionele antie-
ke meubelen. Geopend: do.-
vr. en za. van 10.30 - 17.30
uur. Rijksstraatweg 75, Sas-
senheim 02522-14682.
Een betrouwbaar adres.
•*• Langs deze weg dank ik
vrienden en kennissen na
mijn thuiskomst uit het zie-
<enhuis voor hun belangstel-
ling. Mieke Hollander.
* Massief eiken uitgewerkte
stoelen, 4 st. ƒ300. Tel.
19397.
Massief ronde tafel op 1 poot
f 700; Singer naaimachine
ƒ50. Tel. 19397.
* Op avontuur in de natuur
voor meisjes en jongens van
4 tot 7 jaar scouting, ook voor
ou, kom maar gauw. Voor
neer informatie: 14244.

* Wie wil voor mij een straat-
e maken? Tel. 13859.

* Te koop 3 Delftsblauwe
vazen ƒ35; mass. eik. stoof
f 35; boeren mass. eiken mini-
;et ƒ 75; spinnenwiel ƒ 75. Tel.

19397.

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Order-
afd. Weekmedia, Postbus
122,-1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de be-
handeling.
Te huur in Zandvoort-Zuid:
mod. kamer, c.v., eigen k.d.t.
(evt. v. langere tijd) v. rust.
werkende j.man, ƒ395 p.m.
Tel. na 19 u.: 020-731770.
Te huur voor permanent
TUINHUISJE. Tel. 02507-
12731.

Gevr. voor direct

kamer/
werkdames

boven 24 jaar.

Hotel Faber Jr.
Poststraat 9,
tel. 13588.

Slagerij
G. ZWINKELS

Haltestraat 30
Zandvoort
Tel. 12175

Voor een heerlijk
paasdiner

1 kg Varkensfilet
Rollade
500 gr Kip
Stroganoff
100 gr Slagers
Achterham
150 gr Gebraden
Gehakt

100 gr Paas Paté

100 gr Balkan Salade
en ook voor uw fondue en
gourmetschotel en voor

vers kalfsvlees

2f25

1f80

ERZUNNOGI20S2
WACHTENDEN VOOR u

DE TELEFOONDIENST LEVERDE

AFGELOPEN JAAR EEN

HOGEFC PRODUKTIE

't staat m de krant
iedere week weer

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

TOKO SNACKBAR
op het strand ter pacht
aangeboden.

Met Pasen al
bedrijfsklaar

Pachtsom ƒ10.000,- p. jaar.
Inl. tel. 15518 of 18465

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

Zelfs Anouchka staat er
vroeg voor op.

Miele Wassalon
WASUNIEK
Haltestraat 63b, tel. 14417

* Wassen, Verzorgde wassen
* takenpakketten
* Dry Cleaning
* Leer- en suèdecleaning
* Dekbeddenreinigmg
* Overhemden wassen

en strijken
* Kilo-wassen

Nieuwe machines

MIELE: er is geen betere!

HOTEL ESPLANADE
vraagt voor het seizoen

KAMERMEISJE
Badhuisplein 2 - Tel. 02507-12073

Lente, bloe-
men, voorjaar,
PASEN bij

BI.OEMENHUIS

De specialist W" DL\J T W
in al UW Haltesfraat 65-Zandvoort

bloemwerken Tel. i 20 60

|I SLAGERIJ ARBOUW ï

HALTESTRAAT 12 - 2042 LM ZANDVOORT
TEL (0207) 12616

Biefstuk
Filet Rollade
Berüner

Cornedbeef
Ham

Rosbief
Lever
Pekelvlees

250 gr

p. kilo

100 gr

100 gr

150 gr

100 gr

100 gr

100 gr

7,25
19,50
1,40
1,75
2,25
2,95
1,60
1,95

PROEF DE KWALITEIT VAN
LIMOUSIN RUNDVLEES EN
WIN . . .
. . . een vliegreis naar de

j Dordogne

. .. bijna een jaar lang
gratis vlees

LIMOGRA B.V.
Vraag nadere inlichtingen bij ons in de
zaak.



FAAS-
PRIMEURS

van
Aart Veer

verse asperges
Hollandse bloemkool
jonge peultjes
zoete meloentjes
Hollandse vleestomaten
verse molsla, frisse en
eikebladsla
aardbeien
iedereen weet 't
iedereen eet 't
de verse
rauwkostsalades van

AART VEER GROENTEN EN FRUIT
Grote Krocht 25 - Zandvoort - Tel. 02507-14404

Sandra Borst (16),
leerlinge Tuinbouwschool, Aalsmeer

'Ik was zó aan die
flexibele lenzen
gewend."
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Zandvoorts Kontaktlens Centrum (afdeling van Slinger Optiek)

wi« U« OlinQGr Gedipl. optometrist - Kontaktlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20A, 2042 LW ZANDVOORT - Tel. 02507-14395

met Pasen
een bloemetje
van
tiericaff

GROTE KROCHT 24, ZANDVOORT

Zandvoort: Grote Krocht 21
Heemstede: Zandvoortselaan 69
Haarlem: Jan Gijzenkade 163
Bloemendaal: Bloemendaalseweg 23

Altijd snel en
schoner!

Uw hulp voor het chemisch
reinigen van al uw
kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens,
slaapzakken

stomerij/dry cleaning

AZEANETTE

Onze voorjaorskollektie is op de Hollandse^

LENTE
' afgestemd
U kunt naar hartelust combineren met de

nieuwste kleuren.
Grote Krocht 19, Zandvoort

V
Wf WA mei 'a turnt

NIEUW!
op het gebied van
Kattebakkorrels

PUIK FRIS
milieu-vriendelijk,

groot absorbeervermogen,
fris van lucht.

Dat is pas voordelig in het
gebruik!

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28, .Zandvoort

Alles voor uw Paassurprise
Eieren, Hazen en Huisjes, Eitjes

en ons paasbrood met amandelspijs

bij: R. v.d. Werff
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

Slagerij
G. ZWINKELS

Haltestraat 30
Zandvoort
Tel. 12175

Voor ee/7 heerlijk
paasdiner

1 kg Varkensfilet
Rollade
500 gr Kip

Stroganoff
100 gr Slagers
Achterham 2f^^
150 gr Gebraden
Gehakt 1f

80

100 gr Paas Paté 1f̂

100 gr Balkan Salade l,95

en ook voor uw fondue en
gourmetschotel en voor

vers kalfsvlees

Restaurant

„DELICIA"
Kerkstraat l 6, tel. l 2270

Tijdens de Poosdogen hebben
wij een aardigheidje voor
onze jongste klanten. Zij
krijgen dan een gekleurd
PAASEI.

Tevens wensen
wij iedereen
„ZONN/GE"
PAASDAGEN

Wij zijn beide
Paasdagen geopend
Ifdo bromet mode

zondroort
haltestraat 18 • 2042 lm zandvoort

telefoon 02507-17878

Zelfs Anouchka staat er
vroeg voor op.

Miele Wassalon
WASUNIEK
Haltestraat 63b, tel. 14417

* Wassen, Verzorgde wassen
* takenpakketten
* Dry Cleaning
* Leer- en suèdecjeaning
* Dekbeddenreiniging
* Overhemden wassen

en strijken
* Kilo-wassen

Nieuwe machines

Ü/SSEIE: er Is geen betere!

Nieuwe zomerkollektie '86
MISTRAL

O'NEILL
GAASTRA

ETIREL

Haltestraat 62 Zandvoort
Tel. 16568

Kwekerij P. van KLEEFF
van Stolbergweg 1 '

Zandvoort - Tel. 17093

Bloeiende violen
Primula's
Heesters - Struiken
Bemesting voor gazon - border

Biologische bemesting

Bestrijdingsmiddelen
Tuinaarde - e.d.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber- Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

ELLEN
Ir Fnedhoffplem 10
Zandvoort, 50 m van het zuidstrand
Tel 02507-12773

Vakkundige en liefdevolle
verzorging van uw (ras)hond

dibevo Wij doen
speciaalzaak. net iets meer

. ADMINISTRATIEKANTOOR

J&K Janssen & KOOK
J. P. Heyeplantsoen 12, 2041 PA Zandvoort
Telefoon 02507-18119
Wij verzorgen voor u het
AANGIFTEBILJET INKOMSTENBELAS-
TING en BEDRIJFSBOEKHOUDING

GEZOCHT

bouwgrond voor vrij
huis of bungalow

in Zandvoort, Overveen of
omgeving óf huis/bungalow
in betere klasse.

Br. ond. nr. 74316 bur. v. d. blad.

Nederlandse academie il
voor medische secretaressen i
Planciusstraat 11, 1013 MD Amsterdam •
Telefoon 020-227447

eenjarige beroepsopleidingen

L.

(aanvang september)

Dagopleiding medisch secretaresse
(IMAMS);
Dagopleiding doktersassistente (ASOP);
Avondopleiding medewerk(st)er medische
admin. met vervolgopleiding tot medisch
secretaresse.

ii
iii

JAN KOSTER
BOUW- EN
AANNEMINGSBEDRIJF

Voor uw verbouw en nieuwbouw
Timmer-, metsel-, voeg- en onderhoudswerk
Hardhouten- en kunststof kozijnen

Zeestraat 40 - 2042 LC Zandvoort
Tel. 02507-12013

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM: ZANDVOORT:
(C. Koper)

023-255021 02507-18225

„Bij de
KAASHOEK"

Verse boter uit 't vat
„lekker op uw paasbrood" _ .._
Nu 500 gr 4,95

Bruine eieren uit Barneveld
20 stuks 5,00

Noord-Hollands belegen
„romig en niet zout E nc
500 gr 0,510

En versier uw tafel ook dit
jaar weer met zo'n gezellig
boterlammetje.

Komt u even gezellig
langs bij de Kaashoek
dan ziet u ook onze
leuke sortering PAAS-
KADO'S.

Halte-
straat 38

FORD en VOLV
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto!!!
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De nieuwe plannen voor het circuit

Spectaculaire wijziging
van gehele circuitgebied

; ZANDVOORT - Het door de circuitdirec-
tie vandaag bekend gemaakte tof aalplan om
het baantracé te wijzigen, betekent een
«spectaculaire vernieuwing en verandering
van het gehele circuitgebied. Het betekent
namelijk dat de dichtstbijzijnde woonbebou-
wing nu vierhonderd meter verder van de
racebaan komt te liggen. In het kader van de
Wet Geluidhinder meent de circuitdirectie
dan ook een belangrijke bijdrage te hebben
geleverd.

Al in april 1982 werd door de heer Wassen-
berg uit Heemstede een nieuw ontwerp voor

het huidige circuit aan de directie van de
Cenav ter hand gesteld. Dit plan heeft nu
als basis gediend voor het nieuwe ontwerp.

Noodzakelijk werd deze vernieuwing toen
enkele maanden geleden duidelijk werd dat
een vakantie-bungalowpark pal naast het
circuit zal worden geprojecteerd. Eventuele
toekomstige eisen van de Wet Geluidhinder
zouden een dergelijke bouwplan kunnen
verhinderen. Om én het circuit te handha-
ven én het bungalowpark te realiseren lijkt
een totale herstructurering van het circuit
een uitstekende oplossing.

Om de keuze óf circuit, óf bungalow-
park te vermijden is dit nieuwe plan
ontwikkeld. Door de baan verplaatsing
wordt de geluidbelasting zo ver terug-
gedrongen dat niet alleen het bunga-
lowpark zondermeer gebouwd kan
worden, maar dat tevens voor de be-
staande woonbebouwing de geluidbe-
lasting sterk verminderd wordt. Nog
nader zal dienen te worden uitgezocht
in hoeverre het Formule-I geluid
(Grand ^Prix) door deze aanpassing
naar beneden gebracht kan worden.

Doordat het vernieuwde circuit op
een compacter terrein komt te liggen,
kunnen sportterreinen vanuit het
dorp verplaatst worden. Op de vrij ge-
komen terreinen in het dorp kunnen
dan woningen gebouwd worden.

Drie mogelijkheden
In opdracht van de gemeente Zand-

voort en de Provincie Noord-Holland
heeft het TNO uit Delft onderzocht
wat de gevolgen van de geluidproduc-
tie zouden kunnen zijn voor het bun-

^galowpark. Daarbij werd na overleg
van de drie betrokken instanties (ge-
meente, provincie en circuit) uitge-
gaan van drie modellen.

Handhaving huidige complex en
baantraject

5 2. Een modificatie tussen Panorama-
bocht en Bos Uit (500 meter)
3. Een grote baanverlegging.

Het laatste model schept de gunstig-
ste mogelijkheden vooral met betrek-
king tot de geluidoverlast. Deze laatste
mogelijkheid betekent wel een ingrij-
pende baanaanpassing en kan als
volgt worden uitgevoerd: Van het hui-
dige baantraject blijft 2200 meter be-
staan. Van Tunnel West tot de Marl-
borobocht. Karakteristieke onderde-
len van het circuit zoals Tarzanbocht
en Scheivlak blijven gehandhaafd. De
combinatie Gerlach-Hugenholtz-
bocht vervalt. Het nieuw aan te leggen
baangedeelte heeft een lengte van 2500
meter. De totale lengte van de race-
baan zal dan 4700 meter worden.
Renovatie

Uitgezonderd het baangedeelte vol-
doet de huidige accommodatie niet
meer aan de internationale autospor-
teisen. Punten die vernieuwd moeten
worden zijn:
de pits, rennerskwartier, diensteneen-
tra (medische, pers- officialonderko-
mens etc.), de kantoren ten behoeve
van de exploitatiemaatschappij, kan-
toren voor evenementen, horeca-en
toeschouwersfaciliteiten. Naast de be-
kende eisen in het kader van de wet
geluidhinder is het voor de Nederland-
se auto- en motorsport van essentieel
belang dat de voor deze sport enige
accommodatie in Nederland behou-
den blijft. Een accommodatie die even-
eens belangrijk is voor andere takken
van sport en gebruikers.

Uitgaande van twee mogelijkheden,
namelijk handhaving van het circuit
in Zandvoort of het oprichten van een
nieuw circuit elders in Nederland, op-
teert de directie van Circuit Zand-
voort BV voor handhaving van de hui-
dige accommodatie. Echter met dien
verstande dat, wil men de internatio-
nale uitstraling behouden, een gron-
dige renovatie van de accommodatie
voorop dient te staan.

Verlegging tracé
De nieuwe voorstellen omvatten de

navolgende veranderingen.

Verdwijning van de Hugenholtz-
bocht (op de foto F)
De Marlborobocht (D) en de Panora-
mabocht (E) komen te vervallen.

In plaats van de vier effluentvijvers
(C) kan er een effluentgracht gegra-
ven worden die loopt langs de geluids-
wal (lijn G-H op de foto)

Wanneer dit gebeurt, dan kan zowel
nabij de hockeyvelden (A) als de voet-
balvelden (B) een forse uitbreiding
plaats vinden van sportvelden.

Tenslotte kan er een complex verrij-
zen (I) waarin de accommodatie, kan-
toren, medische dienst, pers etc.etc.
kunnen worden gehuisvest.

Kinderen stelen de show
op het modespektakel

ZANDVOORT - Alle bezoekers-
(sters) van het Modespektakel dat
dinsdagavond in De Krocht werd
(gehouden, waren het er over eens.
Als er iemand in aanmerking zou
komen voor een prijs, dan waren
het de kinderen die de modellen
toonden

Dit Modespektakel werd georgani-
seerd door Kap-en schoonheidssalon-

^Janine, Aranka Modes, 'Miniclub'
Kindermode, Joy Bruidsboetiek, met
medewerking van 'Minique' (kapsels)

»|en Brossois schoenen.

. Begonnen werd met een electric
boogiedemonstratie door twee zeer ta-
lentvolle jongelui, waarna de speaker
van deze avond aan zijn taak begon.
René Plemp had de weinig aantrekke-
lijke taak om alle onderdelen van deze
zeer gevarieerde modeshow aan elkaar
te praten, doch, eerlijk is eerlijk, het
lukte hem wonderwel. Aanbeveling
verdient het wel om in het vervolg bij
een modeshow niet te vergeten dat het
publiek wel degelijk wenst te weten
van welk materiaal de getoonde mo-
dellen zijn vervaardigd. Of men een
japon in de wasmachine kan wassen of
dat chemisch reinigen noodzakelijk is.
Belangrijke details die hier werden
vergeten.

In een wervelende show, choreogra-
f ie van Carmen, werden eerst de man-
nequins aan de bezoekers voorgesteld.
Gesproken kan worden van goedwil-
lende mannequins, sommigen lukte
het vrij goed, bij anderen daarentegen
kan een strakkere dicipline geen
kwaad (geen kauwgum bijvoorbeeld).
De getoonde modellen waren geënt op
het jeugdige publiek, betaalbaar en
fleurig.

De kinderen stalen zondermeer deze
show, met hun danspassen en onbe-
vangen optreden veroverden zij al snel
de harten van de aanwezigen. Blik-
vanger bij de bruidstoiletten was een
Grieks model dat door de jongere be-
zoeksters watertandend, door de oude-
ren met vertedering werd beoordeeld.
Complimenten zijn zondermeer voor
Kapsalon Minique die tijdens de show
verschillende modellen een ware ge-
daanteverandering had laten onder-
gaan. Twee modellen op het podium,
gekapt door Hans en Irma waren,
evenals het publiek, zeer tevreden over
hun nieuwe uiterlijk. Dit trouwens
geldt ook voor de modellen die achter
de schermen werden 'behandeld' door
de andere medewerksters van deze sa-
Ion.

Een modespektakel dat zeker her-
haald kan worden, en nog beter uit de
verf zal komen, wanneer de voorberei-
ding qua modellen, muziek etc, beter
op elkaar worden afgesteld. Dan zou
gesproken kunnen worden van een
jaarlijks terugkerend festijn.
M.Ll

Enthousiaste kinderen toonden de kindermode van Miniclub.

< DROGISTERIJ

MOERENBURG
\ voor

\Dr. Vogel
himeopathie

Haltestraat 1
2^NDVOORT

Tel. 02507-16123

FOTO. BERLOTT

Programma van
Vrouwen van Nu

ZANDVOORT - Door de vrouwen-
vereniging Vrouwen van Nu is voor de
maand april het volgende programma
opgesteld:
dinsdag l april:
Contactmorgen in Zomerlust, aan-
vang 10.00 uur
woensdag 2 april:
Strandwandeling, verzamelen 10.00
uur Gemeenschapshuis. Telefonisch
aanmelden, uiterlijk tot dinsdaga-
vond, bij tel: 13765
woensdag 9 april:
Bezoek expeditieknooppunt PTT te
Haarlem. Vertrek 13.15 uur vanaf
bushalte L. Davidsstraat, en/of verza-
melen om 13.45 uur bij de Bavo, Leid-
sevaart, Haarlem.
dinsdag 15 april:
Tweede lezing van Mw. Roorda over
slechthorendheid in Hotel Keur, Zee-
straat 49/51, aanvang 14.00 uur.
donderdag 17 april:
Rondwandeling Rijksmuseum o.l.v.
de heer Kooij. Thema: 17e eeuwse
schilderkunst. Verzamelen 10.00 uur
rechteringang museum. Kosten ƒ4,-
excl. toegang.
zaterdag 19 april:
Show Tineke Schouten, Concertge-
bouw Haarlem. Kosten ƒ 20,- p.p. Ver-
zamelen 19.45 uur in de hal.
dinsdag 22 april:
Excursie door Friesland langs het
Makkums aardewerkmuseum, een 18e
eeuwse hofstede en andere beziens-
waardigheden. Vertrek 8.00 uur vanaf
het Gemeenschapshuis. Kosten / 28,-
p.p. incl. koffie met gebak, entreeprij-
zen en rondleiding.
donderdag 24 april:
Kienmiddag in Hotel Keur. Op-
brengst bestemd voor de lustrumvie-
ring. Aanvang 14.00 uur. Leden wordt
verzocht een presentje ter waarde van
ƒ 5,- mee te brengen.
linsdag 29 april:
Mw. Everaarts brengt in het Gemeen-
schapshuis haar programma 'Terug
in grootmoeders tijd'. Het belooft een
heel bijzondere middag te worden, dit
uitstapje naar vroeger. Aanvang 14.00
uur.
dinsdag 6 mei:
Kontaktochtend in Hotel Keur. Aan-
vang 10.00 uur.

ADVERTENTIE

RONDVLUCHTEN
per NLM City Hopper

vanaf 29 maart
elke ZATERDAG

vanaf 14.OOuur
elke ZONDAG*
vanaf 15.00uur

vertrek Schiphol
f«7Oj" per persoon

f.50," kind. tot 12 jr.
Reserveringen/ inlichtingen:

tel. 020-493252
* t/m 25 oktober 1986

NLM CityHopper
Fastandfriendly.

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 23 27

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Gemeubi-
leerde
kamer
te huur

TELEF. 16033

Gevr. kamer
voor- leerling-kok

REST.
CLASSIQUE

Tel. 02507-12537

Te koop

VW Golf S
1600 cc,

bouwjaar 76
Prijs ƒ 1250,-

Tel. 18793

Weber's schoonmaakbedrijf1 voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie)

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht
DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Drogisterij-Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

ZANDVOORT
2000

NIET IN DE
RAAD:
Desondanks zullen
wij de nieuwe
raad kritisch
blijven volgen
en op de
geëigende
plaatsen
ons geluid laten
horen.

KIEZERS
BEDANKT!

C S U
Schoonmaak Efficiency B.V.

vraagt

NETTE PART-TIME
SCHOONMAKERS M/V

voor diverse objekten in Zandvoort
Tevens zoeken wij

OPROEPKRACHTEN
Uw reaktie zien wij met belangstelling tegemoet
op telefoonnr: 071-124875 (tijdens
kantooruren).

Activiteiten in
Het Patronaat

HAARLEM - Tijdens het Paasweek-
end zullen er in Het Patronaat weer
diverse activiteiten plaatsvinden
Vrijdag 28 maart zal er door een aantal
jonge reizigers een boeiende en afwis-
selende avond worden georganiseerd
over hun reizen door China en Tibet.
De avond zal voornamelijk gevuld
worden met video-beelden en dia's
beide op grootbeeldscherm, onder-
steund door geluidsopnames, en door
een concert, uitgevoerd door Martin
van Duynhoven, die op Chinese klan-
ken gebaseerde muziek ten gehore
brengt op een nieuw ontworpen slag/-
klankinstrument. Vanaf 24.00 uur
kan er gedanst worden.
Het programma begint om 21.00 uur.
De toegang bedraagt ƒ 6,- of ƒ 3,50 met
CJP.
Zaterdag

Zaterdagavond vinden optredens
plaats van de groepen W.A.T. en
RITZ. Dit in tegenstelling tot het eer-
der aangekondigde concert van de
Margriet Eshuys Band.
De groep W.A.T. heeft de laatste tijd
nogal wat veranderingen ondergaan.
De electronica speelt een wat kleinere
rol, hetgeen vooral ten goede komt aan
het spel van het gitaartalent Ad de
Meurs, die zijn wortels heeft in de
blues en folk. Ook de vervanging van
de drumcomputer door een echte
drummer is een goede zet geweest.
Live is W.A.T. er dan ook heel wat
aantrekkelijker op geworden. Ook de
derde (onlangs verschenen) (mini-)LP
'Thin Blue Notes' is een produkt van
deze nieuwe stijl.
RITZ is een Amsterdams meiden-
kwartet dat zich heeft Jaten beïnvloe-
den door zowel zestiger-jarenmeiden-
bands, alsook door groepen uit de ze-
ventiger jaren. Vorig jaar werd RITZ
door de kijkers van het tv-programma
'Je ziet maar' uitgeroepen tot 'Meiden-
groep van het jaar'. Zaal open om 21.00
uur. Toegang / 8,50 of ƒ 6,- met CJP.
Eerste Paasdag
Op Eerste Paasdag treedt de Engelse
zanger/gitarist/bandleider John Mar-
tyn op, in een diversiteit van stijlen,
die hij op heel persoonlijke wijze ge-
stalte geeft. Via de folk en de jazz-rock
heeft hij zijn muzikale invloeden ver-
weven in een zeer creatief en bijzonder
smaakvol concept, waarbinnen hij het
experiment niet schuwt. Ter promotie
van zijn laatstverschenen album 'Pie-
ce by Piece' maakt John Martyn mo-
menteel een tournee door ons land.
Aanvang 21.00 uur. Toegang ƒ 12,50 of
ƒ 10,- met CJP. Voorverkoop in de To-
neelschuur en café De Gooth.

WEEKENDDIENSTEN
Paasweekeinde 28 - 31 maart:
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
arts: Adé Scipio Blüme

HUISARTSENPRAKTIJK G-J.J. Mol
en P.C.F. Paardekopen tel. 15091.
arts: P/C.F. Paardekoper.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel: 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur Wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.

Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.
BRANDWEER: tel. 12000. - ]
CENTRALE POST AMEÜt.ANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-31910.1-
TAXI: tel. 12600.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPEHJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat er'
voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor ïhf ormatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.
DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak.
PLANTENDOKTER: R. Boekelman.
na 18.00 uur, tel. 16973.

KERKDIENSTEN
Paasweekeinde 28 - 31 maart
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Goede Vrijdag: 10.00 uur ds J.A. van
Leeuwen

19.00 uur ds j.A. van Leeuwen
In beide diensten viering Heilig
Avondmaal.
Zondag 30 maart: 10.00 uur ds. J.A.
van Leeuwen
medewerking Herv.Kerkkoor en mu-
ziekgroep.
Crèche aanwezig.
20.00 uur: Vesperdienst m.m.v. TOZ en
Herv.Kerkkoor
Liturgen dr M.E.Brinkman, ds. J.A.
van Leeuwen
Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK
Goede Vrijdag: 19.30 uur dr M.E.
Brinkman
met dia's van kruisigingsvoorstellin-
gen uit Afrika, Azië, Noord- en Zuid
Amerika
zondag 30 maart: 10.00 uur dr M.E.
Brinkman, viering H.A.
kindernevendienst en crèche.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
zaterdag 29 maart: 10.45 uur Dienst in
Nieuw Unicum
30 maart: ds. L. Doom uit Haarlem
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Goede Vrijdag: 15.00 uur, Meditatie bij
de Kruisweg
20.00 uur Plechtige Liturgie
Paaszaterdag: Plechtige viering van
de Paasnachtliturgie 20.00 uur
m.m.v. St Caeciliakoor
Eerste Paasdag: 10.30 uur Plechtige
Hoogmis
Tweede Paasdag: 10.30 uur E.V. met
orgel en samenzang
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Goede Vrijdag: 19.00 uur avonddienst
met H.A.
Eerste Paasdag: 10.30 uur Paasdienst,
ds. J.Overduin

EEN AVONDDIENST
Woensdag 20.00 uur: Bijbeloverden-
cinK/bidstond

STICHTING RADIOGEMEENTE -
BLOEMENDAAL, tel: 023-257079
Paasdienst in de grote zaal van het
Concertgebouw in Haarlem op
Eerste Paasdag: 10.30 uur ds. A.H. van
Gendt,
«uzikale medewerking: Credokoor uit
landsmeer o.l.v. Dick Vermeulen.

Vanaf 10.15 uur Samenzang, m.m.v.
Dub de Vries, orgel en Rob Antonisse,
;rompet

Toegang vrij, Voor kinderen een apar-
samenkomst.

ledere zondagmorgen van 09.00-10.00
uur, uitzending via Radio Monique,
319 mtr (963 kHz).
Tweede Paasdag een extra radio-uit-
zending 09.00-10.00 uur.
NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag om 15.00 uur, tel. 14878
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE STAND

Periode 17 - 24 maart 1986.
Geboren:
Nikita Catharina, dochter van Hehl
Godefridus W. en Aladin Parida El-
fnede
Gehuwd:
Van Bergen Henegouwen, Martinus
Clemerts Maria en Van Sunder, Loura
WilhelYnina
Van der Sloot Cornelis en Loos, Sonja
Wilhelmina

Overleden
Coenraad geb. Pays Tentoea, Hendri-
ka, oud 81 jaar; Schutte, Adriana He-
lena oud 40 jaar; Slagtveld, Leendert,
oud 92 jaar; Schweinsbergen, Cornelis,
oud 73 jaar; Halderman Marinus, oud
75 jaar; Kalff Jan Leonard, oud 61
jaar; Lek, Jacobus Petrus, oud 61 jaar.

Speelgoedbeurs
in Hillegom

HILLEGOM - Op maandag 31
maart (Tweede Paasdag) organiseert
de Collector Service, evenementenver-
zorging voor hobbyisten, een poppen-
en speelgoedbeurs in de Lunazaal van
Restaurant Treslong, Vosselaan 15,
Hillegom. Hier kunnen belangstellen-
den terecht voor oud en antiek speel-
goed, zoals poppen, accessoires, pop-
penhuizen, Dinky Toys en miniatu- -
auto's. De beurs is geopend van
tot 17.00 uur. Toegangsprijs
wassenen / 2,50 en kinder°-
lichtingen zijn te verkr'
foonnummer 02520-1'''
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De Chasseur: bepaald niet de minst luxe reiswagen.

In Chasseur is
luxe standaard
Chasseur oftewel 'jager' is de naam die
deze luxueus uitgevoerde experimen-
tele wagen van Ford meekreeg. Het
gaat om een bijzonder comfortabele
versie van de Transit LCX 2100 bestel- Volop hifi
wagen, die geschikt is gemaakt voor
het vervoer van vijf personen.

ditionings-installatie wordt door een
computer gestuurd.

De Chasseur kreeg van glas voorzie-
*ne zij- en dakpanelen. Om de inzitten-
den een zo groot mogelijke privacy te
geven, werden de zijruiten van getint
glas vervaardigd en bovendien zijn ze
in dubbel glas uitgevoerd voor een op-
timale geluidsisolatie.

De geriefelijke stoelen zijn dezelfde
als in de zware Ford trucks worden
toegepast, ze hebben opklapbare arm-
leuningen en zijn voorzien van lucht-
vering. De bestuurdersstoel is boven-
dien uitgerust met een automatische
niveauregeling.

Zoals dat ook wel in vliegtuigen
werd toegepast zyn er in het dak spe-
ciale verlichtings- en airconditioning
units aangebracht, die vanaf elke stoel
afzonderlijk zijn te regelen. De aircon-

Elke stoel heeft ook zijn eigen kopte-
lefoon met een bedieningspaneel dat is
verbonden met de ingebouwde ge-
luids- en beeldapparatuur. Die omvat
een tapedeck, een radio, meerdere
luidsprekers, een CD-speler, een vi-
deosysteem en een mengregeling. Ver-
der zijn er individuele telefoonaan-
sluitingen voor elke passagier. De ja-
louzie van de achterruit gaat automa-
tisch omlaag zodra de videospeler
wordt ingeschakeld. De glazen dakpe-
nelen kunnen elektrisch worden ge-
opend en gesloten. Ook koffiezetappa-
ratuur en een koelkast behoren tot de
ui tmons tering.

Ook Ford zelf bestempelt de Chas-
seur als een 'experimentele' wagen en
ze zullen dus niet met duizenden van
de lopende band komen rollen. Maar
ondanks dat, toch een interessant pro-
jekt.

Het nationale autorensportseizoen
wordt maandag 31 maart geopend met
de traditionele Paasraces op het Cir-
cuit van Zandvoort. Het programma
van die dag omvat twee primeurs, na-
melijk een veld van maar liefst veertig
Toyota's, terwijl de produktietoerwa-
gens groep N eveneens hun debuut op
Zandvoort maken. Daarboven zijn er
vijf andere raceklassen, zodat de lief-
hebbers een uitgebreid programma en
een ongetwijfeld spannende opening
van het raceseizoen 1986 te wachten
staat.

De wintercursussen van de ren-
sportscholen hebben een aantal nieu-
welingen voor het nieuwe seizoen
klaargestoomd en zij zullen op tweede
paasdag hun wedstrijddebuut maken.
Veel wordt er verwacht van Marlboro
Challenge winnaar Piet Bouwmeister.
De 24-jarige garagehouder uit Bem-
mel zal in de Formule Ford 1600 alles
op alles zetten zoveel mogelijk punten
te scoren om daarna in de voetsporen
van de vorige Challenge winnaar Ge-
rald van Uitert te treden, die inmid-
dels deelneemt aan het belangrijke
Engelse kampioenschap.

De Toyota Cup is een vervolg van de
tot op heden zo succesvolle Corolla
Trophy en hierin komen vele bekende
rijders aan start. Om enkele namen te
noemen: John Vos, Jaap van der Ende,
Evert Bolderhey, Eric Post, Marco
Bakker, Ron Kluit en niet te vergeten
Hans Deen. Sinds 1978 draaide de
Haarlemmer niet meer een volledige
competitie op de Zandvoortse race-
baan en de concurrentie zal met deze
ervaren rot dan ook terdege rekening
moeten houden.

Nieuwe topper
De Toyota Cup, die dit seizoen over

een serie van acht wedstrijden betwist
zal worden, wordt verreden met vrij-
wel standaard uitgevoerde Starlets,
auto's die er ongetwijfeld voor zullen
zorgen, dat het publiek volledig aan
zijn trekken komt. In het verleden be-
wezen merkenraces immers, dat spek-
takel gegarandeerd is. Het is uniek in
de nationale racerij, dat in één klasse
zoveel wagens aan de start komen.

Nieuw is ook de groep N produktie-
wagenrace met vrijwel standaard per-
sonenautomobielen, die daarbij ook
nog op standaard wegbanden rijden.
In deze klasse komen onder meer aan
de start: Mercedes 190, Mitsubishi Sta-
rion, BMW, Renault 5 GT Turbo.

Weer een andere groep vormen de
Supertoerwagens, geprepareerd vol-
gens de Groep A reglementen. Hier is
technisch gezien meer toegestaan dan
bij de produktietoerwagens en mag
ook op slicks, dat zijn profielloze ban-
den, worden gereden. Verder omvat

Maandag 2e Paasdag debuteert een nieuwe klasse op het Circuit van Zandvoort, de Toyota Starlet. Maar liefst veertig
auto's komen tegelijk op de baan en dat kan een boeiend spektakel opleveren.

het programma races in de Sports 12.00 uur Formule Ford 1600 (Ie
2000, Formule Ford 2000 en Dunlop race)
2000 klasse.

De wedstrijden op 2e Paasdag begin- 12.35 uur Toyota Cup
nen om twaalf uur en zijn 's middags
om half vijf afgelopen. De toegangs-
prijs bedraagt ƒ 12,50 per persoon, kin-
deren tot 12 jaar betalen / 7,50.

De programmaindeling ziet er als
volgt uit:

13.15 uur Formule Ford 2000/Dun- (GroeP N)

14.40 uur Formule Ford 1600 (2e
race)

15.15 uur Produktietoerwagens

lop 2000 (Ie race)
13.35 uur Supertoerwagens (Groep lop 2000 '(2e race)

15.50 uur Formule Ford 2000/Dun-.

A)

14.10 uur Sports 2000

Cassettes komen goed
weg in Fischer C-Box

Steeds meer automobilisten, die
over een autoradio met cassettes-
peler beschikken, nemen hun eigen
bandjes mee om zo hun eigen favo-
riete muziek te kunnen beluisteren
tijdens het rijden.

Als die cassettes los worden mee-
gevoerd en onder het rijden moeten
worden verwisseld, dan kan dat
soms tot gevaarlijke situaties lei-
den, met name als ze na een onver-
wachte stop op de vloer van de auto
zijn beland en op de tast moeten
worden opgezocht.

De Fischer C-Box, een van de
vele door Sluyter bv gevoerde ac-
cessoires, kan al die problemen ver-
helpen. Het opbergsysteem is veilig
met één hand te bedienen. Door een
druk op de knop gaat de gewenste
lade open en komt de gekozen cas-
sette naar voren. Schuimrubberen
strips voorkomen hinderlijk ram-
melen van de cassettes.

Er zijn verschillende uitvoerin-
gen: op maat gesneden voor een be-
paald autotype, variërend van vier
tot negen laden en een universele
uitvoering met zes laden, die vrij-
wel in elke auto op een geschikte
plaats staand of hangend gemon-

teerd kan worden. Voor vrachtwa-
gens en bussen is er een uitvoering
met 18 laden. Prijzen vanaf ƒ 58,00
Een handige en veilige manier om
muziekcassettes op te bergen biedt
de Fischer C-Box. Een druk op de
knop en de gewenste cassette komt
te voorschijn.

Mitsubishi maakt truck
voor negentiger jaren .

Deze fraai gelijnde truck is de MT -,
90X, het prototype van de Mitsubishi
truck voor de jaren negentig. Opval-
lende kenmerken zijn de stroomlijn-
vorm en lage luchtweerstand (Cw
0,38), een laag brandstofverbruik, be^-
dieningsgemak en hoog rijcomf ort als-
mede grote veiligheid.

De MT-90X is uitgerust met een
nieuw automatisch transmissiesys-"
teem, een elektronisch gestuurde tur-
bo-motor voorzien van een „Optimum
Swirl System" verbrandingskamer,
luchtbekrachtigde schijfremmen op
alle wielen en een anti-blokkeersys{
teem. Een bijzonderheid is ook een in-
dicator voor de afstand tussen de eigen
wagen en andere voertuigen op de
weg.

De kabine is uiterst comfortabel in-
gericht en via een TV-camera is zicht
op het verkeer achter de wagen moge-
lijk. Een dubbel bed, airconditioning,-
koelkast en garderobekast behoren tot
de standaarduitrusting.

YORK OPTIEK
Haltestraat 5/Zandvoort/Telefoon: 02507-12174

YORK OPTIEK
Leidsestraat 32/Amsterdam/Telefoon: 020-23 32 95

Hondenkapsalon „ELSE" Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashonden bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel.02507-1 3077
Lorentzstraat 158-Zandvoort

1 ei is geen ei
2 ei is een half ei

3 ei is een
RUSSISCH El

van Snackbar
Noord 1,75 p.p.

DIT WEEKEND TER
KENNISMAKING SATÉ
SOUFLÉ - 3 HALEN 2

BETALEN

SNACKBAR NOORD
NET EVEN ANDERS

^Celsiusstraat 194.,
u Tel. 15518

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vri|bh|vend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG'

DE WIT VERHUIZINGEN

[RKBIDE
VRHUIZRS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoprt - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 3104 04

He levenistemooi
om er dia^iinigbij te rilden:A ~^r«j o J J

F/öirT

Met de komst \ an de Renault Super 5 TS/New Man
> wordt het leven op de Nederlandse \vegen opeens
een stuk vrolijker. Want aan deze toch al opmerkelijke

auto zijn een aantal extra's toegevoegd die iedere sport ie \'e
automobilist vrolijk stemmen.

Beginnen \\ e boven, dan zien \ve daar een zonncdak.
En een carrosserie, die geheel in één kleur i.s uitgevoerd.
In apollogrijs. wit, zwart of zilver met een rode bies en New
Man vignetten op de zijkanten en achterkant. Beneden
vallen de .speciale, licht metalen sporl velgen op. Twee in de
voorbumper geïntegreerde mist lampen en een tweede

builenspiegel (in dezelfde kleur als de carrosserie) maken
z'n uiterlijk tot slot compleet.

Ook van binnen mag-ie er zijn De bekleding is, zoals
wc van New Man verwachten kunnen, modieus en spor-
tief. Over sportief gesproken, het stuur vertoont opvallend
veel gelijkenis met dat van z'n razendsnelle broer, de
Renault 5 GTTurbo Daar komt het stuur dan ook vandaan.

Verder is liet bekende New Man visitekaartje op het
dashboard aangebracht. Met de regel "limitecl ediiion"
En dat betekent nogal iets. Namelijk dat er slechts 501)
exemplarenzijngemaakt.Zodat dckansdatuhem vandaag

of morgen bij de buren ziet pronken tamelijk gering is.
Kom even bij ons langs om de Renault Super 5 TS/

New Man te passen. En mee uit rijden te nemen. Dan
ont dekt u mr teen dat hij wat bet rej't snelheid (max. 167 km/
uur), zuinigheid (l :2U bij!)() kin 'uur E( 'E norm), comfort en
\vcgligging eveneens op maat is gemaakt.

De Renault Super 5 TS/Ne\\ Man: v.a. f21.995,-
(incl BTW.) Aflevetlngskosten f 395,-.

• Met s|»'i uik> tiKMcnininiB ̂ i" Jjiques J.iunct S A. ilc i-nigi.' nxhüiutigL* bt'^illur van
ht't inu'k No\\ Mam-n \ an di1 .s!tijv.iirHeL li-\ i 'r\ is te niooiuin tTduigrijui^bij lo lö|x.'n"f

5 jaar plaatwerkgarantie. iRENAULT'S NIEUWSTE: DE SUPER 5 TS/NEW MAN)

Zandvoort; Rinko, Curiestraat 8 (Nieuw Noord),
Tel. 02507-13360.

Renault adviseert elfolièn.

De Renault dealer informeert u desgewenst over financiering of leasing.
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Zandvoort '75 moeiteloos langs
hekkesluiter Jong Hercules

ZANDVOORT - Na een minder
fortuinlijke wedstrijd vorige week,
herstelde Zandvoort '75 zich uit-
stekend en speelde met hekkeslui-,,
ter Jong Hercules. De uiteindelij-"
ke 4-2 zege was maar een krappe
afspiegeling van de krachtsver-
houding en met wat meer geluk
en een betere afwerking was een
grote overwinning mogelijk ge-
weest. Door dit resultaat nestel-
den de Zandvoorters zich op een
tweede plaats, mede door misstap-
pen van Halfweg en Amstelveen.
Koploper Aalsmeer liet echter
geen steek vallen, en willen de
Zandvoorters kansen behouden
op de titel moet dat in de nog zes te
spelen wedstrijden gebeuren.

De harde wind en de regenbuien
maakten het voetballen voor de teams
niet eenvoudig. Zandvoort '75 trok met
de wind in de rug direct ten aanval en
reeds na drie minuten was het juichen
geblazen voor het thuisfront. Emiel
van der Lans kwam snel op en depo-
neerde de bal voor de voeten van Phi-
lip van de Heuvel die niet aarzelde en
scoorde, 1-0. De trefzekere Van de
Heuvel had enige minuten later op-
nieuw succes. Nu was het Wim van
Straten die de Zandvoortse aanvaller
in stelling bracht, 2-0. Jong Hercules
kon tegen dit openingsgeweld weinig
uitrichten en slechts éénmaal moest
Ruud Bakx gestrekt naar de hoek.
Philip van de Heuvel leek op weg naar
een gave hattrick toen hij in doelpunt-
rijke positie werd gemanoeuvreerd
maar miste en even later werd zijn
doelpunt wegens buitenspel afge-
keurd.

Zandvoort '75 bleef het spel goed
vanuit de verdediging opbouwen en
gaf Jong Hercules geen kans. Aanval-
lend liep het voortreffelijk en René
Paap bood Emiel van der Lans een niet
te missen kans. Een Beverwijkse ver-
dediger was de Zandvoorter echter te
snel af en plaatste de bal in eigen doel,
3-0.

De badgasten en de wind bleven on-
ophoüdelijk stormen en de ruststand
nad het dubbele kunnen zijn van de

De gevaarlijke Philip van de Heuvel toomt hoog boven de Jong-Herculesdefensie uit Foto: Harry Opheikens

nu bereikte 3-0 stand. Tweemaal werd
door Van de Heuvel en Van der Lans
het houtwerk geraakt en Rob Gans-
ner zag zyn inzet rakelings over gaan.
Jong Hercules leed vlak voor de rust
toch nog een verlies, toen een speler
wegens ruw spel en ageren tegen de
leiding kon vertrekken.

Ondanks de tien man kon Jong Her-
cules in het begin van de tweede helft
sterker worden. Dat kwam mede door

de sterke wind en doelman Ruud Bakx
redde uitstekend bij een gevaarlijke
inzet. Na een kwartier nam Zandvoort
'75 het initiatief over en de voor Johan
van Marie ingevallen Peter Braamzeel
lanceerde Emiel van der Lans die na
een solo scoorde, 4-0. Philip van de
Heuvel kreeg nog een mogelijkheid om
de score te verhogen maar zwaar ge-
hinderd schoot hij naast.

Zandvoort '75 nam na de 4-0 voor-
sprong duidelijk gas terug en daardoor

kwam Jong Hercules meer aan de bak.
De concentratie verdween en Jong
Hercules profiteerde om de stand een
redelijker aanzien te geven. Van
Haamstede knalde van verre in de
bovenhoek en in de laatste seconde be-
paalde Colier de eindstand op 4-2. Na
dit doelpunt werd er niet meer afge-
trapt en behaalde Zandvoort '75 een
prima overwinning. Jammer van de
misstap van vorige week maar het is
nog niet geheel verloren.

ZHC hockeyteams op dreef
ZANDVOORT - Ook de hockey-

teams zijn aan het tweede gedeelte
van de competitie begonnen en

I
ian het spel te zien was het niet te
nerken dat drie maanden niet ge-
peeld werd. De dames en heren
ran ZHC speelden uitstekende
vedstrijden met verrassende re-
lultaten. De dames versloegen in

_ «n uitwedstrijd Alliance met 0-1
en de heren kwamen al tweemaal
m het veld. Eerst werd uitgehaald
tegen AMVJ 6-2 en tegen koploper
Sarto werd, nipt en ongelukkig
met 3-2 verloren.

#" hockey

De vorige week tegen AM V J gespeel-
de wedstrijd was van Zandvoort grote
klasse. Met uitstekend samenspel en
een honderd procent inzet overtroefde
Zandvoort gastheer AMVJ met 6-2.
Ook in de thuiswedstrijd van zondag
tegen koploper Sarto heeft Zandvoort
sen prima wedstrijd gespeeld. De inzet
was opnieuw uitstekend en Sarto had
moeite om de Zandvoorters af te stop-
pen. Sarto had in het eerste gedeelte
veel geluk en kon tegen de verhouding
n een 2-0 voorsprong nemen.

In de tweede helft ontspon zich een
geweldig hockey gevecht van hoge
cwaliteit. Zandvoort zette Sarto
enorm onder druk en door fraaie doel—
punten van Harry de Jong en Willem
Jubels werd de stand gelijk getrokken,
2-2. De laatste vijf minuten waren
voor Sarto dat de koppositie wenste te
behouden. Nu werd Zandvoort terug
gedrongen doch het gelijke spel zat er
zeker in. Een frommel doelpunt van
Sarto besliste de strijd (2-3) doch dat
was zeker niet verdiend. Een gelijkspel
had de verhoudingen beter weer gege-
ven. Coach Jeroen Adema was toch
zeer content met het vertoonde spel.
,We hebben de goede lijn te pakken en
sedert vorig jaar is er een enorme voor-
uitgang. De jongere spelers hebben
sich geweldig aangepast en het hockey

Zandvoortse aanvallers dicht bij het doel van Sarto, doch nu geen treffer in het spannende duel.
Foto: Harry Opheikens.

dat wij spelen is gewoon voortreffelijk.
De derde plaats moet er dit jaar inzit-
ten."

Dames
Alliance dat thuis nog geen wed-

strijd had verloren had niet gerekend
op een verrassend Zandvoort. Alliance
was vanaf het eerste fluitsignaal de

meest aanvallende ploeg doch de kan-
sen werden niet benut. Bovendien was
keepster Henny Jansen prima op
dreef en wist zelfs een strafbal te ke-
ren. Zandvoort kon slechts uitbreken
via counters maar in de eerste helft
leverde dat niets op.

Ook in de tweede helft was Alliance

de sterkste maar het wist geen raad
met de ijzersterke Zandvoortse defen-
sie en de tomeloze inzet. In dit gedeelte
sloeg Zandvoort haar slag door een
creffer van Monica Eysvogel, 0-1. Na
deze achterstand heeft Alliance van
alles geprobeerd om aan de nederlaag
te ontsnappen doch het onverzettelij-
ke Zandvoort sleepte de twee punten
mee naar huis.

Zandvoort
is ZVM-AV de baas
ZANDVOORT - Opnieuw stond

er in de zaalvoetbalcompetitie een
Zandvoortse derby op het pro-
ïramma. En wel de zeer belangrij-
te partij van ZVM-Auto Verstee-
te tegen Zandvoort Centrum.
Door de 3-1 overwinning van
Zandvoort Centrum blijven die in
te race om het kampioenschap en
"laakt ZVM af. ,

De spanning was te snijden in dit
'effen. ZVM-Auto Versteege was
echnisch wat beter maar Zandvoort
•entrum had meer karakter in het
eam en na een aftastend begin kon,
la tien minuten, Leo Krippendorf de
%pre openen voor de Centrummers.
>it team bleef sterk aandringen en
tet was Michel Winter die met goede
'eddingen voorkwam dat ZVM tegen
*en'grotere achterstand aankeek. De
ruk bleef echter aan houden en Win-
sr kon niet voorkomen dat vlak voor

rust Pieter Brune 0-2 scoorde.
De tweede helft probeerde ZVM-

tato Versteege de zaken een wending
^ geven maar het wilde niet lukken.
Ma een snelle uitval zette Zandvoort
jkntrum de stand op 0-3 en was de
";rijd beslist. Acht minuten voor het
inde kon Torn Loos uit een strafschop
e stand terugbrengen tot 1-3 en volg-
e een spannend slot. Zandvoort Cen-
fum liet de in het verschiet liggende
•ege echter niet meer glippen.

Herstel van Sporting OSS
ZANDVOORT - Voor de volley-

balvereniging Sporting OSS was
het een succesvol weekend. Na
wat minder goede weken nu vijf
overwinningen, twee gelijke spe-
len en slechts twee verloren par-
tijen. Opvallend was dat het eerste
heren team het eerste punt bin-
nenhaalde ondanks de 3-2 neder-
laag tegen Triumph. Het eerste
damesteam kwam tegen naaste
concurrent Cazus niet verder dan
een 2-2 gelijkspel.

Dit damesteam had het erg moeilijk
tegen Cazus, doch door dit gelijke spel
blijft het verschil van drie punten
voorsprong op de ranglijst gehand-
haafd. Cazus speelde een vlotte partij
volleybal en greep de eerste set met 9-
15. De tweede set dreigde een zelfde
verloop te krijgen maar Sporting her-
stelde zich en boog de achterstand om
naar een kleine setwinst van 16-14. De
spanning bleef in de wedstrijd en ook
de derde set gaf weinig krachtsver-
schil te zien. Cazus had steeds een
lichte voorsprong en hield die vast, 13-
15. De vierde en beslissende set was
geheel voor Sporting dat fel van leer
trok en liet zien niet voor niets koplo-
per te zijn. Met een 15-3 zege werd het
gelijke spel veilig gesteld.

Het tweede damesteam had geen

moeite met Allides 5 dat één set cadeau
kreeg, 11-15. De overige drie sets waren
een formaliteit en werden vlot door
Sporting OSS in winst omgezet, 15-7,
15-5 en 15-4. De verrassing kwam van
het derde damesteam dat koploper Al-
lides-6 een punt afsnoepte. In de eerste
en tweede set had Sporting geen ant-
woord op het sterke spel van Allides en
ging ten onder met 8-15 en 5-15. De
derde en vierde set gaven een totaal
ander beeld te zien, waarin Sporting
met prachtig aanvallend spel Allides
overtroefde. Allides probeerde middels
enige time-outs het ritme uit de Spor-
ting ploeg te halen, doch dat lukte niet
en via de setstanden 15-8 en 15-10 werd
het 2-2 gelijke spel bevochten.

Ook het vierde damesteam kreeg een
koploper op bezoek maar kon de pres-
tatie van het derde team niet evena-
ren. Allides 10 had geen moeite met
Sporting dat te nerveus speelde, 8-15
en 5-15. In de derde set liep het bij
Sporting beter en zelfs werd een gerin-
ge voorsprong genomen, die in de slot-
fase door Allides werd omgezet in een
13-15 setstand.

Heren
Het eerste herenteam was prima op

dreef en had een overwinning kunnen
pakken tegen Triumph. Het zat de
Zandvoorters niet mee en daardoor

kon Triumph in de vijfde en beslissen-
de set nipt zegevieren. Doordat Spor-
ting twee sets op haar naam wist te
schrijven betekende dat het eerste
competitiepunt. Het tweede heren-
team speelde een dominerende partij
volleybal. Wel keek Sporting zowel in
de eerste als tweede set tegen een ach-
terstand aan, doch bijtijds werd er
ingegrepen en de overwinning werd
een feit via de setstanden, 15-7,15-9 en
15-7.

Het derde herenteam behaalde een
3-1 overwinning op HSVC 5. Eén set
werd experimenteel gespeeld en daar-
door nipt met 13-15 verloren. De overi-
ge sets werden serieus aangepakt en
toen was HSVC geen partij gezien de
setstanden, 15-1, 15-3 en 15-3.

Jeugd
De jeugdteams behaalden de volle

winst. Het meisjes K team won met 3-0
van OVRA M waarbij twee overtui-
gende sets, 15-6 en 15-8. De derde set
ging met meer moeite en een achter-
stand werd weggewerkt via 13-13 naar
15-13. Ook het jongens mix-team be-
haalde twee punten door Heemstede K
twee sets af te nemen 15-13 en 15-13.
De zege was binnen en Sporting ver-
loor de concentratie waarvan Heem-
stede profiteerde en één set kon pak-
ken met 8-15. >

Paasweekend
VOETBAL

Zaterdag: KGB-Zandvoortmeeu-
wen 16.30 uur te Bovenkarspel.

Alliance-TZB 14.30 uur te Haarlem.

Maandag: Zandvoortmeeuwen-DTS
14.30 uur terrein Vondellaan.

Spaarnestad-TZB 14.30 uur te
Haarlem.

HOCKEY
Zaterdag en zondag: Groot interna-

tionaal Paastoernooi op het Duintjes-
veld in het binnencircuit.

ZAALVOETBAL
Vrijdag in de Pellikaanhal: 18.00 uur

Zandvoortmeeuwen 2 C jun.-Schalk-
wijk; 18.30 uur Zandvoortmeeuwen-
Score Advertising C jun.; 19.00 uur
Zandvoortmeeuwen 2-TZB 3; 19.45
uur Zandvoort Centrum 4-Zandvoort
Noord 8; 20.30 uur TZB 4-Sekura 2;
21.15 uur TZB-Cecils vet.; 22.00 uur
TZB 2-Zandvoortmeeuwen 3.

Dinsdagavond in de Pellikaanhal:
19.00 uur TZB-De Krim dames; 19.45
uur Zandvoort Noord-Geelwit; 20.30
uur Zandvoort Centrum 4-HD/Lan-
ser B 2; 21.15 uur Zandvoort Noord 8-
Hoofddorp 5; 22.00 uur Zandvoort-
meeuwen 6-Zwanenburg '84 2.

Judo uitslagen
LELYSTAD - Het is vrijwel elke

week raak, dus ook nu weer prijzen
voor diverse judika's van sportacade-
mie Nauwelaerts d'Agé. In Lelystad
werd een groot judotoernooi gehou-
den, waaraan 400 judoka's deelnamen.
In bijna elke leeftijdsgroep werden de
prijzen binnengehaald. De resultaten
waren: Meisjes 8/9 jaar tot 34 kg: Ie
Eva Rietdijk. Meisjes 14/15 jaar tot 55
kg.: 2e Willemijn Cornet. Jongens 8/9
jaar tot 28 kg.: 2e Michel van Wanrooy.
Jongens 10/11 jaar tot 31 kg.: Ie Ray-
mond Bijl. Jongens 12/14 jaar tot 36
kg.: 3e Roland van Weelden. Jongens
15/17 jaar tot 68. Ie Ben Rietdijk. Se-
nioren 18 jaar en ouderen tot 71 kg.: Ie
Martin Rietdijk.

Tafeltennis

Promotiekansen voor
jeugd-tafeltennissers

ZANDVOORT - Het junioren-
team met Robert Cliteur, Erik
Stokman en Robert ter Heijden
van de Zandvoortse Tafeltennis-
afdeling van Sportclub Unicum
'73 heeft in de derde klas weinig
moeite om de wedstrijdpunten
binnen te halen.

# tafeltennis

Een opmerkelijk feit, omdat dit jeugd-
team vorig seizoen naar deze sterk ge-
achte klasse promoveerde en nu al
weer met een promotie naar de tweede
klas geconfronteerd wordt. Wedstrijd
na wedstrijd wordt bijna moeiteloos
gewonnen waarbij Robert Cliteur de
uitschieter is want hij heeft geen en-
kele wedstrijd verloren. Nog twee re-
turn-wedstryden zijn er te spelen te-
gen o.a. Nieuw-Vennep en HTC uit
Hoofddorp, wedstrijden die bij de eer-
ste ontmoetingen door het Unicum-
team met 9-1 resp. met 10-0 werden
gewonnen. Een uitstekend vooruit-
zicht voor dit jumoren-jeugdteam dat
rechtstreeks op een kampioenschap
afstevent. Het eerste juniorenteam
spelend m de 2e klas met Marcel Keur,
David Augustin en Torn Stemer heeft
het qua strijd heel wat zwaarder maar
weet zich toch als koploper te handha-
ven. Nog drie vrij moeilijke wedstrij-
den te spelen tegen o.a. Heemskerk,
GTTC en belangrijke concurrent
HTC uit Hoofddorp zal de beslissing

moeten brengen over wel of niet pro-
moveren.

In ieder geval zijn ze nog steeds in
het voordeel met hun puntentotaal.
Het derde jumoren-Unicumteam met
Robert de Vries, Joost Wiesman, Pie-
ter Stroobach en Arno Westhoven spe-
len de sterren van de hemel en met
uitzondering van Uitgeest, waar de
punten mee werden gedeeld, geven de
overige poule-deelnemers geen extra
problemen. Opvallend in dit team is
dat vooral Robert en Pieter een aan-
merkelijke verbetering van hun „sla-
gen"-techmek onder de knie hebben,
waardoor meer aan positieve kant
wordt geëindigd. En dat komt vooral
in de uitslagen tot uiting.

Wanneer deze knapen blijven win-
nen en ook de laatste partij op 19 april
tegen Uitgeest in winst kan omzetten,
dan is dit team het derde van de vere-
nigmg Unicum dat promotiekansen
heeft. Vooruitgang in tafeltenniskun-
de is er ook te zien bij de twee pupillen-
teams van Unicum. Nog geen directe
promotiekansen maar een eervolle
derde of vierde plaats behoort tot de
mogelijkheden. Nieuwe jeugdige tafel-
tennissers (of tenmsters) vanaf acht
laar kunnen zich altijd aanmelden.

Elke maandagavond vanaf 18.45 uur
wordt er m de speelzaal van Nieuw
Unicum onder leiding getraind. In-
hchtingen over deze aantrekkelijke
jeugdsport bij 02507-16511.

V.l.n.r. Robert ter Heijden, Eric Stokman en Robert Cliteur die de mogelijk-
heid hebben te promoveren naar de tweede klasse.

Traditiegetrouw opent autosportseizoen op Pasen

Nieuwe Toyota Starlet race
indrukwekkend spektakel

ZANDVOORT - Het nationale autosportseizoen begint maandag 31
maart met de traditionele Paasraces op het Circuit Zandvoort. Twee
primeurs zijn er die dag op de enige permanente autorensportaccom-
modatie in ons land te bewonderen. Een veld met maar liefst veertig
Toyota's komt aan de start, terwijl de produktietoerwagens (Groep N)
die dag eveneens debuteren. Vijf andere raceklassen completeren het
programma en zullen ongetwijfeld voor een zinderende opening van
het raceseizoen 1986 zorgen.

Tal van debuterende coureurs zul-
len op tweede Paasdag hun eerste wed-
strijdervaring beleven. Tijdens de win-
tercursussen van de rensportscholen
op het Circuit Zandvoort werden zij
voor dit seizoen klaargestoomd. Veel
wordt er verwacht van Marboro Chal-
lenge winnaar Piet Bouwmeister. De
24-jarige garagehouder uit Bemmel
zal in de Formule Ford 1600 alles op
alles zetten om zo veel mogelijk pun-
ten te scoren om daarna in de voetspo-
ren van de vorige Challenge winaar.

Cees van Sloten
trainer ZVM

ZANDVOORT - Na het vertrek van
Jaap Doornbosch als voetbaltrainer
van Zandvoortmeeuwen is het be-
stuur van deze club erin geslaagd om
voor het komende seizoen een opvolger
te contracteren. Een éénjarige verbin-
tenis is aangegaan met de 38-jarige
Haarlemmer Cees van Sloten. Ingaan-
de het nieuwe seizoen 1986 zal hij fun-
geren als hoofdtrainer, wat inhoudt de
training en begeleiding van de senio-
renselectie en de A-juniorenselectie.
Cees van Sloten is een oud-betaald-
voetballer van onder meer Haarlem,
FC Amsterdam, PEC Zwolle en FC Na-
men (België). Twee seizoenen heeft hij
het C-team van PEC Zwolle getraind
en daarna is hij vijf jaar trainer ge-
weest van Aalsmeer en twee jaar van
DWS. De nieuwe trainer van Zand-
voortmeeuwen is in het bezit van het
B-diploma.

Lions weggespeeld
HAARLEM - De dames van The

Lions traden zaterdag aan tegen kop-
loper en toekomstig kampioen HOC en
hebben, na een redelijke eerste helft,
totaal geen kans gehad, 86-38.

In de eerste helft kon Lions een niet
op volle toeren draaiend HOC aardig
partij bieden. Het basketbal stond op
een aardig niveau en Lions kon de
schade beperken tot 34-20. De tweede
helft is de strijd te ongelijk geweest om
van een wedstrijd te spreken. Lions
kon zich niet aan de press van HOC
ontworstelen en zag de score omhoog
vliegen. HOC overheerste op alle fron-
ten en leek naar de honderd punten
score te lopen. Dat kon Lions met een
uiterste krachtsinspanning voorko-
men, maar de 86-38 nederlaag was er
niet minder om.

Topscorers Lions: Thea Reinders 12,
Jhika Bol 9, Jeanine Stobbelaar 9.

Gerald van Uitert te treden die inmid-
dels deelneemt aan het toonaangeven-
de Engelse kampioenschap.

In de Toyota Cup, een vervolg op de
tot verleden jaar zo succesvolle Corol la
Trophy, komen weer vele gerenom-
meerde rijders aan de start. We noe-
men er enkele. John Vos, Jaap van der
Ende, Evert Bolderhey, Erik Post,
Marco Bakker, Ron Kluit en niet te
vergeten Hans Deen. Sinds 1978 draai-
de de Haarlemmer niet meer een volle-
dige competitie op de Zandvoortse
racebaan en de concurrentie zal met
deze ervaren rot dan ook terdege reke-
ning moeten houden. De Toyota Cup
die dit seizoen over een serie van acht
wedstrijden betwist zal worden, wordt
verreden met praktisch standaard
Starlets, auto's die er ongetwijfeld
voor zullen zorgen dat het publiek vol-
ledig aan zijn trekken komt. In het
verleden bewezen merkenraces i:n-
mers dat spektakel gegarandeerd is.
Het is uniek in de nationale racerij dat
in een klasse zo veel wagens aan de
start komen. Nieuw is ook de Groep N
produktietoerwagenrace met vrijwel
standaard personenautomobielen, die

daarbij ook nog op standaard wegban-
den rijden. In deze klasse komen on-
dermeer aan de start: Mercedes 190,
Mitsubishi Stanon, BMW, Renault 5
GT Turbo.

Onder de noemer Supertoerwagens
komen de volgens Groep A reglemen-
ten geprepareerde personenwagens
aan de start. In tegenstelling tot de
produktiewagens is technisch gezien
bij deze "automobielen meer toege-
staan, terwijl profielloze banden
(slicks) zijn toegestaan. Verder worden
er nog races gehouden in de Sports
2000, Formule Ford 2000 en Dunlop
2000 klasser De wedstrijden beginnen
2e Paasdag om twaalf uur en zijn 's
middags om half vijf afgelopen. De
toegangsprijs bedraagt / 12,50 per per-
soon, kinderen tot 12 jaar betalen
ƒ 7,50.

Programma 31 maart
12.00 uur Formule Ford 1600 (Ie
race)
12.35 uur Toyota Cup
13.15 uur Formule Ford
2000/Dunlop 2000 (Ie race)
13.35 uur Supertoerwagens
(Groep A)
14.10 uur Sports 2000
14.40 uur Formule Ford 1600 (2e
race)
15.15 uur Produktietoerwagens
(Groep N)
15.50 uur Formule Ford
2000/Dunlop 2000 (,2e race)

Een nieuwe verchijning op het Circuit Zandvoort, de Toyota Starlet. Maar liefst
veertig auto's in een wedstrijd levert ongetwijfeld een boeiend spektakel op.

Zandvoortse Postzegelclub
ZANDVOORT - Vrijdag 28 maart

houdt de Zandvoortse Postzegelclub in
het Gemeenschapshuis haar maande-
lijkse clubavond met onder andere de
gebruikelijke veiling om 21.00 uur.
Naast deze clubavonden organiseert
de ZPC meerdere activiteiten zoals het

rondzendverkeer, 'snuffelavonden' en
schriftelijke veilingen. Mede hierdoor
groeit het ledental in Zandvoort gesta-
dig. Op deze avond wil men ook graag
aan andere belangstellenden de nodi-
ge informatie verstrekken.
De zaal is open om 19.00 uur.
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Jan Jongsma

ZANDVOORT - In de Zand-
oortse gemeenteraad zullen de
omende raadsperiode tot 1990
jf partijen zijn vertegenwoor-
gd. Naast de vier landelijke poli-
eke partijen, WD, PvdA, CDA
i D66 zal ook Gemeente Belan-
en Zandvoort een stem in het ka-
ttel hebben. Volgens Jan Ter-
es, fractievoorzitter van D66
ebben de inwoners van Zand-
oort ditmaal bewust gekozen,
etgeen zal leiden tot een alge-
,een beter werkbaar beleid dan
at van de voorafgaande periode.
•Cleine lokale politieke partijen
ragen niet bij tot een verhelde-
inde politiek. Ik ben blij dat wij
et mensen moeten werken die
et handwerk kennen waarvoor
j gesteld zijn. Dat is een grote
irbetering ten opzichte van de
jrige verkiezingsuitslag", zegt
U.
De verkiezingsuitslag van 19 maart
)86 luidt: WD 5 zetels, PvdA 4 zetels,
emeente Belangen Zandvoort 3 ze-
ils, het CDA 3 zetels en D66 twee ze-

Ondanks de grote zege van de PvdA

Piet Flieringa Herman Landman

Collegebesprekingen gestart

Door burgers Zandvoort
is verstandig gekozen

Fractie
CDA

Peter Ingwersen Richard van As Marijke Paan

2576 stemmen tegen 1357 in 1982, be-
reikte deze partij toch slechts vier ze-
tels. Een aantal dat in de periode 1978-
'82 eveneens werd gehaald. De PvdA
kwamen vier stemmen tekort voor een
vijfde zetel. De reststemmen gingen
nu naar D66 die met twee personen in
de raad vertegenwoordigd zal zijn. De
winst van D66 was 163 stemmen, in
feite het laagste getal van de winnende
partijen, doch nimmer was het aantal
uitgebrachte stemmen op D66 zo hoog
geweest, volgens fractievoorzitter Ter-
mes.

Duidelijk in het oog springt even-
eens de winst van Gemeente Belangen
Zandvoort. Een samenvoeging van In-
spraak Nu (in 1982 733 stemmen) en
Gemeentebelangen (in 1982 398) be-
reikte deze groepering nu met de af ge-
scheiden liberalen Jongsma en Land-
man een stemmentotaal van 1552
(winst 421 stemmen). Hiermede be-
hoort Gemeente Belangen Zandvoort,
na de VVD en de PvdA tot de grootste
partijen in de badplaats, doch bezet
evenals het CDA drie zetels.

Winst ook bij het CDA van twee
naar drie zetels met een stemmen-
totaal van 1424 tegen 1063 in 1982. Der-
halve een stemmenwinst van 361. Grc-
te verliezer is de VVD die drie zetels
moet inleveren. Van de absolute meer-

derheid in de afgelopen raadsperiode,
acht zetels, zijn er slechts vijf voor de
VVD behouden gebleven. Het stem-
mentotaal liep terug van 4250 naar
2470.

De beide nieuwe groeperingen
Zandvoort 2000 en Zandvoort Op
Nieuw kwamen met respectievelijk
346 en 305 stemmen net niet in aan-
merking voor een restzetel.

Reacties op winst/verlies
Bij de PvdA heerste na de eerste

stembusuitslagen een uitgesproken
jubelstemming. De stemburo's in Oud
Noord, Nieuw Noord, maar ook cen-
trum en zelfs Zuid, gaven een forse
winst te zien. Enthousiast werd ge-
sproken van vijf zetels, misschien zelfs
zes. Toen de uiteindelijke stembusuit-
slag een spectaculaire winst van 10%
te zien gaf, bleek men toch net niet
genoeg stemmen behaald te hebben
voor vijf zetels. Teleurstelling in eerste
instantie over het missen van die vijf-
de zetel, doch enkele dagen later kon
fractievoorzitter Ineke Wind hierover
zeer relativerend opmerken: "Het is
natuurlijk jammer dat het maar vier
stemmen scheelt, daar is niets aan te
doen. Wij zijn verheugd dat wij de
tweede partij zijn geworden en zullen
ons bezig gaan houden met de college-

vorming nu wij een uitnodiging van
de VVD hebben ontvangen. Wij heb-
ben vanaf het begin duidelijk onze
kandidaat gesteld, dat is Ide Aukema.

Nu zal eerst het programma moeten
worden opgesteld daarna kunnen wij
bezien hoe de portefeuilleverdeling zal
zijn. Afhankelijk zijn wil natuurlijk
van de kandidaten die door de anderen
naar voren zullen worden geschoven".

Het verlies van de VVD werd door
fractievoorzitter Prits van Caspel iets
hoger genoemd dan werd verwacht.

"Wij rekenden op zes zetels, maar het
verlies is niet dramatisch. De VVD
blijkt toch over een grote vaste kern te
beschikken, wij zullen dus een vrij
constant element vormen in de dorps-
politiek". Over de vorming van het
college wordt door hem gezegd: "Ons
streven is er op gericht uit te gaan van
landelijke politieke vertegenwoordi-
gers. Daar staat tegenover dat wij nie-
mand zullen uitsluiten van de onder-
handelingstafel. Wij spreken slechts
een voorkeur uit. Alles is natuurlijk
afhankelijk van de partijprogramm's,
of je je daarin kunt vinden". Kandi-
daat van de VVD voor een wethou-
derszetel is Van Caspel, die net als zijn
collegepartner Aukema in het huidige
college is vertegenwoordigd.

Wethouderszetel
Door zowel Ingwersen, fractievoor-

zitter van het CDA, als Jongsma, Ge-
meente Belangen Zandvoort, wordt
gezegd dat wanneer het toekomstige
college een zo breed mogelijke af spie-
geling moet zijn van de wens van de
kiezers, zij in het college vertegen-
woordigd dienen te zijn.

"Het ligt in de rede dat de drie groot-
ste landelijke partijen dit keer het col-
lege zullen vormen. Wél behoort van
te voren over een aantal zeer kritieke
punten overeenstemming te zijn be-
reikt. Ik noem maar op: Het afvoer-
effluent, het Mabonplan, het circuit,
het Stationsplein, om er maar een
paar te noemen", antwoordt Ingwer-
sen. Het CDA-Zandvoort is overigens
verheugd over de verkiezingsuitslag,
die precies zo is uitgepakt als werd
verwacht. Kandidaat voor het CDA is
Richard van As.

Jan Jongsma constateert met tevre-
denheid dat GBZ de derde partij in
Zandvoort mag worden genoemd. Hij
rekent derhalve op deelneming aan de
college-onderhandelingen. "Wij heb-
ben twee kandidaten, namelijk Flie-
ringa en ikzelf, afhankelijk voor welke
portefeuilles er mensen gezocht moe-

ten worden. Ik denk niet dat men er
onderuit kan ons uit te nodigen. De
programma's zijn door ons bestudeerd.

Wezenlijke verschillen zijn niet in het
oog springend. Door Thorbecke, de
grote liberaal, werd al gezegd dat ge-
meenteraadsleden gekozen dienen te
worden zonder last of ruggespraak
met landelijke partijen. Wij hebben al-
tijd een college voorgestaan dat een
zo'n breed mogelijke afspiegeling is
van de wens van de burgers. Wel, de
burgers hebben vier jaar lang erva-
ring met ons. Wij moeten het dan niet
zo slecht gedaan hebben, wanneer er
1552 mensen hun stem op ons uitbren-
gen, en willen ons graag inzetten voor
het belang van de burgers en het
dorp".

Ook Termes (wethouderskandidaat)
van D66 is van mening dat de college-
vorming in Zandvoort dit keer niet
voor veel problemen zal zorgen. "Nu de
uitslag bekend is moeten alleen de
stoeltjes in het college nog worden in-
gekleurd. Ik ben overigens blij dat de
kleine lokale partijen niet in de raad
vertegenwoordigd zullen zijn. Het is
een grote verbetering dat er nu weinig
versnippering is. Vorige keer heeft
zich een grote verschuiving voorge-
daan. Weinig mensen die bekend wa-
ren met politiek deden hun intrede m

de raad Je kunt het handwerk beter
beheersen wanneer je weet wat er van
je verwacht gaat worden. Wij zullen
dit keer niet geconfronteerd worden
met een vrij naïeve benadering van de
politiek en daar kunnen wij ons voor-
deel mee doen. Ik zie met vertrouwen
de komende periode tegemoet," is zijn
commentaar.

De wethouderskandidaten van de
diverse partijen zijn bekend. Niet be-
kend is de portefeuilleverdeling en
welke partijen uiteindelijk het college
zullen vormen. Door D66 is duidelijk
gezegd dat de democraten het niet
eens zijn met de manier waarop in het
vorige college door burgemeester Ma-
chielsen politiek zware portefeuilles
werden beheerd. "Dit behoort iemand
te zijn die politiek aanspreekbaar is,"
is het standpunt. Een mening die door
andere partijen, onder andere GBZ,
wordt gedeeld. Door Van Caspel wordt
gezegd dat ook deze punten bij de colle-
ge-onderhandelmgen zullen worden
meegenomen. "Over anderhalf jaar
gaat de heer Machielsen met pensioen •
en het zou onpraktisch zijn wanneer
halverwege de rit (de komende raads-
periode duurt vier jaar, red.) iemand
opnieuw ingewerkt zou moeten wor-
den. Bij de onderhandelingen zullen
met deze en andere factoren rekening
gehouden dienen te worden," wordt
door de VVD-lijstaanvoerder gesteld.

oeverloos debat over 'schuld'

Raad kiest eieren voor geld
krediet afvoereffluent

;ZANDVOORT - Over de vraag
fj de Zandvoortse raad juist ge-
andeld heeft toen zij in juni 1985
esloot bezwaren kenbaar te ma-
n tegen de verplichte aanleg
n een afvoerleiding voor gezui-

.erd rioolwater werd in de Zand-
oortse raadszaal dinsdagavond
itgebreid gediscussieerd. Mis-
chien was het onderwerp de oor-
aak van de weinig 'zuivere' dis-
üssie die speciaal door Flieringa
rerd gevoerd, doch gesproken kan
'orden van een weinig verhef-
end debat, waarbij de beschuldi-
ingen door de raadszaal vlogen.
Jiteindelijk werd besloten met
ét ter tafel liggende voorstel ac-
oord te gaan.

Dit betekent dat besloten werd een
onvenant met het Hoogheemraad-
jhap Rijnland aan te gaan over de
anleg van effluentvijvers en afvoer-
:iding. Dat de raad in principe ac-
oord gaat met de door de Provincie
oorgeschreven aanleg, waarbij de
rovincie de gemeente Zandvoort nog
nkele jaren ontheffing zal verlenen
oor het in noodgevallen lozen van het
ater in het duingebied. Wel wordt
oor de raad protest aangetekend over
e verdeling van de kosten voor deze
f voerleiding. Zandvoort wil meer geld
an derden wanneer het gaat om de
osten van het project.

Tenslotte stelt de raad een krediet
eschikbaar van ƒ 2.710.000,- ten be-
oeve van de voorbereiding en uitvoe-
ing van het project.

Éosten drie miljoen
De noodzakelijke aanleg van deze af-

oerleiding gaat de Zandvoortse ge-
neenschap veel geld kosten. Door het
3DA was al in 1982 gevraagd hiervoor
;eld te reserveren, een verzoek dat in
984 door middel van een motie werd
lerhaald, doch weinig effect sorteer-
le. In 1985 werd het onderwerp op-
üeuw door het CDA te berde ge-
iracht, doch de toenmalige wethouder
3W, Jelle Attema, was van mening
dat het allemaal niet zo'n vaart zou
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lopen' en het onderwerp aanleg af-
voerleiding effluent werd op de op de
lange baan geschoven.

Echter de Provincie bleef bij de eis
dat Zandvoort maatregelen dient te
nemen de illegale lozingen in het duin-
gebied te beperken. Er kwam een over-
eenkomst waarbij Zandvoort vijftig
procent van de kosten voor haar reke-
ning dient te nemen, het Hoogheem-
raadschap Rijnland het andere deel.
De Provincie was dan bereid 10% van
de kosten bij te dragen. Een eenvoudig
rekensommetje leei - i dat door Zand-
voort drie miljoen minus tien procent
op tafel moest worden gelegd. "Te
hoog, deze kosten kunnen door de bur-
gers niet worden opgebracht," oordeel-
de de raad in eerste instantie.

De Provincie eiste echter medewer-
king. Voor de illegale lozingen wordt
een ontheffing verleend. "Zou Zand-
voort nu niet mee willen werken, dan
verlengen wij de ontheffing niet en
ontvangt de badplaats geen bijdrage,
ons geduld is op". Met deze boodschap
keerde destijds wethouder Flieringa
van de onderhandelingstafel terug.

Door Frits van Caspel (toen nog
raadslid, nu wethouder PW) werd in
de boeken gedoken en hij kwam met
het verrassende voorstel tegen dit
standpunt van de Provincie ten strijde
te trekken. Hij ontving steun van de
andere fracties, met uitzondering van
het CDA en Inspraak Nu, waarvan
zowel mr. Ingwersen, als mr. Gielen
waarschuwden tegen de voorgestelde
bezwaarschriften. "Ga accoord met de
kredietverlening, dan kun je later be-
zwaren kenbaar maken". Doch de
raad ging op de ingeslagen weg verder
en diende een bezwaarschrift in.

Drie ton kwijt
Na het vernemen van dit standpunt

trok de Provincie inderdaad de toege-
zegde bijdrage van ƒ300.000,- in en
weigerde de gemeente Zandvoort nog
langer een ontheffing te verlenen voor
lozingen in het duingebied.

Er volgde een hoorzitting in het Pro-
vinciehuis, waarbij een ambtenaar
het standpunt van de raad verdedigde.
De raad tekende bij de afdeling Recht-
spraak van de Raad van State be-
zwaar aan tegen het weigeren van de
verlenging van de ontheffing. Wét-
houder Van Caspel toog naar Den
Haag om (in het bezit van een handge-
schreven pleitnota) de zienswijze van
het gemeentebestuur t<? verdedigen.

Veel stormschade
ZANDVOORT - De storm die maan-

dagmiddag de kop opstak heeft in het
dorp op diverse plaatsen schade aan-
gericht. Zo moest de brandweer er aan
te pas komen toen het nabij de Krocht
dakpannen regende vanaf de R.K.
Kerk. Op de Boulevard Barnaart was
een reclamebord van een pannekoe-
kenhuis niet bestand tegen de storm,
evenals diverse ruiten. Zowel in de
Vuurboetstraat als in de Schoolstraat
gingen ruiten aan scherven. Bijzonder
getroffen werd het pand Dr. Mezger-
straat 26A waar een gedeelte van het
dak en voorgevel door de storm werden
geteisterd. In de Burgemeester Van
Alphenstraat bleek een autotrailer
niet tegen de stormwind opgewassen
en belandde, op de zijkant, dwars over
de straat. Op het Stationsplein ging
een container aan de rol, terwijl een
zomerhuis en een woonwagen de da-
ken verloren. Van het Palace Hotel
kwam verschillend bouwmateriaal
naar beneden en een raamventilator
aan de Boulevard Barnaart werd uit
het raam geblazen. Ernstige ongeluk-
ken hebben zich niet voorgedaan.

Zonder resultaat want de Zandvoortse
raad werd in het ongelijk gesteld.

Door de fracties van het CDA en
Inspraak Nu werd na bekend worden
van deze uitspraak een spoedvergade-
ring van de Zandvoortse raad ge-
vraagd. Zowel Ingwersen als Gielen
zijn hierbij uitgegaan van "te redden
wat er nog te redden valt en als het
even kan de toegezegde drie ton van de
Provincie alsnog binnen te halen".

Een extra raadsvergadering, die ge-
zien het tijdstip vlak voor de gemeen-
teraadsverkiezing, werd niet gehou-
den. Wel werd een nieuw voorstel: 'af-
voereffluent' op de raadsagenda ge-
plaatst van dinsdag 25 maart. Tevens
werd de raad gevraagd accoord te gaan
met het beschikbaar stellen van het al
in juni gevraagde krediet, en met het
Hoogheemraadschap een voorlopige
overeenkomst te tekenen waarbij zo-
wel Rijnland als Zandvoort garant
staan voor de kosten van het totale
project, zes miljoen, voor ieder dus drie
miljoen. Verder het college te machti-
gen alles te doen om ervoor te bewerk-
stelligen dat de uiteindelijke kosten
voor Zandvoort toch lager zullen wor-
den. In feite behelst dit voorstel weinig
meer dan het eerdere voorstel dat door
de raad van tafel werd geveegd.

Schuldvraag
Oudwethouder Flieringa was duide-

lijk naar de vergadering gekomen met
het standpunt "zie je wel, ik heb het je
voorspeld" en wenste in feite dat de
raad ootmoedig het hoofd zou buigen,
een verontschuldiging mompelen, het
nieuwe voorstel aannemen en over
gaan tot de orde van de dag.

De raadsleden, met name De Jong
(VVD), Toonen (PvdA) en Van Caspel
(nu wethouder PW) voelde daar wei-
nig voor. Hoewel Toonen als enige er-
kende dat de rechtskundigen (Gielen
en Ingwersen) in eerste instantie ge-
lijk hebben gekregen, bleven Van Cas-
pel en De Jong het oorspronkelijke
standpunt verdedigen. Onder aar.voe-
ring van discussiepartner Flieringa
bereikte dit debat het niveau, waarbij
gesproken kan worden van letterlijke
"riool-politiek".

Uiteindelijk werd een motie van af-
keuring tegen wethouder Van Caspel
ingediend door Inspraak Nu en de On-
afhankelijk Liberalen. De wethouder
had ten eerste op de hoorzitting ten
Provincie Huize zelf het bezwaar-
schrif t dienen te verdedigen, ten twee-
de had hij op de zitting van de afdeling
Rechtspraak van de Raad van State
zoals te doen gebruikelijk een pleitno-
ta dienen uit te reiken. Nu had hij deze
enkele dagen na de zitting naar Den
Haag gezonden. Hoewel veel raadsle-
den deze 'berisping' wel onderschre-
ven bleek bij de stemming dat de motie
met zes stemmen voor en tien tegen
werd verworpen.
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Stuifzand

• Inde Zandvoortse
raadszaal is men in de loop
der jaren al aan veel dingen
gewend geraakt. Het elkaar
vliegen af vangen, het spelen
op het aanwezige publiek,
goedkope lachertjes, zelfs
banale onzin, het is allemaal
wel eens vertoond.

• Wat zich echter
dinsdagavond 25 maart heeft
afgespeeld, sloeg alles. Men
kan nu eenmaal als
onschuldig burger zijn oren
niet geloven wanneer de
raadsleden elkaar voor 'rotte
vis' uitmaken, en daar kwam
het uiteindelijk dan wel op
neer. Persoonlijke rancune die
op een weinig verheffende
wijze werd tentoongesteld.

• Het begon allemaal al
vroeg. Bij agendapunt O, het
onderzoek naar de

geloofsbrieven en beslissing
omtrent de toelating van
nieuwbenoemde raadsleden.
Voordat een commissie
bestaande uit
vertegenwoordigers van de
zittende fracties aan het werk
konden gaan, namelijk het
onderzoeken van deze
geloofsbrieven, bracht Toonen
al een brief op tafel. Deze was
afkomstig van Jongsma die in
de verkiezingscampagne
diverse dorpelingen had
aangeschreven. Hierin wordt
gezegd:
"Onze kandidaten zullen bij
de verkiezing in de komende
periode, zich op basis van ons
programma, desgevraagd
inzetten voor de
verwezenlijking van Uw
persoonlijke wensen en
verlangens". Toonen vroeg

zich af of het woordje
'persoonlijke' in dit verband
gebruikt kan worden.

• Dit was de knuppel in het
hoenderhok gooien, Flieringa
klom direct op de pedalen om
hem van katoen te geven. Een
weinig verkwikkend begin. De
commissie besloot echter dat
hier niet van kwader trouw
gesproken zou kunnen
worden, om met de voorzitter
te spreken "misschien een iets
té hartstochtelijke campagne
gevoerd".

• En welke partij in
Zandvoort wast eigenlijk de
handen in onschuld bij de
verkiezingscampagne? Er is
een boze reactie van Amnesty
International die protesteert
tegen het gebruik van haar
embleem in de
verkiezingsfolder die huis-
aan-huis in Zandvoort is
verspreid van de PvdA. "Wij
zijn onafhankelijk en staan
los van alle partijen, dit had
niet mogen gebeuren" wordt
door Amnesty International
aangevoerd. Waarschijnlijk
heeft de PvdA ook niet
nagedacht toen zij met dit
embleem hun
verkiezingsprogramma onder
de aandacht van de kiezers
bracht. Trouwens door de
VVD is een brief verzonden
aan alle ondernemers waarin
gevraagd wordt om een
bijdrage aan deze partij om
haar verkiezingscampagne te
ondersteunen

• Tobber komt ook al

aanlopen met een gezicht
van" dat had ik je toch wel
voorspeld", maar één avondje
raadszaal was voor ons
genoeg, dus vroegen wij hem
zich strikt zakelijk op te
stellen.
Liefjes informeerde hij: "Zoals
raadslid Flieringa ?". Toen wij
hem dreigend aankeken,
veranderde hij van tactiek.

• "Weet je dat jij ook een
fout hebt gemaakt", merkte hij
onschuldig op. "Ja met dat
schone plein. De raadsleden
waren wel van plan hoor om
te komen. Jan stond al met de
bezem klaar en was op weg
naar het plein, maar toen
waren de mensen van PW net
even ietsje vlugger en met het
bezemwagentje hadden ze de
vuile troep al geklaard
voordat de politici aan het
werk konden. Ere wie ere
toekomt. Maar nu je het er
over hebt, dan kan er wel eens
fiks met de bezem gezwaaid
worden, en zeker is het niet
erg om, wanneer je in het
openbaar iemand beledigt,
ook in het openbaar je
verontschuldigingen
aanbiedt. Eerlijk is ook
wanneer je het ergens wel mee
eens bent, daar dan ook
vooruit komt. En niet je mond
houdt, omdat het je
onderhandelingspositie kan
schaden. Eerlijkheid in de
politiek, ik"heb het nog niet
meegemaakt, maar ik blijf
hopen, je weet het maar
nooit".

Sportieve elegantie bij Modern Art
ZANDVOORT - In Scandinavië

wordt een zonnige en fleurige zo-
mer verwacht. Dit mag worden
afgeleid uit de modellen die vrij-
dag getoond werden op de mode-
show van Modern Art uit Zand-
voort in Bouwes Hotel. Een klas-
sieke elegante mode, waar zowel
de jongere als de oudere vrouw, die
graag sportief gekleed gaat, zich
uitermate prettig in zal voelen.

Modern Art staat al jarenlang be-
kend als dé zaak waar men de model-
len van Marimekko en Vuokko, alsme-
de van de Nederlandse huizen 't Paap-
je en De Bobbert verkoopt. De model-
len zijn vervaardigd van 100% katoen
in verrassende dessins van strepen tot
vlakverdeling in contrasterende hel-
dere kleuren.

In een volle zaal, zowel de middag-
als de avondshow was uitverkocht,
toonden diverse mannequins met veel
flair de collectie die door het publiek
enthousiast werd ontvangen. Talrijke
'open doekjes' wanneer men tenminste
het veelvuldig bij zich roepen van de
mannequins om het model aan een
kritisch onderzoek te onderwerpen,
hieronder kan rangschikken.

Van 't Paapje komen dit jaar veel
modellen in een frisse blauw/groene
tint, van uitstekende pasvorm. Het ac-
cent valt hierbij op de mouwen, die
vaak op een speciale wijze zijn ingezet.
Ook bij andere modellen valt op dat
vaak van wijde pofmouwen met talrij-
ke plooitjes gesproken kan worden.
Bijzonder mooi de katoenen jumpers
gemaakt van glansgarens met verras-
sende motieven. Perfect op de slankge-
sneden pantalons van Tony S. Opval-
lend ook dat zowel bandplooibroeken
als de gladde dit zomerseizoen gedra-
gen kunnen worden. Bij de vele ge-
toonde tunieken zijn zeker de 'gladde'
pantalons te verkiezen boven de band-
plooi. De tunieken van Marimekko en
ook Vuokko zijn er in tal van schake-
ringen en kunnen in of boven de rok

worden gedragen, zodat een japon-
effect ontstaat.

Voor het publiek was het prettig dat
deze mode getoond werd door 'ama-
teurs die professioneel werken' zoals
de ladyspeaker Annemiek Tan het
noemde. Geen superslanke beroeps-
modellen, maar vrouwen met herken-
bare maten, waarmee het publiek zich
kon vereenzelvigen.
De show werd verdeeld, niet in model-
len, maar in kleuren. Van iedere stof
waren zeker vier modellen, te weten:
de lange wijde rechte japon al dan niet
gedragen met ceintuur, het chemisier
model, een blouse met rok, waarvan de
blouse ook in veel gevallen kan worden
gedragen als jasje. Dit alles in diverse
dessins, veel met een 'Mondriaan-ef-
fect', maar altijd in wondermooie
kleurcombinaties.
Ook werden modellen getoond van
Mary Fïnn en de elegantie van Maud
Fredin Fredholm sprong er ook nu
weer uit. Een applaus voor deze model-
len was meer dan verdiend.

Zondermeer een succes is de de col-
lectie tricot, bestaande uit driedelige
sets zoals een kokerrok met T-shirt en
polo, of een rok, polo en lange jas. Me-
dewerking werd aan de show verleend
door Brossois Schoenen uit de Kerk-
straat. Hier kan men dit seizoen te-
recht voor schoenen in welhaast alle
kleuren. Van fuchsia tot rose, van
zachtblauw tot marine. De collectie
kent gemakkelijke gevlochten 'loop-
schoentjes', sleehakken, pumps met
opengewerkte hiel of zijstukken.

Specialiteit van Modern Art zijn de
zijden modellen die in eigen atelier

worden vervaardigd. Dit seizoen kuit-
broeken met jasjes met rugplooi. Aan-
dacht ook nu weer voor de eigen collec-
tie wollen jassen. Bijzonder afgewerkt
met een bijpassende voering en ver-
sierd met opgeborduurde zakken. Een

lust voor het oog. Modern Art aan de
Thorbeckestraat tegenover het Casino
zal ongetwijfeld, evenals vorig jaar na
de show, veel getoonde modellen snel
verkocht hebben.

Kinderfilm
in bibliotheek

ZANDVOORT - Op woensdag 2
april wordt van 14.00-16.00 uur voor
kinderen vanaf negen jaar de film
'Ronja, de roversdochter' vertoond.
Dit gebeurt in de openbare bibliotheek
aan de Prinsesseweg.
Deze spannende film, naar het boek
van Astrid Lindgren, gaat over Ronja,
die bevriend raakt met Birk, de zoon
van een andere roverhoofdman.
Jammmer genoeg kunnen hun vaders
het niet zo goed met elkaar vinden.
Zou de vriendschap van Ronja en Birk
deze problemen kunnen overwin-
nen...? Kaartjes a ƒ l,- kunnen vanaf
24 maart in de bibliotheek worden af-
gehaald.

Opruiming
bibliotheek

ZANDVOORT - Zaterdag 29 maart
vindt in de Openbare Bibliotheek de
halfjaarlijkse opruiming van afge-
schreven boeken en grammofoonpla-
ten plaats. Deze kunnen worden ge-
tocht voor de prijs van ƒ l,- per stuk.
De verkoop wordt gehouden van 10.00
tot 14.00 uur.

SCHILDERWERK
AUG. v. d. Ml JE
Marisstraat 13A - Zandvoort

'Telefoon 15186

Het Pasen in
St Bavo Basiliek

ZANDVOORT - In de St Bavo Basi-
liek in Haarlem, wordt de komende
dagen extra aandacht besteed aan het
Paasfeest. De volgende diensten wor-
den deze week gehouden:

Donderdag 27 maart Witte Donder-
dag, 19.30 uur: Herdenking van het
Laatste Avondmaal met geschenken-
processie.

Vrijdag 28 maart, Goede Vrijdag-,
14.55 uur: Gezamelijke overweging
van de Kruisweg met een kinderkruis-
weg in de crypte. 19.30 uur: Herden-
•ung van het lijden en het sterven van
Dnze Heer met gezongen passiever-
naai van Jan Valkestijn.

Zaterdag 29 maart, Paaszaterdag,
22.00 uur: Plechtige Paaswake. Gezan-
gen worden verzorgd door Kathedrale
koor o.l.v. Jan Valkestijn. Tijdens deze
dienst worden 3 kinderen gedoopt.

Zondag 30 maart, Hoogfeest van
Pasen, 8.30 uur: Gezinspaasviering.
10.30 uur: Pontificale Hoogmis met als
hoofdcelebrant Mgr. H. Bomers. Ge-
zongen wordt de Missa „Christus Rex"
van Hendrik Andnessen. 12.45 uur:
Heilige mis met samenzang.

Maandag 31 maart. Tweede Paas-
dag, 10.00 uur: Gezongen latijnse
Hoogmis. 12.00 uur: Heilige mis met
samenzang. ,
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"Tuinieren is vooruitzien" Recept

TUINIEREN is weliswaar
een oud beroep, maar ook

een beroep dat met z'n tijd mee
moet. Een groenvoorziener uit
de Purmer is al bezig om tui-
nen met de computer te ont-
werpen. Ron van Kampen ver-
telt over zijn werk, zijn plan-
nen met kassen en modeltui-
nen en de voorlichting over
tuinonderhoud aan particu-
lieren. Goede adviezen vindt
hij erg belangrijk. Als actief lid
binnen de tuiniersvereniging
stelt hij ook misstanden aan de
kaak. De zijn inziens verre-
gaande concurrentie van de
Werkplaats Sociale Voorzie-
ning (WSV) en het probleem
van beunhazen in het tui-
niersvak komen verderop in
dit verhaal eveneens ter spra-
ke.

door Erik Luik

"We zitten hier in het gebouw waar
eens de koeien gemolken werden," be-
schrijft Ron van Kampen zijn huis.
De boerderij die voorheen op het erf
stond bleek in "verregaande staat van
ontbinding te verkeren". Kenners
raadden de nieuwe eigenaar aan de
boerderij te slopen. En zo geschiedde.

Ron van Kampen heeft al tien jaar
een eigen tumiersbedrijf en heeft
maar kort bij een baas gewerkt. Hij
heeft ook twee maanden in Canada
getuinierd. "Voor het beroep tuinier
heb je een vakdiploma nodig. Er be-
staan opleidingen met en zonder mid-
denstandsdiploma, maar dat heb je
wel nodig als je een eigen bedrijf start",
aldus de groenvoorziener. Met zijn
vrouw meegerekend werken er vijf
mensen m het bedrijf, van wie een de
tuinen onderhoudt. De anderen zor-
gen voor de tuinaanleg, want daar legt
Ron van Kampen het zwaartepunt. In
de winter was er geen sprake van tuin-
onderhoud. "De vorst zit op sommige
plaatsen 50 centimeter in de grond."

De tuinman heeft zich in de stille
wintertijd bezig gehouden met het
bouwen van een modeltuin, die hoogst
waarschijnlijk voor het Paasweekend
opengesteld kan worden voor het pu-
bliek. Ook de nodige opruimwerk-
zaamheden en de voorbereiding voor
de lente zijn uitgevoerd. Meestal wordt
de winterperiode bij tuinlieden benut
om de bomen en de struiken te snoei-
en. Bij Ron van Kampen's bedrijf gaat
dat niet op. "Kijk, we doen aangeno-
men werk. Als je voor de winter een
tuin van een particulier bewerkt,
moetje die tuin ook afmaken. Je kunt
niet zeggen datje pas tijdens de winter
terug komt om de bomen en struiken
te snoeien. Dat werk kunnen wij niet
vooruit schuiven."

Ron van
Kampen
ontwerpt
tuinen
met
computer

Struiken moeten kort gesnoeid worden, enige voorzichtigheid blijft echter geboden, zo waarschuwt Ron van Kampen.
(foto Dick Zoet)

Computertuinen
"Er is wel verschil tussen een hove-

niersbedrijf en een tuincentrum. Bij
een tuincentrum zien mensen al re-
sultaat voor het bij hen in de tuin
staat. Bij een bedrijf als dit gaat het
meer om de groei op langere termijn.
De mensen willen weliswaar meteen
resultaat zien, maar ze zijn op den
duur onvoordeliger uit. Tuinonder-
houd is een bezigheid dat op langere
termijn vruchten afwerpt. Met alleen
het tuintje schoffelen kom je er niet.
In de Purmer bijvoorbeeld heb je voor-
namelijk kleigrond. Mensen die voor
de winter hun tuin hebben omgespit,
zullen zeker de positieve gevolgen in
het voorjaar merken. Tuinieren is
vooruitzien".

Een belangrijk onderdeel in het tui-
niersvak vormt het opstellen van be-
heersplannen. Zoals: wanneer moet je

TIPS
Bruine plant is
niet altijd dood

Na de zeer koude februari-
maand zullen veel planten een
treurige aanblik bieden. Wees
echter niet te snel met het wég-
halen van deze planten. Niet alle
bruinkleurige zijn echt dood.
Veelal komt er toch wel leven in
zo'n plant. Het is zonde om de
plant direct in de vuilnisbak te
deponeren, dus wacht even voor
u nieuwe gaat kopen.

Heeft uw gazon nog niet de
mooie groene kleur van vorig
jaar, dan bent u misschien verge-
ten om het gras mest te geven.
Strooi dan nog even wat kunst-
mest "12-10-18". De hoeveelheid
is l kilo op 20 vierkante meter
grasveld.
Begin april kunt u het grasveld
verticuleren (uitkrabben van
dode grasresten). Vervolgens
moet u het beluchten en eventu-
eel bijzaaien.
Voordat u weer gaat maaien,
kunt u het beste de maaimachine
laten slijpen. Een botte maaier is
voor het grasveld net zo slecht
als een versleten naald op een
pick-up voor een elpee.

Oude takken
moeten gesnoeid

Als de Forsythia is uitgebloeid,
moeten we hem gaan snoeien. De
takken die het beste hebben ge-
bloeid (de oudste) moet terugge-
snoeid worden tot op de grond.
Met de takken die het vorige sei-
zoen zijn gegroeid moet voor-
zichtig omgegaan worden. Deze
bloeien het volgende jaar. Door
het wegsnoeien van de oudere
takken dwingen we de plant tot
het maken van nieuwe scheuten.
Deze zullen het tweede jaar gaan

Hovenier Ron van Kampen bij zijn modeltuin, gerealisee
vruchtbare poldergrond van de Purmer.

Ie zeer
(foto Dick Zoet)

bloeien. Het amandelboompje of
Primus Tribola moeten we na de
bloei terugknippen tot 10 centi-
meter boven de entknoest. De
laat-zomer en de winterbloeien-
de heide snoeien we nu ook terug
tot onder de bloemresten. Er
moet echter altijd blad of schub-
ben aan de plant blijven, anders
snoeit u ze dood. Als we de heide-
planten niet snoeien worden ze
elk jaar hoger en na enige tijd
worden ze kaal van onderen.
Dan is het al te Iaat.

De treurwilg of treurkatjes met
zijn mooie witte katjes in het wit
moet men ook zo af en toe terug-
snoeien. Elk jaar kunnen er een
paar oude takken weggehaald
worden. Ook is het mogelijk om
alles tot 10 centimeter boven de
ent weg te knippen.

Bestrijding op
biologische basis

Biologische bemesting en be-
strijding zijn items waar steeds
meer over te lezen is. Voor biolo-
gische bemesting kunt u bloed-
en beendermeel gebruiken. Dit
bevat veel stikstof wat nodig is
voor een goede groei en een

mooie groene kleur van de blade-
ren. Dit moet echter wel gecom-
bineerd worden met mest of
compost. De plant krijgt anders
te veel eenzijdige voedingsstof-
fen.

Een nieuwe methode in de fa-
bricage van hulsvuilcompost is
de proef om het organische afval
gescheiden van het andere vuil
op te halen. Dit komt al in veel
gemeenten voor. De compost be-
vat geen plastic, glas en zware
metalen meer. Het is dus een zeer
milieu-vriendelijke bemesting.

Ook bestrijdingsmiddelen op
biologische basis wordt steeds
beter en vollediger. Zo bestaan er
nu brandnetelextracten tegen
bladluis en koolvlieg. Quasia te-
gen luis, spint en kleine rupsen.
Tenslotte knoflook tegen vogel-
en insectenvraat en boeren
wormpreparaat tegen wortel-
vlieg.
Naast deze biologische bes t rij-
dingsmiddelen kunt u plantver-
sterkende zeewierextracten ge-
bruiken om de plant meer weer-
stand te geven.
Alleen door zelf proberen merkt
u hoe deze middelen u behulp-
zaam kunnen zijn en toch niet
schadelijk zijn voor het milieu.

iets planten, met welke grondsoorten
heb je te doen en hoe toereikend zijn de
financiële middelen. Ron van Kam-
pen is volgens zijn zeggen de eerste
tuinier die alle gegevens in de compu-
ter gaat stoppen.

"Je voert de gegevens in en voor iede-
re afzonderlijke tuin kun je een be-
heersplan opstellen. Wij onderhouden
veel grote tuinen waarvoor je precies
kunt bepalen welke struiken en bo-
men je kunt gebruiken. We onderhou-
den ook kleine tuinen van particulie-
ren. Ja, het idee dat alleen bewoners
van bungalows hun tuin laten aanleg-
gen en onderhouden is een sprookje. Ik
heb veel tuintjes in nieuwbouwwij-
ken."

"We zijn aan het kijken hoe rendabel
het is om het bedrijf te automatiseren.
Het is leuk als je een computer-ge-
stuurd beheersprogramma voor een
tientje ofzo kunt aanbieden aan je
klanten. En dat gaat niet als het appa-
raat dertig duizend moet kosten".

Beunhazen
Wat kan een tuinier beter wensen

dan een rooskleurige toekomst? De
realiteit voor deze branche is volgens
Ron van Kampen echter niet zo floris-
sant. Landelijk gezien wordt er nog
maar 6 % van de tuinen door vaklieden
onderhouden en aangelegd. "Dit is
voornamelijk te wijten aan een herzie-
ne wet." Voorheen was het mogelijk
onderhoudskosten af te trekken van
de belasting. Dat is door de overheid
gewijzigd, waardoor de mensen nu zelf
de hark ter hand nemen, "of het door
beunhazen laten doen, die dik onder
de prijs werken."

de tuinier de plaats Wassenaar. "Dat
was nou het dorado van de hoveniers,
maar dat is helemaal ingestort. De
nieuwe wetgeving en de zwartwerkers
zijn daar debet aan," stelt Ron van
Kampen. Zelf is hij actief in de lande-
lij ke tuiniers vereniging de Kring
Tuin-en Landbouwvoorziening. Zo
komt het gesprek op de sociale werk-
plaats Waterland, waar Ron van
Kampen niet kritiekloos aan voorbij
wil gaan. De WSV (Werkplaats Socia-
le Voorzieningen) wordt door de over-
heid gesubsidieerd en het biedt werk
aan mensen die veel begeleiding nodig
hebben.

"Op zich een hele goede instelling.
Het probleem gaat zich nu voordoen
dat ze steeds meer op het gebied van de
tuinaanleg komen. En ook het onder-
houd bij particulieren wordt steeds
meer door de werknemers van de WSV
gedaan. Vroeger bestonden hun werk-
zaamheden alleen uit het onderhou-
den van bijvoorbeeld gemeenteplant-
soenen, scholen en tuintjes van be-
jaarde mensen."

De sociale werkplaats is geen risico-
dragend bedrijf. Dit houdt in dat als er
te weinig of geen winst wordt geboekt,
de overheid de tekorten aanvult. Bo-
vendien werkt de WSV belastingvrij
en dat scheelt bijna 20 procent van de
kosten voor degene die zijn tuin laat
aanleggen of onderhouden. In minde-
re mate telt het probleem van het aan-
tal tuinlieden dat de WSV kan inzet-
ten tegenover het aantal dat een tui-
niersbedrijf in dienst kan nemen. "Ze
werken met zes/zeven man waar wij
met z'n drieën werken. Maar hun pro-
ductiviteit ligt begrijpelijkerwijs ook
lager," meent Van Kampen.

Tuinman uit Westzaan, heeft het pro-
bleem met DSW al bij de gemeente
Zaanstad aangekaart. Met succes is
hij met wethouders gaan praten. Mijn
collega's en ik willen hetzelfde in Wa-
terland bereiken."

Hydrocultuur

Als voorbeeld van deze misère noemt "Mijn collega in de Zaanstreek, Han

Ron van Kampen vindt voorlich-
ting aan klanten een belangrijk aspect
van zijn werk. Op deze pagina staan
enkele tips van zijn hand. "Het is zo
zonde als mensen hun tuin slecht on-
derhouden omdat ze niet weten hoe
het moet. Zo heb je bijvoorbeeld
boompjes of struikjes die er na een
vorstperiode dood uitzien. Vaak ko-
men die weer helemaal op in het voor-
jaar. Of een conifeer die juist in de
winter als een juweel in de tuin staat
maar tijdens de lente het loodje legt,
omdat zijn wortels bevroren bleken.
Dat zijn zo van die dingetjes die je
moet weten."

"Er zijn ook ontzettend veel proble-
men met huiskamerplanten die boven
een c.v. op de vensterbank staan.
Daarom zijn we een hydrocultuur aan
het ontwikkelen in een van onze kas-
sen. Die zijn dan wat beter bestand
tegen die c.v.-warmte. En met zo'n mo-
deltuin, die hopelijk voor de Paas héle-
maal klaar is, kun je aardig wat voor-
lichting geven."

Zijn vrouw valt hem bij: "We
gaan tuinmeubelen verkopen, als
het mooi weer wordt in de zomer.
En zelf maak ik bloemstukken.
Ook grafwerk verzorgen we." "Dat
klinkt allemaal weer even minder
vrolijk", glimlacht Ron van Kam-
pen. "Maar ook dat hoort erbij".

'Goede zit' is een vereiste
IEDER MENS HEEFT zo'n

zijn eigen manier van zitten.
De één zit graag lekker onder-
uit gezakt op een bank, de an-
der juist liever stevig rechtop
in een fauteuil. Persoonlijke
adviezen voor een 'goede zit'
zijn dan ook moeilijk te geven.
Daarvoor kan men met per-
soonlijke zitwensen het beste
bij de woninginrichter terecht.
Om toch enig houvast te geven
bij het kiezen van het juiste
zitmeubel, volgen hier enkele
algemene weneken waar men
op moet letten.

Voor een goede zit is het van belang
dat de wervelkolom en de nekwervels
op de juiste plaatsen voldoende onder-
steund worden. Een rug met hoofd-
steun kan dat ook indien het hoofd-
steun te ver naar voren of achteren
helt, of voor uw lengte niet op de ge-
schikte plaats zit. Geen mens is im-
mers hetzelfde gebouwd, daarom is het
soms ver te zoeken naar het juiste zit-
meubel.

Schoonmaken van de buitenkant
DE BUITENKANT VAN het huis

heeft in deze tijd heel wat meer te
lijden dan vroeger. In de lucht rond-
dwarrelende afvalstoffen van chemi-
sche industrieën, de beruchte zure re-
gen, met spuitbusjes khederende of
met verfbommetjes gooiende mini- en
maxivandalen, alle tezamen doen ze
een aanslag op gevelwerk van gebou-
wen en huizen. Dit ontsiert in vaak
irriterende mate, maar het kan ook de
'gezondheid' van het gevelwerk aan-
tasten.

Een gevel van onder tot boven gron-
dig schoonmaken is bepaald geen
klusje dat je op een vrije zaterdag ge-
zellig even klaart. Het is veel gevallen
zelfs de vraag of je zo'n karwei als doe-
het-zelver eigenlijk wel aan kunt. Men
kan met zuren, alkaliën of speciaal
voor dit doel ontwikkelde chemicaliën
werken. Maar dat zijn toch allemaal
spullen waarmee je voorzichtig moet

• Het maandblad Doehetzelf be-
steedt aandacht aan het schoonma-
ken van de gevels.

omgaan. Durf je het aan, dan is een
advies van een deskundige voor de
juiste dosering bijna altijd dringend
nodig.

Het maandblad doe-het-zelf heeft in
zrjn laatste nummer ook alle aspecten
van het 'gore-gevel-probleem' heel
duidelijk in kaart gebracht. Voor- en
nadelen van elk der vele reinigingssys-
temen worden duidelijk vermeld. Voor
bepaalde steensoorten kunnen enkele
methoden namelijk erger zijn dan de
kwaal zelf. Je huis wordt wel schoon,
maar is daarna misschien des te ge-
voeliger voor nieuwe verontreinigin-
gen. Doehetzelf verwijst naar maatre-
gelen die na het reinigen genomen
kunnen worden om hernieuwde aan-
tasting van de geveloppervlakte zo
goed en zo lang mogelijk te verhinde-
ren... zowel van de zure regen als de
producten van de graffiti-leuzespui-
ters.

• Zowel zitting als rug zijn onafhan-
kelijk van elkaar in drie standen ver-
stelbaar. Beensteun los te koop.

Voorts is het van belang dat zitdiep-
te en zithoogte overeenstemmen met
de zitmaten. Is de zitting te hoog, dan
loopt men het risico dat de bloedvaten
in dijbenen en knieholten worden af-
gekneld met als hinderlijk resultaat:
slapende benen. Een te lage zit geeft
een vermoeid gevoel in de benen, om-
dat de zitting dan niet voldoende
steun kan bieden aan de bovenbenen.

Ook de stand van zitting en rugleu-
ning is belangrijk voor een comforta-
bele zit. Staat de rug te schuin, dan
krijgt u na enige tijd zitten het gevoel
onderuit te glijden. Hetzelfde geldt
voor een te vlakke zitting.

Een juiste zithoogte is die waarbij
men de voeten naast elkaar op de
grond kunt zetten terwijl de onder-
kant van de benen prettig worden ge-
steund, zonder daarbij enig gevoel van
druk te ondervinden.

Zitmaten
De zithoogte van bank of fauteuil

ligt tussen de 38 en 43 centimeter.
Rughoogte van de meeste zitmuebels
varieert van 72 tot 90 centimeter. Een
bank moet per zitplaats 45 centimeter
ruimte bieden. Betreft het een zitmeu-
bel met ondervering in zitting, rug- en
armleuning dan dient daarvoor een
vulling te zijn aangebracht van 8 cm
(zitting), 7 cm (rug) en 4 cm (armleg-
gers). Heeft het zitmeubel geen onder-
vering, dan is voor comfortabel zitten
een polyetherlaaag wenselijk van 22
cm voor de zitting, 11 cm voor de rug
en 7 cm voor de armleggers.

Bij het kopen van fauteuils moet
men er vooral ook goed op letten op de
plaats van de poten. Staan deze te ver
naar binnen, dan is het mogelijk dat
men bij het gaan zitten of verzitten
met stoel en al achteroverwipt. Bij een
hoge fauteuil mogen de achterpoten
niet meer dan 20 cm naar binnen
staan. Aan de voorzijde bedraagt deze
afstand vanuit de voorzijde van de zit-
ting gemeten 16 cm.

Zitmeubelen worden als regel ont-
worpen voor de doorsnee man of
vrouw. Wie toevallig wat langer of

kleiner, dikker of dunner dan 'de ge-
wpne man' dan lijkt het wel ééns moei-
lijk om het juiste zitmeubel te vinden.
Het is er waarschijnlijk wel, alleen zal
men wat langer moeten zoeken. Overi-
gens zijn er zitmeubelprogramma's
waarvan de diverse onderdelen in ver-
schillende standaardmaten geleverd
kunnen worden. De meubelfabrikan-
ten zien ook wel in dat niet ieder mens
hetzelfde is, vandaar dat maatwerk in
zitcomfort steeds meer aandacht
krijgt van de meubelontwerpers.

Zelf gemaakte mayonaise smaakt
doorgaans veel beter dan mayonaise uit
een pot of tube. Daar er in fabrieksmay-
onaise wél en in zelfgemaakte mayonai-
se geen conserveringsmiddelen worden
verwerkt 'is de houdbaarheid van zelf-
gemaakte mayonaise niet langdurig.
Wanneer de saus op een koele plaats -
bijvoorbeeld in de kelder of in de groen-
tela van de koelkast- wordt bewaard, is
hij na 10 of 12 dagen nog genietbaar.
Langer bewaarde mayonaise uit eigen
keuken krijgt na twee weken een wat
ranzige smaak, die toeneemt naarmate
de mayonaise langer blijft staan. Het is
dus verstandig niet teveel mayonaise
tegelijk te maken.

In verband met de houdbaarheid van
zelfgemaakte mayonaise is het goed te
weten dat mayonaise die lang met een
garde (met de hand of electrisch) is ge-
roer d en waarbij het kloppen zoveel
mogelijk is beperkt langer houdbaar is
dan mayonaise die uitsluitend geklopt
is, waardoor er veel meer lucht in de
saus is geslagen en waardoor de kans op
het ranzig worden van de olie wordt
vergroot.

Toost 'poire'
U heeft nodig:
4 sneetjes geroosterd brood
40 g boter
100 g rauwe ham
4 rijpe peren of 8 halve ingemaakte
peren
perper
mayonaise
8 plakken Goudse kaas •

Het geroosterde brood in tweeen snij-
den en beboteren. Beleggen met de in
kleine blokjes gesneden rauwe ham en
de geschilde en gehalveerde peren of de
uitgelekte ingemaakte peren er boven
op leggen.

ledere halve peer met een beetje
mayonaise bestrijken en met een plak
kaas beleggen. Op een ingevette, vuur-
vaste plaat leggen en in een matig war-
me oven zolang bakken, tot de kaas, tot
de kaas begint te smelten.

Praktische gids
over verbouwing
van badkamers

WIE EEN badkamer-
verbouwing of -

verandering overweegt, is
in het algemeen niet zo
geïnteresseerd in allerlei
experimentele trends,
maar juist in doordachte
en wat meer duurzame
ontwerpen. Het
installeren moet dan ook
nog bij voorkeur
professioneel gebeuren en
dat alles mag het budget
liefst niet overschrijden.

Een badkamerverbouwing
loopt echter altijd in de papieren.
Maar wie de nieuwe WELKE-
koopgids over badkamers
doorleest, zal merken dat met een,
•doordachte aanschaf en een
praktische indeling, behoorlijk
wat geld gespaard kan worden.

Er zijn vele redenen om een
badkamer te vernieuwen: het
sanitair kan verouderd zijn of
versleten, u hebt behoefte aan
meer comfort in een grotere
ruimte, of er komt bijvoorbeeld
gezinsuitbreiding die nieuwe
eisen stelt aan de inrichting van
de badkamer.

De gids voor badkamers gaat
ook dit keer weer uitgebreid in op
de vele facetten van het
inrichten van de badkamer. Van
wasbak tot Whirlpool, van bidet
tot boiler. Mogelijkheden en
moeilijkheden worden
besproken. Handig is dat elk
artikel wordt besloten met een
productie-overzicht, waar de
verschillende merken met hun
prijzen staan vermeld. Zo is
eenvoudig een globale keuze te
maken.

Maar nfet de aanschaf van het
sanitair is men er natuurlijk
niet. Kleuren kunnen een
badkamer m^ken of breken. Die
beige pasteltiht die er in de folder
zo leuk uitzag^, kan onder een
•andere lamp opeens een heel
ander aanzien geven. Maar ook:
hoe onderscheid ik kwaliteit van
rommel? Is subsidie op mijn
badkemerverbouwing mogelijk?
Moet er geld worden geleend of is
verhoging van de hypotheek
voordeliger? Allemaal zaken die
er in deze gids aan de orde
komen.

De Badkamergids is bij de
tijdschriftenhandel te koop voor
ƒ 4,95.
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APPLAUS...VOOR DEZE

^PENN
TENNISBALLEN

gaan lekker lang mee

GEEN

TENNISSOKKEN
tube model, één maat

past dus
iedereen,

wit met geringde band
en badstof zool

ISOSTAR
de ideale drank bij

lichamelijke inspanning,
puur natuur. Bestaat uit
natuurlijke grondstoffen

en smaakt verfrissend

BLIK
250 ml ,

i '

geen

KINDER
JOGGINGPAK

507- acryl,
50'/. katoen.

In 3 frisse
modieuze kleuren,

maten: 116 t/m 164

OERDEGELUK HOLLANDS
FABRIKAAT

DAMES
JOGGINGPAK

100V. acryl.
In diverse modekleuren,
zoals: kobalt, fuchsia,
jade etc. Alle maten

GEEN 32.50

DAMES of
HEREN
FIETSEN

BADSTOF

WAS-
HANDJES

100'/. katoen • f rotte.
Diverse uni-kleuren

met frisse streepdessins.
Zoek uit - grote keus

«V

'* """*^4

BADLAKEN
SIZE FORMAAT 70 x 130
V keus, dus 100'/. katoenen
badstof, div. fraaie dessins.

'•«'• , 3m
NU t

, - ' . - * r , j iV ,:
•-. - ̂ ' \>£}V
'•̂ u, „w""̂

kompleet uitgevoerd met verlichting • slot • standaard
reflector • gesloten kettingkast • reflecterende pedalen
wielmaat: 26 x 1 3/8 • zwarte banden/witte bie

yppy i"r̂ '̂ l̂£ ;̂

ONTHARINGS
vooreen

'gladde mooie huid

TUBE 50 ml

PASTELKLEURIGE
HOOFDKUSSENS
goed gevuld met polyaether vlokken,

maat: 60 x 70 cm

MAPLE LEAF
SPORTLIFE JONGENS BAD-

GEEN 9,95 MAAR : KAUWGUM ofZWEMSLIP
zonder suiker en in die
handige doordrukstrip,
smaken: peppermint,

smash mint, cool mint
. en Donald gum

duo
pack r,i7^

100'/. polyester, uni-gekleurde
slip met leuke streepdessins.

4 kleuren, maten: 128 t/m 176

HAASFILET- HAGEL W/TTE

iïj/
' SV/W

•J?É^

n t. 8634

HOOFDDORP
Marktlaan 55

NIEUW VENNEP
Hoofdweg 1185

ZWANENBURG
Dennenlaan 19

ZANDVOORT
Burg. Engelbertsstraat 21

óólc opzoferdog l gulden
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Politiek Zandvoort positief
over verleggen van circuit

ZANDVOORT- De plannen
om een deel van het circuit te ver-
leggen worden door alle politieke
partijen met instemming begroet.
De reacties van de diverse partijen
variëren van gematigd positief
(CDA) tot laaiend enthousiast
(Gemeentebelangen). Wel worden
nog kanttekeningen geplaatst bij
de financiële haalbaarheid van de
plannen.

Vorige week werd bekend dat de di-
rectiê van het Circuit Zandvoort BV
in een gedeeltelijke verlegging van het
circuit de enige mogelijkheid ziet om
de geluidsoverlast te reduceren. Door
de verlegging zou het circuit vierhon-
derd meter verder van de bebouwde
kom af komen te liggen. Hierdoor zou-

den minder geluidwerende maatrege-
len nodig zijn. De plannen omvatten
verder een verbetering van de veilig-
heidsvoorzieningen en de accommo-'
datie op het circuit. Het publiek krijgt
een beter uitzicht op het totale tracé.
Door de verplaatsing van de baan ont-
staat bovendien een extra mogelijk-
heid voor woningbouw. Sportterrei-
nen die nu nog in de bebouwde kom
liggen kunnen te zijner tijd richting
circuit verhuizen. Op de vrij gekomen
terreinen kunnen dan woningen gere-
aliseerd worden. De gedeeltelijke me-
tamorf ose houdt ook in dat het bunga-
lowpark (het zogenaamde Mabon-
plan) naast het circuit kan worden
aangelegd. Door de verplaatsing van
de baan lijkt men namelijk niet in de
knoop te komen met de wet Geluid-
hinder.

De Zandvoortse politici reageren
zonder uitzondering positief op de
plannen. Mevrouw H. W. de Jong
(VVD) zegt het vooral verheugend te
vinden dat nu de ruimte is gevonden
om ook het Mabon plan van de grond
te tillen: „Een goede zaak," aldus De
Jong, „ik denk dat er nu minder snel
problemen kunnen ontstaan. Aan de
andere kant is het natuurlijk wel zo
dat het geen kwestie is van „eventjes
verleggen"; het gaat hier om een pro-
cedure die jaren kan duren en waar
ettelijke miljoenen mee gemoeid zijn.
Maar het is een plan waar we zeker
positief tegenover staan."

Ook de PvdA is van mening dat de
plannen het overwegen waard zijn.
„Maar", aldus Ineke Wind, „alleen als
we bij het Rijk aankloppen voor finan-
ciële middelen. Ik zou met nadruk
willen stellen dat de uitvoering van
het plan alleen dan haalbaar is."

Peter Ingwersen (CDA) ziet de plan-
nen van de circuit-directie als een
„mogelijke oplossing". Hij stelt zuinig-
jes vast dat het hier gaat om een „inte-
ressante brainstorming" en is het met
de PvdA eens dat alleen met de hulp
van de hogere overheid het een en an-
der kan worden gerealiseerd. „Elke
verandering en verbetering is meege-
nomen," reageert Jan Termes (D'66)
„hoewel de verdere consequenties nog
niet te overzien zijn." Termes pleit
naast financiële hulp van het Rijk
voor een injectie vanuit het bedrijfsle-
ven: „Ik denk niet dat de gemeente in
staat is om een geldelijke bijdrage te
leveren." aldus Termes.

Dol enthousiast tenslotte, is Jan
Jongsma van Gemeentebelangen:
„Het is het meest geweldige plan datje
kunt bedenken. Het circuit is toch wat

. verouderd en als je het dan met weinig
moeite kunt vernieuwen en dan nog
een stuk verder van de bebouwde kom
afkomt te zitten ook, zeg ik: prima!"

Suggestie PvdA:

'Betrek consument meer
bij woningbouwbeleid'

ZANDVOORT - Er komt haar partij. Volgens Wind zou een'Ad-
een onderzoek naar de wense-- viesraad voor de Volkshuisvesting'on-
lijkheid van het instellen van
een Volkshuisvestingscom-
missie. Volgens de PvdA kun-
nen de consumenten door het
bestaan van een dergelijke
commissie meer bij het wo-
ningbouwbeleid worden be-
trokken. VVD en CDA zetten
op dit moment weliswaar
vraagtekens bij de noodzaak
van de commissie, maar wijzen
de PvdA-suggestie niet zon-
dermeer van de hand.
De instelling van een Volkshuisves-
tingscommissie kwam aan de orde tij-
dens de tweede vergadering over de
collegevorming, vorige week donder-
dag, waar ondermeer over Volkshuis-
vesting werd gesproken. Ineke Wind
(PvdA) verwoordde de suggestie van

dermeer een vertegenwoordiger van
het Ouderenplatform in haar gelede-
ren moeten hebben. Peter Ingwersen
(CDA) vindt het betrekken van de
woonconsumenten pp zichzelf een
goede zaak, maar hij vreest wel voor
vertraging bij de uitvoering van het
beleid. Hij ziet meer heil in het gebruik
maken van de kennis en ervaring v<m
woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht (EMM). Mevrouw de
Jong (VVD) meent dat het volkshuis-
vestingsbeleid meer een zaak van het
gemeentebestuur zelf is. Uiteindelijk
werd besloten dat er een onderzoek
naar de wenselijkheid van het instel-
len van een Volkshuisvestingcommis-
sie komt.

Maar bij een dergelijk onderzoek
kan men de hulp van de woningbouw-
veremging niet missen. De partijen
kwamen dan ook tot de conclusie dat
het zinnig zou zijn om een einde te

maken aan de slechte verhouding met
EMM. Plannen van PvdA-zijde om de
toewijzing van huurwoningen volle-
dig door de gemeente te laten verzor-
gen, werden om die reden niet aan-
vaard. Als slechts de gemeente wonin-
gen zou toewijzen, zou het inschrij-
vingscriterium van de womngbouw-
vereniging namelijk komen vervallen
en zou de verhouding opnieuw bekoe-
len.
VVD-ster de Jong stelde verder voor
om via een commissie of een speciale
beroepsprocedure de toekenning van
sociale indicaties met meer waarbor-
gen te omkleden. Volgens haar is de
punten-toekenning op grond van een
sociale indicatie momenteel onvol-
doende geregeld:"Terwijl voor een me-
dische indicatie een gehele procedure
geldt, worden sociale indicaties zonder
duidelijke criteria bepaald", aldus De
Jong.
Afgesproken werd dat ook een onder-
zoek wordt gedaan naar de levensvat-
baarheid van een commissie die dit
probleem onder de loep neemt. Verder
zullen de toewijzingscriteria periodiek
op hun waarde getoetst worden. In het
Volkshuisvestingsprogramma wordt
bovendien opgenomen, dat de heffing
van leges voor inschrijving als wo-
ningzoekende in de toekomst moeten
komen te vervallen

WATER-
STANDEN

HNJ LENGTE (MM) = 00035
Bestemd voor de kranl van 3 apn

WATERSTANDEN

Datum
3 apr
4 apr
5 apr
6 apr
7 apr
8 apr
9 apr
10 apr

HW LW
11 230601
00 24 07 30
01 32 09 00
02 30 10 25
03 16 00 13
035601 10
0431 0152
05240041

HW

1249
1403
1457
1537
1612
1645
17 18

LW
19 19
2059
2216

11 08
11 53
1234
1313

Maanstanden 9 april NM 808 uur
Sprmgtij 10 apr NAP + 98 cMDe spoorwegen hebben in het paasweekend dieseltreinen ingezet. Dat mocht echter nauwelijks baten. De horde

toeristen die men verwachtte, bleef vanwege het slechte weer weg. foto Berioit

Actiegroep 'Station' fietst naar Den Haag
ZANDVOORT - De actiegroep

'NS Station Zandvoort moet open
blijven' zal dinsdag 8 april een pe-
titie aanbieden aan de voorzitter
van de vaste Kamercommissie
van Verkeer en Waterstaat in
Den Haag. In de petitie, die door
3000 Zandvoorters werd onderte-
kend, wordt ondermeer gevraagd
het besluit van de Nederlandse
Spoorwegen om het station na 21
uur te sluiten, terug te draaien.

De actiegroep zal dinsdag per fiets
naar Het Binnenhof vertrekken. Wie
mee wil fietsen kan zich aanmelden bij
Gerda de Blaauw, van het VVV-kan-

toor Zandvoort, tel.02507-17947. Het is
de bedoeling dat de schare fietsers om
8 uur vanaf Station Zandvoort zal ver-
trekken. De actiegroep heeft voor de
noodzakelijke begeleiding gezorgd; een
aantal mensen van het Rode Kruis zal
met het peloton meef ietsen. Overigens
roept men ook mensen die op een an-
dere wijze naar Den Haag willen gaan
op, om hun protest te laten klinken.
De aanbieding van de petitie, aan
voorzitter H.Rinks van de vaste Ka-
mercommissie van Verkeer en Water-
staat, geschiedt om 13.45 uur.

De actiegroep, waarin vele orgamsa-
ties vertegenwoordigd zijn, het m ja-
nuari van dit jaar voor het eerst van
zich horen. 'Station Zandvoort moet
blijven' werd opgericht naar aanlei-
ding van het voornemen van de NS om
van 3 maart tot 20 april in verband
met herstelwerkzaamheden geen trei-
nen naar Haarlem te laten rijden. Ver-
der kondigden de spoorwegen aan om
het station 's winters na 21 uur te
sluiten. Zoals bekend kwam de NS
enigszins aan de protesten uit Zand-
voort tegemoet, door in het paasweek-

end dieseltreinen te laten rijden. Maar
de vervroegde sluiting van het station
blijft een doorn in het oog van menig
Zandvoorter. Vooral bejaarden en ge-
handicapten worden ernstig door deze
maatregel gedupeerd. Het laaggelegen
perron is in de avonduren slechts via
een schuine helling te bereiken en m-
validen missen elke vorm van hulp. De
actiegroep is er verder van overtuigd
dat de onbewaakte fietsenstalling
diefstal in de hand zal werken. Boven-
dien vreest men vernielingen aan het
station.

ADVERTENTIE

(of Life)

zaterdag 5 april
LAKE VILLE COMBO
m.m.v. Emille de Graaff

LIVE JAZZ
aanvang 21.00 uur

VRIJ ENTREE!!
Haitestraat 56a

Aanhouding
inbrekers

ZANDVOORT - De gemeentepolitie
van Haarlem heeft vorige week twee
mannen aangehouden, die voor in to-
taal 4 ton aan goederen hebben gesto-
len. De mannnen bemachtigden hun
buit in Haarlem en omstreken. Ook
een aantal' Zandvoortse woningen
werd bezocht. Het gaat om inbraken
in de Pieter Leffertstraat, de Troel-
strastraat, Vinkenstraat, Tolweg, Bil-
derdijkstraat, Helmerstraat,
J.P.Thijsseweg, de A.J.van der Mool-
enstraat en de Patrijzenstraat. De in-
braken vonden plaats in de maanden
januari en februari van dit jaar.

Aantal leden verdubbeld

Hanze had goed jaar
ZANDVOORT - De Federatie

Handelsvereniging Hanze Zand-
voort (HHZ) blikt met tevreden-
heid terug op 1985. De HHZ be-
schouwt het feit dat er een begin
is gemaakt met een onderzoek
naar de maatregelen om het toe-
risme te stimuleren als een abso-
luut hoogtepunt. Voorts toont
men zich tevreden met het bijna
verdubbelde aantal leden. De vo-
rig jaar georganiseerde activitei-
ten worden als „geslaagd" be-
schouwd. Dit blijkt uit het zojuist
verschenen jaarverslag.

De HHZ, die de belangen van de bij
haar aangesloten Zandvoortse onder-
nemers behartigt, hoopt aan het einde
van dit jaar de resultaten van het ge-
noemde onderzoek in de publiciteit te
kunnen brengen. Men verwacht dat
diverse acties en maatregelen nodig
zullen zijn om het toerisme „ook in de
toekomst als draagvlak voor de econo-
mie te behouden en zo mogelijk te ver-
sterken".

Verder wil men inhaken op een ge-
meentelijke structuurstudie „om het
economisch belang van het midden-
en kleinbedrijf beter naar voren te
brengen",

Het onderzoek dat uiteindelijk het
toerisme moet bevorderen wordt ver-

richt door een extern bureau, ge-
naamd „Terp". De kosten van het to-
tale onderzoek bedragen 80.000 gul-
den. Het Ministerie van Economische
Zaken neemt daarvan de helft voor
haar rekening. Verder draagt de Ka-
mer van Koophandel 10.000 gulden bij.
Ook de gemeente Zandvoort doet een
duit (groot: 5000 gulden) in de zak.

Het ledental van de HHZ groeide
verleden jaar van 98 naar 186. Secreta-
ris J. H. Oonk: „Ja natuurlijk zijn we
daar blij rroe. Des te groter dat aantal
is, des te minder andere instanties om
je heen kunnen." Hij kondigt verder
een naamsverandering van de federa-
tie aan. Voortaan zal men onder de
naam „Ondernemers Vereniging
Zandvoort" opereren. Oonk: „Die
naam verwoordt een wat ruimer be-
grip. En dat zal denken wij de leden-
werving in de komende tijd ten goede
komen."

Terugkijkend op 1985 constateert de
ondernemersvereniging dat de geor-
ganiseerde activiteiten succesvol wa-
ren. Zowel het Midzomernachtfestival
als het Grandprixfestival konden zich
verheugen in een grote bezoekersscha-
re. Ook de acties rond Sint Nicolaas en
Kerst krijgen het predikaat „ge-
slaagd"mee.

De vereniging toont zich bovendien
gelukkig met de oprichting van de
overkoepelende evenementenverem-
ging „Zandvoort Promotion".

ADVERTENTIES

een
vlot leren

jack?
see Morris

before
you buy

Haarlem:
Barteljornsstr 20 (bil Grote Markt)

tel.(023)312655
'Amsterdam

Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)
tel.(020)223596

Zandvoopts Nieuwsblad
zoekt

1 vaste bezorger/ster
en

res. bezorgers/sters
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zomermaanden en bij ziekte

Tel. 17166
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WEEKMEDIA OP
MICROFICHE '•
Bel nu voor een

abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485 :

ZAND VOORT- Het is het nationaal
l april genootschap opnieuw gelukt
om vele landgenoten beet te nemen.
Een aantal leden van het genootschap
verscheen afgelopen zondag in het TV
programma Sprekershoek waarin de
stichting Hollands Glorie werd voor-
gesteld. De zojuist opgerichte stich-
ting zou zich ten doel hebben gesteld
om waardevolle aangespoelde spullen
te vergaren en daarvoor op korte ter-
mijn een Juttermuseum te openen.
Ook zou het gezelschap zich hebben
aangesloten bij de Engelse milieu-ac-
tie 'Save the cockel and the sea', waar-
mee een met/ uitsterven gedoemde
schelp beschermd zou moeten worden.

Zowel de oprichting van Hollands
Glorie als de actie voor het behoud van
de zo bijzondere schelp kwamen zeer
geloofwaardig over. Er kwam zelfs een
heuse conservatrice van het nog op te
richten museum aan het woord, die de
kijkers vertelde op welke aangespoelde
zaken en wetenswaardigheden Hol-
lands Glorie het gemunt had.

Ook werd duidelijk dat momenteel
een grote hoeveelheid Kokkelschelpen
op het Zandvoortse strand aanspoelt.
Het bijzondere aan de bedreigde
schelp zou zijn dat hij op de zeebodem
gevonden gouden munten bijeengaar-
de. Een garnalenvisser toonde dat het

Nationaal l April Genootschap
draait TV-kijkers een loer
publiek elke dag vele exemplaren kon
verschalken. Het aardige was, dat het
Nederlands publiek werd verzocht de
kokkels te laten liggen, of bij de politie
tegen een ontvangstbewijs in te léve-
ren. De eerlijke vinder had dan recht
op 'vindersloon'.

Hiermee speelde het genootschap in
op de ingeboren burgerlijke ongehoor-
zaamheid die zoals bekend vele Neder-
landers eigen is. Aanstaande zondag
zullen de TV kijkers te horen krijgen
dat het echt alleen maar een grap
,was. Ook dan maakt men gebruik van
de zendtijd van het programma Spre-
kershoek.

Inmiddels heeft het Nationaal l
april Genootschap weer de jaarlijkse
prijzen voor de beste l aprilmoppen
uitgereikt. De Prix de Joke ging naar
het programma Boer en Tuinder, van

de NCRV, dat de luisteraars er op l
april van het vorig jaar liet intuinen
met een bericht over 'de laatste ont-
wikkeling in de bio-technologie'.
Daarin werd gezegd dat pasteuriseren
binnenkort tot het verleden zou beho-
ren, doordat men een methode had
ontwikkeld om koeien melk te laten
geven die van nature al gesteriliseerd
was. De gevolgen voor de zuivel-indus-

trie zouden desastreus zijn. De eerste
prijs werd dinsdagavond in bar Cecils
uitgereikt aan Legien Kromkamp, die
de l aprilmop had verzonnen.

De tweede prijs was voor het Jeugd-
journaal, dat verleden jaar suggereer-
de dat kinderen belasting over hun
zakgeld en bijverdiensten zouden moe-
ten betalen. Voor de derde plaats
kwam de TROS in aanmerking. Deze

omroep had bedacht dat er een snel-
groeimiddel voor tulpen en andere bol-
gewassen was uitgevonden. Overigens
werden dinsdagavond ook nog de ere-
Loeresen uitgereikt. Daarvoor kwa-
men tekenaar Dick Bruynestein (hu-
mor in beeld) en, hoe kan het ook an-
ders, Pim Juffermans van het pro-
gramma Sprekershoek (humor in
daad) in aanmerking.

ADVERTENTIES

Zaterdag 5 april vieren wij ons 10-jarig bestaan.
Viert u ook mee?

Onze topkwaliteit haring

1, 75 per stuk

KROON'S VIS ZUID BOULEVARD
Geopend v.a. 11.00 uur.

Nieuwsblad
iedere week zelf in de bus

Abonnementsprijs slechts ƒ 19,55 per halfjaar (ƒ 36,95 per jaar)
(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bi/gaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Ondermeer op het strand vonden de opnames plaats voor Sprekershoek.

In bar Cecils reikte het 1 April Genootschap dinsdagavond de jaarlijkse Loeresen uit. Op de foto de gelukkige winnaars,
v.l.n.r tekenaar Dick Bruynestein, NCRV medewerkster Legien Kromkamp en Pim Juffermans, van het NOS programma
Sprekershoek. foto Beriott

Naam:

Adres..

Postcode: X

Woonplaats:

Telefoon:

Giro/Bankr.:.

L,.

Ik betaal per kwartaal ƒ 10,65, halfjaar ƒ 19,55, jaar ƒ 36,95
Zandvoorts Nieuwsblad

Losse nummers 1 gulden.
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FAMILIEBERICHTEN

Wij zijn heel gelukkig met de geboorte van onze zoon

Peter Hendrik Christiaan
Maastricht, 2 april 1986

Leo Vermeer en
Engeline Vermeer-Oonk

6267 AT Cadier en Keer
Christinastraat 20

Bedroefd om zijn heengaan maar dankbaar voor
wat hij voor ons betekend heeft, geven wij u ken-
nis dat na een langdurig ziekbed toch nog onver-
wacht is overleden mijn lieve man, zorgzame
vader en schoonvader

Everhardus Franciscus Keesman
(EEF)

echtgenoot van E. D. Halenbeek
op de leeftijd van 64 jaar.
We zullen je missen

Zandvoort:
E. D. Keesman-IIalenbeek

De Zilk:
Aad en Marca Keesman

2041 XE ZanHvoort, 29 maart 1986
Keesomstraat 143
De begrafenis heeft hedenmorgen plaatsgevon-
den op de Algemene begraafplaats te Zandvoort.

Heden is na een langdurig en moedig gedragen
ziekte, toch nog onverwacht van ons heenge-
gaan, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoe-
der en oma

Gerritje Brouwer
op de leeftijd van 58 jaar.

Johan en Judith Paap-van der Kaaij
Remco
Eric en Astrid Paap-Grift
Cindy

Zandvoort, 31 maart 1986
Brederodestraat l flat 4
Correspondentieadres: Dassenbos 139,
2134 RD Hoofddorp
Onze moeder en oma is opgebaard in het mortua-
rium van de Mariastichting, ingang Kamperlaan
te Haarlem, waar gelegenheid is tot afscheidne-
men donderdag van 19.00 tot 20.00 uur.
De teraardebestelling zal plaatsvinden vrijdag 4
april om 11.00 uur op de Ned. hervormde be-
graafplaats aan de Binnenweg te Bennebroek.
Vertrek van de Mariastichting om 10.15 uur.

„Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf,
't is vreemd maar die vergeet je.
Je zegt, ik ben wat moe.
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe".

Met droefheid gven wij kennis, dat van ons is
heengegaan mijn lieve man, onze vader en opa

Pieter Jacob Dannenburg
op de leeftijd van bijna 72 jaar.

Zandvoort:
J. Dannenburg-Schonewelle

Loon op Zand:
Henny, Herman en Joke

Zandvoort:
Jan, Simone en Menno

2042 VK Zandvoort, 27 maart 1986
Koningstraat 52
De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag l
april j.l. op de Algemene begraafplaats te Zand-
voort.

J. G. Anderson
huisarts

afwezig van 5 tot 14 april waarneming de huisartsen
Drenth, Flieringa, Zwerver.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-17244/12137/13278

HERINNERING
voor de leden van de
ZHV/Hanze aan de
voorjaarsvergadering

op 8 april a.s. bij
Hotel Keur
om 20.00 uur

Het Bestuur

j DÉ KOELINGSDEMPER DIE VANNACHT
l UIT AMERIKA OP SCHIPHOL ARRIVEERT,
JMOET METEEN DOOR NAAI GRONINGEN,
l HOE DOEN WE DAt?

PERSCOMBINATIE TRANSPORT
Regelt 't welen snel.

KOERIERS-& VRACHTDIENSTEN
020-562.28.28

EJTUTI
Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht

VOOR DE LEDEN KOMEN
BESCHIKBAAR

1. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 379
Huur ƒ638,40 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, lift, douche, berging en c.v.

2. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 112
Huur ƒ 676,25 per maand
Bestaande uit/ woonkamer, 3 slaapkamers, lift, douche, berging en c.v.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor
deze woningen slechts woonvergunning aan:

- twee-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen

3. De garage
LORENTZSTRAAT S
Huur ƒ82,40 per maand
De huurders van de woningen Lorentzstraat 301 t/m 391 hebben voor-
rang bij de toewijzing. Daarna de huurders van de woningen Lorentzstraat
399 t/m 529 en 166 t/m 266. De toewijzing geschiedt in volgorde van het
lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient
de nieuwe huurder/ster van deze garage de op zijn/haar naam gestelde
kentekenbewijzen deel 1.2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

4. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 78
Huur ƒ681,55 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging, lift en c.v.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor
deze woning slechts woonvergunning aan:

- twee-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 8 april 1986 vóór 7 uur 's
avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meer-
dere woningen en/of garages kan men dat kenbaar maken in één brief; het is
niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven. U dient de woningen/-
garages in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in
de brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur
verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE toewijzing zal eerst
op vrijdag 11 april a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de
vereniging worden gepubliceerd.

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging
geldende 'puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen van
woningen'. Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:

- het lidmaatschapsnummer van de vereniging,
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem

echter minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van
inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

RUILRUBRIEK APRIL 1986
1. Aangeboden: 4-kamerflatwoning

LORENTZSTRAAT
Huur ƒ681,55 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, dou-
che, lift, berging en c.v.

: 3-kamerwoning in Centrum óf een bejaardenwo-
ning

Gevraagd :

2. Aangeboden:

Gevraagd :

3. Aangeboden:

Gevraagd :

4. Aangeboden:

Gevraagd :

5. Aangeboden:

Gevraagd

6. Aangeboden

Gevraagd

7. Aangeboden

Gevraagd

8. Aangeboden

Gevraagd

4-kamerflatwoning
VAN LENNEPWEG
Huur ƒ 283,55 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, dou-
che en berging.
Benedenwoning met tuin.

1 -kamerhoekwoning
DR. DE VISSERSTRAAT
Huur ƒ311,85 per maand
Bestaande uit: woon/slaapkamer, douche, ber-
ging en c.v.
2-kamerwoning in Centrum.

3-kamerflatwoning
VAN LENNEPWEG
Huur ƒ287,35 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, dou-
che en berging.
Eengezinswoning

Eengezinswoning
BURG. BEECKMANSTRAAT
Huur ƒ317,65 per maand
Bestaande uit: woonkamer (10 m lang), 3 slaapka-
mers, open haard, plavuizen in de benedenverdie-
ping en een achtertuin, tevens is de woning volle-
dig modern verbouwd.
Eengezinswoning met 4 slaapkamers niet in Zand-
voort-noord

4-kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT
Huur ƒ681,55 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, dou-
che, lift, berging, c.v.
2-kamerwoning, liefst een H.A.T.-eenheid.

1-kamerflatwoning
STATIONSPLEIN
Huur ƒ380,00 per maand
Bestaande uit: woon/slaapkamer, douche, lift,
berging, c.v.
Grotere woning

4-kamerflatwoning
CELSIUSSTRAAT
Huur ƒ466,30 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, dou-
che, berging en c.v.
Woonruimte in centrum.

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij het
kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1. Woningruil ge-
schiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij
toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men
een nieuw nummer krijgt, dat volgt op het, op 't moment van verhuizing,
hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reage-
ren tot het einde van deze maand.

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:
II UII uitvaartverzorging
\>-X/ kennemerland

tel. 02507-15351
DAG EN NACHT VERZORGING

UW GIFT
HELPT ECHT!
N A T I O N A L E H A R T W E E K

1 4 - 2 0 A P R I L ' 8 6

Het aantal slachtoffers van hart- en
vaatziekten neemt gelukkig iets af.
Uw giften hebben flus resultaat opgeleverd.
Maar de strijd gaat voort.
Want jaarlijks worden in ons land nog altijd
40.000 mannen en vrouwen getroffen door
een hartinfarct en nog eens 20.000 door
een herseninfarct. En elk slachtoffer is er
een teveel.

Alleen als u uw hart laat spreken, kan
de Nederlandse Hartstichting doorgaan met
het ondersteunen van het wetenschappelijk
onderzoek, het verbeteren van de patiën-
tenzorg en het geven van voorlichting.

Steun deze week de collecte of stort
uw bijdrage op giro 300 of bank
70.70.70.600.
Bedankt voor uw gulle gift!

nederiandse hartstichting
vrienden van de hartstichting
Sophialaan 10, 2514 JR 's-Gravenhage.

GIRO 300 - BANK 70.70.70.600

't Rose geluk in uw leven
n Unieke gebeurtenis, met spanning tegemoet gezien en

l 'ol blijdschap eri 'aren
Waard t mi op 'n bijzondere n 'ijze te berichten
Met een persoonlijke kaart tut de nieuwe, meest
uitgebreide Kennemer Kaarten Kollektie.

Uw bezoek meer dan waard <

H"*»; *PTT* f^m i-,'V\ A' -f^, J%m -. WT*WCT*L

Randstad
Handelsdrukkerij b.v.

Stationsweg 38, Aalsmeer
Tel. 02977-25141'

MICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,31 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan-
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• • Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

* Voor brieven onder nummer wordt / 5,- in rekening qe-
bracht.

• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteeiders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2,50 in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven, tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
aezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

* Een dagje naar Friesland
roor maar ƒ 287 Dat kan bij de
'erg VROUWEN VAN NU

Belt u eens met nr 16085 of
14462

Ervaren oudere STRIJKSTER
gevr. voor 5 weken, ± 4 uur
p.w Tel. 023-243200, na 20
uur (Bentveld)

Gevraagd cassette deck
Akai, oud model, type 1040 of
2400 serie. Tel na 18 u
02507-17469

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
n alle stijlen, ook Mechels en
Henry II. Laagste prijzen'

Leidsestraat 122. Dag tel.
02520-20993 Koopavond.

* Te koop 2- en 4-zits leren
bank Tel. 17994

* Te koop aangeboden ho-
metramer, praktisch nieuw,
"300. Tel 02507-15333

FOTO QUELLE
Compleet foto/filmassor-
timent, voordelig afdruk-

ken en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
Zandvoort

....PEDICURE....

JOSÉ LOOMAN-
MOLENAAR
gedipl.
pedicure/manicure
Brederodestr. 18
tel. 13660
Beh. vlgs. afspraak.
Lid LOV.

Drogisterij-Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

* Huishoudelijke hulp gevr.
van 9-12 uur, 1x per 2 weken
Tel 12484

Jong gezin zoekt WOON-
RUIMTE te koop of te huur,
niet te klein, niet te duur Br o.
nr. 798-7^327 bur. v.d. blad.

* Te koop gevraagd roller'
skates, maat 28 Tel 15467

* Te koop radio/pick-up/cas
sette, alles in-een Prijs / 25Q
Tel 16672

Timmerbedrijf *
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder
houdswerk Tel 023-364168
bgg 023-381378

* T k kindercrossfietsje 3^5
jr> kinderfietsje 3-6 jr (brom
mermodel), ƒ50 pst Gevr
goede rollerskates mt 33-34
Tel 17708

* T k v caravan of boot gei
ser, 2-pits gasstel, kachel,
gasfles m reduceerventiel,
res gasfles Tel 02507'
12134

V E H U R E N P "
Plaats eens een advertentie

in een Duitb dagblad
Inl/folder. 01720-43719

Voor voordelig SCHILDER-^
WIT- en BEHANGWERK '

De Boet;
Telefoon 02507-15655

voor vrijblijvende prijsopgave1

WARM EN ELEGANT
plm 200 inruil/showroom

BONTMANTELS
o a nerts bisam, blauwvos^
roodvos, nutna, persianeretc.

In alle maten, v.a ƒ 150
Tevens diverse dames/heren

larnmycoats
MODEL BONT EXPORT
Marnixstraat 12 - A'dam

Tel 020-233488

WONINGRUIL. Aangeb rui
me 2-kam flat, balk v en ach-
ter, m Bentveld, 1e verd,
laagbouw Gevr iets derge-
lijks in Zandvoort-Zuid Tel
tussen 18-21 uur 023-246675

WONINGRUIL Aang. 3-kam;
flat, HaarJem Gevr. woonr iri
Zandvoort. Tel 15284

Zonnestudio
Kapsalon

Passage 42
* Lichaamssnelbruiner

40 minuten ƒ 40,
abonnement 3x ƒ 100

* Gezichtssnelbruiner
20 minuten ƒ 10,
abonnement 4x ƒ30

* Zonnebank/hemel
20 minuten ƒ8,50,
abonnement 10x ƒ 75
Openingstijden Stüd.,
maandag t/m vrijdag

Ook 's avonds geopend
Openingstijden Kapsalon
dinsdag t/m zaterdag en

vrijdag t/m 21 00 uur
Wij /verken op afspraak.

Vel 02507-12500

Tot ziens,
Ellie, Edith en Ben

KENGEN ANTIEK, uw adres
voor mooie, functionele antie-
<e meubelen Geopend do-
vr en za. van 1030 - 1730
uur. Rijksstraatweg 75, Sas-'^
senheim 02522-14682. ''
Een betrouwbaar adres

• Reflectanten op adverten-
les onder nummer gelieven

ervoor te zorgen dat het num-
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam Dit
oorkomt vertraging in de be-

handeling

Het adres
voor een nieuw
kunstgebit

Apollo-Tandtechniek
Vaartstraat 2 Amsterdam-z

Telefoon 020-628393

5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen9 Bankstel of ander
huisraad te koop'' Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij

Telefoon .

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12,

Piaals 2041 JM Zandvoort

.J
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Heeft u trouwplannen?
Komt u dan eens kijken bij
Joy Bruidsboetiek
(wij openen 10 april).

Voor
y-, <*>
"T>i

bruidskleding

Bruidsboetiek
-— \ > KW° YkSdagnuu l f*i

;̂r̂ ;̂;r*S;3̂  ïfcWwai —s^gs*^£^*2------r <*"--* £ sU»>
Zan<W°°\„Ufin en n°°w ^^~\ Geopend ma - do - vr 10-16 }n „„ j

koopavond "'̂  uur; /aterdag 10.00-15.00 uur; donderdag
Persoonlijke aanHarhr ,.- „ /.,

Koopavond ' —-

Persoonlijke aandacht ,s Onie reklame!

*^ --^--

boek
ten
en

cor-
sages

et-

en van i"F - i
teen verzorgdl|f

v(ao- ®^Schoonhetds-
salon

„jantoe"
Kosterstraat 11
Zandvoort

\̂ -̂ —-<-~-
TAX/ CENTRALE
ZAND VOORT <-*
Tel. 12600

Ook voor uw
trouwdag het
aangewezen,
adres voor
uw vervoer.

«?

fsrj'j- ~~ ~_

^^6«/A,V0oreengoe
 C**W(

M

v.

Heeft u iets te vieren?
oiloften, recepties, .
-aaderingeu of partijen; dit alles

kan bij

~£^/.

Drukwerk

Tirilll^-"-v<^""' ~ >-^
vergaderingen of partyen; u„ -•

-. DELICIA.
: restaurant

u -A -vxraar biina alles mogeiyiUw teestgeiegcnheid waar DIJ ^

Restaurant Delicia
Kerkstraat 16, Zandvoort

r rv

voor de mooiste dag
uit uw leven.

drukkerij
van petegem

,knip,

b.v.

uw
6 -

TELEFOON 12793

'©

Huid en Haar
biedt u de unieke kombinatie van:

gezichts-, lichaams-, haarverzorging
manicure - pedicure,
gezichtsbehandeling,

lichaamsmassage, half uur bruinen
onder de zonnecirkel, wassen

watergolven/fohnen

Onze lente-aanbieding
voor 125,-

De hele maand april
Dinsdag gesloten

Passage 20, tel. 02507-16309

TE KOOP
2 MAAL 1 HECTARE

TUINBOUWGROND
IN TUINDERSGEBIED
BIJ ALKMAAR/HOORN

KASSENBOUW EN BEDRIJFSWONING
TOEGESTAAN

6,- per m* k.k. tel. 02263-1608

De specialist
in al uw

bloemwerken

Versier hem binnen
en buiten met

bloemen en planten
van

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

Wie komt ons
Spar-team versterken?

Wij vragen een

caissière/
verkoopster

FULL-TIME
inl. Hr. Bouwens

SPAR SUPERMARKT
Celsiusstraat 192

Tel. 14361

Slagerij
G. ZWINKELS

Haltestraat 30
Zandvoort
Tel. 12175

\»\

H8

500 gr. Onderriblappen

1 kilo Paardelappen

Bretonse schijven
3 stuks
500 gr. Shoarmavlees
(varkens)

100 gr. Tongeworst

250 gr. Vleesworst

Ook vele worstsoorten en
vleeswaren

uit eigen worstmakerij

TE KOOP:
20 fraaie
ROTAN

STOELEN met 4
bijbeh. tafels,
f 75,-p. st.

In één koop
ƒ1650,-.
Ideaal v.

strandtent of
terras.

Tel. 023-252280

Jonge vrouw zoekt

woonruimte
in Zandvoort, met
eigen k.d.t., liefst
eigen opgang,
+ /500,-

Reacties na 17.00 uur

tel. 023-261617.

Service-Verkoop Dealer
' •

Autobedrijf J. JONGSMA
" v •• Curièstraat 8 Zandvoort (N.-Noord)

.x i;-lfelëfpon: werkplaats-magazijn: 12323,
showroom: 13360.

40B86
Aangevraagde bouwvergunningen

Boulevard PaulusLoot73 verbouw woning
Men kan deze aanvragen inzien bi| de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 8 30 tot 1 2 30 uur gedurende een week na ver-
schijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij burgemeester en wethouders Deze bezwaren zullen bij de becordelmg
worden betrokken
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder mee- 'r /.orden
verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder is het mogelijk dat er een verklaring van geen bezwaar van Gecrr- 'eerde
Staten nodig is

Verleende bouwvergunningen

verbouw woning
schuifpui
plaatsen dakkaoel
plaatsen dakkapel
plaatsen dakkapel
vergroten balkon

• .'.orden glolv..5. \erstaan aktiviteiten
;-eivusfivo r ^ en participatie van de

Tot sociaal-culturele a%: . •
gericht op vorming ^ ".• ,v
bevolking of grotve" .•.\.• . •

Tot emancipatie-iv . ':• -.-• worden ce fe\en sociaal-culturele aktivi-
teiten voor uo.w.- • ,- ;- ,-o'icht zi|n co
- ontvvikkel i -q ..t • -e- zelfbewustzi jn \.;. - \ rouwen.
- doorb'e^ '.; • • .• .• f verhingen \cv vouwen en mannen,

ar.ie':1 • . .• • ^ uiaties waann sr .iKe is van een ongerechtvaardigd
f.~* ' ;v •.'••deling tussen voiv.en en mannen,

ie,?A.- A; ' • ..= • Achterstand*?" \s^\ ouuen in maatschappelijke verhou-
;;t- • o ' structuren

> r o intoimatie kan worden ingewonnen op het bureau welzijn van de
meente-secretane, tel OC50T-14841. toestel 138

3 april 1986 GEMEENTE"
\

Taylor's Port

ruby

Hoppe
Citroen

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

verzorgd en bezorgd
K„tkslr„.ltl2., 2042JE2,,ulv[)0„

LJara "ÖeuRsera DL? ™ 0250712532

16 B86 Diaconiehuisstraat 28
21 B86 Haltestraat 63
17 B86 Hobbemastraat 25
18 B86 Koningstraat 69
19 B86 Hobbemastraat 8
162B85 Thorbeckestraat 35
Zij die menen door een vergunning rechtstreeks m hun be
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na . e .-.•
een bezwaarschrif t indienen bij burgemeesteren wet* . - -•.
postbus 2 2040 AA Zandvoort

Subsidie-aanvragen soc iaa l cultureel werk
en emancipatiewerk 1 9S7 l

Burgemeester en Wethouders maken alle .- .-.- • #.-;ies en o oeoen die
aktiviteiten ontplooien op het terrein van *t" >.-.• .--.- • cul turt?e - •.= •- emanci-
patiewerk erop attent dat subsidie-aan;*-.?::<?- *.oor 19S7 kunnen wor-
den ingediend tot uiterlijk 15 april a s

De organisaties, die zijn opgenome - • •;• .--.- -leenteli k ?o^ ajl-cultureel
programma voor 1986. hebben h<e ..'.- -.-t-.-s Je subs r t"c mulierenont-
vangen
Overige organisaties en groet?:? • .- :• -e -en voor ' ?5~ n aanmerking te
kunnen komen voor een ge-;-;- •--.- N^ subsidie •\., • len een subsidie-
formulier afhalen op het t?.rt'.i. ,' :-; i Raadhu s^ e n 4 te Zandvoort
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latig begin van seizoen

aasdagen stonden in teken van de regen
ZANDVOORT - Vanwege het slech-

e weer de afgelopen dagen hebben
waarschijnlijk veel toeristen besloten
ydens het afgelopen Paasweekeinde
huis te blijven. De meeste hoteleige-
aren en kaïnerverhuurders hadden
ijd genoeg over om hun borden 'vol'
og eens extra op te poetsen voor late-

re hoogtijdagen.
'Erg rustig' noemde een VVV-

woordvoerster dit weekend. De bezet-
ting van het totale beddenbestand was
ongeveer 85%. Veel minder dus dan
vorig jaar. Dit moet enerzijds wel te
wijten -zijn aan het slechte weer. Voor-
al aan de slechte voorafgaande dagen,

die bepaald geen vooruitzicht op
mooie Paasdagen gaven.

Het heef t echter ook te maken met het
feit dat Pasen dit jaar erg vroeg viel.
De lente heeft nog weinig tijd gehad
om zich waar te maken. Op de Keu-
kenhof was slechts in de kassen enige

bloemenpracht te bewonderen. De
perken in de open lucht boden nog een
kale aanblik. Mede hierdoor was het
voor de meeste van de badplaatsbezoe-
kers moeilijk vertier te vinden. Zand-
voort kan nu nog bijna geen andere
mogelijkheid bieden dan wandelen in
regen- en stormvaste kleding. Vooral
als ook het dolfinarium nog gesloten
is.

Velen kwamen dan ook naar het
VVV met de vraag waar zij de dag op
een plezierige 'onderdakse' manier
konden doorbrengen. Gelukkig na-
men de meesten van hen genoegen
met de mogelijkheid van museumbe-
zoek in Haarlem en Amsterdam. Ook
trok een aantal toeristen naar de

hoofdstad om een rondvaart door de
grachten te maken.
De Paasraces op het circuit trokken
Tweede Paasdag toch nog zo'n 5000
toeschouwers. Niet overmatig veel
dus, maar vanwege het slechte weer
geen reden voor ontevredenheid voor
de circuitdirectie. De Nederlandse
Spoorwegen lieten dit weekend de trei-
nen naar Zandvoort weer rijden. Van
echte drukte was echter geen sprake.
De wagons zaten nauwelijks halfvol.
De meeste treinreizigers waren dagjes-
mensen. 'Tweede Paasdag was het nog
het drukst', aldus een spoorwegbe-
ambte van het Zandvoortse station,
'waarschijnlijk vooral vanwege de
Paasraces. We hopen maar dat het
met de Pinksterdagen beter wordt.'

Pasen '86: een vrijwel leeg strand met hier en daar een parapluie... fotoBeriott De stoelen stonden klaar; de toeristen bleven weg. foto Berlott

T OEN de rook na de overname
van de stad Haarlem door de

regering van de Zeven Provinciën
in 1578 wat was opgetrokken kon
men, waar dit mogelijk was, de
oude posities weer gaan innemen.
De katholieken, die begrepen had-
den dat se als wettig erkend kerk-
genootschap niet meer iets konden
doen, moesten naar andere midde-
len gaan zoeken om aan hun men-

-sen katholieke beginselen door te
geven. Een bijzondere vorm werd
gepraktiseerd door een aantal ka-
tholieke vrouwen die in de kleine
huisjes achter het donkere Begijn-
hof van Haarlem woonden en wer-
den aangeduid met de veelseggen-
de naam de maagden van de hoek.

door Bertus Voets
Van 1579 af haalden sij alle mo-

gelijke kinderen naar zich toe.
Vrouwen uit-Zandvoort, die naar
de stad waren toegekomen om hun
manden met verse vis te verkopen,
lieten hun kinderen bij dese vrou-
wen achter. Wanneer de handel
's avonds was gebeurd haalden ze
hun kinderen weer op en soms
vonden se het wel eens goed dat ze
een weekje daar bleven en volko-
men op de hoogte toerden gebracht
van de katholieke geloofsleer. Een
van de dames die een zwak had
voor de Zandvoorters was Anna
Jansz, een jonge forse vrouw en
wanneer ze met anderen sprak
over haar loges dan had ze het over

Zandvoort in 1578

De knechies van Anna Jansz.
haar 2 knechies die naar zij be-
weerde de fakkel van het geloof
moesten doorgeven.

Volgens de annalen
In het jaar 1582, zo leest men in

de annalen, sliepen bij Anna op de
kleine zolder van het huis wel ne-
gen „knechies". Omdat men niet
zo goed wist, wat men met jongens
moest doen en de Zandvoorters
bang waren dat ze als schceps-
maatjes op de vloot moesten die-
nen, werden se bij Anna afgegeven
en na wat gesputter vonden de
meeste vaders het wel goed. Zij ble-
ven bij de knechies „sij heeft ver-
scheide gehaat en veéle uit Sant-
foorte dien sij voort hielp tot een
goed ambacht". Het was wel goed
om ook aan Zandvoorter kinderen
wat anders te leren dan vissen:
door de oorlog was vissen een ui-
terst gevaarlijk bedrijf en mis-
schien kon men op een andere ma-
mer in zijn onderhoud gaan voor-
sien.

Toen Anna Jansz zich bezig
hield met de knechies van Zand-
voort was bij haar afgegeven een
kind van een moeder uit Leeuwar-

den een zekere Arnoldus de Wit.
Friesland zat nog volop in het oor-
logsgeweld: het kind was in Haar-
lem veilig en aan Anna Jansz af ge-
geven. De Zandvoorter jongens
waren gek op het nieuwe broertje
uit Friesland. Ze vertroetelden
hem op alle mogelijke manieren en
de kleine Arnoldus vond dat alle
Zandvoorters zijn omes en tantes
waren.

Niet vergeten
Al heel spoedig had Anna Jansz

gezien dat er wat meer stak in haar
Friese pupil. Zij zag in hem een
echte missionaris en zo vertellen
de annalen „heeft sij den lieer pa-
ter Arnoldus dien sij noch gehol-
pen heeft ient studeeren" toen hij
pater Franciscaan was geworden,
hem vaak naar zich toegehaald.

Onwillekeurig spraken zij dan
over de knechies die toen bij haar
logeerden, over de trouwhartige
Zandvoorters die van godsdient-
ruzie helemaal niets wilden weten
maar nu te afgelegen lagen om er
een eigen priester op na te houden.
Anna was ervan overtuigd dat
haar knechies, nu grote mannen

geworden, de boodschap van de
godsdienst doorgaven maar zo zei-
de zij aan de pater „helemaal echt
was hét niet" pater Arnoldus vroeg
toen aan Anna Jansz „ Wat zou u er
van denken als ik er eens heen
ging? Zeker ik weet dat ik bij de
oude knechies welkom ben en daar
wel wat kan blijven, „en zo gebeur-
de het als een mirakel het kind wat
de lieveling was van de knechies is
in het jaar 1613 den tweeden die
seedert den reformacie eenen
roomschen preek hield in Sant-
foorde" Verder staat er in het jour-
naai niet zo veel van maar het
schijnt te zijn dat pater Arnoldus
wel een jaar lang daar prettig heeft
gewerkt en gewoond".

Aanstelling in Haarlem
Pater Arnoldus begreep echter

wel dat het zo niet kon blijven. Hij
kon met Augustinus gaan zeggen,
duidend op de kleine trouwe kud-
de die hij had in Zandvoort „Een
ziel is bisdom genoeg voor een bis-
schop" maar hij voelde wel dat het
bij de wederopbouw van een ka-
tholieke gemeenschap niet opging.
Na overleg met de apostolische vi-
caris en het kapittel was hij in 1614

tot vaste pastoor in Haarlem aan-
gesteld. Vanuit het huis dat hij met
zijn beschermvrouwe Anna Jansz
betrok, kon hij vanuit zijn stand-
plaats ook vele groepen in de om-
trek bezoeken en hoewel het niet
•met zoveel woorden in de oude an-
nalen is opgeschreven, zal hij ook
wel weer eens naar Zandvoort ge-
gaan zijn maar voor echte intimi-
teit met de knechies, die de pater
als kleine jongen in hun midden
hadden opgenomen en vertroe-
teld, was er toen geen tijd meer.

Vaste kapelaan
Pater Arnoldus had weinig gele-

genheid om zich met Zandvoort te
bemoeien. Wel wist hij zijn getrou-
we tielpster Anna Jansz zover te
krijgen dat die er bij de pastoor
van de maagden van de Hoeck, een
van de voornaamste kannuikken
van -het Haarlemse kapittel, er op
zou aandringen om de oude toe-
stand te herstellen namelijk dat
een kapelaan uit Haarlem zou op-
treden voor pastoor. Het heeft ech-
ter nog een hele tijd geduurd en
men heeft de Zandvoorters min of
meer aan het lijntje gehouden met
de verzekering dat er zulk een be-
noeming te verwachten was maar
de Zandvoorters, geduldig, hebben
rustig tot 1630 gewacht op hun ei-
gen priester. Maar dit is zeker, ze
hadden deze niet gehad, waarmee
zij in de hoeck geen knechies had-
den die de zaak hadden moeten
voorbereiden.

ADVERTENTIE

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

171 66
Videobanden

ZANDVOORT - Sinds half april
1985 leent de openbare bibliotheek
Zandvoort V.H.S.-videobanden uit; de
collectie bestaat uit 80 videobanden
(voornamelijk speelfilms), die elke drie
maanden gewisseld wordt. Tot 31
maart 1986 worden de videobanden
uitgeleend voor één week (leengeld
/ 5,- per band).

Vanaf 31 maart wordt de uitleenter-
mijn ingekort naar drie dagen per
week (leengeld blijft ƒ 5,- per band). De
boete voor het te laat terugbezorgen
van de geleende videoband bedraagt
ƒ2,50 per dag.

Een overzicht van de aanwezige vi-
deobanden is in de bibliotheek gratis
verkrijgbaar.

Voor gebruikers van de bibliotheek
die zelf geen videorecorder bezitten,
bestaat de mogelijkheid tot het huren
van een moviebox, waarop de V.H.S.
video-banden afgespeeld kunnen wor-
den. Het leengeld voor de moviebox
bedraagt ƒ 10,- voor drie dagen en
ƒ 20,- voor 7 dagen; voor het huren van
de moviebox wordt een borgsom van
ƒ 100,- gevraagd en tevens een geldig
legitimatiebewijs.

Nieuwe
bestuursleden VVV

ZANDVOORT - Tijdens de vergade-
ring van begunstigers van de plaatse-
lijke VVV op 16 januari, werden zeven
nieuwe bestuursleden gekozen. In-
middels zijn zij door B & W benoemd.
Het bestuur van de Stichting VVV
Zandvoort ziet er nu als volgt uit: J.
Beerepoot, horeca; G.L. ter Braak, ho-
reca; A. Bromet, middenstand; J. Huis
in 't Veld, strandpachters; J.J.M. Ja-
cobse, horeca;
W. Kok, alg. donateurs; L.A. Kwaak,
particulieren; C.A.S. Leek, particulie-
ren; J.D. van Maris, alg. donateurs; J.
Methorst, alg. donateurs; J. Mollerus,
recreatiebedrijven; F.J.P. Paap, hore-
ca; J. Schuurman, penningmeester;
T. Sikkens-Woelinga, particulieren;
R. Weilers, hotellerie.

Tentoonstelling
Wim Steyn

ELBURG - Momenteel wordt op
kasteel 'De Zwaluwenburg' te Elburg
een expositie gehouden van werken
van de in 1980 overleden schilder Wim
Steyn.
Wim Steyn werd in Assendelft gebo-
ren op 28 januari 1914. Hij woonde en
werkte daar tot hy in 1935 vertrok
naar Haarlem. Hij overleed op 23 au-
gustus 1980 m Bentveld.
Hij schilderde, aquarelleerde. tekende
(pen) en etste in realisische trant figu-
ren, landschappen en stillevens. Zijn
grote leermeester was H.P. Boot, de
bekende schilder uit Haarlem. In 1960
ontving Steyn de Rijksreisbeurs en in
1970 de Jeanne Bierema-Oostingprijs.
In Haarlem werd hem in 1972 de Pu-
blieksprijs voor Noordhollandse
Kunstenaars uitgereikt.
Werken van hem hangen m het Frans
Halsmuseum, in het Rijksprentenka-
binet in Amsterdam en Leiden en m
het Teylersmuseum te Haarlem.
De tentoonstelling is geopend tot 28
april 1986, op werk-, zon- en feestda-
gen van 14.00 tot 17.00 uur. 's Maan-
dags gesloten. Groepsbezoek buiten
deze tijden is mogelijk volgens af-
spraak. Inlichtingen kunnen verkre-
gen worden onder telefoonnummer
05250-1888.

Inschrijven
Koninginnedag

ZANDVOORT - Het Comité Viering
Nationale Feestdagen is weer druk be-
zig om diverse evenementen te orgam-
seren voor Koninginnedag 1986 te
Zandvoort. Op het programma voor
die dag staan o.a. het waterspektakel
(hét succes van vorig jaar), een kleu-
tervoorstelling, traditionele kinder-
spelen, de Zandvoortse estafette,
ringsteken te paard en net als elk jaar
weer de rommelmarkt. Dit alles muzi-
kaal omlijst met een taptoe, 's Avonds
zal er een oranjebal worden gehouden
in Hotel Keur.
Men kan zich vanaf heden voor de
diverse evenementen inschrijven bij
het secretariaat aan de Schoolstraat 6,
bij de heer H. Hedden, van 8.30 tot
12.30 uur. Men kan individueel deelne-
men, als bedrijf, vereniging, familie of
als school.

Vrouwen en geweld
HEEMSTEDE - In Stichting Cen-

trum 111 zal woensdagochtend 9 april
in het kader van de vrouwenaktivitei-
ten een lezing, eventueel met discus-
sie, worden gehouden met als thema:
'Omgaan met geweld in je omgeving.'
Voor kinderen is een oppas aanwezig.
Aanvang tien uur. Het adres is Heren-
weg 111, Heemstede. Telefoon 023-
284975.

Ophokplicht postduiven
HAARLEM - In Noord-Holland

moeten de postduiven in de periode
van 24 maart tot en met 23 mei 1986,
ook in de weekenden, worden opge-
hokt tot 17.30 uur. Wel mogen zij tus-
sendoor deelnemen aan wedvluchten
en africhtingen. Na aankomst geldt
dan weer de ophokplicht. Dit is over-
eengekomen tussen het Landbouw-
schap en de Postduivenhouders Orga-
nisatie.

Deze afspraak is gemaakt in het be-
lang van de postduivenhouders en de
landbouwers. Sommige landbouwpro-
dukten, zoals pasgezaaide erwten,
hebben namelijk grote aantrekkings-

kracht op duiven. Om grote schade
aan deze gewassen te voorkomen zal er
jacht worden gemaakt op wilde en ver-
wilderde duiven.
Landbouwers dienen zich na 17.30 uur
te onthouden van deze bestrijding.
Ook mag in geen geval worden gescho-
ten op overvliegende postduiven.
Eventuele schade kunnen zij melden
bij hun jachthouder. In overmachtsi-
tuaties dient men kontakt op te ne-
men met het secretariaat van de Wild-
schadecommissie, Postbus 3005 te
Haarlem, telefoon 023-317254. Er
wordt met de meeste klem op aange-
drongen zich strikt aan bovenstaande
afspraak te houden.

iandvoort zes jaar bij vakopleiding horeca ingeschakeld
ZANDVOORT - Al zes jaar lang

komen de leerlingen van het SVH
(Onderwijscentrum van de be-
drijfstak Horeca) naar Zandvoort
om een speciale opleiding te vol-
gen. Een opleiding in het in 1980
geopende centrum dat gehuisvest
is in het Palace Hotel en die de
cursisten een betere kans op de
toekomst moet bieden. Want het
SVH is een omscholingsproject
waarvoor je slechts via het Gewes-
telijk Arbeidsbureau in Haarlem
een plaatsje kunt verwerven.

- 1 De cursisten/leerlingen zijn afkom-
_ Istig uit geheel Noord-Holland en zij
C arriveren per bus of trein uit Texel,
* Alkmaar, Amsterdam en het Gooi

maar ook uit Zandvoort en Kenne-
merland. Onder de leerlingen bevin-
den zich eveneens buitenlanders, en
velen die in de loop der jaren hier hun
vakdiploma hebben behaald hebben
een goede werkkring in de horeca ge-
vonden.

Volgens beheerder/docent, de heer
J.T.F, van de Braak voldoet Zandvoort

als locatie voor het omscholingspro-
ject uitstekend. "In de loop der jaren is
gebleken dat de bereikbaarheid uitste-
kend is, hoewel ook wij nu natuurlijk
de nadelen ondervinden van de sta-
tionssluiting"

De afgelopen weken zijn weer bij-
zonder spannend geweest voor de zes-
tien cursisten voor het vakdiploma
gastheer/gastvrouw en de twintig
koks, want deze weken werden de exa-
mens afgenomen waar vijf en een hal-
ve maand studie aan vooraf is gegaan.
Volgens docent Van de Braak wordt
het vakdiploma dat kan worden be-
haald, in de horeca wereld hoog aange-
slagen. Er bestaat trouwens een uit-
stekend contact tussen school en be-
drijfsleven, want de examinatoren zijn
afkomstig uit de horecasector, terwijl
de gasten die worden uitgenodigd de
examenopgaven letterlijk proeven,
want hen wordt een exquise maaltijd
voorgeschoteld. Het is dan ook vrij lo-
gisch dat, wanneer de examinatoren
uit het bedrijfsleven afkomstig zijn,
dit ook geldt voor de gasten.

Zo snijdt het mes aan twee kanten,
want door de toekomstige bazen wordt

uiteraard een kleine fout strenger be-
oordeeld dan door een willekeurige
gast, en slaag je voor je vakdiploma,
dan is ook algemeen in de horecawe-
reld bekend dat je aan zeer hoge eisen
voldoet.
Arbeidsbureau

Door het Gewestelijk Arbeidsbu-
reau in Haarlem wordt een vrij stren-
ge selectie toegepast voordat men voor
een plaatsje in aanmerking komt. Het
betreft hier veelal wat oudere werkne-
mers die in hun oorspronkelijke be-
roep niet meer aan de slag kunnen
komen en met behoud van uitkering
deze vakopleiding mogen volgen. "Het
voordeel hierbij is dat de cursisten al-
tijd zeer gemotiveerd zijn. Want, laten
wij wel zijn, het is nu niet bepaald een
gemakkelijke opleiding. Wanneer je
nagaat dat er vier theoriedagen (volle
cursusdagen) per week en een prak-
tijkdag is, dan wil dat wel zeggen dat
de studie niet direct eenvoudig is", legt
de heer Van de Braak uit.

Het vakkenpakket voor restaurant-
gastheer/vrouw is niet mis, want be-
halve de uiteraard belangrijke vakken
als trancheren en fileren aan tafel,

vermeldt het studiepakket: gastheer-
/vrouwvakmanschap, taakverdeling,
hygiëne, voorbereidende werkzaam-
heden, serveermethoden en af ruimen,'
om er maar enkele te noemen. Na-
tuurlijk krijgen de vakken: dranken-
en wijnkennis, menuleer, voedings-
leer, het combineren van spijzen en
drankenen de ontbijt-en koffietafels
ruime aandacht.

Ook de koks moeten een vrij zware
theoretische kennis hebben voordat
zij uiteindelijk in staat geacht worden
een menu samen te stellen en te berei-

den. De leiding in de keuken wisselt
per dag, iedere dag houdt een andere
cursist toezicht. Zodoende leert men
de taken verdelen en een oogje in het
zeil houden want net dat ietsje te rauw
of te gaar kan een hele maaltijd ver-
prutsen. In de keuken van het oplei-
dingsinstituut heerste deze week
hoogspanning, net als bij de toekom-
stige gastheren en vrouwen, want de
examens werden afgenomen en voor
velen betekent het slagen hiervoor
toch een stap naar een, waarschijnlijk,
betere toekomst.

Wanneer de geslaagden in de horeca
terecht kunnen en een periode van
twee jaar vol maken, bestaat de moge-
lijkheid om naar Zandvoort terug te
keren en een opleiding te volgen voor
een hoger diploma. In de loop der jaren
zijn er al verschillende cursisten te-
ruggekeerd naar hun basis om ook dit
tweede diploma te behalen. Als on-
schuldig gast kun je je dan afvragen
natuurlijk of dit nog wel nodig is. De
maaltijden die de afgelopen weken zijn
geserveerd, er waren zesendertig cur-
sisten, twintig koks m/v en zestien

gastheren/vrouwen, waren door de
cursisten zelf samengesteld. Per twee
tot vier gasten werden geheel verschil-
lende maaltijden geserveerd, een vijf
gangen menu dat bijzonder goed
smaakte. Ook het serveren van deze
spijzen en het uitschenken van de
daarbij door de examinandi uitgezoch-
te wijnen verliep in de meeste gevallen
uitstekend. Toch hebben veel cursis-
teri het plan om na twee jaar de ver-
volgopleiding te volgen. Het 'Wij ko-
men terug in Zandvoort' bleek in ieder
geval een veel gehoorde kreet.

• Met trillende handen (examenkoorts) wordt de maaltijd geserveerd.

HET WEER

door Paul Dekkers

Vaak word je, als weeramateur,
geconfronteerd met allerlei soorten
vragen over het weer. In veruit de
meeste gevallen tracht men mij een
weersverwachting te ontlokken,
het liefst nog voor de langere ter-
mijn, dat wil zeggen voor een
maand of zelfs voor een heel sei-
zoen! Het doen van uitspraken in
die richting is zeer riskant, reden
waarom ik mij daaromtrent op de
vlakte houd. Het zou pure wichela-
rij zijn, waartoe ik mij niet laat
verleiden. Maar gelukkig worden
er zeer zeker ook leuke en interes-
sante vragen gesteld. Enkele daar-
van heb ik verzameld en worden
hieronder behandeld.

1. Tijdens onze vakantie de afge-
lopen zomer in Engeland vingen
wij op zeker moment bij een flinke
regenbui de uitdrukking „It's rai-
ning cats and dogs" op. De beteke-
nis ervan is ons wel duidelijk. Wat
wij graag zouden willen weten is de
herkomst van deze toch wel merk-
waardige zegswijze.

Het is zeker interessant na te
gaan waar de betekenis daarvan,
letterlijk vertaald: Het regent kat-
ten en honden, wij zouden zeggen:

Het regent pijpestelen, vandaan
komt. We hebben het in de weer-
boeken opgezocht en vonden de
volgende verklaring. In de Noord-
europese mythologie worden aan
de kat grote weersinvloeden toege-
kend. Nu nog zeggen Engelse zee-
lieden: „The cat has a gale of wind
in her tail" (de kat heeft een storm-
wind in haar staart). Ook de hond
is, net als de wolf, een teken van
wind. Beide dieren waren de met-
gezellen van Odin, de god van de
storm. In oude Duitse prenten
wordt de wind dikwijls afgebeeld
als blazende uit de kop van een
hond. Vanuit deze mythologische
achtergrond wordt de kat voorge-
steld als symbool van de plensre-
gens en de hond als die van de ster-
ke wind, die ze zo vaak begeleidt.

2. Wat zijn de hoofdoorzaken van
de klimaatveranderingen op aar-
de? Er doen nogal wat theorieën de
ronde inzake wereldse klimaatver-
anderingen. Heel vroeger schijnen
de continenten aan elkaar vastge-
zeten te hebben. Op zeker moment
dreven ze ver van elkaar af, het-
geen belangrijke temperatuursver-
anderingen teweegbracht. Een an-
dere theorie is gebaseerd op het
vóórkomen,.van enorme vulkaan-
uitbarstingen, waardoor grote hoe-
veelheden stof in de atmosfeer te-
recht kwamen, die het zonlicht on-
derschepten en aldus voor een af-
koeling van de aarde zorgden. Een
andere reden zou zijn geweest de
vorming van gebergten, die be-
langrijke veranderingen in tempe-
ratuur en windpatroon, zowel
windkracht als -richting, met zich
meebracht.

De uiteindelijke basis voor het
weer wordt gelegd door de zonne-
energie. Het spreekt welhaast van-
zelf dat wijzigingen in duur en
kracht van de zonnestralen tot kli-

maatveranderingen leiden. Glacia-
le perioden, die behelzen een uit-
breiding van het poolijs en de glet-
sjers, zouden te maken hebben met
een afname van de zonneschijn,
terwijl een toename van de zonne-
stralen een zachter klimaat en bij-
gevolg een interglaciale fase (te-
rugtrekking van het ijs) zou ver-
oorzaken. Echter, er zijn ook ge-
leerden die het tegenovergestelde
beweren. Hun theorie gaat er van-
uit dat het effect van de toename
van de zonneschijn aan de evenaar
groter zal zijn dan aan de polen,
wat resulteert in toenemende tem-
peratuurverschillen. Hierdoor
wordt de luchtcirculatie versterkt,
hetgeen weliswaar het verdam-
pingsproces bevordert, maar meer
nog voor een toename zorgt van de
neerslagproduktie. Dit leidt dan
weer tot de aanwas van de hoeveel-
heden sneeuw en ijs op aarde.

3. Wijzen albatrossen op goed
weer op zee?

Vele eeuwen hebben zeelieden
geloofd dat het noodlottig is een
albatros te doden. Een Engels boek
verhaalt over een schip dat slecht
weer ondervond, nadat een beman-
ningslid een zwarte albatros had
gedood. De verschijning van een al-
batros op zee werd als zodanig als
een voorbode van goed weer be-
schouwd. Eveneens werden de sier-
lijke capriolen van de bruinvis ver-
ondersteld een voorteken te zijn
van gunstige winden. Er schijnt
voor dit soort geloof geen weten-
schappelijke basis te zijn.

Koude Pasen
Maart begon koud en droog,

maar het slot was nat en winderig.
Gebleken is dat zich vorige week

maandagavond in onze regio een
winduitschieter heeft voorgedaan
van 26 meter per seconde. Dit staat
gelijk aan 94 km per uur of wind-
kracht 10 op de schaal van Beau-
fort. Deze zware stormstoot werd
geregistreerd door de windappara-
tuur van Simon Zwarte in De Hoef.

In de eerste twee decaden van
maart hoefden we niet meer dan
zes neerslagdagen te noteren, daar-
entegen waren in de laatste decade
er slechts tv/ee droog. Totaal viel er
in Mijdrecht 75 mm neerslag (nor-
maal 50 mm), waarvan 54 mm van-
af de 20e. De gemiddelde etmaal-
temperatuur benaderde in de len-
temaand met 5,0 gr. C. de normale
waarde van 4,9 gr. tot op een tiende
graad, 's Nachts bleek het met een
gemiddelde mimmumtempera-
tuur van 1,3 gr. 0,4 gr. te koud te
zijn geweest, docli het verschil
werd overdag vrijwel teniet gedaan
door een gemiddelde maximum-
temperatuur van 8,8 gr., hetgeen
een afwijking van +0,6 gr. inhield.

Op beide Paasdagen bleef de tem-
peratuur bij ons beneden de tien
graden; op Eerste Paasdag werd in
Zandvoort'een maximum gehaald
van 4,0 gr. C. en op Tweede Paasdag
reikte het kwik tot even om het
vriespunt. In de zon 7 gr. C. Gere-
kend over beide dagen kwamen we
uit op een etmaaltemperatuur (dus
de laagste nachttemperaturen
meegerekend) van 5,3 gr. C., wat de
Paasdagen bijna twee graden kou-
der maakte dan de Kerstdagen, die
een gemiddelde etmaaltempera-
tuur lieten zien van 7,1 gr. C.!

Temperatuurnormalen periode
2-9 april:

maximum (overdag): 12 gr. C.:
minimum ('s nachts): 4 gr. C.
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Deze aanbieding1 is geldig donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 april
WAARDEBON •••fc Zo goedkoop hebt u de ham nog nooit op uw boterham gehad! l

Heerlijke schouderham voor maar ruim 3 kwartjes per 100 gram; zo goedkoop |z
hebt u hem nog nooit op uw brood gehad. En dan te bedenken, dat je er voor die

prijs nog zoveel meer lekkere dingen mee kunt doen!
WARMAPAKKET

400 GRAM VLEES
4 BROODJES
100 GR. KNOF-
LOOKSAUS

supermarkt

a*
Ud

J ̂ •••DHHflm FIJNE VLEESWAREN ̂ VCSIëgeman)

SCHOUDERHAM
100 gram van 1,59 voor 1,19

TEGEN INLEVERING VAN UW
SPAR COUPON VOOR MAAR 79

SPAR PRIJST KWALITEIT VOORDELIG, DAAROM KOOP JE ER OOK ALLES!

og

Woensdag 9 april
Interessante inboedelveiling

in Veilinggebouw
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2
Er zal worden geveild:
inboedels, modern en uit oma's tijd, veel klemgoed, div. kassa's, flip-
perkasten en vele andere goederen
Te bezichtigen
op zondag 6 en maandag 7 april van 10.00-17 00 uur

Inl. tel. 02507-12164.

l

Er kunnen nog dagelijks goederen worden ingebracht.
Desgewenst ook bij u afgehaald.

Veilmgdirectie
Fa. Waterdnnker

St. lacob in de Hout

Het bejaardentehuis Sint Jacob in de Hout biedt plaats aan 180
bewoners verdeeld over drie flats en beschikt over een zieken-
afdelmg met 10 bedden

Voor de verzorging van onze bewoners zoeken wij op korte termijn
kontakt met kandidaten voor de onderstaande vakature

EEN PART-TIME GEDIPLOMEERD
BEJAARDENVERZORGENDE OF
ZIEKENVERZORGENDE M/V

Vakaturenummer 096/86/J

voor de avonddienst op een van de flats De werktijden zijn van 17 00
tot 22 00 uur Het rooster is 7 avonden werken en 14 avonden vrij
Van de kandid~at wordt verwacht dat hij/zij over enkele jaren ervaring
beschikt

De salariëring en de overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld
overeenkomstig de C A O -Bejaardentehuizen

Van de betrokkene wordt verwacht dat hij/zij het christelijk
uitgangspuntvan de organisatie zal respekteren

Schriftelijke sollicitaties gelieve u te richten aan de Dienst
Personeelszaken van ons bejaardentehuis Zuiderhoutlaan 1,
2012 PJ HAARLEM onder /ermeldmg van het vakaturenummer

OFF. RENAULT dealer autobedrijven
RINKO

Curiestraat 10 Zandvoort (N-Noord)
Telefoon:

werkplaats - magazijnen: 12323
showroom: 13360

Kweker-ij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1

oort-Tel 17093Zandvoort

Bestrijdingsmiddelen
Tuinaarde ~ e.d.

Bloeiende violen
Primula's
Heesters - Struiken

Bemesting voor gazon - border

Biologische bemesting

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave-

HAARLEM: ZANDVOORT:
(C Koper)

023-255021 02507-18225

Gestoff.

zit/slaapk.

mcl gebr k d.t.,
/425,-p.m. mcl

Tel.
02507-13050.

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Mansstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel 02507-16123

SLAGERIJ ARBOUW
ll/U.niTMAT12-»M2I.MZA!IDVOOftT-TCL.(03!07}13l1t

HALTESTRAAT 12 - 2042 LM ZANDVOORT
TEL. (0207) 12616

Riblappen

Tongeworst
Fricandeau
Cornedbeef
Rosbief
Ham
Lever
Pekelvlees

500 gr

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

150 gr

100 gr

100 gr

9,50
1,40
1,05
1,75
2,05
2,25
1,60
1,05

PROEF DE KWALITEIT VAN
LIMOUSIN RUNDVLEES EN
WIN...

... een vliegreis naar de
Dordogne
... bijna een jaar lang
gratis vlees
** r~- '^^^dJJSr jm' ,

SF1

LIMOGRA B.V.

Vraag nadere inlichtingen bij ons in de
zaak.

Zandvoorts Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia,

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr 9 , Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr 22 , Zandvoort
AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort
Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 , Zandvoort
Sig.mag. De Krocht,

Gr Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens, Pasteurstr 2, Zandvoort

JAN KOSTER
BOUW- EN
AANNEMINGSBEDRIJF

Voor uw verbouw en nieuwbouw
Timmer-, metsel-, voeg- en onderhoudswerk
Hardhouten- en kunststof kozijnen

Zeestraat 40 - 2042 LC Zandvoort
Tel 02507-12013

Pa

Onze BANANENSOEZEN
een echte tractatie

b,j. R. v.d. Werft
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

t Chinees -
N fndisch (J

Restaurant ~

SUCCES MENU

SAM - SIN
(voor 2 personen)
* 3 specialiteiten
* 2x witte rijst,

nasi of bami

AFHALEN 28,50

Haltestraat 69 (hoek Zeestr.)
Zandvoort 17897

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond,
bastaard en kat
Gespecialiseerd m poedels en
terriërs
v. Ostadestraat 26.
Tel 02507-15626
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

vond wat ik zocht de Grote Krocht
i e« AART VEER

WEEK
een heerlijke pizza
van

Pizza Royale en Pizza Polio Picanti van 5,95 nu voor *j* O

AART VEER GROENTEN EN FRUIT
Grote Krocht 25 - Zandvoort - Tel. 02507-14404

BIRKENSTOCK
Natuurlijk de echte ..

HERMAN HARMS

CShoE-bisz)
Grote Krocht 22-Zandvoort

Zandvoort
Heemstede
Haarlem
Bloemendaal

Grote Krocht 21
Zandvoortselaan 69
Jan Gijzenkade 163
Bloemendaalseweg 23

Altijd snel en N

schoner!
Uw hulp voor het chemisch
reinigen van al uw
kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens,
slaapzakken

stomerij/dry cleaning

AZEANETTE

NIEUW! Op het gebied van
Kattebakkorrels

PUI K FRIS
milieu-vriendelijk, groot absorbeervermogen,

fris van lucht. Dat is pas voordelig in het gebruik!

Dierenspeciaalzaak WEZENBEEK
Grote Krocht 28, Zandvoort

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Voor een gezellige
borrel en een
lekkere saté

natuurlijk naar

EETCAFÉ

Celsiusstraat 196
Winkelcentrum Noord

Zandvoort
Tel 02507 1 60 44

OOK OM TE DARTEN
EN TE BILJARTEN

Geopend van
16 00 tot 03 00 uur

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oraniestr 7 - Zandvoort
Tel 02507 - 1 23 27

Uw adres voor

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT
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Debuut van RS 200
in Amac Tulpenrally

Het nieuwe vierwielaange-
dreven rally-wapen van Ford,
de RS 200, zal zijn debuut ma-
ken in de AMAC Tulpenrally,
die op 11 en 12 april zal worden
verreden. De wagen zal wor-
den bereden door de Zweed
Stig Andervang, bijgestaan
door een Nederlandse naviga-
tor.

Samen vormen zij het Ford Neder-
land Rally Team, dat in alle belangnj-
ke Nederlandse rally's zal uitkomen.
Eventuele deelname aan buitenlandse
rally's zal m overleg en samenwerking
met het Ford Motorsport Teammana-
gemer.t Europe geschieden.

Aimee Post in Sportscar
Ook by het autosportseizoen 1986 op

het Zandvoortse circuit zal Ford aan-

wezig zijn. Aimee Post zal onder Ford-
vlag diverse sportscar-wedstrijden rij-
den voor het Nederlands en Benelux
kampioenschap, het Golden Lion
Duits kampioenschap en het Europe-
se kampioenschap in een door een
Ford KWS-motor aangedreven Tiga
sportscar.

Ook zal zij m een Fiesta deelnamen
aan zeven wedstrijden voor de Ford
Fiesta Cup in Europa. Twee van deze
races vinden op het circuit van Zand-
voort plaats.

Escort
De toerwagenkampioen Groep A

1985, Theo Koks, zal ook in 1986 op het
Zandvoortse circuit uitkomen in de
toerwagenraces en wel met een Ford
Escort Turbo Groep N.

Ed van Schie prepareert zich voor de
races op Zandvoort in een Ford Escort
Groep A.

Mitsubishi doet royaal
„Royale" is de benaming, waaronder tijdelijk de Mitsubishi Colt en

Lancer-modellen in een speciale uitvoering worden geleverd. Het gaat
om versies met een opvallende striping en uitgerust met lichtmetalen
sport velgen en brede banden (maat 175/70 SR 13) en een originele
Mitsubishi stereo radio/cassetterecorder. De meerwaarde van het ex-
tra pakket bedraagt ƒ 1.900,- maar kost de koper slechts / 395,- incl.
BTW.

Interstate Bolero voor Spaanse kroonprins
Het Nederlandse bedrijf Interstate uit Delft maakt steeds meer naam met zijn

speciale uitvoeringen van bepaalde automodellen. Hierbij een afbeelding van
de Seat Ibiza Bolero, een fraai ogende boude met vloeiende lijnen, die in
verscheidene landen van Europa met veel enthousiasme gebouwd en gekocht
wordt.

Toen onlangs de Spaanse kroonprins zijn achttiende verjaardag vierde en
trouw aan de Spaanse kroon zweerde, kreeg hij van zijn vader, koning Juan
Carlos, een Seat Ibiza Bolero cadeau. Een leuk en verdiend succes voor dit
Nederlandse ontwerpersbednjf.

Grijs kenteken voor Dodge Aries Wagon Gerrit van Rouwen
pakt eerste punt

In zijn eerste race van het nieuwi
seizoen is onze landgenoot Gerrit vai
Kouwen er in geslaagd een punt t<
pakken voor het Britse Formule
kampioenschao. Met zijn Ralt RT3(
van het Pegasus Ream reed de jongi
Nederlandse Marlboro rijder en con
stante wedstrijd. Door hevige regenva
was het circuit van Thruxton spek
glad, maar Van Kouwen maakte geen
fouten en eindigde op de zesde plaats

Van Kouwen vertelde na afloop
„Door het opspattende water van de
auto's voor je kon je geen hand vooi
ogen zien. Soms wist je niet of je op o|
naast de baan reed.'

Vooral het passeren van achterblij
vers betekende voor de coureurs vaak
dat ze grote risicio's moesten nemen
en Van Kouwen, die aanvankelijk
vierde lag, verloor daardoor twee
plaatsen, maar toonde zich na afloop
van de natte race toch tevreden: „Ik
had nog weinig getramd dit jaar en
ben in ieder geval blij, dat ik hier mijn
eerste punt van het seizoen kon bin-
nen halen. Bij de volgende race op Sil-
verstone hoop ik weer mee te strijden
om de ereplaatsen."

De aantrekkelijk ogende Dodge Aries Wagon Commercial munt ook uit door
een zeer volledige uitmonstering.

Op basis van de 4,55 m lange Wagon
uit de vierwielaangedreven K-body se-
rie is speciaal voor de Nederlandse
markt de Dodge Aries Wagon Com-
mercial ontwikkeld.

Ten behoeve van een gunstiger
brandstofverbruik is de moderne 2,2
liter 4 cilindermotor met bovenliggen-
de nokkenas nu voorzien van elektro-
nische benzine-injectie, waarmee een
vermogen van 72 kW/98 pk kan wor-
den ontwikkeld.

De standaarduitvoenng bevat alle
zaken, die ook in de luxueuze perso-

nenwagenmodellen voorkomen, zoals
automatische transmissie, stuurbe-
krachtiging, airconditioning, AM/FM
stereo radio en cassettespeler, een rui-
tewisser op de vijfde deur, van binnen
uit verstelbare buitenspiegels links en
rechts, getint glas en een rek op het
dak. De voorbank is uitgerust met een
centrale armsteun.

Om corrosie tegen te gaan is op alle
kwetsbare plaatsen gegalvaniseerd
staal gebruikt.

De prijs van de Aries Wagon be-
draagt / 29.990,- excl. BTW.

Toprijders
Rally van

Een drama op de eerste dag van
de Rally van Portugal leidde er
toe, dat alle belangrijke njders van
de fabrieksteams zich terugtrok-
ken. Tijdens een van de klasse-
men tsproeven moest de Portugees
Joaquim San tos uitwijken voor
een roekeloze toeschouwer, waar-
door hij de controle over zijn wa-
gen verloor en tussen het publiek
belandde. Dat kostte dne toe-
schouwers het leven, terwijl er
dertig werden gewond.

Al eerder hadden de rijders be-
zwaren geuit tegen het gedrag van
te enthousiaste toeschouwers, die
zo lang mogelijk op de weg blijven
staan tot de rallywagens bijna
over hun tenen njden, maar tot
deugdelijke afzettingen en veilig-
heidsmaatregelen was het ook in

weg uit
Portugal

deze negentiende editie van de
Rally van Portugal nog steeds niet
gekomen.

Na het fatale ongeluk trokken
de toprijders van Peugeot, Audi,
Ford en Austin Rover zich terug,
maar een aantal lokale équipes re-
den de rally uit.

De organisatoren kondigden
aan bij de FISA, de internationale
automobielsport federatie, een
protest tegen de zich teruggetrok-
ken rijders te zullen indienen.
Naar mijn mening betekent dat
wel de zaken op zijn kop zetten,
want wie de televisiebeelden van
het ongeluk heeft gezien, zal toch
duidelijk hebben kunnen vaststel-
len, dat het daar organisatorisch
een enorme janboel was.

Jo Goezinne

Populaire Skoda nu
onder de tien mille

Onlangs is het meest verkochte
Skoda-type, de 105S, met ƒ 300,- in
prijs verlaagd en daarmee onder
de 10-millegrens gekomen. De
prijs bedraagt nu / 9.995,- inclu-
sief BTW, af importeur.

De Skoda 105S is een auto met roya-
le afmetingen en biedt meer comfort
dan men voor deze prijs zou verwach-
ten. De prettig zittende stoelen zijn
uitgerust met stoffen bekleding, ver-
stelbare rugleuningen en hoofdsteu-
nen. Ook een veiligheidsstuurkolom,

stuurslot, achteruitrijlampen, een ge-
scheiden en bekrachtigd remsysteem,
ruitewissers met twee snelheden, elek-
trische ruitesproeiers, gelaagde voor-
ruit, alarmknipperlicht, kindersloten
op de achterportieren, driepuntsvei-
ligheidsgordels, omklapbare achter-
bank, spoiler voor en achter, achter-
ruitverwarming, halogeen koplam-
pen, mistachterlamp en staalgordel-
radiaalbanden behoren tot de stan-
daard-uitrusting. De motor heeft een
inhoud van 1046 cm3 en een vermogen
van 33,9 kW (46 pk).

De Skoda 105S, een royaal bemeten auto met een volledige uitmonstering, is
door een recente prijsverlaging onder de tienduizend-guldengrens gekomen:
f 9.995,- incl. BTW.

De Volvo 340 Winner. Wie kan hem
aan in zijn prijsklasse? f 19.185,-.

Ie moet wel van goeden huize komen om ile
Volvo 340 Winnei te \eisla.in !\i|l\ alleen nvuu eens
naar/.'n pn|s en xie hoe c om pleet l i i ] ilaauooi is
Naast alle Volvo-eigenschappen heelt lui hmviuheii
vele veilige extra's staiulaaid, Avils stalen hui/en
m de voorpomeren en Mü'heison vooiuielop-
hangiiu; 'Iel dat hi| elkaar op en u komt
maar tot één coni.liis.ie de Volvo 340
Winner is onveislaanbaai in /n prijsklasse

t u u i t vooi een spo i t i evepu ie ln t

Investeer in een Volvo 340/360.
Al vanaf f 19.185,-.

PH'Jb tNUIIVÜCRINGSWIJZiGINGlNVOORBlMÜUDLN PRIJS iNCi. BTW

AUTOMOBIELBEDRIJF H.R KOOIJMAN BV.
Brederodestraat 6-10. Telefoon 02507-13242. ZANDVOORI

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijmim...
voor een goed verzorgde auto!!!
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SALON DE MODE BsdhuliplalnB
fEfMI C" ZANDVOORT
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Tot en met 30 april van dit jaar heeft u uw Peugeot 205 inruilen voor een nieuwe,
de kans om voordelig 'n echte Peugeot 205 Dat laatste kan een heel goed idee zijn.
rijker te worden. Bijvoorbeeld de Peugeot 205 Alle kans namelijk, dat uw 'oude'205 veel
Accent met een aantal speciale extra's, meer waard is dan die restantbetaling. En intus-
waaronder: • 'n dakspoiler o zwarte antenne sen rijdt u vier jaar in'n compleet eigentijdse en
• brede stootstrips met een rode bies die door- comfortabel zuinige auto, waarvan u geniet
loopt in de bumpers • specifieke type-aandui- vanaf de allereerste kilometer,
ding op de flanken en achter • full-cover wiel- Dat geldt overigens voor alle 14 uitvoe-
platen • in hoogte verstelbare hoofdsteunen, ringen van de Peugeot 205,waaronder de 3-en

Zo'n Peugeot 205 Accent rijdt u ~
al voor i 205,- per maand.*

Dat werkt zo: u betaalt van de
nicuwprijs (f 16.390,-incl. aflcvcrings-
kosten) ongeveer éénderde deel:
f 5.7 20,-.Daarbij geldt overigens de
inruilwaarde van uw huidige auto óók
als aanbetaling.

Vervolgens betaalt u gedurende
48 maanden (205,- per maand
(effectieve rente 10,9 % op jaarbasis). Na
wer jaar resteert dan f 4.000,-. Op dat
moment kunt u drie dingen doen:
die rest betalen, uw lening verlengen óf

5-deurs,de diesels of de supersportieve 205 GTI
met een top van 190 km/u.

Vandaar dat u ook voor deze andere mo-
dellen van het speciale financieringsaanbod
gebruik kunt maken. Wij informeren u graag
over de voorwaarden. BI PEUGEOT 2OS
*DEZE AANBIEDING GELDT TOT EN MET 30 APRIL 1986.
DE LENING WORDT VERSTREKT DOOR PEUGEOT TALBOT
FINANCIERING ONDER DE GEBRUIKELIJKE VOORWAAR-
DEN VOOR EEN HUURKOOP-OVEREENKOMST.

paitiHii 205 I 'K I J / IMVI II IA\ \ I I I \ l K l N C . S k O S I L N l 425.- \\1J/ICINC,I NUIOKHI IIOUDl N l'! UGtOT TALBOI ILASb.DIRtCl Li ASEN l! GLN i l N AWRl KW LIJM I'WJS.

(W
* -

ZANDVOORT AUTOBEDRIJF VERSTEEGE D.V Pakveldstraat"•f tel.: 02507-12345.

/ SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort
Telefoon 15186

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

YORK OPTIEK
Haltestraat 5/Zandvoort/Telefoon: 02507-12174

YORK OPTIEK
Leidsestraat 32/ Amsterdam/ Telefoon: 020 23 32 95
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Zandvoortmeeuwen door
nederlagen in degradatie-gevaar

ZANDVOORT - Na de eerste
twee maanden van de voetbal-
competitie leek Zandvoortmeeu-
wen aardig op weg om het tweede
klasserschap te herwinnen. Doch^
daarna kwam de klad erin en nu*
mogen de Zandvoorters erg blij
zijn als niet afgedaald gaat wor-
den naar de vierde klasse. Het
rommelt in de club en daardoor
hebben enige spelers de brui er
aan gegeven hetgeen zeker niet
fen goede is gekomen aan de pres-
'taties. Het ging steeds slechter
met als dieptepunt twee nederla-
gen in het paasweekend tegen
teams in de onderste regionen.
Daardoor, zie de ranglijst, zijn de
Meeuwen naar een zeer bedenke-
lijk niveau gezakt. Zaterdag werd
van KGB met 2-0 verloren en
paasmaandag kwam DTS op be-
zoek, dat niet veel voorstelde,

* voetbal

maar bij Zandvoortmeeuwen was
totaal geen inzet of eenheid. Met
0-1 werd Zandvoortmeeuwen met
de neus op de feiten gedrukt.

• De laatste zes wedstrijden moet er
wat veranderen bij de badgasten voor
het te laat is. Er moet toch een moge-
lij kheid zijn om spelers die er nu geen
zin in hebben te motiveren alsnog de
vereniging te redden van de vierde
klasse. In het huidige team ontbreekt
totaal de eenheid en de inzet. Sommi-
gen laten het totaal afweten en de goed
willenden worden meegetrokken in de
val.
- Tegen KGB kwam Zandvoortmeeu-
wen met een geheel gewijzigd team in

. het veld en ondanks dat van een over-
wicht kan worden gesproken tijdens
de gehele wedstrijd was de saamhorig-

, heid ver te zoeken. Het begin was ge-
Üjkopgaand waarna Zandvoortmeeu-
wen aanvallender voor de dag kwam.

J John van der Zeijs schoot voorlangs en
ha een voorzet van Frans Makkau was

. niemand ter plekke. Ook Jaap Meijer
' drong door tot in het strafschopgebied
maar werd van de bal gezet. Het laat-
ste kwartier was voor KGB dat een
aantal hoekschoppen forceerde waar-

Het zit Zandvoortmeeuwen niet mee. in het afgelopen weekend moesten de Meeuwen liefst twee maal het onderspit
delven. Zaterdag werd met 2-0 van KGB verloren; maandag gingen de Meeuwen de boot in tegen DTS (zie: foto).

Foto: Dick Loenen

uit Barends de openingstreffer scoor-
de, 1-0.

Na de pauze was het KGB dat nog
even aanzette maar niet verder kon
komen dan wat ongevaarlijke aanval-
len. De Zandvoorters probeerden de
zaken een wending te geven en slaag-
den daar maar moeizaam in. De com-
binaties waren te onnauwkeurig
waardoor veel balverlies ontstond en
het tempo verdween uit de aanvallen.
De counters van KGB waren gevaar-
lij ker en daaruit werd in de slotfase de
stand op 2-0 gezet.

De strijd tegen DTS bracht duidelijk
aan het licht dat de spelers weinig voor
elkaar over hebben. Vaak gemopper
en van een eenheid of zelfvertrouwen
is weinig te bespeuren. De Zandvoort-

se defensie, altijd een betrouwbaar ge-
heel, stond in het begin vaak rommelig
te verdedigen doch het bleef 0-0. In de
voorhoede probeerde vooral Jan Hein
Carree, met een enorme inzet, wat be-
zieling op zijn medespelers over te
brengen, echter zonder resultaat.

Het was een matig geheel met een
doelpunt van DTS toen de Meeuwen
defensie de buitenspelval verkeerd
toepaste, Ben Visser werd omspeeld en
de bal verdween in het verlaten doel, 0-
1. Vlak voor de rust voorkwam de
Zandvoortse doelman met een goede
redding het tweede doelpunt. In de
tweede helft ging het niet veel beter.
Het bleef sfeerloos en weinig verhef-
fend ondanks een aanvallend Zand-
voortmeeuwen. Echter geen overleg in

het aanvalsspel alhoewel Jan Hein
Carree en Riek Keur hun schoten
gestopt zagen. De druk hield tot de
laatste minuut aan en er ontstond een
ware opeenhoping van spelers in het
DTS strafschopgebied doch het ge-
wenste en noodzakelijke gelijkspel
bleef uit.

Komende zondag komt WGW op be-
zoek en het is dan te hopen dat uit een
ander vaatje wordt getapt.

Stand
1. Volendam 15-23; 2. SVW27 16-22;

3. Alcm. Victrix 17-20; 4. De Valken 17-
18; 5. LSVV16-16; 6. DTS 17-16; 7. HSV
16-15; 8. West Frisia 16-15; 9. Zand-
voortmeeuwen 16-14; 10. KGB 17-14;
11. WGW 17-14; 12. SRC 16-9.

De dames van ZHC kwamen goed uit de bus in het paashockeytoernooi.
Foto Dick Loenen

Paashockeytoernooi
ZANDVOORT - Het traditionele

paashockeytoernooi van de ZHC is we-
derom een grandioos succes geworden.
Het weer werkte aardig mee en het
hockey stond op een hoog peil. Dit in-
ternationale toernooi met als inzet de
Schelpenkar-trofee, en daarom heen
vele feestelijke gebeurtenissen, werd
een sportieve happening met goede
partijen. De dames speelden in één

danks dat bij de dames het program-
ma moest worden aangepast door eni-
ge afzeggingen.

TZB verlangt naar het
einde van de competitie

HAARLEM - Het paasweekend
was een slecht weekend voor de
Zandvoortse voetbalteams en dus
ook voor TZB. TZB kwam twee-
maal in het veld en verloor beide
duels. De eerste werd kansloos
met maar liefst 8-2 verloren van
Allinace en de volgende ging met
1-0 verloren tegen Spaarnestad.

Voor de Zandvoorters is er niets
meer te winnen of te verliezen in deze
competitie en dat was in de confronta-
tie tegen Alliance duidelijk te merken.

# voetbal

rechter wilde echter niet meewerken
en keurde wederom een glaszuiver
doelpunt af. De bal werd vanaf de
achterlijn voorgetrokken en door een
Zandvoorter ingekopt. Op advies van
de grensrechter werd ook deze treffer
geannuleerd. Een kwartier voor het
einde zette Spaarnestad een snelle
counter op die doeltreffend werd af ge-
maakt. 1-0.

In de slotfase plaatste TZB nog een
groot offensief en daarbij waren er
mogelijkheden op de gelijkmaker doch
het wilde niet meer vlotten. Wel bleek
uit deze partij, dat een gemotiveerd
TZB niet veel hoeft onder te doen voor
de meeste teams in deze afdeling.

Een met een aantal invallers spelend
TZB was zeer ongemotiveerd en keek
na vijf minuten al tegen een 3-0 ach-
terstand aan. Deze snel opgelopen
achterstand was funest voor TZB die
het verder wel geloofde en een flink
pak slaag kreeg. Eindstand 8-2.

In het duel tegen Spaarnestad een
geheel ander TZB dat de strijd be-
heerste en het beste van het spel had.
De mannen van coach Ed Keur, die
zijn contract met de club voor eenjaar
verlengde, schiepen zich wat kansjes
maar het zat niet mee. Zo werd een
doelpunt om onduidelijke redenen af-
gekeurd en ook even later werd er
gescoord. De doelman van Spaarne-
stad haalde de bal achter de doellijn
vandaan doch de scheidsrechter liet
doorspelen.

In de tweede helft opnieuw een ster-
ker TZB dat zich wilde revancheren
voor de zwakke zaterdag. De scheids-

Eerste beker
KV Hoofddorp

HOOFDDORP - Afgelopen zondag
nam het eerste team van K.V. Hoofd-
dorp voor het eerst in haar jonge be-
staan deel aan een Korfbaltoernooi in
De Rijp en wist gelijk de eerste prijs in
de wacht te slepen.

De eerste wedstrijd werd gespeeld te-
gen de organiserende en tevens twee
klassen hoger spelende vereniging
K.V. Meermin uit De Rijp. Hoofddorp
won deze wedstrijd met 3-1. De tweede
wedstrijd werd gespeeld tegen een En-
gelse club en ook deze keer wisten de
Hoofddorpers de overwinning naar
zich toe te halen: 4-2.

De derde en tevens laatste wedstrijd
werd gespeeld tegen de nog jonge vere-
niging De Purmer en werd eveneens
'gewonnen door K.V. Hoofddorp en wel
met 5-0.

Diploma voor
kunstzwemsters

ZANDVOORT - Anita de Boer, 11
jaar oud, en met een proef abonnement
bij de kunstzwemafdeling van de
Zandvoortse Zwem- en Poloclub De
Zeeschuimers op l januari begonnen,
haalde vorige week zaterdag in Am-
sterdam, samen met Vivian Croes, per
l januari overgestapt van wedstrijd-
zwemmen naar kunstzwemmen hun
eerste echte kunstzwemdiploma P.
Ook Vivian is 11 jaar oud en heeft al
aardig succes gehad met wedstrijd-
zwemmen maar wil nu de echte meis-
jessport kunstzwemmen serieus beoe-
fenen.

Beide jeugdige en vooral nieuwe
kunstzwemsters hebben voor dat di-
ploma erg hard geoefend en konden
daarom met vertrouwen de verschil-
lende verplichte figuren tegemoet
zien. In Amsterdam, waar dit diploma-
zwemmen door de Nederlandse kunst-
zwem-topploeg de Dolfijn werd geor-
ganiseerd waren zij niet alleen, want
er hadden zich meer dan 70 kandida-
ten voor dit evenement aangemeld.

Een beetje zenuwachtig begonnen
Vivian en Anita aan de eerste ver-
plichte figuren, het drijven, waarbij

Anita de Boer (I.) en Vivian Croes gelukkig met hun F-diploma kunstzwemmen.

het een echte kunst is om zo hoog mo-
gelijk in het water te liggen en via een
stuwbeweging van de handen richting
hoofd of richting voeten te drijven.
Goede aanwijzingen van de beide aan-
wezige trainsters en clubgenote Ingrid
Kraaijenoord sterkten de beide zwem-
sters zodanig, dat zij bijna perfect de
gehurkte draai, de zeilboot beurte-
lings, de salto achterover en het egg-
beaten (ongelijk watertrappen) uit-

voerden.

Ten slotte werd dit „examen" afge-
sloten met maatzwemmen op muziek
waarvoor zy van het publiek een ap-
plausje ontvingen, zo goed gelijk en in
de maat ging het. Weer twee kunst-
zwemmers blij met een diploma en een
aanwinst voor de kunstzwemafdeling
van de actieve kunstzwemafdeling
van de Zeeschuimers.

VOETBAL

Zondag: Zandvoortmeeuwen-WGW
14.30 uur terrein Vondellaan.

TZB-CBS 14.30 uur terrein aan de
Kennemerweg.

BASKETBAL

Zaterdag: Hoofddorp 2-Lions dames
18.00 uur.

VOLLEYBAL

Zaterdag in de Zandvoortse sporthal
Pellikaan. Dames: 20.00 uur Sporting
OSS-Triumpf; 19.30 uur Sporting
OSS 2-OVRA 5; 20.30 uur Sporting
OSS 3-Heemstede 2; 20.30 uur Spor-
ting OSS 4-Gaz. Heemstede 2. Heren:
18.30 uur Sporting OSS 1-Brother
Martinus 5; 19.30 uur Sporting OSS 3-

Tiumpf 4. Jeugd: Sporting OSS K-
Gaz. Heemstede K; Sporting OSS K-
OVRA K.

ZAALVOETBAL

De komende week opnieuw veel
zaalvoetbal m de plaatselijke sporthal
Pellikaan. Vrijdag: 18.30 uur Zand-
voortmeeuwen C jun.-EDO/Little;
19.00 uur Zandvoortmeeuwen 3-TZB
4; 19.45 uur TZB-Blauw Wit'80; 20.40
uur Zandvoort Centrum 2-Concordia
3: 21.25 uur TZB 3-Koppers OG 2; 22.10
uur Zandvoort Noord 3-TZB 5.

Maandag: 20.30 uur TZB 2-DSC074
2 dames; 21.25 uur Rinko-Beurszicht;
22.10 uur Zandvoortmeeuwen-Hoofd-
dorp.

Dinsdag: 19.00 uur Zandvoort Noord
5-Zandvoortmeeuwen 5; 19.45 uur
TZB 7-BSM 2; 20.30 uur Zandvoort
Noord 7-Zwanenburg '84; 21.15 uur
Zandvoortmeeuwen 6-Zandvoort Cen-
trum 4; 22.0 uur Zandvoort Noord 6-
Zandvoort Centrum 3.

ZANDVOORT - Ook de afdeling
„sportief-recreatief" van de Zand-
voortse Zwem & Poloclub De Zee-
schuimers boekt evenals wedstrijd- 7ppCpV|111'IT|pT*C
zwemmen, waterpolo en kunstzwem- ^JCv/Ov/llU.lll.lC'j. o
men uitmuntende resultaten. Afgelo- , -. . j
pen vrijdagavond 21 maart werden er (JOCn liet 2^06(1
voor het eerst de nieuwe zwemvaar- ö

aan de leerlingen keuzepakketten te
kiezen (minstens twee) uit b.v. nostal-
gische zwemslagen, zwemmend red-
den, plankspringen, (waterpolo)balbe-
handeling, kunstzwemmen of snorke-
len.

De Zeeschuimers hadden naast het
basispakket zwemmen als keuzepak-
ketten „zwemmend redden" en „bal-
vaardigheid" gekozen en de enthou-
siaste ex-wedstrijdzwemmer Arthur

sX.r* zwemmen

digheidsdiploma's afgenomen, een
nieuw systeem van diplomazwemmen
ingesteld door de Nationale Raad voor
Zwemdiploma's waarbij het lespro-
gramma aanzienlijk is uitgebreid.

Behalve het uitvoeren van zwemsla-
gen is het nu mogelijk om aangepast

van Ueursen is de laatste maanden
met een flink aantal jongens en meis-
jes daarvoor hard aan het trainen ge-
weest. Onder het toeziend oog van de
beoordelingscommissie met mevr.
Noordijk en mej. Butz werd een zeer
uitgebreid programma van zwemon-
derdelen afgewerkt waarvoor de kan-
didaten een beoordeling ontvingen.

Voor dit omvattende zwemprogram-
ma slaagden: Andries van de. Boer,
Yne Hogetoorn, Karin Homoet, Mirel-
la Krol, Stephanie Randag, Elles van
Toornburg, Zita Valk en Sandy Bey-
ne. Jongens en meisjes die zich ook
voor het diploma-zwemmen interesse-
ren kunnen zich elke vrijdagavond om
18.00 uur opgeven bij Zwemvereniging
De Zeeschuimers in zwembad de
Duinpan te Zandvoort.

Zandvoort '75 mist

de aansluiting
ZANDVOORT - Voor Zandvoort '75

is de competitie gelopen na de onver-
wachte 2-0 nederlaag bij het laagge-
plaatste Sporting Zuid. Bij winst had-
den de Zandvoorters mee blijven doen
om de bovenste plaats daar Aalsmeer
en Amstelveen een punt verspeelden
en nog tegen elkaar moeten aantre-
den.

Met de wind in de rug ontwikkelde
Zandvoort '75 een geweldig offensief
dat niet het gewenste resultaat ople-
verde. Peter Braamzeel, Rob Gansner,
en Johan van Marie hadden goede mo-
gelijkheden doch slaagden er niet in
het doel te raken. Sporting Zuid was
niet in staat om tot een goed lopende
aanval te komen en beperkte zich tot
verdedigen met man en macht. In de
strijd om lijfsbehoud heeft dit team de
punten hard nodig.

Direct na de rust kwam de eerste
aanval van Sporting Zuid of Zand-
voort '75 keek tegen een 1-0 achter-
stand aan. Er leek nog niets aan de
hand daar er tijd genoeg was om het tij
te doen keren. Zandvoort '75 trok op-
nieuw het initiatief naar zich toe en
drukte Sporting in de defensie. De
aanvallers lieten het echter afweten
en bij een uitval in de laatste minuut
kon Sporting Zuid de eindstand een
nog beter aanzicht geven, 2-0.

OSS
Garnael-toernooi

ZANDVOORT - Aanstaande
zondag vindt in de Sporthal Peli-
kaan het jaarlijkse jeugdvolley-
bal-toernooi plaats. Dit door
Sporting OSS zogenaamde „Gar-
nael-toernooi" is speciaal voor de
jeugd tussen 8 en 16 jaar en wordt

JU/ volleybal

verspeeld in vier poules. De mini's
spelen in de poule E (8-9 jaar) en
poule D wordt gevormd door 10-
11-jarigen. Voor deze deelnemers
is het vroeg dag, daar gestart
wordt om 09.00 uur. Het einde van
de 34 wedstrijden wordt verwacht
om 13.00 uur.

De adspiranten spelen 38 wedstrijden
en beginnen om 13.45 uur en hier
wordt het einde verwacht om 17.50
uur. De prijsuitreiking is direct daar-
op volgend. Uit het grote aantal in-
schryvingen (36 teams) blijkt dat er
behoefte bestaat aan een dergelijk
toernooi en sommige verenigingen
moesten teleurgesteld worden daar

# hockey

poule van acht teams een halve com-
petitie met als uiteindelijke winnaar
het Duitse Raffelberg. Als goede twee-
de kwam uit de bus het organiserende
Zandvoort. Weesp werd derde en de
vierde plaats was weggelegd voor het
tweede Zandvoortse team „Garnael".

De heren speelden in twee poules
van zes met een finale. In deze finale
hadden zich geplaatst Rotterdam en
het Franse Stade Jean Bouin. Deze
teams deden weinig voor elkaar onder
en met miniem verschil trok Rotter-
dam de zege naar zich toe, 2-1. In de
strijd om de derde en vierde plaats
bleef Old Whitgiftians uit Engeland,
Voordaan de baas. Voor ZHC was
slechts een zevende plaats weggelegd
na winst over het team de Garnael, die
dus achtste wrd. Winnaar van vorig
jaar Hudito werd slechts elfde.

De perfecte organisatie zorgde ook
deze keer voor een vlot verloop on-

VELDCOMPETITIE

,». Zondag 6 april: Hoofddorp I - BEP 7,
;aanvang 14.30 uur, Hoofddorp n - BI.
,Wit 9, aanvang 12.00 uur.

\' De wedstrijden worden gespeeld op
|het terrein t.o. het Haarlemmermeer
•.Lyceum aan de Paxlaan.

Bij paasraces blijkt:

Nieuwe raceklassen hebben aanlooptijd nodig
ZANDVOORT - Racen is en

blijft een dure hobby. Ook al pro-
beer je als organisatie het voor de
rijder financieel aantrekkelijk te
maken, het blijft een moeilijke
zaak de startvelden vol te krijgen.
De nieuwe Toyota Starlet mer-
kenrace vormt hierop een uitzon-
dering. In de openingsrace van
het nationale autorensportsei-
zoen gingen op tweede paasdag

autosport

maar
start.

liefst veertig wagens van

Aangetekend moet worden dat
de concurrentie in België voor het
eerst op Pasen achter het stuur
kroop. Dit had magere startvel-
den in de formuleklassen tot ge-
volg.

Wel present in deze open bolides wa-
ren de Zandvoorters Frans Vörös en
Marco Keur. In de door Gert Valken-
burg gewonnen formule ]600 maakte
Frans Vörös een goed debuut voor Jan
Lammers Junior Racing middels een
tweede plaats. Minder succesvol was
zijn plaatsgenoot Keur. In de tweede
en beslissende heat verspeelde de
Zandvoortse bakkerszoon een hoge
klassering door een bevroren carbura-
teur.

Of de nieuwe standaard toerwagen
groep N-klasse net zo'n levensvatbaar-
heid heeft als de Starlet merkencom-
petitie moet worden afgewacht. Bei-
den zijn nieuw. Nu werd het de Toyo-
tarijders ook wel aantrekkelijk ge-
maakt. Importeur Louwman & Par-
qui bracht de wagens met flinke
korting naar de racebaan. Bovendien
maakte de Tros het voor sponsors aan-
trekkelijk door zes van de acht races
op de beeldbuis te brengen. Het ziet
ernaar uit dat we fraaie beelden tege-
moet kunnen zien.

Deze eerste ontmoeting voorname-
lijk vroegere Austin Metro en Toyota
Corollarijders viel in hevigheid wat te-
gen. Oorzaak was de verschillende
keuze in banden. Hans Deen en Jaap
van der Ende hadden voor regenban-
den gekozen en dat pakte alleen in de
beginfase goed uit. Toen de baan op-
droogde moest het tweetal de kop af-
staan aan John Vos en Evert Bolder-
heij, die ook in deze volgorde werden
af gevlagd.

Berend Oeberius Kapteyn heeft niet
meer gekozen voor het merkenracen.
Met zijn Toyota Corolla komt hij dit
seizoen uit in de geprepareerde toer-
wagens groep A. De Zandvoorter zal
nog eens onder de motorkap moeten
duiken om bij de volgende ontmoeting
de Peugeot 205 GTI van Paul Welther
en de VW Scirocco van Willem Abman

De Toyota Starlet merkenrace had over het aantal deelnemers niet te klagen.
Er gingen liefst 40 wagens van start. Foto Dick Loenen
de baas te worden. Met zes seconden
achterstand moet dat toch kunnen.

Grote afwezigen bij de supertoerwa-
gens waren Henny Hemmes, Bert Mo-
ritz en de gebroers Huub en Loek Ver-
meulen. Na larige tijd het gezicht be-
paald te hebben van de zwaarste toer-
wagenklasse hebben de Chevrolets Ca-

maro het veld geruimd. Dit maakte
het voor Hans v.d. Beek met zijn Maz-
da Sport mogelijk te zegevieren en nog
wel voor de zwaardere Opel Monza van
Raymond Coronel.

Grote onderlinge verschillen waren

er eveneens bij de groep N standaard
toerwagens. Wellicht heeft deze klasse
evenals m België is gebleken een lange
aanlooptijd nodig. Onderverdeeld in
verschillende klassen kwamen slechts
elf showroom-wagens aan de start.

Renault gaf het goede voorbeeld
door vijf Renault GT-Turbo's in te
zetten en als de andere merken volgen
kan het nog eens leuk worden. Dat was
nu geenszins het geval. Het enige aan-
trekkelijke was nu de fraaie zestien
kleppen tellende Mercedes 190 van Je-
roen Hin. De enige die constant zicht
heeft kunnen houden op de achter-
kant van het ruim een ton kostende
voertuig was Hans Hugenholtz in zijn
Mitsubishi Starion. Een fel contrast
met deze glimmende showroomwa-
gens vormden de „sloop" Alfa's van
Squadra Bianca. De elf wagens, waar-
van de carrosserie op de sloop wordt
gehaald, vormden een welkome aan-
vulling van de groep N-klasse.

Mocht deze klasse tot een volwaardi-
ge uitgroeien dan gaan de Alfa's in een
eigen competitie uitkomen. Het gaat
om een groep pure amateurs, die de
afgelopen winter een racecursus heeft
gevolgd om vervolgens voor vijfender-
tighonderd gulden met een complete
raceauto aan de start te verschijnen.
De elf die hun karretje voor de ope-
ningsraces in elkaar hadden gekregen
konden trots melden dat bij de tweede
ontmoeting het aantal zeker op zes-
tien zal komen.

het vol was. De organisatoren Jan Mo-
lenaar en Fred Kok kunnen erop reke-
nen dat het toernooi door de jeugd vol

• enthousiasme zal worden verspeeld.
Zeker zo belangrijk is de financiële
steun van het bedrijfsleven, die mede
zorgde dat het geheel gehouden kon
worden.

Voor de competitie werden de afge-
lopen week een paar wedstrijden ge-
speeld die wisselende resultaten ople-
verden. Zo speelde het vierde dames-
team van Sporting OSS fraai gelijk
tegen het hooggeplaatste Triumpf 3,
2-2. De eerste set leverde vrij eenvou-
dig een 15-8 winst op doch in de tweede
set herstelde Triumpf zich goed en
greep de set met 15-8. De derde set ging
gelijk op met kansen voor beide teams.
Sporting maakte op de beslissende
momenten een paar foutjes en Tri-
umpf zegevierde met 16-14. Sporting
OSS zette in de vierde set alles op alles
en Triumpf kon niet voorkomen dat
de stand door een 15-9 zege gelijk werd
getrokken.

Het eerste damesteam leverde einde-
lijk weer eens volleybal van hoog ni-
veau. Na twee eerdere gelijke spelen

, toonde Sporting nu de juiste vorm en
had geen moeite met Spaarne '75, 3-0.
De Zandvoortse dames beschikten
over te veel smash-kracht waartegen
Spaarne het antwoord schuldig bleef.
Setstanden: 15-7, 15-13 en 15-10.

Het meisjes-adspirantenteam kon
het niet bolwerken tegen HSVC-K en
won slechts één set. De eerste set ging
met 5-13 verloren, terwijl in de tweede
set het tegenspel sterker was. Het was
echter onvoldoende om de set te pak-
ken, 11-15. Het betere spel in de tweede
set werd m de derde voortgezet en
HSVC werd op achterstand gezet.
Sporting drukte door een greep de set
maar het was met voldoende voor de
wedstrijdpunten.

Sportactiviteiten
voor de jeugd

BADHOEVEDORP - Wie vindt
sporten en bewegen leuk en zou graag
kennis willen maken met veel ver-
schillende sporten? Met deze vraag
richt de Welzijnsdienst van de ge-
meente Haarlemmermeer zich tot "de
Badhoevedorpse jeugd van 6 tot en
met 12 jaar.

Vanaf 3 april kan de Badhoevedorp-
se jeugd elke woensdagmiddag van
twee uur tot vier uur zelf bepalen wat
een leuke sport is. Wie nog jonger is
dan 13 jaar kan voor ƒ 1,50 twee uur
lang lekker aan het hollen, lachen en
plezier maken en kan ervaren wat het
is om te basketballen, voetballen, gy-
men, hockeyen, badmintonnen of om
nóg een andere sport te bedrijven.

De kans om hun lievelingssport te
ontdekken wordt de Badhoevedorpse
jeugd aangeboden door de Weizijns-
dienst en enkele Badhoevedorpse
sportverenigingen. Voor nadere infor-
matie: Welzijnsdienst (02503-69600).
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'Bange mensen vormen gouden
handel voor beveiligings firma's'

'Mensen bij wie is
ingebroken zijn
verschrikkelijk
beïnvloedbaar. Die kopen, als
ze het geld tenminste hebben,
voor duizenden guldens aan
beveiligingsapparatuur, soms
zonder dat ze er iets aan
hebben. Niet voor niets
krijgen we hier op het bureau
met beveiligingsbedrijven te
maken die geld bieden in ruil
voor adressen van mensen bij
wie is ingebroken. Een geeltje
per naam is dan het aanbod.
Natuurlijk beginnen we daar
niet aan, maar tekenend is
het wel: beveiliging is gouden
handel".

door René Zwaap
John Banen is oud-wijkagent van de

H-buurt in de Bijlmer. Sinds een half
jaar is hij speciaal gemoeid met de
voorkoming van misdrijven, een nieu-
we activiteit binnen het politiekorps.
Zijn taak houdt in dat hij voorlichting
moet geven aan zowel de burgerij als
het politiekorps over manieren waar-
op misdrijven kunnen worden voorko-
men.

„Het is een totaal nieuwe werkwijze
van de politie", zo zegt hij. ,',Tot voor
kort was de politie vrijwel uitsluitend
toegerust op haar repressieve taak,
dat wil zeggen: de daders van misdrij-
ven opsporen en arresteren. Voorko-
ming van misdrijven kan ook juist te-
gen de traditonele werkwijze van de
politie m gaan. Verleden jaar had je
die verkrachter m het Bijlmerpark,
die daar heel veel slachtoffers heeft
gemaakt. Als je weet dat er zo'n man in
dat park opereert, kan je als politie-
apparaat twee dingen doen. Of de boel
stilhouden om die man proberen te
pakken, maar dan riskeer je wel dat
die man nog een paar slachtoffers
maakt voordat je hem arresteert. Je
kan de mensen ook via de media waar-
schuwen dat er zo'n man in het Bijl-
merpark heeft toegeslagen, zodat de
mensen het gebied beginnen te mij-
den. Als ambtenaar voorkoming mis-

drijven zou ik voor de laatste optie
kiezen, maar opsporingstechnisch
wordt de zaak dan moeilijker. Maar je
moet wel proberen voorkomen dat je
propaganda voor de angst gaat ma-
ken".

'De resultaten van mijn
werk zijn pas op de lan-
ge termijn zichtbaar'

„Het voorkomen van misdrijven als
speciale politietaak is nieuw, en veel
van mijn collega's weten nog niet wat
ze er van moeten denken. Ik zal me
echt moeten waarmaken. Maar de re-
sultaten van mijn werk zijn pas op de
lange termijn zichtbaar. Over een
paar jaar kan je in kaart brengen of
het allemaal zin heeft. Ik persoonlijk
ben daar overigens van overtuigd".

Banen is momenteel met diverse za-
ken bezig, maar hij noemt bestrijding
van vandalisme bij jongeren en voor-
hchting over de manier waarop men-
sen hun woning het beste en het goed-
koopste kunnen beschermen tegen in-
brekers als de hoofdmoot.

Binnenkort zal Banen de diverse ba-
sisscholen in Zuidoost bezoeken met
informatie over de gevolgen van
jeugdvandalisme. Voor dat doel heeft
de Amsterdamse politie een video-film
laten vervaardigen waann op fel-rea-
listische wijze de gevolgen van balori-
ge vernielzucht aan de kaak worden
gesteld. Nu valt het vandalisme in
Zuidoost, ondanks het feit dat het vol-
gens Banen de afgelopen zes maanden
wel aanzienlijk is toegenomen, wel
mee in vergelijking tot andere delen
van de stad, zoals enkele wijken in
Oost.

'Die bedrijven willen
alleen zo veel mogelijk
verkopen, ze kijken niet
naar wat nodig is'

Inbraak daarentegen is met name in
de hoogbouw Bijlmer één van de ergste
problemen waarmee bewoners te kam-

pen hebben. En het aantal neemt nog
steeds toe: in heel Zuidoost werden er
verleden jaar 3198 inbraken gemeld,
terwijl dat cilfer in 1984 op 2918 lag.

Banen: „Het loopt hier de spuigaten
uit. Plats zijn nu eenmaal zeer in-
braakgevoelig. Door die compartimen-
tering kan daar wat aan worden ge-
daan, maar daar kan je niet mee vol-
staan. Het probleem is dat veel men-
sen voor de verkeerde beveiliging kie-
zen van hun woning. Daar spelen de
beveiligingsfirma's, die de laatste tijd
als paddestoelen uit de grond zijn ge-
sprongen, een grote rol in. Die bedrij-
ven willen alleen maar zo veel moge-
lijk verkopen, ze kijken niet naar wat
nodig is. Mensen bij wie ingebroken is
zijn in de regel toch al bang, en die
vormen gouden handel voor die bedrij-
ven. Die mensen kopen voor duizen-
den guldens aan spullen. Dan zitten ze
met zo'n electronische installatie die

VOORKOMING
MISDRIJVEN

Een zaak van de politie én u
Het vignet van de nieuwe dienst bin-
nen het politie-apparaat

begint te piepen zodra er iemand bin-
nenkomt. Leuk allemaal, maar je hebt
er niets aan. Denk je echt dat iemand
gaat kijken als dat ding begint te pie-
pen? Natuurlijk niet: de mensen die
dat geluid horen zijn alleen maar geïr-
riteerd en wachten totdat het voorbij

is. Of ze hebben een schakelklok ge-
kocht, zodat als ze niet thuis zijn 's
avonds een lampje aan gaat. Dat
werkt ook niet. Inbrekers herkennen
zo'n systeem heus wel".

'Ik kijk door de ogen
van een inbreker naar
de huizen.

Na zes maanden studie van de f acto-
ren die een rol spelen in de 'inbraakge-
voeligheid' van de woningen in de Bijl-
mermeer en Gaasperdam, gaat Banen
nu regelmatig de buurten langs voor
spreekbeurten en adviezen over in-
braakbeveiliging. „Ik beschouw me-
zelf als een soort buffer tussen de men-
sen en de beveiligingsbedrijven. Ik
vertel de mensen hoe ze goed en rela-
tief goedkoop hun woning optimaal
kunnen beveiligen. Dat doe ik door
eerst naar hun woning te kijken door
de ogen van een inbreker. Vaak zie je
dan hoe onzorgvuldig de mensen zijn
door bovenlichtjes open te laten staan
en sleutels in de sloten te laten zitten.
Zo wordt het inbrekers wel erg makke-
lijk gemaakt, dus voordat we verder
praten eis ik eerst dat ze daar verande-
ring in brengen.

'Daar zaten gewoon
halve criminelen ach-
ter.

Vervolgens vertel ik ze wat ze met
weinig geld aan beveiliging kunnen
doen. Dat kan ze soms wel duizend
gulden schelen: met een paar goede
spijkers kan je hetzelfde effect krijgen
als met dievenklauwen, om maar eens
wat te noemen. Het vervelende is dat
sommige verzekeringsmaatschappij-
en beveilingsmaatregelen van de men-
sen eisen die eigenlijk geen zin hebben
of inbraak alleen maar makkelijker
maken. Daarom praat ik met die
maatschappijen. Ook ga ik na wat er
bouwtechnisch aan een woning man-
keert. Daar blijkt soms het nodige mis
mee: in Gein III heb ik bijvoorbeeld
geconstateerd dat de deuren van de
woningen volkomen hol zijn. Eén
schroevedraaier en een inbreker kon
daar naar binnen. In samenwerking

Inbraakbeveiliging is gouden handel. Op het politiebureau Flterbosdreef hangt een selectie van betrouwbaar materiaal

met de bewoners heb ik toen onder-
handelingen met de aannemer gestart
over verbetering van die huizen".

Een jaar geleden lag de term 'buurt-
preventie' bij politie en stadsbestuur-
ders voorop de lippen als het ging om
de stnjd tegen de criminaliteit. In sa-
menwerking met de politie zouden be-
woners programma's kunnen opzet-
ten om hun buurt in de gaten te hou-
den. Zodra er onraad werd geroken,
zouden ze de politie moeten inlichten.
Dit idee (waar burgemeester Van
Thijn zich een groot voorstander van
verklaarde) was ook bedoeld om aller-
lei oncontroleerbare burgerwachten
en aanverwante initiatieven tegen te
gaan. Tot nu toe is er -wat Zuidoost
betreft- nog niets van dat initiatief
terecht gekomen, met uitzondering
van een 'sociale controle-groep' in
Kralenbeek. In andere flats patrouil-
leren nu bewakers van de firma Sie-
belt of burgerwachten.

Banen ziet wel wat in buurtpreven-
tie, maar volgens hem kan het lang

niet overal worden ingevoerd. „Voor
buurtpreventie moet je toch zijn in
laagbouwwijken als in Gaasperdam,
waar het verloop van de bewoners
klein is: in flats is dat moeilijk. Daar-
naast moet je als politie goed in je per-
soneelsbezetting zitten om dergelijke
programma's te begeleiden. Als men-
sen die aan buurtpreventie meedoen
naar de politie bellen als je iets ver-
dachts hebben gezien zonder dat de
politie ook daadwerkelijk poolshoogte
komt nemen, koop je er natuurlijk niet
veel voor. Het is nu eenmaal een feit
dat de Amsterdamse politie met een
personeelstekort kampt. Daarom ge-
loof ik ook niet dat die bewonersinitia-
tieven om sociale controle te stimule-
ren veel zoden aan de dijk zetten. Ik
ben ook niet zo'n voorstander van dat
soort dingen. Vooral als de begeleiding
vanuit de overheid ontbreekt heb je de
kans dat het uit de hand loopt. In Kra-
lenbeek is het positief verlopen, daar is
de bewonersvereniging dan ook sterk
bij dat initiatief betrokken. Ik ben het
alleen niet eens met het feit dat de

bewoners daar ook patrouilleren. Dat
vergroot de kans dat het een keer uit
de hand loopt. Maar in Kikkenstein en
Kruitberg is het de foute kant op ge-
gaan. Daar zaten gewoon halve crimi-
nelen achter: die vroegen verleden jaar
geld aan winkeliers om hun winkels
en hen persoonlijk te bewaken. Een
collega van me van het bureau byzpn-
dere wetten is daarna de winkeliers
langsgegaan om te kijken of die bur-
gerwacht voet aan de grond had ge-
kregen. Weliswaar bleken er maar een
stuk of drie winkeliers met die lui in
zee te zijn gegaan. Toen die groep er
lucht van had gekregen dat de politie
er achter was gekomen, zijn ze er snel
mee gestopt. Maar ik vind zoiets ver-
ontrustend. De winkeliers van de Bijl-
mer staan toch al onder zware druk.
Het personeel krijgt nogal eens emsti-
ge bedreigingen naar het hoofd geslin-
gerd als ze zien dat iemand iets steelt.
In sommige zaken is het ziektever-
zuim niet voor niets zo hoog. Om die
reden wil ik ook wat gaan doen aan
winkelbeveiliging".

WEEKENDDIENSTEN
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
arts: B. van Bergen

NIEUW

HUISARTSENPRAKTIJK G.J..T. Mol
en P.C.F. Paardekopen tel. 15091.
arts: G.J.J. Mol
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A.Mulder, tel: 13185
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.
BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE " POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: tel. 12600.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.
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CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.
DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak.
PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur. tel. 16973.

KERK
DIENSTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. L.F. Krispijn uit
Hillegom.
Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK
10.00 uur: ds. P. van Hall, Pernis,
kindernevendienst en crèche.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
zondag 6 april: mevr. J.A. Broström-
Bruin, Lisse-Sassenheim.
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor.
Thema: "Een wonder: nieuw leven."

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem
Zondag 09.30 uur, zondagsschool/bij-
belgespreksgroepen

10.30 uur: morgendienst ds J. Over-
duin,

19.00 uur avonddienst, ds J. Over-
duin.
Woensdag 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond
NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag om 15.00 uur, tel. 14878.
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

Expositie
batikwerken

HEEMSTEDE - In het Diaconessen-
huis, Handellaan 2 te Heemstede, zijn
momenteel batikwerken van Jessica
Allebes te bezichtigen. De expositie is
dagelijks te bezoeken. Informatie kan
men verkrijgen bij Jessica Allebes,
023-312726.

Haarlemse
Jazz Club

HAARLEM - Come-out sessions zijn
er ook vrijdag 4 april weer te beluiste-
ren in de Haarlemse Jazz Club, Groot
Heiligland 37, Haarlem, aanvang 21.30
uur. Gewone sessions vanaf 22.15 uur,
onderbroken door een korte work-
shop-presentatie onder leiding van
Henk Scheffer. Toegang leden, dona-
teurs en CJP-houders gratis. Niet-le-
den f2,50. Zondagmiddag 6 april is er
de vaste blues-ontmoeting. Sessionlei-
der: Peter van Kouteren.

Expertsport-toernooi door
TZB prima georganiseerd
ZANDVOORT - Voor de eerste
maal werd in Zandvoort op de vel-
den van TZB het Expersport Ne-
derland toernooi gehouden en dat
is een zeer groot succes geworden.
Het bureau Expersport had enige
Engelse teams die graag in Hol-
land wilden spelen en zodoende
kwam men in kontakt met TZB.
Dit toernooi, dat voor lagere
teams is, sloeg dermate aan dat
het volgend jaar opnieuw gehou-
den gaat worden.

Voorzitter Jaap Kerkman vond het
een toernooi dat in alle opzichten ge-
slaagd was. „Het is een erg goede zaak
datje de lagere teams wat kan bieden.
Meestal zijn toernooien voor het eerste
team, doch door de andere teams te
laten spelen geeft dat een impuls voor
de vereniging.

Het voetbal stond op een redelijk peil
en de scheidsrechters Olga Poots, Jaap
van Oord, Cock Zwemmer, Gerrit Hal-
derman en Martin Daane wisten alle
wedstrijden soepeitjes tot een goed ein-
de te brengen. De sportieve sfeer

Zandvoort
opgenomen
in VVV-fietsroutes.

ZANDVOORT - De Streek VVV is
bezig negen fietsroutes waarin Zand-
voort is opgenomen, in kaart te bren-
gen. Het Zandvoort Fiets Arrange-
ment omschrijft de routes en geeft
suggesties voor overnachtingen. Zo
worden ook de nieuwe trekkershutten
op camping De Branding hierbij be-
trokken. In een binnenkort landelijk
te verschijnen vakantiemagazine (op-
lage 1,7 miljoen) zal bijzondere aan-
dacht aan deze nieuwe aktiviteit wor-
den besteed.

Kienavond-loterij
Nicolaasschool

ZANDVOORT - De uitslag van de
loterij die 20 maart in de Nicolaas-
school werd gehouden, is als volgt:
Ie prijs, weekend Londen, no. 0778; 2e
prijs, fiets, no. 1841; 3e prijs, zwart/wit
TV, no. 0061; 4e prijs, diner voor 2 per-
sonen, no. 2350; 5e prijs, kontaktgrill,
no. 2176.

Baarmoederhals-
kankeronderzoek

ZANDVOORT - Het eerstvolgende,
in de gemeente Zandvoort te houden
baarmoederhalskankeronderzoek, zal
zijn in het Gezondheidscentrum Bea-
trixplantspen, en wel op maandag 7
april en dinsdag 8 apnl.
Voor het onderzoek komen in aanmer-
king de vrouwen met als geboorte-
jaren: 1960,1957,1954, 1951, 1948,1945,
1942, 1939, 1936 en 1933. Het betreft
hier 1080 vrouwen. Zij zullen allen een
persoonlijke oproep ontvangen om
aan het onderzoek deel te nemen.

Indien iemand om welke reden dan
ook niet aan het onderzoek deelneemt,
dan wordt betrokkene dringend ver-
zocht in elk geval de oproepkaart, met
vermelding van reden, terug te zenden
naar het gemeentehuis of af te geven
bij de afdeling burgerzaken van de ge-
meentesecretarie. Schoolstraat 6.

maakte het geheel compleet en dat
dan ook nog een winnaar naar voren
moet komen is van minder belang. Op
zaterdag werd Hillside FC nummer
één door Lower Kingswood Social FC
,na strafschoppen te verslaan. De der-
'de plaats was voor TZB 2, dat Zand-
voort '75 4 met 3-2 terugwees.

Zondag twee toernooien waarbij
TZB 3 en 4 aan de start verschenen.
Hier werd tussen vier teams een halve
competitie afgewerkt, met als uitein-
delijke winnaar Lower Kingswood
voor Harting FC. Hillside werd derde
voor het derde team van TZB, dat vier-
de werd.

Het derde toernooi met vele Engelse
teams was zeer de moeite waard. Hier
was het RCH 4 dat na een spannende
finale met 2-0 zegevierde over Charl-
ton Royal 2. Spaarnewoude bleef in de
strijd om de derde plaats met 3-1 de
baas over Charlton Royal l en TZB 4
gteep de vijfde plaats.

Modelbouwclub
houdt show

BLOEMENDAAL - De Bloemen-
daalse Model Vlieg Club organiseert
op 6 april een modellenshow en een
ruilbeurs. als een der festiviteiten
rond de viering van haar tienjarig ju-
bileum. Het evenement wordt georga-
niseerd in samenwerking met de Ken-
nemer Modelboot Club en de Model
Auto Club Heemstede, en vindt plaats
in het dorpshuis aan de Donkerelaan
te Bloemendaal. Wanneer het weer
het toelaat zullen op het aangrenzen-
de sportveld modelauto's en -vliegtui-
gen in aktie worden getoond.
Het dorpshuis is zondag 6 april vanaf
elf uur geopend voor belangstellen-
den. De toegangsprijs bedraagt voor
volwassenen f2,50 en voor kinderen
f l,-. Meer informatie kan verkregen
worden bij C.J. van Daalen, 02502 -
6599 of bij R.B. Kleinsteuber, 023 -
264849.

Expositie
ZANDVOORT- In het Cultureel

Centrum is vanaf 5 april werk te be-
wonderen van kunstenaar Roland
van Tetterode. Hij exposeert schilde-
rijen, kamerschermen en grafiek. De
opening van de tentoonstelling vindt
vrijdagavond plaats, van 20 tot 22 uur.
De expositie duurt tot en met 27 april
en is dagelijks geopend van 13.30 tot
16.00 uur, behalve op maandag en
dinsdag. Het adres van het Cultureel
Centrum: Gasthuisplein 9b.

Muziek in
Bennebroek

BENNEBROEK - In de serie 'Mu-
zi'ek in Bennebroek' wordt vrijdag 11
april het tweede concert gegeven door
pianist Rian de Waal, in 1979 prijs-
winnaar van het internationale pia-
noconcours te Lissabon. Het program-
ma vermeldt werken van onder andere
Beethoven, Bartholdy, Chopin en
Franz Liszt. Het concert vindt plaats
in de Gereformeerde Kerk, Rijks-
straatweg 83 te Bennebroek, en begint
om 20.15 uur. De toegangsprijs be-
draagt f 8,- of f 6,- voor CJP en pas 65+
houders. Kaartverkoop bij Kunsthan-
del Loef, Rijksstraatweg 39, tel. 02502-
6852, bij de balie van het gemeentehuis
te Bennebroek en, indien voorradig,
bij de avondkassa in het kerkgebouw,
geopend vanaf 19.00 uur.
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Orgelconcerten
in Sint Bavo

HAARLEM - In de Sint Bavo aan de
Leidsevaart te Haarlem start zaterdag
5 april weer de jaarlijkse zomerserie
orgelconcerten. Deze concerten vin-
den plaats gedurende de periode 5
april tot en met 27 september, iedere
zaterdagmiddag van 15 tot ongeveer 16
uur. Allerlei stijlperioden zullen aan
bod komen, maar het accent ligt op de
romantiek en de latere tijd.
Diverse koren, en binnen- en buiten-
landse solisten zijn in het programma
opgenomen. Nadere informatie wordt
verstrekt via de informatie-telefoon,
nummer 023-313336.

anbo
ZANDVOORT - Het programma

van de Algemene Nederlandse Bond
voor Ouderen, afdeling Zandvoort, is
voor de maand april als volgt:
dinsdag 8 april, uiteenzetting door No-
taris Weve, gevolgd door het vertonen
van dia's van de ontmoetingsdag.
Zondag 20 april, 14.00 uur uitvoering
van toneelvereniging Hildering in ge-
bouw 'De Krocht'. Kaarten hiervoor
hoeven niet besteld te worden.
Donderdag 24 april, dagje uit naar
Hilvarenbeek. Vertrek 8.30 uur vanaf
het Gemeenschapshuis, Thuiskomst
ongeveer 21.00 uur. Kosten f46,- per
persoon. Opgeven vrijdag 11 april tus-
sen 14.00 en 16.00 uur in het Gemeen-
schapshuis.

Sportbond organiseert cursus
vrijwillig sporttechnisch kader

HAARLEM - De Nederlandse
Sportbond voor Geestelijk Gehandi-
capten (N.S.G.) organiseert in samen-
werking met de bij haar aangesloten
Stichting Recreatiecentrum voor
Geestelijk Gehandicapten in Zuid-
Kennemerland de cursus vrijwillige
sporttechnisch kader (V.S.T.K.).

Deze korte cursus is bedoeld voor
iedereen die zich met bewegingsactivi-
teiten voor geestelijk gehandicapten
bezighoudt of zal gaan bezighouden.
Dit kan zijn in het kader van een be-
taalde functie die men vervult bij een

Burgerlijke stand
ZANDVOORT- De lijst van de bur-

gerlijke stand over de periode van 25
maart tot l april 1986:
Ondertrouwd: Doornekamp, Dick en
van Bentem, Edith Josephine; Mata-
heru, IJje Johan en Rubeling, Christi-
ne Maria; Bouman, Robert en Schut,
Mary; Van den Raadt, Mike en Bus-
scher Johanna; Van Maris, Gerardus
Andreas Maria en Vleeschouwers, Ca-
tharina Cornelia Maria; Van Dooije-
weerd, Lambertus Antonius en Van
Dijk, Anna Maria.
Overleden: Middendorp, Antonius
Cornelis, oud 44 jaar; De Jong, Pieter,
oud 63 jaar; Heidman geb. Otten, Ma-
ria Catherina Barendina, oud 83 jaar;
De Zwaan, geb.Roosenhart, Petronel-
la, oud 76 jaar; Pel, Arie, oud 75 jaar;
Van Staveren Theodorus, oud 70 jaar;
Dannenburg, Pieter Jacob, oud 71
jaar; Keesman, Everardus Franciscus,
oud 64 jaar.

instelling of in de vrijwillige sfeer bij
sport en spelactiviteiten.

Het doel van de cursus is de deelne-
mer te informeren over begeleiding
van geestelijk gehandicapten bij acti1
viteiten op het gebied van sportbeoefe-
ning en bewegingsrecreatie.

De cursus omvat 15 lesuren, ver-
deeld over 6 bijeenkomsten. Daar-
naast is een stage van 10 uur ver-
plicht, tenzij men reeds werkzaam is
met geestelijk gehandicapten. De cur-
sus is zoveel mogelijk praktijk gericht.
In het algemeen gedeelte wordt onder
andere aandacht besteed aan de om-
gang en begeleiding van geestelijk ge-
nandicapten evenals aan veiligheids-
aspecten binnen de sport- en spelsi-
tuatie. In een specifiek gedeelte wordt
aandacht besteed aan diverse vormen
van sport zoals judo, zwemmen en
zaalsport.

De minimum leeftijd is 16 jaar, een
specifieke vooropleiding is niet vereist.

Vrijwilligers werkzaam bij de Stich-
ting of bij een andere lidorganisatie
van de N.S.G. zijn geen cursusgeld
verschuldigd. Indien men zich aan-
meldt als vrijwilliger behoeft men ook
geen cursusgeld te betalen. Voor de
overige deelnemers bedragen de kos-
ten / 50,- (inclusief cursusboek)

t

De data worden in overleg met de
docenten en de deelnemers vastge-:'.
steld. Aanmeldingen: N.S.G., afdeling,
opleidingen, Koninginnegracht 101,'
2514 AL Den Haag, tel. 070-
630449/637939

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie)

Hondenkapsalon „ELSE" Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel.02507-1 3077
Lorentzstraat 158-Zandvoort

. ADMINISTRATIEKANTOOR

J&K Janssen & KOOK
J. P. Heyeplantsoen 12, 2041 PA Zandvoort
Telefoon 02507-18119
Wij verzorgen voor u het
AANGIFTEBILJET INKOMSTENBELAS-
TING en BEDRIJFSBOEKHOUDING

Corry doet het al 20 jaar bij ons!

Miele Wassalon
WASUNIEK
Haltestraat 63b, tel. 14417

* Wassen, Verzorgde wassen
* takenpakketten
* Dry Cleaning
* Leer- en seièdecleaning
* Dekbeddenreiniging
* Overhemden wassen

en strijken
* Kilo-wassen

Nieuwe machines oude prijzen

MIELE: er is geen betere!

Fa. Gansner & Co,
GAS-en OLIEHAARDEN-

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein-Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
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ZANDVOORT- De drie voetbal-
clubs, Zandvoortmeeuwen, TZB
en Zandvoort'75, zijn niet geluk-
kig met de plannen van Sport-
raad-voprzitter Wertheim om tot
een fusie over te gaan. De bestu-
ren van de betrokken clubs zijn
van mening dat de zelfstandig-
heid bewaard moet blijven. Zand-
voortmeeuwen en TZB voelen bo-
vendien niet veel voor een verhui-
zing naar het binnen-circuit. Men
blijft evenwel bereid tot overleg.

Sportraadvoorzitter Wertheim lan-
ceerde zijn plannen onlangs in een
vergadering met vertegenwoordigers
van de drie clubs. Hij wil de clubs op
terreinen op het binnen-circuit laten
spelen om zodoende ruimte vrij te krij-
gen voor woningbouw. Volgens hem
snijdt het mes zodoende aan twee kan-
ten: de gemeente vaart wel bij de wo-
ningbouw en een grote club kan zich
krachtiger opstellen dan drie kleinere.

De voorzitter van de Sportraad, die
overigens ook directeur is van de ge-
meentelijke dienst Publieke Werken,
kan zich bij een fusie alleen maar
voordelen voorstellen: "Je hebt veel
minder mensen nodig om goed te kun-
nen functioneren", aldus Wertheim.

Voetbalclubs voelen
niets voor een fusie

overigens niet dat er aan een eventue-
le fusie een verhuizing verbonden is.

Meeuwen

"Op dit moment zijn er nog veel meer
vrijwilligers nodig en die zijn toch al zo
moeilijk te krijgen. Het ledental van de
verenigingen loopt terug, je krijgt een
vergrijzing. Nou, dan zeg ik: voeg de
boel dan samen. Dan ben je in je optre-
den naar buiten ook veel krachtiger".

Wertheim zegt dat hij het eerste ge-
sprek met de vertwegenwoordigers
van de drie clubs niet vond tegenval-
len: "Het was van mijn kant zoiets als
een schot voor de boeg om eens te kij-
ken hoe zo'n plan valt. Ik vind ook dat
we moeten stoppen zodra duidelijk
wordt dat verder praten geen zin
heeft. Maar men stond er niet meteen
afwijzend tegenover. Alleen achteraf
heb ik wat negatieve reacties ge-
hoord".

De drie clubs hebben zich bereid
verklaard om meer inhoudelijk over
een eventuele fusie te gaan praten.
Maar daar blijft het voorlopig wel bij.
Alle drie de verenigingen tonen zich
bepaald niet enthousiast. De voorzit-
ter van Zandvoort'75, Van Marie: "Het
idee om een fusie aan te gaan moet van
binnenuit komen. Als je dat gaat op-
leggen kun je problemen verwachten.
Zoiets levert sentimenten op.

Bovendien zul je de zaak ten opzich-
te van je leden aantrekkelijk moeten
maken. De gemeente zou bijvoorbeeld
een sporthal in het binnen-circuit
kunnen zetten en een kunstgrasveld
aan kunnen leggen, zodat je een groot
sportcomplex krijgt". Objectief gezien
vindt Van Marie een samenvoeging
echter een goede zaak, omdat veel
praktische voordelen te verwachten
zouden zijn. Voor Zandvoort '75 geldt

Dat zou bij Zandvoortmeeuwen wel
het geval zijn. De penningmeester van
deze vereniging. Jongbloed: "Dat ach-
ten wij een onverteerbare zaak. Het
binnen-circuit is voor ons veel te moei-
lijk te bereiken. Je moet ook niet ver-
geten dat de ligging van ons huidige
terrein uniek is. Dat krijg je nooit
meer terug". Het bestuur van Zand-
voortmeeuwen heeft zich nog niet offi-
cieel over de fusie-plannen uitgespro-
ken. Jongbloed verwacht echter dat
men hier niet geheel onwelwillend te-
genover zal staan.

Ook bij TZB is nog geen uitspraak
gedaan. Maar secretaris Van de Meij
wil wel op voorhand zeggen 'dat een
fusie niet in het straatje van de vereni-
ging past'. Vooral het feit dat TZB
onder beheer van een stichting valt en
die status bij een fusie zou veranderen
stuit op bezwaren. Van de Meij: "We
zijn best bereid om een tweede gesprek
aan te gaan. Maar dan moeten we wel
meer over het binnen-circuit te weten
komen. Op dit moment weten we ei-
genlijk nog vrij weinig".

College-onderhandelingen
nog in rustig vaarwater

ZANDVOORT- De bijeenkom-
sten over de collegevorming léve-
ren een tot nu toe vrij gezapige
vertoning op. Echte grote ver-
schillen over de behandelde on-
der-werpen lijken nauwelijks te be-
staan. De partijen die aan de colle-
gevorming deelnemen, VVD,
PvdA, CDA en D'66, zijn het veelal
met elkaar eens. Over wie straks
de wethouders-zetels gaan bezet-
ten werd nog niet gerept, maar
ook over dit onderwerp hebben de
partijen waarschijnlijk geen ver-
rassingen in petto.
Maandagavond leek er, tijdens een
vergadering waarbij economische za-
ken en cultuur en recreatie centraal
stonden, even sprake te zijn een echt
politiek debat. Maar de lontontbrand-
de niet. Oorzaak was in eerste instan-
tie een opmerking van CDA-er Ing-
wersen, die van mening is dat de ge-
meente de onderhandelingen met Ma-
bon wat al te gretig ingaat. Hij noemde
het onverstandig om op voorhand te
veel positieve geluiden naar buiten te
brengen, daar men niet over kennis
van zaken beschikt.

De realisering van het bungalow-
park had lovende woorden losgemaakt
bij de VVD in het concept-programma
dat door deze partij werd samenge-
steld. Daar werd door de andere partij-
en nauwelijks op afgedongen, maar
(vooral) PvdA en CDA wilden nu al
meer inhoudelijk op het Mabon plan
ingaan. De VVD achtte dat wat al te
voorbarig: "In het college-programma
worden alleen intenties uitgespro-
ken", aldus H.W.de Jong" we zitten
hier niet om de concrete invulling te

bespreken. Dat komt pas aan de orde
als de raad een besluit over het Mabon
plan neemt".

PvdA-er Aukema bleef echter lang
voet bij stuk houden. Hij stelde zich op
het standpunt dat 'het laatste stuk
grond in het dorp'niet zomaar ver-
kocht kan worden: "We moeten daar
een greep op houden. Mocht het plan
mislukken dan moet de grond terug-
vloeien naar de gemeente". Hij achtte
het eveneens onontbeerlijk dat nu al
wordt vastgelegd dat de inwoners van
Zandvoort na de realisatie van het
Mabon-project nog steeds in hef
zwembad terecht kunnen. Ook over de
toegankelijkheid van het terrein wilde
hij al duidelijkheid. Maar uiteindelijk
ging hij toch accoord om al deze pun-
ten in een later stadium te behande-
len.

Beladen
De vergadering van donderdag 3

april stond in het teken van het alge-
meen bestuur en de openbare orde en
veiligheid. Op voorstel van D'66 werd
besloten politiek beladen portefeuilles,
zoals bijvoorbeeld ruimtelijke orde-
ning, in het vervolg bij de wethouders
onder te brengen en niet zoals nu deels
het geval is bij de burgemeester. Hier-
mee liep men alvast vooruit op de nog
te maken profielschets voor een nieu-
we burgemeester. Zoals bekend gaat
burgemeester Machielsen over onge-
veer anderhalf jaar met pensioen.

Verder kwamen de partijen overeen
dat er zo snel mogelijk een gemeente-
lijke voorlichter moet komen. Onenig-

heid was er echter over de taakinhoud.
De Partij van de Arbeid denkt aan een
zelfstandig opererende voorlichter.
Ook D'66 wil dat wel. De VVD is echter
van mening dat het begrip 'voorhch-
ting' in het takenpakket van alle amb-
tenaren thuishoort. Daar werd nog
een schepje bovenop gedaan door het
CDA, dat een scholing van alle ambte-
naren wenst en op elke afdeling een
coördinator voor voorlichtingszaken.
In de diverse commissies zal worden
uitgemaakt wat de nog dit jaar aan te
stellen functionaris precies gaat doen.

Ook vonden de bij de collevorming
betrokken partijen elkaar in de sug-
gestie om een soepel ontheffingsbeleid
ten aanzien van openingstijden van
horecabedrijven te hanteren. Daarbij
moet echter wel sprake zijn van een
'ruime overlegsituatie' waaraan poli-
tie, omwonenden en bedrijven deelne-
men.

ADVERTENTIE

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166

ADVERTENTIE

Zandvoorts
Nieuwsblad

vraagt

res. bezorgers/sters
om in te vallen bij

ziekte en/of vakantie

Tel. 17166

Zandvoorter
overreden

ZANDVOORT - Een 34-jarige bewo-
ner van de Boulevard Barnaart is vo-
rige week in de nacht van dinsdag op
woensdag enkele malen moedwillig
overreden. Het slachtoffer vertelde
dat - vlak voor zijn oprit - zijn auto was
aangereden. Toen hij uitstapte werd
hij drie maal overreden. Eerst over een
been, vervolgens over het andere en
tot slot over buik en borst. Uiteindelijk
lukte het hem onder een prikkeldraad-
hek door te kruipen en zijn woning te
bereiken. In de Maria-stichting bleek
dat zijn beide onderbenen gebroken

Eerder op de avond had de Zand-
voorter een woordenwisseling gehad
met een tot nog toe onbekend gebleven
persoon. Een speurtocht naar de auto
van de dader heeft niets opgeleverd.
Wel is een vrouw aangehouden. Een
onderzoek wordt ingesteld.

ZANDVOORT - Een winkel aan het
Raadhuisplein kreeg vrijdag 4 april
tot tweemaal toe te maken met win-
keldiefstal. 's Morgens werd een 53-
jarige Zandvoorter betrapt toen hij
probeerde een weegschaal ter waarde
van / 14,75 zonder betalen mee te ne-
men. De politie maakte proces-verbaal
op waarna de man werd heengezon-
den.

De Ondernemers Vereniging Zandvoort kwam dinsdag in vergadering bijeen. De leden werden ondermeer voorqelicht
over de plannen voor een voetgangersgebied. Foto Beriott

ZANDVOOBT - Binnen de On-
dernemers Vereniging Zandvoort
heerst nog onduidelijkheid over de
plannen voor een voetgangersge-
bied in het centrum. De leden van
de vereniging zijn er nog niet uit
of en op welke wijze een voetgan-
gersgebied moet worden gereali-
seerd. Dit bleek op een dinsdag
gehouden leden-vergadering
waar de ondernemers over de
plannen werden geïnformeerd.

De ondernemers kregen de informa-
tie voorgeschoteld door hoofdinspec-
teur en korpschef van de gemeentepo-
litie, de heer Menkhorst. Hij bena-
drukte dat de realisering van een voet-
gangersgebied alleen mogelijk is in
samenwerking met burgers en onder-
nemers. Op de vergadering bleek dat
een 'autoluw centrum' niet door iedere
ondernemer met open armen wordt
ontvangen. De standpunten hierover
zijn sterk afhankelijk van de nering
die men drijft. Sommige winkeliers
zijn voor een doorstroming van het
verkeer, anderen wijzen een wandel-
promenade niet zondermeer af.

Ondernemers voorgelicht
over voetgangersgebied

Het punt waar het allemaal om
draait is of winkelende automobilisten
straks zo dicht mogelijk bij het cen-
trum kunnen parkeren. Secretaris
Oonk van de Ondernemers Vereni-
ging: '"Een straat afsluiten is niet
moeilijk. Het gaat erom ol je parkeer-
gelegenheid in de buurt hebt". Geble-
ken is dat in de buurt van de Hogeweg,
Engelbertstraat, Zeestraat en Halte-
straat hooguit plaats is voor 1000 au-
to's. Een groot deel van de parkeergele-
genheid wordt door omwonenden en
winkeliers benut, zodat van de capaci-
teit in de toekomst niet veel te ver-
wachten is.

De Ondernemers Vereniging laat
momenteel een onderzoek verrichten
naar de haalbaarheid van de gemeen-
telijke plannen. Secretaris Oonk zegt
er vertrouwen in te hebben dat de ge-

meenteraad de resultaten van het on-
derzoek by haar besluitvorming zal
betrekken. De verwachting is dat de
plannen voor het voetgangersgebied
pas volgend jaar in de raad worden
besproken.

De ondernemers spraken dinsdag
verder ondermeer over de mogelijk-
heid van een braderie. Men kwam er
niet uit of deze ook dit jaar doorgang
moet vinden. Mocht het zo zijn dat de
braderie toch doorgaat, dan zal hij m
de Krocht en de Louis Davidsstraat
worden gehouden. Afgesproken werd,
dat hierover op 28 april tijdens een
extra vergadering verder wordt ge-
sproken. Dat geldt ook voor de statu-
ten, die eigenlijk dinsdag aan bod had-
den moeten komen. Een deel van de
ondernemers had zich daar echter nog

over gebogen.

Fietstocht tegen sluiting
station loopt uit op fiasco

ZANDVOORT- De afsluiting
van de actie 'Station Zandvoort
moet open blijven' is op een fiasco
uitgelopen. Voor de fietstocht
naar Den Haag meldden zich af-
gelopen dinsdag geen deelnemers.

Slechts enkele actievoerders zijn
(per auto) naar Den Haag afge-
reist om de door 2500 Zandvoor-
ters ondertekende petitie aan de
voorzitter van de vaste kamer-

ZANDVOORT - De Partij
van de Arbeid zal de komende
jaren door vier van haar leden
vertegenwoordigd worden in
de gemeenteraad. Nieuwko-
mer is Folkert Bloeme, sinds
1983 actief in deze partij. Wat
zijn zijn verwachtingen, wel-
ke veanderingen staat hij
voor, en hoe denkt hij over het
functioneren van de gemeen-
teraad?

"Om te beginnen moetje er niet
zonder meer van uitgaan dat goe-
de ideeën niet verwezenlijkt kun-
nen worden. Al te vaak kiezen ge-
meentebesturen voor de weg van
de minste weerstand. Ze nemen
de gemakkelijkste oplossingen,
omdat ze geen vertrouwen heb-
ben in het welslagen van de bete-
re plannen, als deze wat ingewik-
kelder zijn. Eerst moet je dingen
proberen, dan weet je pas of ze
mogelijk zijn of niet. En betrek
vooral de burger erbij. Vanaf het
begin al. Inspraak moet geïnte-
greerd worden in de planning.
Folkert Bloeme, geboren in 1951
in Zwolle, kwam in 1981 in Zand-
voprt wonen. Voor die tijd werkte
hij in Umuiden als cultureel jon-
gerenwerker en leraar maat-
schappijleer. Daarop volgde nog
een studie antropologie. Momen-
teel is hij werkzaam bij de Sociale
Dienst in Haarlem.
De meeste interesse heeft Bloeme
voor volkshuisvesting, ruimtelij-
ke ordening en publieke werken.
"Ik voelde me altijd al aangetrok-
ken tot groeperingen die daad-
werkelijke verbeteringen na-
streefden. In IJmuiden hebben
we vanuit het buurthuis waar ik
werkte, een deel van de oude, his-
torische binnenstad kunnen red-
den. Men wilde daar een soort
Bijlmermeer neerzetten."

Nieuw raadslid PvdA:

"Met zeggen dat iets niet
kan, kom je niet,verder"

Bouwen
"Natuurlijk moet er wel meer ge-
buuwil kunnen worden. Ook in
Zandvoort. Maar dan wel vooral
sociale woningbouw. Liefst onder
beheer van Eendracht Maakt
Macht. In Zandvoort is voorlopig
nog genoeg ruimte, zoals bijvoor-
beeld het Stationsplein, of het
terrein van de Klarakliniek. Mis-
schien dat de velden van Zand-
voortmeeuwen daar niet eens no-
dig voor zijn.

PvdA-raadslid Folkert Bloeme.
Maar je moet natuurlijk wel na-
gaan voor wie je moet bouwen.
Een goed plaatselijk woningbe-
leid gaat in eerste instantie uit
van bouwen voor de eigen bevol-
king. Uitgaand van de behoefte
uiteraard. Vrije-sectorwoningen
zijn er voorlopig genoeg te koop."
"In het dorp valt nog veel te doen,
nog veel te proberen. Voor de toe-
risten, maar óók voor de bewo-
ners zelf. Onder andere op cultu-

reel gebied. Het cultureel cen-
Irum kan bijvoorbeeld met de
hulp van de Bomschuiten Bouw-
club een toeristische attractie
worden. Gebouw De Krocht kan
intensiever gebruikt worden, zo-
als voor het draaien van films,
voor toneel enzovoorts. Voor oud,
maar ook voor jong. Voor jonge-
ren gebeurt er nu toch bijna
niets! Voor hen moet er meer geld
beschikbaar worden gesteld. In 't

Foto Beriott

Stekkie moet op z'n minst een be-
roepskracht komen. Maar dan is
ook een goed werkplan onont-
beerlijk."
Circuit
Over de wijzigingplannen voor
het circuit is nog te weinig be-
kend, om de consequenties ervan
al te kunnen overzien. Waar-
schijnlijk is hiervoor een ander
bestemmingsplan nodig. Dan
zullen zeker de milieu-organisa-

ties wel bezwaar aantekenen. Dus
't kan nog lang duren voordat die
plannen verwezenlijkt zijn. Maar
financieel kan dit geen gemeente-
zaak meer zijn. Eigenlijk moet het
rijk zeggen of het een circuit in
Nederland wil, en zo ja, er dan ook
genoeg geld in steken."
"In feite is het een slechte plek
voor een circuit. Veel bebouwing
in de buurt. De aan- en af voerwe-
gen zijn niet op de drukte bere-
kend. Gezien de historie is het cir-
cuit niet een, twee, drie weg te
denken. Maar misschien zijn er
wel andere mogelijkheden voor
dit terrein, met dezelfde inkom-
sten voor de gemeente. Stel dat
zo'n bungalowpark dat is, dan
zou het mooiste zijn: het bunga-
lowpark op het circuitterrein, en
sociale woningbouw op het gebied
dat aan het Vendorado-park, het
Mabon-plan, is toebedacht."
"Het is trouwens moeilijk om je
over zo'n Mabon-plan een oordeel
te vormen als je zó weinig infor-
rnatie krijgt."

Gemeenteraad
"De afgelopen vier jaar werden de
raadsleden vaak te weinig inge-
licht, te weinig betrokken bij za-
ken waar burgemeester en wét-
houders mee bezig waren.
Zo kom je als raad in een isole-
ment, waarbij je geen grip op be-
langrijke kwesties hebt. Als raad
moet je zorgen dat wethouders,
maar vooral ook de burgemeester,
niet te veel een eigen koers gaan
varen. Net zoals partijleden er-
voor moeten waken dat hun
raadsleden van het programma
afwijken", aldus Bloeme.
Daarom staat hij ook pal achter
de beslissing van de vier landelij-
ke partijen om Gemeente Belan-
gen Zandvoort buiten het college
te houden. "Gemeentebelangen
kan de komende vier jaar doen en
laten wat zij wil. In die vier jaar is
er niemand die haar raadsleden
ter verantwoording kan roepen.
Het is toch onverantwoord om
zo'n partij dan een wethouder te
geven!"
Bloeme verwacht dat er nu einde-
lijk weer eens goed gewerkt kan
worden in de gemeenteraad. "De
vier landelijke partijen zijn rede-
lijk tevreden met elkaar en er zijn
weinig hete hangijzers. Dat geeft
al een behoorlijk stabiele basis om
te starten."

commissie van Verkeer en Water-
staat aan te bieden.

Een medewerker van de VVV, waar
de actie werd gecoördineerd, noemde
het dinsdag een grote tegenvaller dat
niemand kwam opdagen:" Waar zijn
we nou, wij die met z'n allen zo bewo-
gen waren? Het is triest dat een actie
die met zoveel allure werd begonnen
en waar zoveel mensen bij betrokken
leken een anti-climax krijgt. Onbe-
grjjpelijk". De actievoerders hadden
het plan opgevat om vanaf het station
per fiets naar Den Haag te gaan. Toen
bleek dat er geen animo bestond werd
na enig heen en weer gebel besloten
om dan maar per auto naar de resi-
dentie af te reizen.

Daar werd 's middags geheel volgens
schema het verdere programma afge-
werkt. De Zandvoorters werden ont-
vangen door voorzitter Rinks van de
vaste kamercommissie van Verkeer en
Waterstaat. Aan hem werd een petitie
overhandigd met de volgende inhoud:

"We zijn hier gekomen met ruim 2500
handtekeningen van Zandvoortse be-
woners, die tegen de avondsluiting
(buiten het hoogseizoen) van het sta-
tion Zandvoort protesteren.

Door deze maatregel zijn met name
de ouderen, mensen die slecht ter been
zijn en lichamelijk gehandicapten de
dupe. Het laag gelegen perron is 's
avonds alleeen maar via een zeer
schuine helling te bereiken en hulp
voor invaliden is niet meer aanwezig.

Dit geldt vooral voor de bewoners van
Nieuw Unicum, een in Zandvoort gele-
gen woon-werkgemeenschap waar on-
ge veer 150 rolstoelgebruikers verblij-

We hopen en verwachten dat u het
met ons eens bent, dat de sluiting van
het station in de avonduren moet wor-
den opgeheven. We dringen er bij u op
aan uw invloed aan te wenden, zodat
het Zandvoortse station op de normale
wijze wordt opengehouden, zolang er
treinen aankomen en vertrekken"

WATER-
STANDEN

WATERSTANDEN
Datum HW LW HW LW.
10 apr 0524 0041 17.18 13.13
11 apr 053601 17 17.53 13:48'
12 apr 060701.56 18.26 "14.15
13 apr 06.38 0230 18.59 14.38
14 apĵ  07 07 02 59 19.28 15.05
^apr 07 36 03,30 19.59 15.18

16 apr 08.1804.0620.381619
17 apr 08.5004.5121.5017.17
Maanstanden: 17 apr EK 12.35 uur
doodtij-17 april NAP + 44 cM. •
2 10 uur
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Dit wiegje stond voor mij klaar.
Daarom dacht ik. na kom ik maar.
Op vrijdag 4 april 19S6 om 15.10 uur werd ik
geboren.
En liet met luide kreet mijn aanwezigheid horen
3660 gram weeg ik bloot
49 cm ben ik groot

Nu wilt u zeker weten hoe ik ga heten

Mijn ouders gaven mij de naam

Debby
Ab en Thea Kraayenoord

Keesomstraat 451
, 2041 XS Zand voort
Tijdelijk adres:
Elisabeth Gasthuis, Haarlem
Bezoek van 5-7 uur n.m.

t
Bedroefd, doch dankbaar voor hetgeen hij voor
ons heeft betekend, geven wij kennis dat onver-
wacht maar zacht en kalm van ons is heenge-
gaan, voorzien van het H. Oliesel, mijn innig ge-
liefde man, onze zorgzame vader, schoonvader
en opa

Johannes van der Valk
echtgenoot van E. M. van Bruggen

op de leeftijd van 60 jaar.
Zandvoort:

E. M. van der Valk-van Bruggen
Lucy

Keulen,
Duitsland:

Martin en Annelie
Jan-Paul

Zandvoort:
Bert en Patty
Wendy
Jan
Marga en Robbin

2041 TK Zandvoort, 5 april 1986
Celsiusstraat 38
De begrafenis heeft heden plaatsgevonden op de
algemene begraafplaats te Zandvoort.

t
Met grote verslagenheid en diep bedroefd geven
wij kennis van het voor ons geheel onverwacht
overlijden van mijn innig geliefde man, onze
vader en opa

Jacobus Johannes de Wit
echtgenoot van M. M. Reijer

op de leeftijd van 68 jaar.
Zandvoort:

M. M. de Wit-Reijer
M. H. J. van den Brink-de Wit
D. van den Brink
Tanja en Mathijs

Amsterdam:
P. B. W. de Wit
B. W. de Wit

2041 BA Zandvoort, 9 april 1986
Vondellaan 15
De overledene ligt opgebaard in het uitvaartcen-
trum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort.
Bezoek: donderdag en vrijdag van 16.30 tot 17.00
uur en 19.30 tot 20.00 uur.
De Eucharistieviering wordt gehouden op zater-
dag 12 april a.s. om 10.45 uur in de parochiekerk
St. Agatha te Zandvoort, waarna de begrafenis
zal plaatsvinden om 12.00 uur op de algemene
begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer van de begraafplaats.

Enige en algemene kennisgeving
Bedroefd moeten wij kennis geven, dat voor ons
onverwacht een eind is gekomen aan het leven
van mijn man, onze lieve pappa, onze geliefde
zoon, onze broer, zwager en oom

Walter Molenaar
op de leeftijd van 36 jaar.

Milois Wallig
Tamara
Tim
Jeffrey
S. C. Molenaar
J. Molenaar-Kotkowski
Cor en Henny
Marco, Meta
Eddy en Britt
Ylva

Zandvoort, 5 april 1986
Lorentzstraat 53
Correspondentie-adres:
S. C. Molenaar, Lorentzstraat 174,
2041 S J Zandvoort.
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden in
het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

Bedroefd om zijn heengaan, maar heel dankbaar
voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij
kenriis van het plotseling overlijden van mijn
lieve man, onze vader, opa en overgrootvader

Leendert van der Mije
echtgenoot van G. van Marsbergen

op de leeftijd van 72 jaar.
G. van der Mije-van Marsbergen
L. van der Mije
C. van der Mije-van Tricht
R. van der Mije
A. van der Mije-van der Berg
Kleinkinderen
en achterkleinkind

2042 VH Zandvoort, 7 april 1986
Koningstraat 63
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zand-
voort.
Bezoek donderdag van 19.00 tot 19.30 uur.
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 11 april
a.s. om 11.00 uur in het crematorium te Velsen.
Gelegenheid tot condoleren na de crematieplech-
tigheid in de ontvangkamer van het cremato-
rium.

HOE VERKOOP JE
EEN PAS VOLTOOID

SCHILDERIJ

adverteer in de krant

Te koop
zwart essen

wandmeubel
m. bar en TV-kast.

Hoog 2 m, br. 2,65 m
ƒ350,-

3-zlts bruin-
leren bank

ƒ200,-. Tel. 12888.

V.a. 1 mei a.s.

ETAGE
permanent

te huur
Tel. 14604
of 17930

Te huur
v. perm. in centr.

dorp

etage
3 kam., keuken,

douche, toilet, incl.
g.w.l. /900,-p.m.

Tel. 18011

WIN EEN LANG
WEEKEND IN

EEN VUF
STERREN

BUNGALOW

m

nVRAAG NAAR HET1®LNAME-
JFORMUUER. LOS DE REBUS OP,

EN LEVER HEM DAARNA
IN BU UW BLOEMIST.

\knaf f 19.995,- kunt u zich
terallures veroorloven.

Nou, nou, nou, nou. Renault
maakt hot nu toch wel heel erg
mooi voor u. De Renault 9 en 11

Broadway met een serie extra's waar
je u tegen zegt. Bijv. een Philips radio.

En van buiten mogen ze d'r ook
wezen Hiervoor hebhen wij beide

modellen
uitgerust
met extra-

vagante wieldoppen
(sportief bovendien),
bredere banden, spoüers
en daar nog eens boven-
op voor de 9 Broadway

een fraai stel dubbele koplampea
Tel hierbij op een

soepel schakelende vijf-ver-
snellingsbak, speciale be-
kleding, een van binnenuit

verstelbare butenspiegel en u begrijpt
niet hoe dit mogelijk is voor zo'n prijs,
f 19.995,- zowel voor de 9 als voorde
11 Broadway.

Beide uitge-
rust met een geheel
nieuw ontwikkelde
1.2 Eer krachtbron.
Maar het tweetal is
ook leverbaar, tegen

een geringe meerprijs, met 1.4 liter mo-
tor die goed is voor 68 paardekrachten.

En zelfs dieselaars komen nu in
de schijnwerpers,
want er zijn ook
Broadways met
1.6 L dieselmotor.

Ziezo. Willen de mensen die wel
van een beetje show houden zich dan
nu even bij ons melden?

Pnjswijzinneen voorbehouden.

Van Kleeft
v. Stolbergweg 1

Zandvoort

i RENAULT 9 EN 11 BROADWAY IN PKEMIEREi Renault adviseert elf olie

Zandvoort; Rinko, Curiestraat 8 (Nieuw Noord),
Tel. 02507-13360.

De Renault dealer informeert u desgewenst over flnanclcrlnf of leaslnc. 5 jaar plaatwerksarantie.

MEDEDELING

B. C. Barel, tandarts,
maakt bekend dat hij
zijn tandartspraktijk
heeft neergelegd.

De praktijk
wordt voortgezet door:

S. C. ALGERA, tandarts
Burg. v. Fenemaplein 7-2
2042 TB Zandvoort
Tel. 18548

Behandeling
van particuliere en
ziekenfondspatiënten
na afspraak.

De specialist
in al uw

bloemwerken

Laat u extra
verwennen door uw

huisgenoten met
bloemen van

BLOEMEIMHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-17244/12137/13278

't staat in
^e krant
iedere week
weer

FORD en VOLVO

Wegsleeptarieven

De burgemeester heeft besloten de wegsleeptaneven per 6 april 1986 aan te
passen. De aanpassing houdt verband met de gestegen kosten.
Het betreffende besluit ligt ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling Al-
gemene Zaken, Swaluéstraat 2 en op het politiebureau aan de Hogeweg.

Wet Stads- en Dorpsvernieuwing
De raad heeft bij besluit van 25 maart 1986 voor 1986 een bedrag beschikbaar
gesteld van r" 41.085,- ten behoeve van de verbetering van door eigenaren
bewoonde woningen.

Aangezien het beschikbaar gestelde bedrag inmiddels aan subsidies is toege-
zegd zullen eventuele aanvragen om geldelijke steun afgewezen moeten
worden.

Nadere inlichtingen omtrent de subsidieverordening stads- en dorpsvernieu-
wing zijn verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplem 4,
alhier (geopend di en vrij 8.30 - 12.00 uur}.

Bouwplannen
Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunningen
te verlenen voor
a. 28 eengezinswoningen op het perceel grond gelegen tussen Burg. van

Alpenstraat en Dr. Joh. G. Mezgerstraat terrein voormalige Karel Doorman-
school;

b. ondergronds zwembad op het perceel Boulevard Paulus Loot 89.

Betreffende bouwplannen liggen m.i.v. 14 april 1986 gedurende 14 dagen ter
gemeentesecretane, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor een
ceder ter inzage (geopend van 08.30 tot 12.00 uur).
Tijdens voormelde termijn kan een ieder bij Burgemeesteren Wethouders schriftelijk
bezwaar tegen deze bouwplannen indienen.

Voorbereidingsbesluiten
De Burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22 lid 2 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis dat de gemeenteraad bij beslui-
ten van 25 maart 1986 op grond van artikel 21 van deze wet heeft verklaard, dat
voor 1. Stationsplein e.o.; 2. Boulevard Paulus Loot 89 bestemmingsplannen
worden voorbereid.

Genoemde beluiten liggen met bijbehorende tekeningen waarop met rode omlijning
de percelen zijn aangegeven voor een ieder ter gemeentesecretarie (afdeling Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening geopend ma t/m vnj 8.30 - 12.00) ter inzage.

10 april 1986

SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto!!! J

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1

Zandvoort - Tel. 17093

Bestrijdingsmiddelen
Tuinaarde - e.d.

Bloeiende violen
Primula's
Heesters - Struiken
Bemesting voor gazon - border

Biologische bemesting

Koop verser bij uw
VAKMAN

Slagerij
G. ZWINKELS

Haltestraat 30
Zandvoort
Tel. 12175

•̂ ^~ ^~* ij \f-i i»^

500 gr Boeren Goulash
panklaar
1 kg Paarde-
Bieflappen
150 gr Gebraden
Gehakt
150 gr Saksische
Smeerworst
1 heie Paardeworst
pim. 600 gr
ook verse Nasi-Baml
uit eigen keuken 500 gr

7,95
14,95

1,80
1,35
6,25
3,75

inval-assistenten [
personeels-
restaiurant

linnendienst

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

Het Antoni van Leeuwenhoekhuis vraagt
voor de Civiele Dienst inval-assistenten.
De inval-assistenten worden bij ziekte of
vakantie van de vaste medewerk(st)ers op-
geroepen; dit houdt in dat men in of in de
omgeving van Amsterdam woont.

De werkzaamheden bestaan ondermeer uit:
• assisteren in het personeelsrestaurant en

de koffiekeuken;
• verzorgen van koffie en thee op de

personeelsafdelingen;
• assisteren bij vergaderingen en

recepties;
• assisteren in de linnenkamer en de

beddencentrale.

Verdere informatie kunt u verkrijgen bij
mevrouw l. de Ruyter-Parker of mevrouw
M. Florax-Gijsen, telefoon (020) 512 91 11.

Schriftelijke sollicitaties kunt u, onder
vermelding van vakaturenummer 56-14,
richten aan de afdeling Personeelzaken,
Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Antoni van Leeuwenhoekhuis
Ziekenhuis en Research-laboratorium van de
Vereniging het Nederlands Kankerinstituut
vormen samen een centrum op nationaal
niveau voor de bestrijding en het voorkomen
van kanker en aanverwante ziekten, door
middel van patiëntenzorg, fundamenteel en
toegepast wetenschappelijk onderzoek.
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Ze staat ruim 25 jaar op de planken. Op haar
prachtige' carrière is ze vreselijk trots. Van een
viering of feestelijke toestanden wil ze niets weten.
Daarvoor is het overlijden van echtgenoot Eric
Herfst, haar tekstschrijver én grote steun en
toeverlaat, een jaar geleden nog te kort geleden en
te pijnlijk.

liet was voor de strijdbare Amsterdamse geen
aanleiding om bij de pakken te gaan neerzitten. Ze
ging stug door met anderen en maakte af,
waaraan ze met Eric Herfst al was begonnen.

«

Een jaar lang werkte ze keihard aan 'De Gekkin
van de Gracht', die vanaf woensdag 9 april in
Carré te zien is. Ze is er zeker van, dat haar

musical voor een vrouw alleen het gaat maken.
„Wat ik mijn eentje doe is nog nooit'eerder
vertoond. Zó vreselijk ingewikkeld en technisch
ook heel spannend."
Na acht jaar staat ze voor het eerst weer in haar
eentje op de planken. In 'Gekkin van de Gracht'
krijgt ze volop kans om al haar talenten te
gebruiken in een rol, die ze zelf 'gek, aardig en
chaotisch' noemt. Ze speelt, danst en zingt en veel
van wat ze doet gaat over haar eigen leven. Of ze
hierna in haar eentje doorgaat weet ze nog niet.
„Misschien, maar wie weet wordt het wel weer
toneel. Ik hou van afwisseling en wil niet altijd
hetzelfde doen. Ik heb het nodig om mijn tanden in
moeilijke dingen ze zetten."

Jasperina de Jong met musical voor vrouw alleen

'Ik heb iets nodig om
m'n tanden in te zetten'

De indrukwekkende rol als Pien de la Mar in'de tv-
bewerkmg van de musical is nog niet ten einde als in het
afgelopen najaar een musical met Jasperina de Jong in
première gaat. Jasperina is vooral onnavolgbaar in de
eenzame nachtelijke telefonades, die zij als de vergeten aan
lager wal geraakte actrice Fien de la Mar voert met beken-
den en onbekenden. Het succes is voor een belangrijk deel
nog te danken aan Eric Herfst, die samen met Ivo de Wijs
verantwoordelijk is voor het eindresultaat en de teksten
van deze prachtige serie. Ivo de Wijs speelt een zeer belang-
rijke rol bij de tot standkoming van de 'De Gekkin van de
Gracht'. Met hem samen werkte zij het oorspronkelijke
idee van Eric Herfst en haarzelf helemaal om tot de musi-
cal. Vol waardering praat Jasperina over Ivo de Wijs, die
nu de belangrijkste leverancier is van twintig nieuwe en
'prachtige' liedjes. Daarnaast is zij ook zeer lovend over
Robert Long en Jan-Simon Minkema, die voor haar een
paar heel mooie liedjes schreven.

door Wil Merkies

Over het werken met de befaamde Engelse regisseur
Paddy Stone komt zij niet uitgepraat. Zijn reputatie in
Nederland dankt hij vooral aan het regisseren van de
musicals van Annie M.G. Schmidt.

„Onze samenwerking is zo geweldig. We komen vaak
tegelijk op hetzelfde idee. Als de een denkt dat moet zo of
kan anders en beter, dan heeft de ander op dat moment ook
hetzelfde idee. Paddy Stone is een geweldige perfectionist
in zijn werk. Dat ben ik ook en het gaat zo fantastisch goed
samen. Het is heel vaak alsof we elkaar een spiegel voor-
houden."

Over de veranderingen in de eerste opzet van de musical
is zij opvallend kort en zwijgzaam. Zij wil alleen kwijt, dat
het eigenlijke idee van de show door persoonlijke omstan-
digheden moest worden omgegooid. „Ik heb hierdoor niet
kunnen doen wat eigenlijk onze bedoeling was,,.

„Met Ivo, die graag en heel goed schrijft en mijn eigen
jpbreng is het nu anders geworden en heel goed gelukt. Als
de vrouw van de bakker doodgaat blijft de bakker zijn
broden gewoon doorbakken. Ik ga ook gewoon door met
mijn werk. Dat iedereen alles van mijn privé-leven afweet
vind ik heel onprettig. Ik hou persoonlijke dingen voor
mezelf."

Zo gesloten als zij over haar eigen leven is, zo uitvoerig
wijdt zij uit over de nieuwe show voor een vrouw alleen, die
de veertig is gepasseerd. De rol van moeder én diva, huis-
houden en loopbaan is haar op het lijf geschreven. Dat het
leven van een carrière-vrouw niet altijd over rozen gaat en
het altijd schipperen met iedereen en alles is weet zij uit
eigen ervaring. Maar ook dat het altijd heel spannend blijft
en nooit vervelend wordt.

„Ik doe dit keer veel herkenbaars uit mijn eigen situatie
en speel samen met mensen, die onzichtbaar blijven en niet
op het toneel komen." ,

Ze omschrijft alles als heel 'komisch, gek en chaotisch',
waarom vreselijk gelachen zal worden. Het zal niemand

verbazen, dat Jasperina in deze show niet alleen maar leuk
is en er uitsluitend op uit is een avond lang de lachers op
haar hand te krijgen.

Al zo vaak lief geweest op het toneel
Wie haar een beetje kent weet onderhand, dat zij op de

planken niet het zachte, aardige, lieve vrouwtje uithangt.
Ze kan het heus wel, zegt ze een beetje verwijtend, alsof er
aan haar capaciteiten wordt getwijfeld. „Ik ben al zo vaak
aardig en lief geweest op het toneel. In 'De Engel van
Amsterdam' was ik zelfs heel lief. Alleen maar lief zijn vind
ik nu eenmaal vervelend."

Alsof ze zich moet bewijzen zegt ze voor het eerst een
beetje onzeker: „In 'De Gekkin van de Gracht' komen ook
hele aandoenlijke en lieve momenten voor. Vrienden van
mij huilden bij het laatste bedrijf."

Ze gaat hier niet verder op in en wil niet kwijt waarom er
werd gehuild. Het is duidelijk, dat deze reacties haar nogal
hebben geschokt. Ze is even later weer helemaal de zelfver-
zekerde en strijdbare theatervrouw, zoals ze in het verleden
vaak naar buiten kwam. Trots beschrijft ze haar andere
'kant', die ze ook heeft en in het nieuwe programma goed
uit de verf komt.

Zes minuten lang zingt ze klassiek. Iets dat ze altijd heel
graag heeft gewild. Waarvan ze ook zeker weet, dat ze het
met haar stemmogelijkheden goed kan. Het oratorium, dat
ze zingt, gaat over vrouwen, die helemaal verdwijnen door
hun huwelijk en gezin. Het is een pleidooi voor vrouwen,
die zich nooit kunnen ontplooien.

Op de vraag of dat soms iets met haar eigen leven heeft te
maken reageert ze fel: „Nee, ik heb juist een geèmancipeer-
de man gehad."

In 'De Gekkin van de Gracht' staat ze voor het eerst
sinds acht jaar weer in haar eentje op het toneel. Met haar
laatste solo-programma "Jozefien en Jasperien' trok ze
vanaf 1976 twee jaar lang overal volle zalen. Het was haar
eerste experimentele solo-musical, waarin ze met veel ple-
zier haar 'tanden in kon zetten'. Daarvoor had ze al drie
keer eerder met veel succes onder regie van echtgenoot
Eric Herfst een avondvullende show als vrouw alleen ge-
bracht.

In 1970, toen ze precies tien jaar op de planken stond,
waagde ze voor het eerst de grote stap naar een eigen one-
woman programma 'De Jasperina Show'. De hele Neder-
landse pers reageerde jubelend op haar als veelzijdige
theater-persoonlijkheid. De grammofoonplaat uit deze
show leverde haar een Edison op. Met haar tweede grote
show 'Jasperina's Grote Egotrip' kreeg ze in 1972 theater
Carré volledig aan haar voeten. Van dit theatergebeuren
werd weer onder regie van haar echtgenoot een televisie-
show gemaakt. Het werd ook de officiële Nederlandse in-
zending naar Montreux (1974) en won niet alleen de 'prijs
van de kritiek', maar kreeg ook nog een eervolle vermel-
ding.

In het theaterseizoen 1974/75 had ze opnieuw veel succes
met een eigen show 'Jasperina Solo'.

Unaniem vol lof
Aan haar zeer succesvcolle solo-carrière is een gedegen

'Alleen
maar
lief
zijn,
vind
ik
heel
vervelend'

Jasperina de Jong terug in Carré

vak-opleiding vooral onder leiding van Eric Herfst vooraf
gegaan. Ze leert in 1960 haar toekomstige man, collega,
regisseur en tekstschrijver kennen. Hij vraagt haar voor
zijn Cabaret Lurelei, waar zij in kleine rolletjes mag begin-
nen. Zij moet het voorlopig doen met zingen en spelen in
eenvoudige sketches. Twee jaar lang werkt ze keihard en
wint in 1962 de eerste prijs op het I.C.C.-concours in Am-
sterdam. Een jury van bekende cabaretiers, tekstschrijvers
en producers is unaniem vol lof en ziet in haar een groot
nieuw talent. Twee jaar later krijgt zij de eerste Edison voor
haar 'Callgirl'.-Met haar fantastische vertolking van dit
toen nog gewaagde nummer kan haar reputatie vanaf dat
moment niet meer stuk.

In 1967 stapt zij van het cabaret-podium over naar het
musical-toneel. Zij speelt, zingt en danst bijna tweehon-
derd keer in de Nederlandse musical 'De Stunt'. Hierna
heeft zij opnieuw veel succes in de Nederlandse productie
van de Amerikaanse musical 'Sweet Chanty'. Tussen de
bedrijven door maakt zij als Milly Vink grote furore in de
televisie-serie 'Rust Noch Duur' in twaalf afleveringen.

Na vier solo-programma's en musicals, waarin zij met
anderen speelt, starten Jasperina de Jong en Eric Herfst in
1980 weer een nieuw cabaret-programma. Met 'Tussen
Zomer en Winter' maken zij twee jaar lang een tournee
langs de Nederlandse en Belgische theaters. Hierna volgen
twee seizoen 'Pien' en in 1984/85 speelt Jasperina de Jong
de hoofdrol in de toneelproductie 'Bij Gebrek Aan Bewijs'.

Carré was te groot voor Fien
Zij rekent erop met 'De Gekkin van de Gracht' net als

met haar vorige solo's twee seizoenen lang volle zalen in het
land te trekken. Haar tournee begon zij dit keer bij hoge
uitzondering niet in Amsterdam. Carré is pas na een half
jaar aan de beurt (tot en met 19 april). Haar ongebruikelijk
late komst dit keer naar haar eigen stad heeft te maken
met de ongunstige bezoekersaantallen van haar musical
'Fien'.

Zij is er zeker van, dat 'Fien' veel beter had gelopen als

niet meteen in Amsterdam was begonnen. ..Carré was te
groot voor deze musical. We hebben drie maanden in Carré
gespeeld en niet slecht gedraaid, zoals wel wordt gezegd.
Maar het had toch beter gekund. 'Fien' was heel goed en we
hebben ook prachtige recensies gehad. Als we hadden
gewacht met Carré waren er zeker méér bezoekers geko-
men."

Met de nieuwe musical, die eigenlijk bedoeld is voor grote
zalen, maar ook in kleine theaters kan. is duidelijk gemikt
op een andere en zakelijker opzet.

Ze verheugde zich er bijzonder op om weer eens in haar
eentje een avondvullend programma te doen. Hoelang en
waarmee ze in de toekomst nog doorgaat weet ze 'echt' niet.
"Als ik nu zou ophouden, dan heb ik een prachtige carrière
gehad. Ik ga misschien wel passende dingen doen." Haar
spottende nadruk op 'passend' komt niet erg geloofwaardig
over en werkt op de lachspieren. „Misschien gaat het me
allemaal nog wel eens de keel uithangen en dan stop ik."

Kijkt nu heel triomfantelijk: „Maar dat gebeurt met. Als
het maar wel moeilijk en interessant blijft wat ik doe.
Misschien ga ik wel weer toneelspelen. Dat kan ik ook heel
goed."

Als ik voorzichtig opmerk, dat ze de reputatie heeft met
zo gemakkelijk te zijn in de omgang met andere collega's
lacht ze hard en uitdagend. „Dat is oude koek. Ik speel juist
heel graag met anderen. Het is ook veel interessanter dan
in je eentje. Ik ben heel goed in toneel"..

Zegt er geen enkele moeite mee te hebben, dat zij allang
niet meer de enige is, die als vrouw alleen op de planken
staat. „Integendeel", zegt ze. „Ik vind het juist heel leuk.
dat anderen het ook doen."

Als de nieuwe show van Adèle Bloemendaal 'In Korte
Broek', die ze heeft gezien, ter sprake komt zegt ze heel
spontaan: „Wat Adèle daarin doet is zó vreselijk goed."
Ineens flapt ze eruit: „Ik was wel de eerste vrouw, die in
haar eentje optrad. Nu doen de anderen het ook".
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Demonstratie-ritten met
klassieke motorfietsen

ZANDVOORT - De Stichting
Eenhoornfederatie geeft op zater-
dag 19 april demonstratieritten
met klassieke motorfietsen, op het
circuit. De stichting doet dit in
het kader van het 100-jarig be-
staan van automobiel en motor-
rijwiel. Er zullen naar verwach-
ting 150 tot 200 deelnemers aan-
wezig zijn.

De Stichting Eenhoornfederatie is
het overkoepelend orgaan van de geza-
menlijke Engelse motorclubs in Ne-
derland. .Tijdens het nostalgisch mo-
torfestijn zullen voornamelijk vete-
raan- en klassieke motorfietsen uit de
jaren 40,50 en 60 worden getoond. Elke
deelnemer(ster) mag zijn/haar eigen
snelheid bepalen. Volgens de stichting
.Eenhoornfederatie is er de laatste ja-
r"en een toenemende belangstelling

voor zowel oude motoren als auto's. Er
worden overal in Europa races georga-
niseerd. In Nederland gebeurt dat nog
op beperkte schaal.

Sinds 1976 bestaat de Veteranen
Motorspsort Vereniging.' De leden
hiervan zijn in het bezit van een start-
bewijs en rijden wedstrijden in de 500
cc-klasse met racemotoren waarvan
het bouwjaar loopt tot 1966. De VMV
heeft gedurende enige jaren zijn wed-
strijden kunnen rijden in het pro-
gramma van de NMB en nu, na de
fusie met de KNMV, zijn de Veteranen
opgenomen in het programma van de
Koninklijke Vereniging.

Op zaterdag 19 april zullen vele be-
roemde merken aan de start verschij-
nen, zoals BSA Gold Star, ASJ Boy-
racer, Triumph Trident, Norton Do-
minator, snelle BMW's, giftige Duca-

ti's en zelfs een razendsnelle Indian
Scout uit 1938.

Ook zal Dave Degons, de bekende
Engelse Motorracer en constructeur
speciaal voor dit evenement overko-
men uit Engeland. Hij neemt twee
spectaculaire DRESDA-TRITONS
mee. Deze machines werden uitslui-
tend op bestelling gebouwd en zij be-
horen tot de beste motorfietsen die ooit
in Engeland zijn gebouwd.

Daarnaast zullen er ook 'moderne'
klassiekers aanwezig zijn, want op 19
april worden de nieuwe Triumph Bon-
nevilles aan het publiek voorgesteld.
De entree voor dit evenement is gratis.
Alleen voor een bezoek aan het ren-
nerskwartier wordt een toegangsprijs
van 5 gulden gevraagd. De trainingen
beginnen om 10 uur. Vanaf 13.00 uur
beginnen de demonstraties.

Sauriërs in Nederland
HAARLEM - In de omgeving van

Winterswijk zwierven circa 225 mü-
joen jaar geleden, het 'Trias', kleine
saurièrs, rond op zoek naar voedsel. Zij
waren de voorlopers van de reuzerep-
tielen. In het gesteente uit deze tijd, de
Muschelkalk, ontstaan onder warme,
tropische omstandigheden in een on-
diep waddenzeeachtig gebied, worden
soms fossielen van deze saurièrs ge-
vonden.
Het Teylers Museum houdt een expo-
sitie van deze fossielen. Getoond wor-

den onder meer versteende botresten.
Hieruit konden verschillende typen
saurièrs worden geconstrueerd. Ook
zijn er voetafdrukken te zien, met hier
en daar de huidstruktuur nog zicht-
baar. Van de oudste categorie dmo-
saunërs een van 20 centimeter.
De tentoonstelling is van 15 maart tot
en met 2 juni. Openingstijden: dinsdag
tot en met zaterdag 10-17 uur. Zondag.
Eerste en Tweede Pinksterdag, Konin-
gmnedag en Hemelvaartsdag 13-17
uur.

Nederlandse academie " l
voor medische secretaressen \

lPlanciusstraat 11, 1013 MD Amsterdam
Telefoon 020-227447

eenjarige beroepsopleidingen \

L,

(aanvang september)
Dagopleiding medisch secretaresse
(NAMS);

Dagopleiding doktersassislente (ASOP);
Avondopleiding medewerk(st)er medische
admm. met vervolgopleiding tot medisch •
secretaresse.

Met uw bijdrage
gooien ze me in het diepe!

Jaarlijks worden m Pieterburen
tientallen zeehonden opgevangen.
Dat aantal stijgt, de lasten ook!

De meeste van die zeehonden
zijn zwaar ondervoed en te
verzwakt om zelf nog op krachten
te komen. Verzorging, voeding en
de juiste medicijnen zijn bittere
noodzaken waar zij letterlijk om
'schreeuwen'. Die verzorging geven
wij met liefde, het overige met geld!

Door een bijdrage te leveren aan
de Zeehondencrèche Pieterburen
maakt u het ons mogelijk deze
zeehonden gedurende de
gemiddelde revalidatietijd van
3 maanden weer nieuw leven in te
blazen, waardoor ze op eigen
kracht verder kunnen.

Die goede daad vereist weinig
moeite Door vandaag nog de bon
m te vullen noemen wij u morgen
donateur1

ridN |
l Ja, ik red een zeehondeleven! i
j Maak mij donateur en stuur een acceptgiro l

ter waarde van l

l Naam l

l Adres l

Kode '

| Plaats |

l Stichting Zeehondencreche Antwoordnummer 950 '
l 9950 WL Pieterburen ^«.-«jt-i n et M q l

zeehondencrèche
P I E T E R B U R E N
Telefoon 05952-285, Pieterburen
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GOUDMERK

SLAOLIE
zeer geschikt
voor fondue,
frituren

AMERIKAANSE JUMBO

ZOUTE PINDA'S
baal 250 gram

ITALIAANSE GEPELDE

TOMATEN
1/2 literblik

GEEN^UKT

ASPERGES LITER
FLES

TABORA ANANAS
partjes op lichte siroop,

groot blik nr. 2 - 567 gram
botermals en mooi dun,

blik 250 gramblik 200 gram

GEEN

NONKOMO
HUISVUIL
ZAKKEN
royale maat: 60 x 80 cm
metsluitstrip

OILOF
ULAY

1 i l - Vj < A ,' ,~ ~ \ ^ ' \ >•

vooreen
jonge huid

GROTE FLACON
125 ml ^^

GEENZ45

H l EU W
;:s;a;r0p9e^te

SL
STUKSVOOR

GROOT
PAK
750 gram

ZWANENBURG
Dennenlaan 19

® HOOFDDORP
Marktlaan 55

ZANDVOORT
Burg. Engelbertsstraat 21

NIEUW VENNEP
Hoofdweg 1185

ïS^v^B3Smpa?fW*«W^^^'a^'1 "??\?• '
^TO^^M^te.^^

FOTO QUELLE
Compleet

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENRURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

Strandpav.
vraagt

ENERGIEKE
JONGEMAN

voor serveren
en een

PART-TIME
STOELENHULP
Brieven onder nr.
74345 bur. v.d. blad.

l 'A huis op dit formïiat in
de kram ko-l mccslal
minder dan e'pn maiitid

lupiuhcL-krcinc en
\crk4Mtpl sneller, wam:

Jc huis
in de krant

brengt mensen
over de vloer.

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 23 27

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Te huur

TUINHUIS
best. uit 2 kamers
k.d.t. Huur p. mnd
/600,-inkl.

Tel. 02507-17638

Drogisterij-Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 14090/14764 (vraag demonstratie)

Hondenkapsalpn ,, E L S E Molenaar
gediplomeerd trim s ter
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Onze APPELPUNTEN
met slagroom
„echt de lekkerste"

bij R. v.d. Werft i
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

/ SCHILDERWERK
AUG. v. d. lyilJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

'Telefoon 15186 \

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
'ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

Op weg naar
RIJBEWIJS A

en B
met AUTO en

MOTOR-
RIJSCHOOL

Frans v. Sprang
Voor informatie

tel. 02507-14946

SALON DE MODE BadhuHpl«lnB
ZANDVOORT

T«l. 1 TB 79

Te huur aangeb.

ZOMERHUIS
t/m eind juni.

2 kamers (2x3 en
3x4), keuken, badk.

Prijs ƒ 650,- p.m.
Tel. 14425.

Gedjpl.
pedicure

Komt aan huis,
ook 's avonds.
Tel. afspraak na

18.00 uur

19632
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.Roland van Tetterode:

'Kunstenaar zijn is het verbeelden van je geweten'
Weer even terug in Zand-

voort: Roland van Tetterode.
Tot en met 27 april is werk van
zijn hand te zien in het Cultu-
reel Centrum. De 31-jarige
kunstenaar toont schilderijen,
kamerschermen en grafiek:
"Het is telkens weer een kwes-
tie van verbijstering en verba-
.zing dat die werkelijkheid toch*
weer zo in elkaar zit". De angst
en humor van een kosmopo-

i liet.

door Hans Vonk

"Ach", zegt Roland van Tettero-
de bijna achteloos,"ik denk dat
veel mensen me hier als een soort
dorpsgek zien. Ze weten dat je

i schildert, maar watje maakt is bij
j de meesten onbekend. Door mid-
del van een expositie weten ze dan
een beetje waar je mee bezig bent".

Op de dag dat er een tentoon-

stelling met werk van zijn hand
wordt geopend, loopt Van Tettero-
de met snelle tred door het Cultu-
reel Centrum. Er volgt een soort
uitleg in vogelvlucht van de doe-
ken aan de wand. Plotseling staat
hij stil en merkt op dat uitleg ge-
ven 'eigenlijk gevaarlijk is' voor
een kunstenaar: "Je moet iets ma-
ken of niet en dat kan dan mis-
schien mooi worden of tenminste
beantwoorden aan je verwachtin-
gen. Je moet niet iets gaan vertel-
len. Als kunstenaars hun mond
open doen wordt het vaak larie".
Met verholen enthousiasme gaat
hij evenwel gewoon verder.

Roland van Tetterode volgde ooit
een opleiding aan de grafische school
("Als technische ondergrond erg be-
langrijk"), de Rietveld Academie en de
Vrije Academie. Na zijn scholing zocht
hij de samenwerking met een groep
jonge internationale kunstenaars. Het
leverde Van Tetterode inmiddels ten-
toonstellingen op in Chicago, Londen,
Parijs en Aken. In deze steden, plus
Venetië en Palermo werkt hij overi-
gens ook. Maar het grootste deel van
het jaar is hij echter in Zandvoort te
vinden, waar hij een atelier heeft.

De samenwerking met zijn collega-
kunstenaars voert vrij ver. Niet alleen
worden groepstentoonstellingen ge-
houden, maar ook gezamenlijke pro-
jecten uitgevoerd. Als hét grote voor-
deel van een teamverband beschouwt
Roland het feit dat er sprake is van
een voortdurende beweging: "Je ziet
steeds andere dingen. Dat houdt je le-
vend, hoewel je natuurlijk altijd op
jezelf terugvalt". Een ander voordeel
ligt op het finaciële vlak. Het is aan-
merkelijk voordeliger als groep te ex-
poseren, dan alleen.

Vrij recent
De in totaal 60 werken in het Cultu-

reel Centrum, schilderijen, kamer-
schermen en grafiek, zijn over het al-
gemeen van vrij recente datum. Met
enige nadruk vermeldt Ronald van
Tetterode dat het zijns inziens werk
betreft waarmee hij zich 'heeft ont-
worsteld aan het adept-zijn'. De in-
vloed van stromingen uit het verleden

zou steeds minder worden: "Het staat
nu meer op zichzelf". Maar gevraagd
naar een omschrijving van de eigen
stijl blijft hij het antwoord schuldig.
"Dat weet ik echt niet en ik denk ook
niet dat het aan mij is om dat te bepa-
len. Ik vang mijn werk altijd onder de
woorden 'verbazing' en 'verbijstering'.

Het is telkens weer een kwestie van
verbijstering en verbazing dat die wer-
kelijkheid toch weer zo in elkaar zit. Ja
natuurlijk, mijn eigen werkelijkheid.
Het gaat om een subjectieve zaak. Aan
•'verbazing' kun je een positieve uitleg
geven. 'Verbijsterd' heeft meer te ma-
ken met dingen waardoor je beang-
stigd wordt. En het heeft te maken met
je geweten. Kunstenaar zijn is het ver-
beelden van je geweten".

"De manier om dingen om te vor-
men, de werkelijkheid te veranderen,
daarin heb ik wel veel opgestoken van
Dada. Dat was een hele nieuwe ma-
nier van kijken. Maar er is zoveel.
Sinds mijn 14e, 15e jaar, toen ik me
met kunst begon bezig te houden, is er
elk jaar wel weer een nieuwe ontwik-
keling te bespeuren".
"Picasso en Matisse, ook daar heb ik
veel bewondering voor. Ach, via jatten
kom je tot een eigen stijl. Nee, dat hoef
ik echt niet anders te omschrijven.
Men is het wel gewend de wat eigen-
aardige praat van kunstenaars te ho-
ren.

Werkelijkheid
Je moet het zo zien: je hebt een idee

en je bekijkt het 10, 20 keer hoe je dat
het beste kunt uitwerken. Daarbij
moetje open staan voor andere invloe-
den. Open staan voor strips bijvoor-
beeld. Die zijn vaak makkelijk te ge-
bruiken om oplossingen te vinden. Je
komt dan uiteindelijk tot iets anders,
iets eigens".

In het werk van Roland van Tette-
rode wordt voortdurend een loopje met
de werkelijkheid genomen. Het per-
spectief wordt veranderd, figuren op
karikaturale wijze neergezet en mate-
riële zaken leven ingeblazen. Het ef-
fect is veelal komisch of tenminste zo
bedoeld. De nadruk van het geëxpo-
seerde ligt overigens op de aanwezig-
heid van de bontgekleurde doeken,
met een veelal expressionistische in-

Roland van Tetterode.
slag. Van Tetterode daarover: "Ik heb
eigenlijk altijd meer grafisch gewerkt.
Pas de laatste jaren ben ik meer gaan
schilderen. Dat was een hele ontdek-
king voor me. Vooral het werken met
al die kleuren. Wat je daar allemaal
mee kunt doen en vooral: wat die kleu-
ren bij elkaar doen."

Opvallend aanwezig in het Cultu-
reel Centrum is een grote zwarte en
staande bril. Het idee daarvoor ont-
leende Van Tetterode aan een krante-
bericht. Daarin werd -melding ge-
maakt van de sluiting van een fabriek
van zonnebrillen, in de Sovjet Unie.
De fabriek zou brillen hebben ver-
vaardigd die van zo'n goede kwaliteit
waren, dat zelfs de zon onzichtbaar
werd. De bril komt ook veel voor in het
grafische werk van de Zandvoortse
kunstenaar. "De bril fascineert me".

aldus Van Tetterode, "zonder bril zien
mensen er mooier uit. En zet je er een
op dan confronteert datje heel erg met
de werkelijkheid. Bij m'n werk heb ik
geen bril nod.ig; wat ik maak zie ik van
binnen en ik meng dat met invloeden
van buiten".

Ook op de expositie: een drietal ka-
merschermen. Het betreft, vernemen
we, wat ouder werk. De kunstenaar:
"Ik zag er een op een veiling en dacht:
daar kan ik wat mee doen. Ik heb dat
scherm toen met prachtige kleuren
beschilderd en vervolgens geëxpo-
seerd. Het werd meteen verkocht en ik
hield er een stuk of tien opdrachten
voor nog meer kamerschermen aan
over. De schermen die je hier ziet zijn
de naweeën van die periode."

Een periode die Ronald van Tettero-

Foto Berloll

de snel hoopt af te kunnen sluiten is de
BKR-tijd. Op dit moment nog maakt
hij periodiek gebruik van de Beelden-
de Kunstenaars Regeling, die hem on-
dermeer de mogelijkheid geeft om zijn
werk op passende wijze te presentere-
n."In vergelijking met buitenlandse
kunstenaars heb je door die regeling
een stapje voor. Als je eens een keer
niet veel verkoopt heb je toch altijd
financiële ondersteuning. Maar ik
hoop toch dat ik over twee jaar zoveel
verdien dat ik er geen gebruik meer
van hoef te maken".

De tentoonstelling met werk van
Roland van Tetterode duurt tot 27
april. Ue openingstijden van het Cul-
tureel Centrum: dagelijks van 13.30
tot 16.00 uur. Op maandag en dinsdag
is het centrum gesloten.

Vernielingen
ZANDVOORT - Afgelopen week

werden in Zandvoort diverse vernie-
lingen aangericht. Van vijf lichtmas-
ten moesten de lichtkappen het ont-
gelden. Vier langs het fietspad aan de
Tollensstraat, een in de Van Kinsber-
genstraat. De daders waren vermoede-
lijk in het bezit van een windbuks.

In de Lorentzstraat werd een aantal
auto's bekrast. Een 15-jarige Zand-
voorter werd hiervoor opgepakt. Twee
meisjes van respektievelijk 9en 10 jaar
bleken twee auto's met schoolkrijt
'versierd' te hebben. Hun ouders zul-
len de schade vergoeden. Het is nog
onbekend, wie enkele andere auto's
met een steen heeft bewerkt.
Een inwoonster van de Leeuwerikken-
straat meldde donderdag 3 april dat
haar ruit op de derde verdieping was
ingegooid. Later kwam de dader aan
de deur. Hij zei de schade te zullen
vergoeden.

Stopteken
genegeerd

ZANDVOORT - Twee Alkmaarders
negeerden zondagavond tot tweemaal
toe de stoptekens van de Zandvoortse
politie. Bij de laatste keer, op de Boulè-
vard Barnaart, probeerden zij in te
rijden op de motor van een' motora-
gent. Hierna reden de twee met eeii
snelheid van ongeveer 150 kilometer
per uur richting Bloemendaal. Bij een
afzetting op de Zeeweg raakten zij
twee politie-auto's. Uiteindelijk wer-
den zij op de Militairenweg te Blpe-
mendaal klemgereden en naar Zand-
voort overgebracht.

Inbrekers
weer actief
ZANDVOORT - Een pitsbox op het
circuit en drie woningen in Zandvoort
werden de afgelopen dagen door inbre-
kers bezocht. Uit de pitsbox verdween
een luchtcompressor. Uit een woning
aan het Stationsplein werden vijf vi-
deobanden gestolen. In een woning
aan de Koninginneweg werd wel inge-
broken, maar de bezoekers lieten öe
door hen verlangde en klaargezette
spullen staan. Behalve een geldkistje,
dat later op de Prinsesseweg werd te-
ruggevonden. De bewoonster lag bo-
ven te slapen, maar heeft van de in-
braak niets gemerkt.
Ook een woning aan de Haarlemmer-
straat werd onwetmatig betreden.

Vereniging op de
bres voor huurders

ZANDVOORT- Huurders van
woningen kunnen zich sinds kort
inschrijven bij een Huurdersvere-
niging. Deze vereniging komt op
voor de belangen van alle plaatse-

; Ujke huurders. Men kan er onder-
meer terecht voor deskundige on-
dersteuning, informatie en juridi-
sche bijstand. De plaatselijke or-
ganisatie werd opgericht door een
aantal leden van woningbouwcor-
poratie Eendracht Maakt Macht,
die nog deze maand de eerste hon-
derd leden hoopt in te kunnen
schrijven.

De plaatselijke organisatie is als af-
deling ondergebracht bij het Neder-
lands Verbond van Huurders. Hier-
door is men verzekerd van een grote
deskundigheid. Ook scholing is onder
de paraplu van deze organisatie moge-
lijk. De belangenbehartiging richt
zich niet uitsluitend op bewoners van
EMM-woningen, maar staat open
voor alle huurders in de gemeente
Zandvoort.

Bij het college van B. en W. is een
verzoek om subsidie ingediend, in het
kader van een rijksbijdrageregeling.
Deze regeling behelst ondermeer 'de
woonconsument een herkenbare
plaats te geven in het volkshuisves-
tingsbeleid'. Volgens de heer Heems-
kerk van de gemeentelijke afdeling
Ruimtelijke Ordening en Volkshuis-
vesting maakt de Huurdersvereniging
een goede kans om voor subsidie in
aanmerking te komen. De gemeente
krijgt namelijk een Rijkssubsidie die
zij op haar beurt weer moet doorbeta-
len aan subsidie-vragers. "We staan
zondermeer positief tegenover het ver-
zoek om subsidie", aldus de heer
Heemskerk , "alleen denk ik niet dat
men voor het totale gevraagde bedrag
in aanmerking zal komen". De Huur-
dersvereniging vraagt bijna 17 dui-
zend gulden.

Overigens is de Huurdersvereniging
een vervolg op de inspanningen van de
bewonerscommissie Keesomstraat,

die vorig jaar bij tal van gelegenheden
haar ongenoegen uitte over het beleid
van de woningbouwvereniging. Pro-
blemen rond inspraak, klachtenbe-
handeling, renovatie-en isolatiewerk-
zaamheden, verwarmingskosten en
woonlasten kwamen toen door toe-
doen van actieve huurders in de open-
baarheid. Na een aanvankelijke weer-
stand bij de EMM groeide langzamer-
hand een zekere mate van verstand-
houding.

Met de oprichting van de Huurders-
vereniging denken de organisatoren
meer grip te krijgen op het beleid en
als officieel gesprekspartner erken-
ning te vinden bij corporatie en ge-
meente. Voor de aangesloten leden
staat de organisatie op de bres in con-
flictsituaties, maar ze is tevens vraag-
baak. De Huurdersvereniging is ech-
ter nog op zoek naar een ruimte waar
ze spreekuur kan houden.

De contributie van de Huurdersver-
eniging bedraagt, een gulden per
maand. Men kan zich aanmelden bij
secretaris Fred Engel, Keesomstraat
435, tel.15063, tweede secretaris Elly
Buijing (tel.16369) of bij voorzitter
Maarten Bothe (tel.13540).
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Kind en
echtscheiding

HAARLEM - Hoe bereid je je kind
voor op de scheiding, wat voor om-
gangsregeling tref je, wat betekent het
om weekend-ouder te zijn? Deze en
nog meer van dit soort vragen komen
aan de orde in de kursus 'Kind en
echtscheiding', die het Medisch Op-
voedkundig Buro (onderdeel van RI-
AGG Zuid-Kennemerland) te Haar-
lem binnenkort start. Ook zullen erva-
ringen worden uitgewisseld en artike-
len worden behandeld.
De kursus is bestemd zowel voor ou-
ders die van plan zijn te scheiden, als-
ook voor hen die dit al achter de rug
hebben. Want ook de positie van het
één-oudergezin wordt besproken.
De kursus is gratis en wordt gehouden
op zes maandagmiddagen, de eerste op
12 mei. Woensdag 23 april wordt een
informatie-avond gehouden; aanvang
20.30 uur. Het adres is Wilhelmina-
park 6,2012 KA Haarlem. Telefoon 023
- 319325.

Tentoonstelling
Germ de Jong

HAARLEM -'In het Teylers Mu-
seum te Haarlem zijn vanaf 12 april
werken te zien van de schilder Germ
de Jong. De keuze van schilderijen en
tekeningen bestrijkt de hele loopbaan
van deze, honderd jaar geleden in
Friesland geboren kunstenaar.
Hoewel zijn vroege werken verwant-
schap tonen met de Larense en de Ber-
gense School, was hij in feite een een-
ling die zich niet bij een bepaalde stro-
ming of school laat indelen. De the-
rna's waar hij zich mee bezig hield zijn:
het landschap, variërend van bergen
tot duinen, het bloemstilleven, en het
stadsgezicht. Bekend van de Jong zijn
vooral de levendige Parijse boule-
vardscènes.
Met een dertigtal schilderijen en meer
dan veertig tekeningen heeft men ge-
tracht een aantal karakteristieke as-
pecten van de kunstenaar in beeld
brengen.
De tentoonstelling is te bezichtigen tot
22 juni, dinsdag tot en met zaterdag
10-17 uur. Op zondag, Hemelvaarts-
dag, Eerste en Tweede Pinksterdag en
Koninginnedag 13-17 uur.

FEEST BU DE KEURSLAGER!
wwi^ «/ J* * « »win n fijne

niirii-vakmïtie
l )e Keur.slai;ers liosuuin -10 \aar. Dat \vonlt een heel i.i.u

tiv.st. Ie heldinnen mot ."i weken l.ihj; . V O I X I min i v; k.mlies
r.lke u eek opnieuu hij uu Keursla^erkansoi een l,mjf
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Kilo

RIBKAR-
BONADE
+ kanskaart

9,90

100 gr.

VLAAMSE
LIKKEPOT

1,25

LENTE VINK

1,75100
gr-
Slechts 10 min. zachtjes
braden. Zeker proberen!

K
De Keurslager
Verstand van
lekker vlees ,

KEURSLAGER
KONING
Schoolstraat 3, Zandvoort.

Schorsingsverzoek bosaanplanting afgewezen

Stichting vrijwel machteloos
in strijd voor duinbehoud

ZANDVOORT - De Gemeente
Zandvoort mag voorlopig rustig
doorgaan met de bosaanplanting
in de noordelijke duinen. Dinsdag
3 april heeft de Baad van State
het schorsingsverzoek van de
Stichting Duinbehoud afgewe-
zen. De reden van deze afwijzing
wordt pas later schriftelijk be-
kendgemaakt en is derhalve nog
niet bekend. Ook heeft de Werk-
groep Duinbehoud Zuid-Kenne-
merland een bezwaarschrift inge-
diend, maar een antwoord hierop
kan nog wel enige weken op zich
laten wachten.

De Werkgroep maakt bezwaar tegen
de - volgens haar - overhaaste beslis-
sing, waardoor er bijna geen mogelijk-
heid meer was voor inspraak. Deze be-
slissing werd zeer snel genomen om
nog op tijd te zijn voor een rijkssubsi-
die. Pas achteraf werd er een informa-
tie-avond gehouden.

Ook stelt de Werkgroep dat de bo-
saanplanting de natuurlijke waarden
van het gebied verarmt en bovendien
geen kans heeft om te overleven, om-
dat bomen daar nu eenmaal niet
thuishoren. De gemeente Zandvoort
en Ingenieursbureau Oranjewoud be-
weren echter dat er boomsoorten zijn
uitgekozen die hier wel kunnen aar-
den. Volgens de Werkgroep is het be-
bossingsplan in strijd met het bebos-

singsbeleid van het rijk en de provin-
cie.

Misschien dat het nieuwe college
. wel gevoelig is voor het pleidooi van de
vorige raad om met een beheersplan
voor de duinen te komen. Dat de werk-
groep de gemeente Zandvoort scherp
in de gaten houdt, is ook al gebleken
bij de bezwaren die zij gemaakt heeft
tegen de lozing van eenmaal gereinigd
rioolwater in de duinen bij het circuit.
Maar waarschijnlijk is dit probleem
binnen enkele jaren opgelost door de

aanleg van een pijpleiding naar de wa-
terzuivering in Haarlem.

De eventuele trajectverlegging van
het circuit, waarvoor 'een aantal dui-
nen verplaatst dient te worden', én
daarnaast dan ook nog de mogelijke
aanleg van een Vendorado-park (Ma-
bon-plan) op het terrein van het Vij-
verpark, doen de werkgroep het ergste
voor dit gebied vrezen. Zij beschouwt
het duinterrein duidelijk als een ge-
bied dat niet overal tegen bestand is.

Jazzclub
HAARLEM - Oude stijl-jazzliefheb-

bers kunnen in de Haarlemse Jazz-
club weer aardig aan hun trekken ko-
men bij het optreden van de zeven-
mans formatie Basin Street Jazzband,
aanstaande vrijdag, 11 april. De zeven
muzikanten, stuk voor stuk vertrouw-
de verschijningen in de Jazzclub, zijn
van plan er een sfeervol en ontspan-
nen concert van te maken.
Aanvang 22.00 uur.

Op de nationale boomplantdag, woensdag 26 maart, ging de eerste boom de
grond in voor het Zandvoortse bos. De Stichting Duinbehoud is niet zo' erg
gelukkig met dit initiatief. Foto- Berlott

HET WEER

door Paul Dekkers

Een uitgestrekt, opvullend, lage-
drukgebied met middelpunt boven
Scandinavië en een langzaam na-
derbij komende en tegelijkertijd in
betekenis toenemende Atlantische
hogedrukzone bepaalden de eerste
week van april ons weer. Eerst met
westelijke, later met noordelijke tot
noordoostelijke winden werd lucht
van polaire oorsprong aangevoerd,
die de temperatuur bij ons drie gra-
den onder het normale niveau
hield. Overdag varieerden de maxi-
ma in Zandvoort van 4 tot 19 gr.C.
en 's nachts lagen de minima tus-
sen -0,5 en +0,5 gr.C. Het was dus
aan de koude kant met nachtvorst
en tevens licht wisselvallig. Brede

opklaringen werden afgewisseld
door wolkenvelden, waaruit maar
een spatje regen is gevallen; meer
dan 2 mm was er tot en met afgelo-
pen maandag niet gemeten. Het
weerbeeld zag er in ieder geval
vriendelijker uit dan tijdens de
Paasdagen, die vooral in België,
Luxemburg en Duitsland overvloe-
dige stortregels brachten en ver-
schillende streken blank zetten.

Rivieren als de Maas, Lesse, Rijn,
Saar en Moezel konden het hemel-
water niet meer verwerken en tra-
den buiten de oevers.

Een heel ander beeld toonde As-
sam, een deelstaat in het noordoos-
ten van India, waar een langdurige
droogte heerste. Om te trachten
daaraan een einde te maken heb-
ben de bewoners van een dorp naar
een wel heel bijzonder middel ge-
grepen. Men wilde zich verzoe-
ningsgezind opstellen tegenover de
God van de Regen. Er werd zowel
een mannetje als vrouwtje kikvors
gevangen, waarna ze in miniatuur
bruilofskleding werden gestoken
en onder luide trommelklanken
uitgehuwelijkt. Vervolgens werden
beide kikvorsen overeenkomstig de
gewoonte door een priester in de
echt verbonden. Ten slotte beland-
den ze beide weer - naakt - in het
water. Of de weergod zich barm-

hartig heeft getoond na deze cere-
monie vermeldt het bericht niet.

ledere keer weer slaagt april er m
zijn naam van onberekenbare
maand waar te maken. Niet alleen
bij'ons in Europa, maar ook op het
Noordamerikaanse continent,
waar begin vorige week in het
noorden en oosten van de Verenig-
de Staten al een echte hittegolf
heerste met record hoge tempera-
turen voor de tijd van het jaar. In
vele 'thermometers steeg het kwik
tot elf graden boven normaal en
werd om en nabij de dertig graden
bereikt. De hitte deed de vraag
naar airconditioninginstallaties
en zwembaden al flink toenemen.
In vele wolkenkrabbers, zoals in
Chicago, werd de airconditioning
twee maanden eerder in gebruik
gesteld dan gebruikelijk. Door zo-
wel de hitte als de droogte braken
in zeker tien staten bosbranden
uit, die alleen al in Kentucky dage-
lijks zo'n 16.000 vierkante meter op-
pervlakte verschroeiden. Onder de
recordbrekers vielen New York,
waar 26 gr.C. werd gemeten, Alba-
ny (New York) met 30 gr. en de
staat Minneapolis, alwaar 28 gr.C.
werd gehaald, een waarde die hier
in geen 66 jaar is voorgekomen.

Voorts noteerden Baltimore (Ma-
ryland) 29 gr., Cedar Rapids (lowa)
27 gr., Raleigh (North Carolina)

30,5 gr. en Richmond (Virginia)
31,5 gr.C.

Laat u door het te koude april-
weer in ons eigen land uw humeur
niet bederven, want wij krijgen
straks hetzelfde prachtige weer,
wat ze nu al in de V.S. hebben ge-
had. Althans dat is de mening van
het Duitse boulevardblad Bild, dat
over vrijwel de gehele voorpagina
van haar nummer van 2 april in
koeieletters bericht: ,.De zomer
wordt prachtig en heet". In totaal
negen molenaars, professoren en
Chinese sterrenkundigen zouden
het met elkaar eens zijn: de komeet
Halley is verschenen en dat houdt
een mooie zomer in, die half mei al
begint en voortduurt tot helemaal
in oktober. Toch is er nog één weer-
,,expert", die opmerkt: „Slechter
als in het afgelopen jaar kan het
nauwelijks worden; het kan alleen
maar beter". Bij deze - enige - ver-
standige opmerking sluit ik mij
maar aan. Was er begin vorig jaar
ook al niet zo'n sensatieblad in Ne-
derland (u moet het ongetwijfeld

-kennen omdat het 's zondags ver-
schijnt), dat een superzomer voor-
spelde met vanaf half mei een onaf-
gebroken periode van zon, zon en
nog eens zon, tot eind augustus een
gemiddelde temperatuur van 24
graden en nauwelijks regen? Wan-
neer u een trouwe lezer bent van
deze rubriek, of uw vakantie in Ne-

derland zelf hebt doorgebracht
weet u wel anders. De bewering dat
na het verschijnen van een komeet
of na een koude of strenge winter
een mooie zomer volgt moet u aan
uw laars lappen. Mocht zulks
straks wel het geval blijken te zijn -
en waarom zullen wij daarop niet
hopen? - dan berust dat op zuiver
toeval.

Maandagmorgen j.l. is het
K.N.M.I. in haar uitgebreide weer-
overzicht van 06.45 uur behoorlijk
in de fout gegaan. In plaats van uit
het oosten tot noordoosten, liet
men de wind bij de waarnemingen
van 06.00 uur op alle Nederlandse
stations uit liet westen tot noord-
westen komen. Zelfs een wat min-
der ervaren weerbespieder weet,
dat je bij hogedruk in het noorden
(op dat moment wezen de barome-
ters op de Waddeneilanden 1019
millibar aan) en lagedruk in het
zuiden (in de Ardennen 1012 milli-
bar) een aflandige wind hebt. Dui-
delijk is dat de windcomponent
oost hier werd aangezien als west.
De op dat moment dienstdoende en
verantwoordelijke meteoroloog
moet ongetwijfeld door de slaap
overmand zijn geweest. Een blun-
der van jewelste!
Temperatuurnormalen periode 9-
16 april:
maximum (overdag): 13 gr.C.
minimum ('s nachts): 4 gr.C.
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bijverdienste
Voor het jaarlijks opnemen van
meterstanden in woningen in de
maanden mei en juni zoeken wij

tijdelijke medewerk(st)ers te

ZANDVOORT

U komt hiervoor in aanmerking als
u naast uw vaste werkkring gemiddeld
20 uur per week overdag beschikbaar
bent. Voorts beschikt u over een goed

handschrift en bent u tussen de
20 en 50 jaar.

Als u geïnteresseerd bent en u stuurt
ons een brief(kaart) met vermelding
van uw naam, adres, leeftijd, beroep
en vaste werkkring, ontvangt u van

ons schriftelijk uitgebreide informatie
en een sollicitatieformulier.

TECHNISCHE HAIMDELMAATSCHAPPIJ
WARMTEMETER B.V.

AFD. PERSONEEL-S, POSTBUS 179,
3100 AD SCHIEDAM

én <?*\,>aar
biedt u de unieke kombinatie van:

gezichts-, lichaams-, haarverzorging

ONZE LENTE
AANBIEDING v^.,.
tijdens de hele '
maand april *

MANICURE, PEDICURE,
6EZICHTSREHANDELING,
LICHAAMSMASSAGE, HALF UUR BRUINEN
ONDER DE ZONNECIRKEL,
WASSEN *AC
WATERGOLVEN/FÖHNEN l£Uf-

Dinsdag gesloten

Passage 20 - Tel. 02507-16309

JAN KOSTER
BOUW- EN
AANNEMINGSBEDRIJF

Voor uw verbouw en nieuwbouw
Timmer-, metsel-, voeg- en onderhoudswerk
Hardhouten- en kunststof kozijnen

Zeestraat 40 - 2042 LC Zandvoort
Tel. 02507-12013

1 week 547

2 weken 595

EENMALIGE STUNTAANBIEDING KRETA
Voor de ongelooflijk lage prijs van 547 gulden (p/p) bieden wij op vrijdag 18 APRIL een appartements-
reis naar Kreta m Griekenland

U verblijft m een van onze appartementen in het

Wat krijgt u voor dat geld?
1 De rechtstreekse comfortabele vliegreis Am-

sterdam-Kreta vv
2 Het vervoer van Heraklion naar uw apparte-

ment
(min bezetting 2 personen)

3 Het verblijf op basis van logies
4 Dagelijks schoonmaken van het apparte-

ment is óók inbegrepen
5 Diensten van onze (Nederlandse) reisleiding

Wij hebben de volgende appartementen ter be-
schikking Athanati (met zwembad), Manolis,
Alexandrakis, Lukaki, Popi, Iliada, Papamicha-
lis, Rinca en Xezonakis Voor al deze apparte-
menten geldt de aanbiedmgspnjs

gebied van Aghios Nicolaos en Kalo Hono

Hoe kunt u boeken?
Dat kan persoonlijk op ons kantoor aan de
Wibautstraat 131 in Amsterdam. Of telefo-
nisch 020-5626265.

Voor heel snelle beslissers zijn er voor vrij-
dag 11 april ook nog mogelijkheden voor de-
zelfde aanbiedingsprijsü

PC POZEN
Wibautstraat 131, Amsterdam. Tel. 020-5626265
Lid ANVR en Gar. Fonds Reisgelden

Pim was ook weer dik tevreden!

Miele Wassalon
WASUNIEK
Haltestraat 63b, tel. 14417

* Wassen, Verzorgde wassen
* Lakenpakketten
* Dry Cleaning
* Leer- en suèdecleaning
* Dekbeddenreiniging
* Overhemden wassen en

strijken
* Kilo-wassen voor bedrijven

Nieuwe machines oude prijzen

MIELE: er is geen betere!

.KINDERWINKELTJES WEEKAANBIEDING"

20% KORTING OP ALLE QÏlily UNIBROEKEN
mt 110 t/m 176

BUURWEG 1-3 - ZANDVOORT- TEL 16580

SLftGERUARBOUW
HALTItTMArII-NULMIAMDVOORT-Ttl_{«IO»)l M

Riblappen

Rosbief

Achterham

Smeerworst

Cornedbeef

Rollade

HALTESTRAAT 12 - 2042 LM ZANDVOORT
TEL (0207) 12616

500 gr «JrÜU

100 gr Zr9u

100 gr Zr4u

100 gr (Jf/U

100 gr 1,/U

100 gr £f£,U

Boterhamworst 100 gr 0,9u

PROEF DE KWALITEIT VAN
LIMOUSIN RUNDVLEES EN
WIN...

• • • een vliegreis naar de
Dordogne

... bijna een jaar lang
gratis vlees

LIMOGRA B.V.

Vraag nadere inlichtingen bij ons in de
zaak.

VERHUIZE.IM?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

ERKB4DE
VRHUIZRS

DE WIT VERHUIZINGEN

A. J. v. d. Moolenstraat54rd
Zandvoprt - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31,04 04

Gevraagd

seizoenmedewerkers
v.a. 18 jaar

17 mei t/m 31 augustus

De Duinpan
Vondellaan 57. Tel. 12170.

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

Heeft U het al gehoord?
Donderdag 10 april a.s. heeft Zandvoort er een
broodjeszaak bij

BROODJE
BURGER
mini broodjeszaak • maxi beleg
- 35 soorten BELEGDE BROODJES - o

v.a ƒ fc
- diverse andere snacks
- ook voor lunchpakketten en salades
- open van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag en zater-

dag tot 03.00 uur
- dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4 - TEL. 18789

Ik vond wat ik zocht de Grote Krocht

VARILUX
METEN BRIL GOED ZICHT

OP ELKE AFSTAND
Vbrilux glazen hebben zowel een leessterkte als verte-

sterkte én een geleidelijk oplopende sterkte daar tussenin.
Met uiterste precisie geslepen tot één ononderbroken geheel.
Op elke kijkafstand krijgen uw ogen dus de juiste
correctie. Dank zij Varilux van Essilor hebt u goed
zicht op elke afstand. En lost u met één bril uw
kijkproblemen op.

OPTIEK SLINGER
gedipl oogmeetkundiae contactlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20a,~Zandvoort Tel. 02507-14395
Leverancier alle ziekenfondsen

Onze voorjaarskollektie is op de Hollandse
Viva is nog steeds jarig

Polo's in 8 modekleuren
deze week

en natuurlijk de bekende Viva kwaliteit

Grote Krocht 19, Zandvoort

mode met 'n

Boek- en kantoorboekhandel
sigarenmagazijn

DE KROCHT
„Het grote tuin en kamer plantenboek"
van Rob Herwig

van 95,- voor

„Kleuterkleertjes zelf maken"
met voorbeelden en technieken

van 26,90 voor

„Hitlers tafelgesprekken"
het echte „dagboek" van Adolf Hitler

van 33,80 voor

GROTE KROCHT 17 ZANDVOORT

8,90

leuke
voorjaars-
boeketten
bij

"erica"
GROTE KROCHT 24, ZANDVOORT

AART VEER groenten en fruit
Grote Krocht 25 - Zandvoort - Tel. 02507-14404

VRIJDAG - ZATERDAG
Voor de slanke lijn moet u bij

AART VEER zijn.
Heerlijke

rauwkost en
salades met

weinig calorieën,
keuze uit meer

dan

30 soorten
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ZVM-handbalteams met goed spel
niet verder dan puntendeling

ZAND VOORT - In het handbal
komt niet vaak een gelijkspel
voor, doch zondag jongstleden was
dat tweemaal het geval op de
Zandvoortmeeuwen-velden. In
aantrekkelijke en spannende pan-
tijen behaalden de ZVM-dames
een 8-8 gelijkspel tegen Concordia
Haarlem en de heren speelden 14-
14 tegen Amsterdam.

A handbal

Van krachtsverschü was m het tref-
fen tussen ZVM en Concordia nauwe-
Irjks sprake. Dan was ZVM aan de lei-
ding en dan weer Concordia waardoor
het een spannend geheel werd. De
Zandvoortse dames begonnen goed en
namen een 2-0 voorsprong. De verde-
diging liet toen enige steken vallen en
Concordia profiteerde door vijfmaal
achtereen raak te schieten, 2-5. ZVM
herstelde zich echter knap en vooral
de break liep toen goed. Bij de rust had
ZVM de achterstand geheel wegge-
werkt tot 5-5.

De tweede helft was van minder ge-
halte en beide teams waren twintig
minuten lang schotloos. Niet eenmaal
kon een goede aanval worden opgezet
en zakte het spelpeil. Het slotgedeelte
leverde toch weer aardig handbal op
met enerverende situaties. ZVM leed
soms onnodig balverlies en Concordia
liep uit naar 5-8 en de strijd leek be-
slist. Opnieuw zette ZVM aan en het
leek erop dat een achterstand de da-
mes meer inspireerden. Met een prima
offensief kwam ZVM tot een verdiend
8-8 gelijkspel. Coach Geert Dijkstra
was best tevreden over het resultaat.
„Het was best aardig en de inzet was
ook niet slecht. Vooral aanvallend heb
ik soms goede dingen gezien".

Doelpunten ZVM: Janneke de Reus,
3. Yvonne de Jong 2, Elly Bol l, Rini
Cappel l, Annie Trouw 1.

Heren

In een zeer aantrekkelijke partij
handbal heeft ZVM een belangrijk
punt in de wacht gesleept. De Zand-
voorters zijn nog niet veilig doch kan-
sen op behoud zijn zeker aanwezig.
Ook hier een snelle 2-0 voorsprong
doch daarna heerste Amsterdam dat
een wending aan de strijd gaf. ZVM
dat op een 5-2 achterstand kwam liet
daarna uitstekend handbal zien en
mede door fraaie treffers van Djurre
Boukes kon de rust met een voor-
sprong worden ingegaan, 7-6.

De tweede helft gaf een gelijkop-
gaand beeld te zien tot 9-9. Toen dema-
reerde Amsterdam hetgeen een tus-
senstand van 9-12 opleverde. ZVM gaf
het niet op en met snel aanvalsspel
werd Amsterdam teruggdrongen. De
winst leek brj 14-13 binnen. ZVM kreeg
de bal in bezit en een snelle uitbraak
had afgemaakt moeten worden. Dat
lukte echter niet en de daarop volgen-
de snelle break van Amsterdam kon
slechts foutief worden afgestopt, wat
een strafworp betekende voor Amster-
dam. Die werd benut waardoor de par-
tijen op gelijke hoogte kwamen: 14-14.

Voorzitter Dirk Berkhout vond het
een goede partij. „Het was een span-
neiide en goede wedstrijd. Jammer dat
het m de laatste seconde net mis ging
maar ik ben niet ontevreden.".

Doelpunten ZVM: Djurre Boukes 5,
Wim Brugman 5, Dirk Berkhout 2,
Joost Berkhout l, Joop Boukes 1.

Lions kansloos
HOOFDDORP - Tegen het hoogge-

klasseerde Hoofddorp 2 heeft Lions
totaal geen kans gehad. In de eerste
helft konden de Zandvoortse basket-
balsters nog redelijk overeind blijven,
27-18, doch na een korte opleving in de
tweede helft moest met een ruime 55-
37 nederlaag genoegen worden geno-
men.

Lions had voldoende inzet doch het
loepzuivere afstandsschot van Hoofd-
dorp was er de oorzaak van dat een
achterstand werd opgelopen. Door de
grote inzet kwam Lions in de eerste
vier minuten van de tweede helft knap
terug tot 29-25. Hoofddorp nam een
time-out en daarna kon Lions geen
vuist meer maken. Zeven minuten
lang kon Lions de basket niet vinden
en Hoofddorp lag in gewonnen positie.
In de slotfase had Lions geen verweer
meer tegen een Hoofddorp dat te veel
klasse m huis had. Eindstand: 55-37.

Topscores Lions: Thea Reinders 20,
Chika Bol 8, Annette Prins 6.

Met veel duwwerk probeert een Concordia-speelster Yvonne de Jong van scoren af te houden. Foto Dick Loenen

Kampioenen bij Sporting OSS
ZANDVOORT - De volleybal-

vereniging Sporting OSS had een
erg druk programma afgelopen
weekend en daarbij werden het
eerste en tweede damesteam kam-
pioen. Tevens stond het grote
Garnael jeugdtoernooi te wach-
ten en dat werd een grandioos suc-
ces.

volleybal

Het eerste damesteam van Sporting
bestaande uit, Henny Hiemens, Amta
Vossen, Pauline Vossen, Lydia Akker-
man, Ada Mol, Marja van der Lugt,
Jet Zwemmer en Jolanda Dekker, be-
haalde het kampioenschap door een
fraaie 3-0 overwinning op Tnumpf.
De drie punten voorsprong die Spor-
ting OSS nu heeft kan door de tegen-
standers niet meer overbrugd worden.
Ook het tweede damesteam sleepte het

kampioenschap m de wacht. De da-
mes Riet Vossen, Corry Drommel,
Thea Terol, Els van Bommel, Marja de
Boer, Ingnd Steen, Fransje Smit en
Anne-Marnke Koning stelde het kam-
pioenschap veilig na een overtuigende
3-0 zege op OVRA-5. Beide teams pro-
moveren, waardoor Sporting het ko-
mende seizoen zal aantreden in de
promotieklasse en in de eerste klasse.

Het tweede herenteam kwam uitste-
kend voor de dag en SBY kon tegen de
3-0 zege niets inbrengen. Ook groot
machtsvertoon van Sporting OSS 3
dat Triumpf 4 van het veld speelde.
Het jongens mix-team behaalde sinds
lange tijd een knappe 3-0 zege op GAZ
Heemstede. Verlies viel er te noteren
voor Sporting heren l dat met 3-0 ten
onder ging tegen Brother Martmus 5.
Het derde team leed nipt verlies met 1-
3 tegen Heemstede en ook het vierde
damesteam kon het niet bolwerken te-
gen Heemstede, 0-3. Het meisjes-ad-
spirantenteam gaf OVRA-K goed par-
tij doch leed een kleine 1-2 nederlaag.

Voortreffelijk voetbal
jeugd Zandvoortmeeuwen

STRAATSBURG - Tijdens een
internationaal jeugdtoernooi in
Straatsburg om de Euro-Sport-
ring Super Cup heeft het A-junio-
ren voetbalteam van Zandvoort-
meeuwen een uitstekende presta-
tie geleverd. De Zandvoortse ju-
nioren behaalden daar een acht-
ste plaats van de tweeëndertig
deelnemende teams en met wat
minder pech had een betere klas-
sering zeker mogelijk geweest.

Tijdens de heenreis naar Straats-
burg had de Zandvoortmeeuwen-af-
vaardiging al veel pech. De bus wei-
gerde onderweg verder dienst en een
oponthoud van vrjfeneenhalf uur
hield m, dat pas om elf uur het doel
werd bereikt. De vermoeiende heen-
reis heeft zeker in de eerste wedstrijd,
de volgende morgen om 09.00 uur, par-
ten gespeeld. Zandvoormeeuwen trad
aan tegen het Zwitserse Veltheim en
greep direct een overwicht. Door een
strafschop kwam Zandvoortmeeuwen
op een 1-0 voorpsrong. Nog voor rust
kwam Veltheim terug tot 1-1 en na de
pauze was het voornamelijk Zand-
voortmeeuwen dat de strijd dicteerde.
Het doelpunt wilde echter niet vallen
en met een snelle counter besliste
Veltheim de strijd met 1-2.

De tweede wedstrijd tegen het favo-
riete en sterke RC Strasbourg moest
gewonnen worden om nog kansen te
houden. Strasbourg was in het begin
iets beter maar toen deze een straf-
schop miste was het gedaan en de
Meeuwen grepen het initiatief. Met
uitstekend voetbal werd Strasbourg
teruggedrongen doch het duurde tot

de slotfase alvorens de Zandvoorters
toesloegen en de winst pakten met 1-0.
De laatste poule wedstrijd tegen het
Duitse PC Marxheim leverde na pri-
ma voetbal een 2-0 zege op waardoor
Zandvoormeeuwen alsnog als poule-
winnaar uit de bus kwam.

Op de tweede dag moest gespeeld
worden tegen Duisburger SV uit
Duitsland en al snel keek Zandvoort-
meeuwen tegen een 1-0 achterstand
aan. Het tegenoffensief van Zand-
voortmeeuwen was van hoog niveau
en toen via de handen van een speler
van Duisburg de bal in het doel ver-
dween, dacht Zandvoortmeeuwen aan
de gelijkmaker. De scheidsrechter
dacht er anders over en besloot een
strafschop te geven, die door al het
tumult helaas gestopt werd. Een ge-
desillusioneerd Zandvoortmeeuwen
kon geen vuist meer maken. Tegen
Schalkwijk uit Haarlem werd 0-0 ge-
speeld en na strafschoppen verloren.
De Zandvoorters moesten toen aantre-
den tegen het Franse Colmar om de
zevende of achtste plaats. Dit werd
eveneens gelijk (2-2) en ook nu verloor
Zandvoortmeeuwen via strafschop-
pen. Toch kan teruggezien worden op
een uitstekend toernooi waarbij dui-
delijk werd dat er veel talent in Zand-
voort rond loopt.

Zandvoort'75 klopt
DSC74 in slotfase

ZANDVOORT - Ondanks de te-
leurstellende nederlaag van vori-
ge week, waardoor kansen op de
titel vrijwel verkeken zijn, blijft
Zandvoort'75 goed presteren. In de
spannende wedstrijd duurde het
tot vijf minuten voor het einde eer
Zandvoort'75 de 4-2 zege op
DSC'74 veilig stelde.

7*. voetbal

De Zandvoorters trokken direct fel
van leer en al na vijf minuten was de
trefzekere Philip van de Heuvel ter
plekke om te scoren, 1-0. Zandvoort'75
had in de eerste helft het beste van het
spel maar zag DSC'74 toch langszij
komen. De beste kansen bleven voor de

badgasten en er had meer m gezeten
dan de uiteindelijke 2-1 ruststand.
Voor deze stand zorgde Ruud van der
Putten die een vrije trap inknalde.

In het tweede gedeelte kwamen de
Haarlemmers mede door de harde
wind meer in de aanval en dat leverde
wat mogelijkheden op waaruit de ge-
lijkmaker werd gescoord, 2-2. De strijd
ging over en weer met eerst een aan-
vallend DSC maar in het laatste kwar-
tier kwam Zandvoort'75 onder de druk
vandaan en zette aan voor een slotof-
fensief. Man van de wedstrijd werd
Philip van der Heuvel die m de laatste
vijf minuten tweemaal raak kogelde,
4-2.

Door de resultaten vn de afgelopen
week blijft het verschil tussen de kop-
lopers en Zandvoort'75 vier punten en
dat is met nog vier wedstrijden te gaan
waarschijnlijk niet meer te overbrug-
gen.

Kickboksen
ZANDVOORT - In Utrecht heeft de

Zandvoortse sportschool Afafa met
twee boksers aan het Kickboksgala
deelgenomen. Vedat Qakir bereikte
een onbeslist in zijn wedstrijd, Huib
Oudemast verloor zijn partij door in-
terventie van de scheidsrechter.

Goed voorbereid en m topconditie
waren Cakir en Oudemast naar
Utrecht getogen. Cakir ging in de eer-
ste ronde, die vooral bestond uit aftas-
ten, gelijk op met zijn tegenstander. In
de tweede ronde hield hij zijn tegen-
stander onder druk en met zuivere
combinaties van 'linkse en rechtse di-
rekte' met harde low-kicks kreeg hij
hem onderuit. Maar slechts voor even.
Uiteindelijk werden de punten ge-
deeld.

Huib Oudemast veroverde in het be-
gin gestadig punten op zijn tegenstan-
der, vooral met behulp van zijn 'linkse
hoek' en zijn beenveegtechniek. Maar
in de eerste ronde al liep Oudemast
een blessure op. De scheidsrechter
vond deze te ernstig, om de partij voort
te laten duren. De zeer teleurgestelde
Huib Oudemast moest zich bij deze
beslissing neerleggen.

HOE \\INJE
EEN KERSVERSE
WERKKRACHT

Het Garnael-jeugdtoernooi, spe-
ciaal voor de jeugd van 8 tot 16 jaar,
werd door de voortreffelijke orgamsa-
tie van Sporting OSS een groot succes.

Ondanks dat twee teams op het laatste
moment afbelden pasten de orgamsa-
toren het programma snel aan en
zorgden voor een vlekkeloos verlopend
programma. Vijftien teams namen
deel in de E en D poule, waarvan vijf
Sporting teams. Drie volleybalteams
van Sporting vielen m de prijzen, na-
melrjk eenmaal een derde en tweemaal
een tweede prijs. Het spelpeil van deze
Mini's was zeer behoorlijk en de moei-
te waard om te aanschouwen.

Het middagprogramma voor de wat
oudere jeugd, had een sterke bezetting
van 19 teams waaronder twee Zand-
voortse. Eén Sportmg O,SS-team
slaagde erin om een derde plaats te
pakken. In de C-poule (12 en 13 jaar)
behaalde Die Raeckse de eerste plaats
voor Heemstede 2 en OVRA 2. In de B-
poule (14-16 jaar) kwam Sporting OSS
prima voor de dag door met zeven pun-
ten beslag te leggen op de derde plaats.
Winnaar werd VCY 2 voor CVH l,
beide met acht punten doch een beter
puntengemiddelde voor VCY.

word ook
bloeddonor

020 123456

Amsterdam
en omstreken.

Catamaran-wedstrijd
AALSMEER - De Water-

sportvereniging 'Aalsmeer' or-
ganiseert zaterdag en zondag
voor de derde keer het Catma-
ran-gebeuren op het binnen-
water.
Vanaf vrijdagavond 20 uur is het club-
huis open. Douchegelegenheid is aan-
wezig. Men kan zich nog inschrijven
tot en met zaterdag 12 uur, zolang het
totaal aantal toe te laten Catamarans
(75 stuks) niet is overschreden. De m-
schrijving is pas van kracht vanaf het
moment, dat het inschrijfgeld is ont-
vangen. Voor informatie kan men bel-
len met Jan P. Korenwinder, 02977-
24921. De WVA is vanaf vrijdagavond
te bereiken onder nummer 02977-
21133.

Wim Buchel
naar Rome

ZANDVOORT - Toparbiter
m de judosport Wim Buchel is
opnieuw een zeer eervolle uitno-
digmg te beurt gevallen. De ze-
vende dan judoka treedt op 11,
12 en 13 april aanstaande op als
scheidsrechter bij de wereld-
kampioenschappen judo m
Rome voor heren tot 21 jaar. Als
enige Nederlander die een invi-
tatie kreeg, zal de 55-jange Bu-
chel wedstrijden gaan leiden m
alle gewichten.

De Zandvoortse sportschool-
houder hoopt de laatste vijfjaar
van zijn scheidsrechterscarne-
re op meerdere van zulke evene-
menten, met als hoogtepunt
misschien nog eens de Olympi-
sche Spelen. Fred Hehl voor de prijzenkast.

Kostbare zege
Zandvoortmeeuwen

ZANDVOORT - Na de teleur-
stelling van vorige week heeft
Zandvoortmeeuwen zich emgs-
zins hersteld en klopte mede de-
gradatiekandidaat WGW met mi-
niem verschil, 1-0. Het spelpeil
was niet hoog, doch het resultaat
was belangrijk voor de Zandvoor-
ters die wat meer lucht onderin
kregen. Doch met nog vijf wed-
strijden te gaan is er nog niets
beslist en voor degradatie komen
zo'n acht teams m aanmerking.

Hem Carree, over de ver uit zijn doel
komende doelman, had meer verdiend.
Ook deze bal verdween naast het doel
Het bleef 1-0. hetgeen twee zeer be-
langrijke punten oplverde voor de
Zandvoorters

7* voetbal

Het eerste gedeelte van de strijd was
het beste en Zandvoortmeeuwen ver-
zuimde toen een voorsprong te nemen.
WGW was door het windvoordeel iets
meer op de helft van de Zandvoorters,
doch het beschikte over weinig klasse
en kon niet gevaarlijk worden. Jan
Hein Carree en Riek Keur haden geen
geluk met de afwerking waardoor de
ruststand dubbelblank bleef.

Het tweede gedeelte was van matig
gehalte. Zandvoortmeeuwen was door
het windvoordeel meer m de aanval,,
maar goed opgezette aanvallen zag
men zelden. Te vaak werd de bal te
hard gepasst en doelrvjpe kansen ont-
stonden er dan ook niet. WGW kon
totaal niets te berde brengen en
slechts een maal moest doelman Ben
Visser ver uit zijn doel redding bren-
gen. Zandvoortmeeuwen moest win-
nen om niet geheel in de verdrukking
te geraken en probeerde het wel. Scho-
ten van Keur en John van der Zijes
gingen naast, maar verder ging er te
weinig stootkracht van de voorhoede
uit.

Toch kwam Zandvoortmeeuwen op
een 1-0-voorsprong. Een vrije trap net
b'uiten het strafschopgebied werd door
Jaap Meijer schitterend in de boven-
hoek geknald, 1-0. Het was een van de
weinige hoogtepunten. Na deze voor-
sprong kwam WGW wat meer in de
aanval, doch zonder overleg. Met uit-
vallen had Zandvoortmeeuwen de zege
meer relief kunnen geven, maar het
kwam er niet uit. Een lob van Jan

ZHC-hockeyteams
goed in vorm

ZANDVOORT - De ZHC hoc-
keyteams behaalden het afgelo-
pen weekend goede resultaten.
Veel doelpunten vielen er niet te
noteren doch de wedstrijden wa-
ren het aanzien volkomen waard.
De Zandvoortse dames behaalden
een nipte 1-0 zege op SCHC en de
heren speelden gelijk (1-1) tegen
Terriërs.

*
hockey

De dames moesten m de eerste helft
tegen SCHC terug in de verdediging
en hielden knap stand Aanvallend
vlotte het niet zo erg. In de tweede
helft waren de rollen omgedraaid en
nam Zandvoort het initiatief en zette
SCHC onder grote druk. Uit het grote
overwicht kon Zandvoort eenmaal de
goede richting vinden. Momca Eysvo-
gel scoorde het enige en beslissende
doelpunt. SCHC probeerde de gelijk-
maker te forceren en daarbij kreeg de
strijd een feller karakter Zandvoort
verdedigde echter bekwaam de kleine
voorsprong en voegde twee punten
aan haar totaal toe.

De heren van Zandvoort en Terriërs
speelden een gelrjkopgaande wedstrijd
dat een terecht 1-1 gelijkspel oplever-
de. De eerste helft was Terriërs iets
beter wat resulteerde in een voor-
sprong door een strafbal, 1-0. Voor het
overige had Zandvoort het beste van
het spel en met veel inzet werd de ge-
Inkmaker nagestreefd. Ook Zandvoort
had voor het doelpunt een strafbal no-
dig die door Mark Meyer werd benut.
In de laatste fase heeft Zandvoort nog
wel aangedrongen doch er zat geen
tweede treffer in.

TZB mist afmaker
ZANDVOORT - In een strijd

om des keizers baard heeft TZB
een goede kans laten liggen om de
kampioen CBS op een nederlaag
te trakteren. Vele mogelijkheden
liet TZB liggen en daarvan profi-
teerde CBS door geflatteerd met
3-0 naar Haarlem te keren. Zelfs
een strafschop kon TZB niet in
een doelpunt omzetten.

^ voetbal |

Al snel na het eerste f luitsignaal had
CBS de score geopend, doch daarna
was het TZB dat overheerste. Vaak
was er van goed voetbal te genieten,
doch TZB had moeite om de aanvallen
af te ronden. Peter de Vries brak door
en geheel vrij voor de doelman werd
het te slappe schot gestopt. Ook Ron
Zwemmer kwam m schietpositie doch
de bal verdween voorlangs. Dat er
niets meer op het spel stond was niet te
merken daar er vrij pittig werd ge-
speeld. CBS moest het voornamelijk
hebben van spits Arthur Wildschut
maar die werd vrij behoorlijk gescha-
duwd door Hans Deelsti a. Toch kon de
Haarlemse spits tweemaal scoren.

TZB bleef vechten voor een beter
resultaat en had pech met een kopbal
van Ron Zwemmer net naast. Tien
minuten voor het rustsignaal kreeg
TZB een geweldige mogelijkheid om te
scoren. Marcel Cabri werd gevloerd
maar de toegekende strafschop werd
door Martin van der Mvje naast het
doel geschoven. Een hardwerkend
TZB trachtte deze tegenvaller te ver-
werken en bleef aandringen. Soms
met kunst en vliegwerk kon CBS over-
eind blijven maar kwam men tot een
aanval dan was er direct gevaar. Vlak
voor rust kroop TZB door het oog van
de naald. Eerst een schot op te doel-
paal en even later moest een kopbal
van de doellyn worden gewerkt

De tweede helft was nog agressiever
en ondanks het wmdnadeel bleven de
Zandvoorters knokken voor de gelijk-
maker. TZB schiep zich kansen maar
de juiste richting ontbrak De Haar-
lemmers bleven moeizaam overeind en
toen in de laatste vijf minuten het
TZB-offensiel wegebde kon de stand
opgevoerd worden naar 0-3 Coach Ed
Keur was met zo teleurgesteld maar
vond het toch wel jammer dat het geen
verrassing werd. ..We hebben niet on-
redeujk gespeeld en hadden we de kan-
sen beter benut dan had er meer mge-
zeten. Een stuntje had best aardig ge-
weest tegen de kampioen "

Peter de Vries maakt het de CBS-doelman lastig, doch ook nu geen doelpunt. Toto Dick Loenen

Fred Hehl
goed op dreef
ZANDVOORT - Cartmg-racer Fred
Hehl i.s vorige week eerste geworden
bij een in het kader van de Nederland-
se Kampioenschappen gehouden race,
in Schevenmgen Hehl, traditiege-
trouw uitkomend in de 125 CC klasse,
heeft daardoor een goed uitgangspunt
om dit jaar opnieuw hoog te eindigen
Vorig seizoen bereikte hij een uitem-
delyke tweede plaats.

Verspreid over het hele seizoen wor-
den in totaal zes races om het Neder-
lands Kampioenschap verreden Tus-
sendoor doet Fred Hehl nog mee aan
een aantal zogenaamde 'straat-races'
^m zijn conditie op peil te houden. Hij
traint volgens eigen zeggen vrij wei-
nig "Ik rijd niet zo vaak en als ik tram
ga ik meestal naar Uitgeest of Amster-
dam Daar is over twee weken ook een
race" De jonge Zandvoorter geeft
zichzelf ook m deze wedstrijd wel een
kans."Het gaat op het ogenblik goed,
dus moet het me daar wel lukken. Al
moet ik er wel bij zeggen, dat er een
hoop concurrentie is".

Hehl. die zich al een jaar of vier aan
de cartingsport wijdt, denkt niet dat
hij ooit de strijd met buitenlandse col-
lega's aan zal gaan- "Dat kost ontzet-
tend veel geld. En ik heb daar ook niet
zo veel tijd voor en zin in. Het blijft
voor mij alleen maar een te gekke hob-
tay. Met 25 man van start gaan m zo'n
race geeft me nog steeds een ontzet-
tende kick".

De verrichtingen van Fred Hehl zijn
overigens vorige week zaterdag op de
beeldbuis te zien geweest, in het pro-
gramma De Heilige Koe, van Verom-
ca.

VOETBAL
Zondag: SVW'27-Zandvoortmeeuwen.
14.30 uur.
Vogelenzang-TZB, 14.30 uur.
Zaterdag: Hoofddorp-Zandvoort'75.
14 30 uur.

BASKETBAL
Vrijdag: Kometen-Lions, dames, 20.30
uur, Kennemersporthal.

HANDBAL
Zondag HVH-ZVM, dames. 12.00 uur.
BHC-ZVM. heren, 14.00.

ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de PelHkaanhal.

18 00 uur Zandvoortmeeuwen 3C-jun.-
Halfweg- 18.30 uur Zandvoort'75 C-
junl-Dry Cr; 1900 uur Zandvoort-
meeuwen A-junl.-Nihot L, 19.45 uur
Zandvoort Centrum-De Gier; 20.40
uur Cecils vet.-Pim Janssen; 21.25 uur
Zandvoort Noord-Reisburo J.-vet.;
22.10 uur Zandvoort Noord 5-Hoofd-
dorp 2.

Maandagavond in de Pellikaanhal'
2030 uur Niholt L.-Concordia, 21.25
Cecils 2-Concordia 2. 22 10 uur TZB 2-
Zandvoort Centrum 2

Dinsdagavond in de Pellikaanhal
19 00 uur Zandvoort Noord 2-Koppers
OG 2. 19.45 uur TZB 3-H-Hillegom 2,
2030 uur TZB 5-NAS 2: 21.15 uur
Zandvoort Noord 4-Vrouwentroost '2.
22 00 uur Zand\ oortmeeuwen 4-TZB
7.

Standen voetbal
Derde klasse KNVB

Volendam 16-25 Zandv m 17-16

SVW27 17-24 KGB 18-16

Alcm Vict. 18-'22 DTS 18-16

De Valken 18-18 HSV 17-15

LSVV 17-17 WGW 18-14

West Fnsia 17-16 SRC 17-9

Vierde klasse KNVB zaterdag

Aalsmeer 18-27 Hoofddorp 18-18

Amstelveen 17-25 SCW 18-15

SCZ'58 18-24 De Kennem.18-14

Zandv'75 18-23 Swiit 18-12

Halfweg 17-22 Sporting Z. 18-11

DSC'74 18-18 J. Hercules 18- 5

Tweede klasse HVB

CBS 20-34 Vogelenz 20-20

Alhance 20-23 EHS 19-19

DSC'74 20-23 Schalkwijk 20-18

VVH 20-21 TZB 20-16

DSK 20-21 Heemstede 20-15

Spaarnest. 20-20 De Meer 19- 8
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Het Zandvoorts Patiënten
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•AND VOORT - Het Zandvoorts
tiënten Belang is niet meer. Na
ee jaar van 'voortdurende op-
riting' hebben de initiatiefne-
ers het bijltje erbij neergelegd,
ruikelblok bleef het geringe
ntal mensen dat zich voor een
rgelijke organisatie wilde inzet-

rwee jaar geleden werd een eerste
;ing ondernomen om te onderzoe-
n of er in Zandvoort plaats was voor
i Patiëntenbelangengroep, ten be-
eve van de eerste lijnszorg. Men
de met andere woorden onder ande-
i patiënten van huisartsen, specia-
,en, tandartsen en fysiotherapeu-
i'zien te bereiken om ze met medi-
le informatie te leren omgaan.

nitiatiefnemer Erik Hornman,
n: "Nog te vaak gebeurt het dat

nand voordat hij of zij zijn verhaal
eft verteld al met een recept in de

hand weer buiten de deur van de
spreekkamer staat. Dat geeft vaak een
vaag gevoel van onvrede, omdat je
veelal niet snapt wat de dokter je ver-
telt wanneer je vraagt wat er aan de
hand is." De bedoeling van een Patiën-
tenbelangengroep was verder om
mensen met klachten over medici te
woord te staan en naar een eventuele
oplossing voor problemen te zoeken.

De eerste poging om de patiënten te
bereiken mislukte echter. Een jaar ge-
leden probeerde men het nog eens.
Opnieuw werden folders verspreid in
wachtkamers van huisartsen, tand-
artsen, in apotheken, het raadhuis,
het gemeenschapshuis, gezondheids-
centrum, in winkels en in de Biblio-
theek. Ook verscheen een interview.
Men hoopte vooral mensen te bereiken
die deel uit wilden maken van de werk-
groep met een inmiddels andere naam.
Sinds een jaar gaat de Patiënten Over-
leg Groep namelijk als Het Zandvoorts
Patiënten Belang door het leven.

Maar ook dat baatte niet. Werkelij-
ke enthousiastelingen bleven weg. Bo-
vendien werd een subsidie-aanvraag
bij de gemeente niet gehonoreerd. Erik
Hornman kan nu niet anders consta-
teren dan dat 'de mensen nog niet
bereikt zijn'. Er kwamen in het afgelo-
pen jaar echter wel veel mensen met
klachten. Hornman :"Veel van die
mensen wilden ook wel met ons mee-
doen, maar dat vonden we niet te-
recht".
Hij zegt het uitermate te betreuren
dat het POG juist nu uiteen moest
vallen:." Er is zojuist een eerstelijns-
overleg van de grond gekomen in het
ELSO. Het zou voor ons een prima
zaak zijn geweest om daar te samen
met de eerstelijns werkers aan de tafel
te zitten. Op die manier hadden we
toch een rol kunnen spelen. Ik denk
dat we het nog maar eens moeten pro-
beren. Ik heb al een paar mensen be-
reid gevonden om over een hernieuwd
initiatief te gaan praten. Wie weet
lukt het nu wel".

en klassiek plaatje: moeder en kind met schepje aan net strand. Ondanks de nog wat schrale zon krijgt een aantal bad-
asten toch al heuse lentekriebels. Fotograaf Dick Loenen was getuige.

kamermuziek door amateurs
HAARLEM - 'Het lied onder de lou-
'-is de titel van het zevende kamer-

„.aziek-uur door amateurs, seizoen
Î7!)85-1986, dat zondagmiddag 13 april

|ordt gehouden, onder auspiciën van
Ie Stichting Jeugd & Muziek Haar-

injler leiding van zangeres en zang-
.edagoge Jeanne Companjen en met
lonald van der Valk aan de piano, zal
en aantal amateurs zich verdiepen in
ichter en componist, interpretatie en
imenspel. Liederen van verschillen-

de componisten zullen worden gezon-
gen.

De bedoeling is dat vele zangliefheb-
bers bij elkaar zullen komen om te
luisteren en/of om (mee) te zingen. Het
gebeuren vindt plaats in de Grote Mu-
ziekzaal van Cultureel Centrum 'De
Egenlantier', Gasthuisvest 47, Haar-
lem. Aanvang 13.30 uur; toegang gra-
tis. Aanmeldingen telefonisch bij
Jeanne Companjen, 023 - 290008.

Freddy Cavalli in Patronaat
HAARLEM - 'Scums Bags', de gele-

enheidsformatie van ex-Broodbas-
ist Freddy Cavalli, treedt zaterdag 12
pril op in het Patronaat te Haarlem.
>it in tegenstelling tot het aangekon-
ligde concert van Raymond van het
roenewoud.
'e overige handleden zijn Hans Wa-
•rman (drums), Otto Kooymans (bas),

Peter van het Horst (gitaar) en Jan
Koper (saxofoon). Het repertoire bevat
onder andere nummers in de stijlen:
rythm & blues, soul en rock & roll.

Aanvang 21.00 uur. Toegang f6,- (f5,-
yoor CJP-kaarthouders). Voorverkoop
in café De Gooth en in de Toneel-
schuur.

Dakota op
video en tv

SCHIPHOL - De Dutch Dako-
ta Association, de op Schiphol-
Oost gevestigde organisatie die
een Douglas Dakota als vliegend
museumstuk in de lucht houdt,
heeft een 45 minuten durende
film gemaakt naar aanleiding
van het 50-jarig bestaan van dit
vliegtuig. Hoofdrolspeler in de
film is de machine van de DDA,
de PH-DDA. De film geeft een
impressie van de aankoop van
deze machine in Finland enkele
jaren geleden, de vlucht naar Ne-
derland en de aankomst op
Schiphol. De film toont verder
beelden van het jubileumfeest
dat eind vorig jaar op Eindhoven
is gehouden en waar Dakota's uit
de hele wereld aan hebben deelge-
nomen.

O P het einde van de 17e eeuw
woonde er in Den Haag een

rijke familie Van der Werve, die
graag een bijzondere dienst aan de
katholieke kerk wilde doen. Men
had al eens gesproken met de toen-
malige bisschop Codde en was
diep onder de indruk gekomen
van zijn verhaal over de gods-
dienstzin van de vissersbevolking.
„Deze mensen dreigden echter om
te komen van honger door hun ar-
moede en daarom beveel ik dit
dorp aan u aan."

door Bertus Voets

De familie Van der Werve

Een priester
Nu hadden se een zoon Stephan
die m Leuven theologie studeerde.
Toen zij een met heeroom Groen-
hout, lid van het Haarlemse kapit-
tel, spraken over de vooruitzichten
van hun zoon stelden zij voor hem
voor Zandvoort te reserveren. „Het
is wel wat ongewoon dat hij nu al
voor Zandvoort wordt aangewe-
zen," meende Groenhout, „want
hij is nog niet aan het eind van
zijn studie maar in dat bijzondere
geval is het te proberen en defami-
lie kreeg het voor elkaar." Er zal
een bijsondere man voor Zand-
voort komen en dat zal zijn Step-
han van der Werve."(Brief 23 jan.
1682.)

Groenhout die het niet kon gelo-
ven vroeg later toen hij aan Codde
vroeg om de poostijd voor de vis-
sersbevolking van Zandvoort te
verlengen en passant of hij van
plan was zijn neef daar pastoor te
maken en hij kreeg te horen: „Hij
is na overleg met de ouders voorbe-
stemd voor Zandvoort." (Brief 16
april 1682 Codde aan Th. Groen-
hout.) Ook de deken van Kenne-
merland, De Groot, vond het een

wat vreemde zaak om een nog niet
gewijde te bestemmen voor deze
niet gemakkelijke statie maar ook
hij kreeg te horen „Wat ik defarm-
lie beloofd heb gebeurt. Van der
Werve zal daar eens pastoor zijn."
(l mei 1682 Codde aan De Groot.)

Een assistent
Maar De Groot, een echte man van
de praktijk, had laten weten dat
hi) er niet gelukkig mee was. Zand-
voort wachtte al een tijdje op een
eigen pastoor en daarom hadden
de kapelaans uit Haarlem die van
tijd tot tijd insprongen, het laten
afweten. De Groot wilde dat aan
Codde laten weten, maar de bis-
schop was hem voor.

Met dezelfde post, zo liet hij De
Groot weten in een bijgesloten
schrijven, had hij een brief ver-
zonden naar een zekere Schaep
die zolang assistent in Zandvoort
zou zijn. (10 mei 1682 Codde aan
Schaep.) In deze brief droeg hij
Schaep op om naar Den Haag te
gaan waar Stephanus op vakantie
was en daar de zaak Zandvoort
samen te bespreken.

De wijding
Op deze manier kreeg Stephanus
alle kansen om zijn studies af te
maken. Pas m 1684 hoort men van
de wijding. Stephanus is ook de
hoop voor de toekomst, zo laat de

bisschop aan Groenhout weten en
hij heeft grote verwachtingen. (28
dec. 1684 Codde aan Groenhout.)
Ook de faimlie zelf was vol verlan-
gen om zoveel mogelijk hulp te bie-
den en toen m januari 1685 Van
der Werve aantrad, was hij spoe-
dig geliefd bij iedereen.

Een lid van het Haarlemse kapi-
teel dat voor de benoeming in
Zandvoort de uiteindelijke verant-
woordelijkheid droeg kwam eens
een kijkje nemen en tekende in
zijn rapport het volgende aan:
„Stephanus van der Werve pastor
in Santfoort. Hij weidt op sijne
kosten en met zeer veel ijver de
arme visscherskudde zowel spiri-
tualiter (geestelijk) alswel corpora-
liter (lichamelijk). Bijdragen bis-
dom Haarlem V 107.

De rol van moeder
Dat lichamelijke, mensen helpen
in nood, was vooral de taak van
moeder Van der Werve. Zij had dit
aan bisschop Codde beloofd en
voerde het met haar zoon uit. Haar
pastoor in Den Haag, Bloklioven,
vond dat zij de weldadigheid wel
wat te ver doorvoerde en toen hij
haar daarop opmerkzaam maak-
te, werd hij door de bisschop zelf
op de vingers getikt. Zandvoort
met zijn katholieke gemeenschap,
die zwaar op de hand was, dacht
min of meer in de geest van Codde

en daarom had hij veel op met de
mensen.

Vertrek pastoor
Heeroom Groenhout vond dat de

jonge Stephanus zijn talenten be-
ter kon gebruiken. Goed, hij was
met de familie een grote steun ge-
weest voor Zandvoort, maar nu de
inensen weer een beetje hoop op de
toekomst hadden gekregen, kon
een ander de taak wel overnemen
en hij haalde hem naar zijn
kerkdistnct Noordwijk en plaatste
hem, met goedvinden van bis-
schop Codde, als pastoor m
Noordwijkerhout.

Toen heeroom stierf nam Step-
hanus zijn plaats in het kapittel
van Haarlem over en als bestuur-
der van het oude bisdom bleef hij
zich interesseren voor de gang van
zaken in Zandvoort. Er ivas in
1697een vaste pastoor in Overveen
gekomen maar omdat deze pnes-
ter met voldoende inkomen had,
had men hem ook de parochie
Zandvoort erbij gegeven. Hij kreeg
daarvoor een kapelaan die drie
keer in de week dienst moest doen,
(4 febr. 1697 Codde aan Van Zwe-
rnigen) maar de pastoor had hem
zo vaak nodig dat hij vaak verstek
liet gaan. Toen Van der Werve
kamiumk was geworden vroeg hij
of hij toezicht mocht houden op de
statie Zandvoort „want" zo zeide
hij „met deze gemeente heeft onze
familie bijzondere banden".

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 12 - 13 april
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
arts: Adé Scipio Blüme

NIEUW

HUISARTSENPRAKTIJK G J.J. Mol
en P.C.F. Paardekoper: tel. 15091.
arts: P.C.F. Paardekoper
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel: 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113. -
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.
BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: tel. 12600.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze

hulpverlening, beschikbaar voor lede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30- ,
18.30 uur.
DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak.
PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur. tel. 16973.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM: ZANDVOORT:
(C. Koper)

023-255021 02507-18225

KERKDIENSTEN
Weekend: 12 - 13 april
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: dr. M.E. Brinkman.
Gemeensch. Herv./Ger. dienst.
Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK
10.00 uur: dr. M.E. Brinkman,
Gemeensch. dienst in de herv. kerk.
(Matth. 21:28b-32). Thema 'Zeggen en
doen".
Kindernevendienst en crèche.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
zondag 13 april: ds. A. Noorman,
Brummen.
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. niet orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor.
Thema: "Sterker dan ooit".
KERK v.d.NAZARENER, Zijlwegr 218,
Haarlem
Zondag 09.30 uur: zondagsschool, bij-
belgespreksgroepen

10.30 uur: morgendienst, ds J. Over-
duin.

19.00 uur: avonddienst, dhr. J. IJne-
ma.

Woensdag 20.00 uur: onbekend.
NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag om 15.00 uur, tel. 14878.
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

Burgerlijke stand

ZANDVOORT - De lijst van de
Burgerlijke Stand over de periode van
2 tot 7 april 1986:

Ondertrouwd: Ronald Gulien en
Jobje Drommel.

Gehuwd: Cornelis Hendrik ten
Broeke en Johanna Jacoba Elisabeth
Maria Verberne.

Overleden: Leendert Terol oud 64
jaar. Gerntje Brouwer, oud 58 jaar. •
Antomus Joseph van der Voort, oud 61
jaar.

ADVERTENTIES

OVERHEMDEN
Extra lang, extra wijd

of naar maat.
Ook met monogram of logo.

spierings
* herenmodes *^

Hoofdstraat 178 Hillegom
tel.02520-15119

Circuit Zandvoort staat druk seizoen te wachten
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ZANDVOOBT - Er staat
het circuit dit jaar een groot
aantal evenementen te wach-
ten. Na de Paasraces, waar-
mee het seizoen '86 werd ge-
opend, volgen zondag 13 april
allereerst motorraces. Het to-
taal aantal publiekstrekkers
bedraagt dit jaar 24 jaar.

De hoofdmoot wordt gevormd
door de autoraces. Negen wed-
strijden daarvan neemt de Neder-
landse Autorensport Vereniging
voor haar rekening terwijl de tra-
ditionele historische races door de
Historische Auto Ren Club wor-
den georganiseerd. De Duitse
zusterclub MSC Langenfeld
komt zoals gewoonlijk in augus-
tus weer naar Zandvoort.

Vijf motorraces zitten in het

pakket van de Stichting Motor-
promotion, waarvan twee gecom-
bineerd met autoraces. Van de
overige evenementen noemen we:
World Record Day, het Truck-
star Power Festival, de interna-
tionale Dragraces, het verleden
jaar zo succesvol verlopen Camel
4WD Festival en als sluitstuk de
Crazy races op tweede kerstdag.

Nieuw dit jaar zijn de Clubra-
ces op de zondagen. Op 27 april en
8 juni trainingen en wedstrijden
op een dag. De races worden ver-
reden op het grote circuit. Hoog-
tepunten zullen ongetwijfeld
weer de twee Racefestivals wor-
den. Zondag 29 juni bezoeken de
Formule 3 rijders Zandvoort,
waaronder landgenoot Gerrit
van Kouwen, om een ronde voor
het Brits kampioenschap te rij-
den.

Zondag 21 september maar
liefst twee races voor het Euro-
pees kampioenschap Formule
Ford 1600 en 2000. Verder die dag
een wedstrijd voor de Engelse
Ford Fiesta titelstrijd.

Als vervanger voor de Grand
Prix van Nederland wordt op zon-
dag 31 augustus de Grote Prijs
van Zandvoort georganiseerd.

Motorraces
De motorliefhebbers komen dit

vijf keer aan hun trekken op het
Circuit Zandvoort. Op twee van
de vijf data zullen gecombineerde
motor- en autoraces worden ge-
houden. Deze wedstrijden garan-
deren het publiek een zeer af wis-
selend en flitsend programma.

Het Truckersfestival zal ook dit jaar ongetwijfeld een groot aantal bezoekers opleveren.

Het schema voor 1986 ziet er als
volgt uit:

13 april: 125cc, 250cc, SOOcc,
lOOOcc, zijspannen, Formule l en
2, standaardklasse en Yamaha
RD 350LC.

5 mei: 125cc, 250cc, SOOcc,
lOOOcc, zijspannen, Formule l en
2 en standaardklasse.

25 mei: 125cc, 250cc, SOOcc,
lOOOcc, zijspannen, Formule l en
2, standaardklasse en Yamaha
RD 350LC.

20 juli: 125cc, 250cc, SOOcc,
lOOOcc, zijspannen, standaard-
klasse, Yamaha RD 350LC. Pro-
duktietoerwagens en Formule
Pord 2000 (Europees kampioen-
schap).

17 aug.: Barclay Racing Day.
Kampioensraces. 80cc, 125cc,
250cc, SOOcc, lOOOcc, zijspannen,
standaardklasse en Yamaha RD
250LC. Toyota Cup en Sports
2000 (Europees kampioenschap).

Op alle vrijdagen voorafgaand
aan een motorsport-weekend be-
staat de mogelijkheid om met
standaard-weg-motoren te rijden
voor een KNMV-ster.

Overige evenementen
World Record Day, 8 mei,

belooft een dag met stunos van
wereldformaat te worden. Mo-
menteel wordt er hard gewerkt
aan een volledig nieuw program-
ma. Nieuw dit jaar is dat het pu-
bliek ook zelf kan inschrijven om
op Hemelvaartsdag bestaande re-
cords te breken. Zaterdag 14 en
zondag 15 juni zal Zandvoort
weer op z'n grondvesten schud-
den als de 'reuzen van de weg'
bezit van de badplaats nemen, tij-
dens het Truckstar Power Festi-
val.

De internationale Dragraces
komen zondag 13 juli aan bod,
wedstrijden voor auto's en moto-
ren over de 1/8 mijl voor het Euro-
pees kampioenschap, met als

hoogtepunt de recordpogingen
van Henk Vink en Sammy Miller.
Zondag 3 augustus is hoofdzake-
lijk bedoeld voor de actieve spor-
ters. We nemen enkele onderde-
len zoals marathon voor hardlo-
pers, rolschaatsers en rolskiërs,
wielerwedstrijden, bakfiets-
sprints en behendigheidswed-
strijden, rolstoelbasketbal en de-
monstraties skateboards en
plankzeilen.

Een ander evenement met veel
deelnemers is het Camel 4WD
Festival. De factor 'behendigheid'
speelt een grote rol, snelheid
komt echter ook aan bod op een
spectaculair parcours, waarbij
een gedeelte van de racebaan

wordt gebruikt. Zondag 14 sep-
tember staat Zandvoort dus vol
met vierwiel aangedreven voer-
tuigen.

De traditionele Crazy races op
tweede kerstdag vormen het
sluitstuk van het evenementen-
seizoen 1986. In een flitsend pro-
gramma worden tussen een en
vier 's middags ovalraces, truck-
races en een 'crazy race' gehou-
den.

Nieuw dit jaar is de informatie-
lijn van het circuit. Via het tele-
foonnummer 02507-16004 wordt
informatie verstrekt over de eve-
nementen op het Circuit Zand-
voort.

Evenementenkalender
Circuit Zandvoort '86
Autoraces

Zondag 27 april Clubraces (NAV)
Zondag 11 mei Historische races (HARC)
Maandag 19 mei Pinksterraces (N A V)
Zondag 8 juni Clubraces (NAV)
Zondag 29 juni Racefestival (NAV)
Zondag 20 juli Auto- en motorraces (NAV/Motorprom.)
Zondag 10 augustus ADAC Noordzee Cup (MSC Langenfeld)
Zondag 17 augustus Auto- en motorraces (NAV/Motorprom.)
Zondag 31 augustus Grote Prijs van Zandvoort (NAV)
Zondag 21 september Racefestival (NAV)

Motorraces
Zondag 13 april Nat. motorraces (Motorpromotion)
Zondag 4 mei Nat. motorracess (Motorpromotion)
Zondag 25 mei Nat. motorraces (Motorpromotion)
Zondag 20 juli Motor- en autoraces (Motorprom./NAV)
Zondag 17 augustus Motor- en autoraces (Motorprom./NAV)

Overige evenementen
Donderdag 8 mei World Record Day (Circuit Zandvoort)
Zaterdag 14
zondag 15 juni Truckstar Power Festival (Truckstar/Circuit Zand-
voort)
Zondag 22 juni Nationale autoclubdag (Van Schayk)
Zondag 13 juli Int. Dragsterraces (Circuit Zandvoort)
Zondag 27 juli Braderie (Van Schayk)
Zondag 3 augustus Tien-sportendag (Circuit Zandvoort)
Zondag 14 september Camel 4WD-Festival (4WD-Magazine/Circuit
Zandvoort)
Vrijdag 26 december Crazy Races (Circuit Zandvoort).

Dan is dit goed
nieuws voor u.

U weet wellicht al dat de
Tweede kamer heeft besloten
m i v 1 april a.s. de vrijwillige
ziekenfondsverzekering op te
heffen Laat u dus nu zo goed
mogelijk informeren.

U kunt zich bij D.E.L.
verzekeren via de "Standaard-
polis",die door de overheid is
vastgesteld.
De premie: f 135,- p. pers.
p. maand met een eigen risico
van / 100,- voor een alleen-
staande en / 200,-voor een
gezin per kalenderjaar.

Maar u kunt ook -
uiteraard vrijblijvend - infor-
matie krijgen over onze eigen
verzekeringen met premie-
voorbeelden.

Vraag vrijblijvend de
folder aan voor heldere en
duidelijke informatie over
de mogelijkheden bij
D.E.L. Verzekeringen.
U kunt ons ook bellen:
tel.: 02963 • 12 80

(óók 's avonds')

D.E.L.
Ouderkerk a/d Amstel

D t L Verzekeringen,
Dorpsstraat 26.

1191 BK Ouderkerk a/d Amstel
Telefoon 02963 - 1280

D.E.L. Informatiebon
Ziektekostenverzekering
Gaarne ontvang ik vrijblijvend
informatie over DEL Ziektekosten-
verzekenngen
Naam

Adres

Postcode

Plaats

Tel

Leeft Leelt Leelt
Volwassenen __
Kinderen
Klasse 2e G " 3e G •
Student ja Q * nee D
• aank'uisen-wat van toepassing is
Zend deze bon m geslpten envelop,
zonder postzegel aan
D E L Verzekeringen,
Antwoordnummer 362,
1180 WC Ouderkerk a/d Amslel
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• Zelf
een
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van
Portugal

tweewekelijkse rubriek
over wonen,
met

« tips voor
woninginrichting

• informatie over
handige producten m
en rond het huis

• ontwikkelingen en
trends m goed en
voordelig wonen

bijdragen, tips en
ideeën zenden aan

redactie
weekmedia
postbus 51
1180 AB
amstelveen

informatie over
advertenties
tel 020-562 2230

Nog enkele dagen volop kijken en keuren:

Huishoud- en interieurbeurs in één
TOT EN MET zondag 13

april vinden in de RAI drie
beurzen plaats, die men met
één entreebiljet kan bezoeken:
de 41e Internationale Huis-
houdbeurs, de 2e Interieur
RAI en de 2e Negen Maanden
Beurs. Met elkaar nemen de
drie evenementen het gehele
RAI-complex in beslag.

De openingstijden zijn dit keer in-
grijpend gewijzigd. Zo zullen de beur-
zen vrijwel alle avonden gesloten zijn.
Alleen maandag 7 en dinsdag 8 april
kan men er 's avonds ook terecht. Op
die dagen zijn de openingstijden (door-
lopend) van 10 tot 22 uur Op alle
andere dagen heeft men toegang van
10 tot 18 uur en m het weekend van 10
tot 17 uur.

Portugal gastland
Na Denemarken en China is nu Por-

tugal gastland op de Huishoudbeurs.
Het zal zich niet alleen als zonnig va-
kantieland presenteren maar ook la-
ten zien dat het nog heel wat meer te
bieden heeft zoals bijvoorbeeld kera-
nuek. (vis)conserven. stoffen, schoe-
nen en uiteraard een ruime keuze uit
wijnen. En ook de kleurige folklore zal
niet ontbreken.

Belangrijke onderdelen van de
Huishoudbeurs zijn: een veelzijdige
nationale Badkamershow, negen com-
pleet ingerichte badkamers (waarvan
één aangepast voor gehandicapten) en
een groot Karwei-centrum voor de
handige doe-het-zelver, waarin een
casco woning met complete afbouw-
pakketten centraal staat.

Huishoudelijke apparaten en -arti-
kelen zijn er te kust en te keur en bij de
naai- en breimachmes is er zelfs spra-
ke van een vrijwel volledig aanbod. In
het Huishoudbeurs Modetheater en
het aangrenzende gezellige boetiek-
centrum komt alles aan de orde wat
met mode en uiterlijke verzorging te
maken heeft: kleding, stoffen, schoe-
nen. sieraden, accessoires, cosmetica
en dergelijke.

De Huishoudbeurs zou de Huis-
houdbeurs niet zijn als er ook niet
weer volop geproefd en gekeurd zou
kunnen worden. Onder andere van
nieuwe lekkernijen als Sun Maid ro-
zrjnenbrood met kanaalring, de fris-
drank Cherry Coke en een drank sa-
mengesteld uit witte wijn, vruchtesap
en koolzuurhoudend. Twister ge-
naamd.

de nodige nuttige ideeën opdoen. Het-
zij bij de diverse buitenlandse ver-
keersbureaus van België en Denemar-
ken tot en met Joegoslavië, Portugal
en de Sovjet Unie, hetzij bij de vele
inzendigen uit eigen land, verenigd in
de presentatie Kijken en Kieken. Voor
wie helemaal thuis wil blijven kan een
bezoek aan de door de Nederlandse
Volstumders aangelegde tuinen inte-
ressant zijn.

Op de Huishoudbeurs 86 zal ook het
balkon boven de Europahal in gebruik
zijn. Daar kan men de inzendingen
bekijken van de Nationale Wedstrijd
Vrijetijdsbesteding, een bezoek bren-
gen aan de unieke rnuseum-expositie
'Honderd jaar Verkade' of een bruids-
modeshow van Libelle bijwonen.

Culinaire show
Gezond en smakelijk eten komen

volop aan bod op de Huishoudbeurs.
De Stichting Voorlichting Brood bij-
voorbeeld is aanwezig met een grote
bakkerij in werking. De Bedrijfs-
schappen van de Slagers en de Slijters
zorgen samen voor een smakelijke cu-
linaire show, waarin chef-koks fraaie
vleesgerechten bereiden en de Slijters
Wijnambassadricxe een bijpassend
wijnadvies verzorgt.

Ook dit jaar heel wat nieuwtjes op de
Huishoudbeurs. Zo introduceert Phi-
lips een 2-kops espresso apparaat en
een broodrooster met koelmantel. Te-
fal heeft de gastronoom oven express,
een combinatie van bakken-braden-
koken-ontdooien met hoge tempera-
tuur droogstoom. Andere primeurs:
een Alma Vario keuken in de vorm
van een 'keuken-bureau', een compu-
ter gestuurde Faber gashaard, een

Amcor grillette tafelgrill voor binnen
en buiten, een Brother hi-speed coo-
ker, een Ubica matras met verstevigde
middenkern, een Babyliss 'wafelijzer'
voor kleine golfjes in het haar en Elas-

heel wat nieuwtjes voor de interieur-
fijnproevers. Het Dutch Design Cen-
tre, een samenwerkingsverband van
een aantal woondesgin bedrijven, is in
de RAI vertegenwoordigd door UMS-

Wedstrijd vrijetijdsbesteding
In het kader van de Internationale Huishoudbeurs werd voor de 30e keer de

Nationale Wedstrijd Vrijetijdsbesteding georganiseerd. De prijsuitreiking heeft
inmiddels plaatsgevonden en de winnende werkstukken en eervolle vermeldin-
gen zijn te bewonderen op een speciale expositie.

Iedereen, jong en oud, die als hobby een vorm van creatieve handvaardigheid
beoefent, kon deelnemen aan de wedsatrijd. Er konden werkstukken ingezon-
den worden die in een van de volgende categorieën moesten vallen en het
daarbij behorende thema uitbeelden:
A. Haken en breieen, kantklossen, weven met als onderwerp 'werken met
vormen uit de natuur';
B. poppen maken met als onderwerp: 'poppen van kinderen';
C. hout- en inlegwerk, beeldhouwen met als onderwerp: 'de mens';
D. metaal, diverse materialen en modelbouw met als onderwerp: 'vervoer';
E. boetseren en keramiek met als onderwerp: 'het dier';
F. schilderen en tekenen met als onderwerp: 'winter';
G. fotowerk met als onderwerp 'beweging'.

tolith elastische steenstrips.

Interieur RAI
Tweemaal zo groot als vorige keer is

ditmaal de Interieur Rai die gelijk met
de Huishoudbeurs wordt gehouden.
Deze expositie voor woondesign is te
vinden in de Delta- en de Randstadhal
van het Hollandcomplex. Op deze
beurs zijn uitsluitend die artikelen
toegelaten die naar het oordeel van
een deskundige commissie voldoen
aan hoge normen ten aanzien van
vormgeving en kwaliteit. Ook hier

Vakanties
Wie de vakantieplannen nog niet

rond heeft of nog wat dagjes te beste-
den heeft, kan op deze Huishoudbeurs

• Een overzicht van de Internationale Huishoudbeurs m het RAI-gebouw.
Foto Capital Ptess & Photo Service B V

Pastoe, Montis Meubelen, Meubelin-
dustrie Gelderland en Pieterman IN-
terart. De Huishoudbeurs en de Inte-
rieur RAI zijn onderling verbonden
door een ondergrondse passage.

Negen Maanden Beurs
In samenwerking met de bladen

Kinderen en Libelle is voor de tweede
keer in het kader van de Huishoud-
beurs een afzonderlijke Negen Maan-
den Beurs opgezet. De expositie is aan-
merkelijk groter dan de eerste in 1985.
Vandaar dat ditmaal voor de sfeervol-
le Hollandhal werd gekozen. De beurs,
met een fleurig aanzien in blauwe,
rose en lichtgrijze tinten, biedt een
grote verscheidenheid aan producten.
Veel belangstelling zal er stellig zijn
voor een compleet ingerichte babyka-
mer in rood en zwart. Leuke nieuwtjes
zijn er ook, waarvan wij noemen: een
zwangerschapskussen (volgt de vorm
van het lichaam) en een kinderwagen-
schudder (lekker wiegen) van Welco-
me. Het Maxi-Cosi veiligheids-autozi-
tje voor baby's tot 9 maanden (buiten
de auto als buggy en baysitter te ge-
bruiken), een campingbed met in-
schuifsysteem van'Meevam en de Ba-
bybjorn babysitter/draagzak/kinder-
stoel en reis/logeerbedje.

Tineke Beishuizen prsenteert alle
vijf beursdagen (van 9 tot en met 13
april) een boeiend programma met
films en talkshow.

Wie tijdens de beurs op maatschap-
pelijk gebied adviezen wil inwinnen,
kan daarvoor terecht bij diverse in-
stanties, waarvan een aantal in het
Adviescentrum voor de Konsument te
vinden is.

. - ' >
MEUBELS ,

DËGESCHEDENJS
MAKBsl

Nieuw boeli
behandelt
de moderne
klassieken
Soms oogt tachtig
jaar oud nog modern

• De omslag van het nieuwe boek
over de geschiedenis van het
moderne wonen.

'TV/TEUBELS DIE geschie-
•*•"•*• denis maken. De moder-

ne klassieken', zo heet de Ne-
derlandse bewerking van het
succesvolle 'Schoner Wohnen'
boek 'Möbel der Geschichte
machen'. De bewerking is van
Marieke Alderse Baes, en ze
deed dit in opdracht van het
maandblad Eigen Huis & In-
terieur.

Het boek beschrijft de geschiedenis
van het moderne wonen, maar gaat
vooral in op meubels die ontworpen
zijn vóór 1970 en nog steeds worden
geproduceerd, de moderne klassieken
dus. Meubels die soms wel tachtig jaar
oud zijn, maar zo in ieder modern inte-
rieur geplaatst kunnen worden. De
Rietveld-stoel is daar een beroemd
voorbeeld van.

In het boek worden deze en honder-
den andere moderne klassieken op een
catalogusachtige wijze geordend en

beschreven. Met hen ook hun geeste-
lijke vaders: architecten en industriële
ontwerpers.

Een apart hoofdstuk wordt gewijd
aan de Nederlandse moderne klassie
ken. De geschiedenis van de Neder-
landse meubelvormgeving wordt be-
schreven, maar ook de ontwikkelingen
na 1977, toen Nederland is gaan beho
ren tot één van de meest vooruitstre-
vende landen op het gebied van het
moderne design. En de grote namen
achter de Nederlandse moderne klas-'
sieken: Friso Kramer, Kho Liang Lc
en Martin Visser.

Bijzonder is dat ook aandacht wordt
besteed aan meubels die na 1970 zijn
ontworpen, en waarvan wordt ver-
wacht dat ze over een aantal jaren
'modern klassiek' zullen worden.

Het boek 'Meubels die geschiedenis
maken. De moderne klassieken' is het
eerste overzichtsboek in het Neder-
landse taalgebied. Het ligt half april
bij de boekhandel. De verkoopprijs be-
draagt ƒ 39,90.

Blad belegt informatie-
avond over cascowoning
EEN HUIS BOUWEN is vakwerk, dat valt niet te

ontkennen. De enthousiaste doehetzelver die ervan
droomt zij n.huis met eigen handen te bouwen en af te
werken, moet zelfs hele vakgebieden beheersen om die
droom tot waarheid te maken.

In tegenstelling tot veel Europese landen, de Verenigde Staten en
Canada is in Nederland het (geheel of gedeeltelijk) bouwen van een
eigen woning een sporadisch gebeuren. Het netwerk van wetgeving,
bouwvoorschriften, bestemmingsplannen, toezicht, subsidiering en
wat er verder nog aan ambtelijke rompslomp op de planken van de
overheid ligt, zit zo ingewikkeld in elkaar datje er als individu vaak
niets van snapt.

Maandblad Doehetzelf informeert in het aprilnummer over casco-
en afbouwwoningen en registreert wat de inschrijvers van zo'n
project allemaal tegenkomen... dus ook de tegenvallers. Mensen die
belangstelling hebben voor het 'baas in eigen huis' wonen, worden
door het blad uitegnodigd op een informatie-avond op 22 mei in de
Jaarbeurs te Utrecht. Vertegenwoordigers van de Landelijke
Bouwvereniging Casco, de Stichting Zelfbouw en een architect zetten
alles op een rijtje. Met een uitgebreid informatiepakket gaan de
bezoekers van deze avond tenslotte naar huis. Iedereen die
belangstelling heeft kan gratis naar deze bijeenkomst komen. Nadere
informatie: 030-893344, toestel 230.

lEeriki
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SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina ..MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1700 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven- 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2. 2042 JM Zand-

--voort.
~* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie.
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant. Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad. Uithoornse Courant. De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant. Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie ed.ties van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmar. Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms-

> bode. De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
" alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.

;- Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
. • Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-

combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5,- m rekening ge-
bracht

• BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2 50 in re'kening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven, tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten). of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing in dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

Voor uw originele party
en uitstapjes op het water

REDERIJ HAARLEM - TELEFOON 023-357723

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub m alle stijlen Veel
klemantiek Laagste prijzen1

Leidsestraat 122 Dag tel
0252020993 Koopavond

* Joke1 Gelukgewenst met
je 1e jaar Ik hoop er nog 111
jaren bij te mogen doen1 Ben
heel gelukkig1 Ik hou van jou1

KENGEN ANTIEK, uw adres
voor mooie, functionele antie-
ke meubelen Geopend do -
vr en za van 1030 • 1730
uur Rijksstraatweg 75, Sas-
senheim 02522-14682
Een betrouwbaar adres

* Koopje Grasmach; heg-
geschaar, schop, hark Sa-
men ƒ35 Piet Leffertstr 32
Tel 13509

•* April doet wat ie wil
u ook? Wordt dan lid van de
verg. Vrouwen van Nu. Belt u
eens om informatie met nr.
16085 of 14462.

Bel voor vrijblijvende
demonstratie aan huis

NU 8 meter van ƒ 375 voor
ƒ237 en 10 meter van ƒ445
voor ƒ 289 Andere lengtes en
uitvoeringen tot 50% korting.

3 jaar garantie
INTERAL LADDERS B V

Tel 072-612262 of
01711-10016

Flinke oppas gevraagd, v a
20 jr, vast aantal uren p w
Tel 02507-16204, na 19 uur
02507-19322

Gevr free-lance HULP M/V
en HULP-KOK voor snackbar
Tel 02507-14301

Oudere dame zoekt vrije
woonruimte voor permanente
bewoning m Zandvoort of om-
streken Br. o nr 798-74348
bur v d blad.

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de be-
handeling

HAPPY LINE
Slankclub

ƒ 15inschr.geld + /5p. wk.
afslanken in groepsverband.

Inl: tel. 02507-16137
hoofdkantoor 02524-5200

Te koop garage a/d Keesom-
straal Vraagpr ƒ 12500 Br. o
nr 798-74350 bur. v d blad

* Te koop gevr oude leeu-
wenkop kapstok Te koop
aang modern t v.-onderstel
op wieltjes Tel 12636

Te koop kl tv, 6 mnd oud, 16
kan , Nordmende, ƒ600.
Lorentzstraat 50, Zandvoort
Noord

Te koop koelkast m apart
vriesvak ƒ 125, antieke Ju-
gendstill kast ƒ 1350, 1-pers
klassiek, velours slaapbankje
ƒ350 Tel 02507-18463

Te koop PIANO, nieuw model,
bruin Tel 15834

* Te koop z g a n golfballen
ƒ3 per stuk Tevens dames
en heren golfclubs Tel
02507-18698

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel 023-364168
bgg 023-381378

* T k 1-pers wandmeubel/-
opklapbed, nw Tel 18735

+ T k 2 leren stoelen, rood/-
bruin, totaal ƒ250 Tel. 13098

* T k gevr fitness appara-
tuur Tel 18735

* T k. grote collectie Kiss
LP's, in gave staat T e a b
Tel 15052

Scholfilet met Franse frites,
ƒ8 Boul. Barnaart 8. Tel.
02507-14301.

* Supersnelle Willy's Wheel-
er te koop voor weg- en ter-
remracen. Uiterste prijs ƒ 170.
R. ter Heijden, Keesomstraat
51 Z Tel 02507-16511.

•*• Te koop aangeb bankstel
ƒ250 Tel tussen 17 en 20
uur- 02507-12752.

T k keukenblok, incl app
w o koelkast, afzuiger, kook-
plaat elektr, spoelbak, 7 kast-
jes ƒ 750 Tel. 12449

* T k. oliehaard ƒ40, brom-
fietshelm ƒ 20. elektr kachel
ƒ 25, elektr naaimach. in kast
ƒ65 Tel 365793

* T k Peugeot racefiets, bl„
3 jr, goede staat, incl teller,
tas, spatbord, Agu-kledmg.
Tel 02507-18109

* T k Sphinx Duo closetpot,
donkerblauw, van ƒ310 voor
ƒ85 Tel 12449

* T k. video spelcomputer
Philips met 10 spel cassettes
ƒ100. Tel. 12140

* T k wasketel ƒ20, bood-
schappenwagentje ƒ 15; ju-
nior vishengel ƒ 20, fietsstoel-
tje ƒ 20, box ƒ 30, kinderbedje
ƒ 50, koelkast ƒ 75 Tel 17421

* T k witte schommelstoel
ƒ 50, dressboy ƒ 30, wol tapijt
2x2 M, licht beige ƒ 50 Tel
13098

* T.k a ged mb eeth ƒ 100;
Erres koelk. ƒ75, lits-jum.;
pannen etc Tel 02507-12752,
tussen 17 en 20 uur

VEHUREN?
Plaats eens een advertentie

m een Duits dagblad.
Inl/folder 01720-43719

Voor voordelig SCHILDER-,
WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Telefoon 02507-15655

voor vrijblijvende prijsopgave

WARM EN ELEGANT
plm 200 inruil/showroom

BONTMANTELS
o a. nerts, bisam, blauwvos,
roodvos, nutna, porsianer etc.

In alle maten, v a. ƒ 150
Tevens diverse dames/heren

lammycoats
MODEL BONT EXPORT
Marnixstraat 12 - A'dam

Tel 020-233488.

Zonnestudio
Kapsalon

Passage 42
* Lichaamssnelbruiner

40 minuten ƒ40,
abonnement 3x ƒ 100

* Gezichtssnelbruiner
20 minuten ƒ 10,
abonnement 4x ƒ 30.

k Zonnebank/hemel
20 minuten ƒ 8,50,
abonnement 10x ƒ 75

Openingstijden Studio
maandag t/m vrijdag.

Ook 's avonds geopend.

Openingstijden Kapsalon'
dinsdag t/m zaterdag en

vrijdag t/m 21 00 uur.

Wij werken op afspraak.
Tel 02507-12500

Tot ziens,
Ellie, Edith en Ben.

Wonmgruil Aangeb.: Nieuwe
3-kam etagewoning, Almere-
Stad Gevr.- iets dergelijks in
Zandvoort of omstr.! Br. o. nr.
798-74347 bur v.d. blad.

Wonmgruil. aangeb. 4-k. par-
terre flat m. tuin (Z) en CV.
Gevr. woonhuis. Tel. 15760

* Zelfst. huish hulp gevr. 1x
p. 14 dgn (2-kam.flat). Tel.
02507-19448 na 16.00 uur.

ZOMERHUIS TE HUUR, ƒ 600
all-m. Br o. nr. 798-74349 bur.
v.d. blad.

• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zon-
der opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen)

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan. Centrale Order-
afd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de be-
handelmg.

rrrv

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en oven

Het adres
voor een nieuw
kunstgebit

Apollo
Tandtechniek

Vaartstraat 2 Amsterdam-Z
(hoek Amstelveenseweq)
Telefoon 020-628393

Fr

De nieuwe
Luxaflex Jalouette kollektie,

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander

huisraad te koop7 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

•*• Wegens verh bedden, op-
klapbedden, gordijnen, sprei-
en, ronde tafel en stoelen,!
snijmachmes. Kijken en mee-1
nemen zaterdag 09.00-17.00
uur, Staringstraat 4.

* Wegens verhuizing t k 2
haarden en 3 wandgaska-
chels, 2+2+1-zits mohair
bankstel + tafels. Zacht prijs-
je. Tel. 02507-12297.

* Wielrenkleding. sport-
broek; shirt; trainingspak mt
50, raceschoenen mt 43; 2
racewielen m. banden, als
nw, ƒ 250. Tel na 18 u. 19113.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Telefoon .

Postcode Piaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

De kollektie van de jaloezieën met de smalle
lamellen, is nu nog mooier geworden. Meer kleur.
Meer keuze. Nieuwe afwerking zoals spiegelglans
en metallic-uitvoering. Voor wie van mooie kleuren
m zijn interieur én van uitzicht naar buiten houdt,
is er nu nog meer te bewonderen bij de specialist
van 'Luxaflex' produkten.

OP NAAM GEMAAKT. DAT ZIE JE METEEN. £

KEUR en ZOOI
Paradijsweg 2

Zandvoort

' Wettig gedeponeerd handelsmerk Een Munter Douglas * produM

Let op het luxaflex' merk. De garantie voor kwaliteit
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Nieuwe
Japanner
vult gat

tussen
Civic en

Accord

• wekelijkse
pagina over
auto's met:

1 autotest

1 nieuwtjes

i technische
gegevens

bijdragen, tips en
ideeën zenden
aan:

redactie
weekmedia
postbus 333,
1440 ah
purmerend

. redactie:
- Jo Goezmne

Honda rondt
middenklasse
af met Integra

Bij het statige kasteel Oud-Wasse-
naar stonden ze keung in het gelid,
een aantal nieuwe Integra's, klaar om
de vaderlandse autopers te laten ken-
nis maken met de nieuwe middenklas-
ser van het bekende Japanse merk
Honda. Er was in het Honda model-
lenprogramma tussen de Civic en de
Accord inderdaad wel ruimte voor een
tussenmodel en ik dacht dat deze nieu-
we Integra die ruimte op een perfecte
wijze opvult.

De Integra toont uiterlijk bijzonder
vlotte en sportieve lijnen. In de eerste
plaats door zijn lage voorzijde met de
wegklapbare koplampen en verder is
er aan de achterzijde de zeer schuin
geplaatste achterruit en de moderne
hoge kofferlijn. Dat alles wijst op een
goede stroomlijning en een lage lucht-
weerstand. De zijruiten, die de carros-
senelijn goed volgen met kleine over-
gangen tussen plaatwerk en glasop-
pervlak en de gedeeltelijk onder de
motorkap weggewerkte ruitenwissers,
wijzen ook op een goede aerodynami-
ca.

Juweeltje
Achter het stuur en de weg op met de

nieuwe Integra komen de eigenschap-
pen van deze nieuwe Honda pas goed
tot hun recht. De krachtbron is een
anderhalve liter viercilinder met
twaalf kleppen, uiterst compact ge-
bouwd om onder de lage motorkap te
kunnen worden gehuisvest, en die mo-
tor vormt een juweeltje van techniek.
Met twee mlaatkleppen en een uit-
laatklep tegenover elkaar per cilinder
wordt een hoog rendement bereikt,
namelijk 63 kW/85 pk bij 6000 toeren
per minuut en een maximum koppel

van 126 Nm bij 3750 t.p.m. Opvallend is
de grote soepelheid en trekkracht van
de motor in een groot toerenbereik.

De ietwat technisch onderlegde le-
zer zal weten, dat het verloop van de
koppelkromme daarvoor een aanwij-
zing kan geven. Welnu, hier zou je
bijna van een „koppel-vlakke" kun-
nen spreken, want tussen de 2500 en
4500 toeren per minuut wordt steeds
95 °o van het maximum koppel gele-
verd, wat een zeer grote soepelheid en
trekkracht betekent, of anders gezegd,
er behoeft maar weinig te worden te-
ruggeschakeld om toch over een goed
acceleratievermogen te beschikken.
Overigens laat de vrjfversnellingsbak,
waarvan vierde en vijfde versnelling
een overdnve vormen, zich soepel en
gemakkelijk bedienen. Tijdens het rij-
den is het opvallend rustig in de auto.
Zowel motor- als windgeruis zijn maar
gering.

De stoelen voorin hebben een kuip-
rnodel en bieden een voortreffelijke zit
met volop zijdelingse steun, wat pret-
tig is in snel genomen bochten. Het
driespaaks-stuurwiel ligt prettig in de
hand en de besturing is heel direkt. De
drie spaken bevinden zich m het on-
derste segment, zodat de bestuurder
een goed zicht heeft op het dashboard
met grote en duidelijk afleesbare snel-
heidsmeter en toerenteller. Door de
lage motorkap en het grote glasopper-
vlak heeft hij ook een goed uitzicht
naar buiten, waarbij de grote achter-
ruit een goed zicht op de weg achter de
auto biedt.

Veer-comfort
De wegliggmg van de Integra is bij-

Met de nieuwe INTEGRA vult Honda het gat in de middenklasse tussen de Civic en de Accord. De carrosserie vormt een
combinatie van sedan en hatchback.

Het dashboard en instrumentenpa-
neel met duidelijk afleesbare snel-
heidsmeter en toerenteller.

zonder goed. Voor de wielophanging is
een systeem toegepast dat al eerder
onder de Civic zijn diensten heeft be-
wezen en door zijn compacte bouw de
omvang van interieur- en kofferruim-
te ten goede komt. De voorwiel-ophan-
gmg is onafhankelijk met torsieveren,
achter is een semi-onafhankelijke as-
constructie toegepast, gelokaliseerd
door een Panhardstang en twee langs-
armen. Progressief werkende schroef-
veren dragen by tot het veercomfort,
onafhankelijk van de beladingsgraad.

De Integra heeft een diagonaal ge-
scheiden remsysteem met rembe-
krachtiger, waardoor ook bij lichte
pedaaldruk een uitstekende remver-
traging wordt bereikt.

Gezinswagen

Het fraai afgewerkte interieur biedt ruimte aan vijf personen.

In de aanhef vertelde ik al het een en
ander over de vlot ogende en goed ge-
stroomlijnde carrosserie. Het model
vormt als het ware een combinatie van
een vierdeurssedan en een vijfdeurs
hatchback. Dank zij de grote wijdo-
penslaande achterklep is het mogelijk
ook omvangrijke ladingen te vervoe-
ren, temeer doordat de achterbank-
leuning geheel of voor de helft kan
worden neergeklapt. De achterbank is
ruim genoeg om drie passagiers plaats
te bieden, wat de Integra tot een echte

gezinswagen maakt. Ook de been-
ruimte achter is behoorlijk ruimbeme-
ten.

De geïntegreerde bumpers zijn van
kunststof vervaardigd en de voorbum-
per heeft bovendien een spoiler ten
behoeve van de optimale luchtgelei-
dmg.

Japans compleet
De uitmonstering is Japans com-

pleet met de bekende waarschuwings-
lampjes, opbergvakken, veiligheids-
gordels vóór en achter, verstelbare
hoofdsteunen, een goed werkend ven-
tilatie- en verwarmingssysteem, halo-
geen koplampen, elektrische ruite-
sproeiers, voetverwarming voor de
achterpassagiers en vele andere ge-
makken. Zo zitten naast de stoel van
de bestuurder afstandsbediening voor
de kofferbak en de benzinetankklep.

Naar gelang de uitmonstering zijn
er twee uitvoeringen, Luxe en EX. De
EX is de duurdere en de extra's van dit
model bestaan uit stuurbekrachti-
gmg, een stereo radio/cassettespeler,
een ruitewisser/-sproeier op de achter-
ruit en een rechter buitenspiegel. Bei-
de uitvoeringen hebben exact dezelfde
motor, wel is in plaats van de handge-
schakelde vijf versnellmgsbak op wens
ook een viergang.s volautomaat te le-
veren.

De prijzen van de Integra, die vanaf
begin april leverbaar is, varieren van
/ 24.990,- tot ƒ29.190,-.

Technische gegevens:

Motor: vloeistof gekoeld, 4 cilinder
in lijn, 4-takt motor met bovenliggen-
de nokkenas, dwarsgeplaatst, 12 klep-
pen (2 mlaatkleppen en l uitlaadklep
per cilinder), cross-flow cilinderkop,
inhoud 1488 cm1, boring x slag 74 x
86,5 mm, compressieverhouding 8,7 : l,
vermogen 63 kW/85 pk/6.000 t.p.m.,
max. koppel 126 Nm bij 3.750 t.p.m.

Transmissie: voorwielaandrijving,
handgeschakeld 5 gesynchroniseerde
versnellingen vooruit en l achteruit;

volautomaat 4 versnellingen vooruit
en l achteruit.

Carrosserie: zelfdragende kooicon-
structie, geprogrammeerde kreukelzo-
nes vóór en achter, kunststof binnen-
schermen in de voorspatborden, af-
dekplaat vanaf keienvanger tot aan
motorcarter.

Wielophanging: voor onafhankelij-
ke constructie met torsiestaafveren,
achter semi-onafhankelijke construc-
tie met schroefveren en Panhard-
stang, torsiestabihsator vóór en ach-
ter.

Remmen: diagonaal gescheiden, va-
cuümbekrachtigd systeem, vóór ge-
ventileerde schijfrernmen, achter
zelfstellende trommelremmen.

Stuurinrichting: tandheugel.

Maten en gewichten: lengte 4350
mm, breedte 1665 mm, hoogte 1345
mm, wielbasis 2520 mm, spoorbreedte
vóór 1420 mm, achter 1415 mm, kente-
kengewicht 930 kg, max. toelaatbaar
totaalgewicht 1460 kg, benzmetankm-
houd: 50 liter, brandstof normale ben-
zine, bandenmaat 185/70 SR-13, velg-
maat 5J-13.

Benzineverbruik: in liters per 100
km: bij 90 km/u 5,7 (automaat 5,8), bij
120 km/u 7,4 (7,6), in stadsverkeer 8,9
(8,4).

Maximum snelheid: 168 km/u (auto-
maat 160 km/u), acceleratie van 0-100
km. u: 11,4 sec.

Garanties: l jaar garantie zonder ki
lometerbeperking, 2 jaar garantie op
de belangrijkste componenten met een
max. van 40.000 km, 3 jaar garantie op
lak, 6 jaar garantie op corrosie van
binnenuit, mits aan de daaraan ge-
stelde voorwaarden wordt voldaan.
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„CRYSTAL" BEPERKT LEVERBAAR

Peugeot 305 extra mooi
Onder de type-aanduiding 'Crystal'
brengt Peugeot een 305 op de markt,
die zowel van binnen als van buiten
extra mooi is aangekleed.

Die extra uitmonstering bestaat uit
een geverniste metaalkleur Gris Pu-
tura, striping op de flanken, een groot
zonnedak van 85 x 45 cm, giote wiel-
platen die de gehele veld bedekken.

zwarte omlijsting van de portierra-
men, voorstoelen met verstelbare rug-
leuning en tenslotte een complete m-
bouwset voor radio inclusief antenne.

De prijs van de Peugeot 305 Crystal
is vastgesteld op / 21.995. Er komtfr,"
slechts een gelimiteerd aantal v
deze wagens beschikbaar.

De Peugeot 305 Crystal, een fraai uitgemonsterde sedan, die in een beperkte
oplage verkrijgbaar is. ~ -

Of u nu kiest voor links of rechts,
uw portemonnee vaart er wel bij*

Standaard op de Crystal Break:
• vernis metaallak: gris iutura ol bleu

ming
xonnedak
aërodynamische \viclplaten
voorstoelen met verstelbare rugleuning
in hoogte verstelbare hoofdsteunen
moquette tapijt
warte raamomlijsting
Crystal-aancluiding op clc achterklep __
in t\\ ce delen neerklapbare achterbank
ruiteu i.sser/sproeicr achter

f24.995,-

Voila, de Peugeot 305 Crystal. Links als superruime Break en rechts als com-
fortabele Sedan. Twee auto's die bewijzen dat aan een zeer complete uitrusting nog
veel kan worden toegevoegd, terwijl de prijs verrassend laag blijft. Zo zijn ze
alletwee schitterend uitgevoerd in metaallak en voorzien van tal van extra's. Zo wor-
den ze beide aangedreven door krachtige benzinemotoren. Met een vermogen van
65 DINpk bij de Sedan en van 74 DINpk bij de Break Motoren die zich behalve
door hun betrouwbaarheid onderscheiden door hun zuinig karakter. De Sedan
bijvoorbeeld verbruikt niet meer dan l op 16.7 bij 90 km/u constant Kortom,
kom ze snel bewonderen en stap in voor een pittige proefrit In de Sedan Crystal of
in de Break Crystal. Na afloop zult u zich gegarandeerd nóg meer verbazen over
die opmerkelijke prijskaartjes. üï PEUGEOT 3O5

Standaard op de Crystal Sedan:
i vernis metaallak: gris rutura
> zonnedak
»aërodynamische wielplaten
»voorstoelen met verstelbare

rugleuning
»in hoogte verstelbare hoofdsteunen —
»moquette tapijt
*zwarte middenstij l en raamomlijsting
»radio inbouwsefc antenne, ontstoring,

plaats en roosters voor luidsprekers
vóór, complete bedrading

> stijlvolle striping en Crystal-aanduiding

f21.995,-
l )1 I 'RIJ / I N /IJS ISX l USII l IJ n\, \l 11 \ l RINGSkOS II N l 450.- U IJ/IC,INC,l N \ OOR1JI11OUIM N l't UC.t O l IALBO l LI ASr. DIRI Cl 11-ASI N 11GLN ELN AANTREKKELIJKE PRIJS. VRAAGT U EENS NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN FINANCIERING, LEASING Ol- LPG-OMBOUW

MET SPOED GEVRAAGD

bezorger/ster
voor het NRC Handelsblad

Tevens

vakantiebezorgers

Inlichtingen tel. 02507-14909.

Er is werk aan de winkel
bij Keurslager Koning!
En 't is nog heel erg leuk werk ook!

Leuk werk, inderdaad Het MEISJE dat
van mensen houdt, zal zich bij ons goed
thuisvoelen Prettige klanten, fijne kolle-
ga's. En een salaris waar velen van opkij-
ken bovendien. Wie voelt niet voor zo'n
job'?

U begrijpt het wij zijn op zoek naar

een MEISJE
dat graag met onze klanten omgaat

Interesse? Kom eens langu, de koffie is klaar!

Keurslager Koning •
Schoolstraat 3 - Zandvoort
Tel. nr. 02507-12939, na 18.00 13790.

;ho
3ac
«n
was
egc
9.0
ari
Dez
lad
lat
ver
Joo

®
Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraadxgashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein -Tel. 15068/13612/12518

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Zandvoorts Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia,
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9 , Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 , Zandvoort
AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort

Drog. Bakels,
Kerkstraat 31 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort
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ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD

Zandvoort
Nieuwsblad
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Politie geeft meer aandacht
aan de kleine criminaliteit
ZANDVOORT - De politie

al zich in het komend seizoen
neer op de kleine criminaliteit
;aan richten. In een zojuist
-erschenen concept-beleids-
>lan stelt de politie dat zij zich
rooral op de openbare orde en
iiefstal uit auto's wil concen-
xeren. Ook tegen parkeerex-
[tessen en tegen de autohandel
>p straat zal strenger worden
jpgetreden. Het beleidsplan is
iJoor politiek Zandvoort met
lovende woorden ontvangen.

Het beleidsplan is enerszijds bedoeld
ils hulpmiddel voor de politiemensen
£lf; het verschaft hen duidelijkheid
ver de wijze waarop zij dagelijks moe-
ion functioneren. Maar de burger
iioet er ook wijzer van worden. Het
:ioet hem inzicht geven in de doelstel-
mgen van de politie. Het plan dient
«vens als basis voor een discussie over
ie taak en functie van de hermandad.
!n het beleidsplan staat dat er duide-
ijke prioriteiten gesteld moeten wor-
ten. En dan kiest de Zandvoortse poli-
ie in het komend seizoen voor werk-
'.aamheden die als niet te omvangrijk

en als minder specialistisch worden
geschetst. Dat heeft voor een groot
deel te maken met de aantrekkings-
kracht van Zandvoort als badplaats.

Daardoor doen zich problemen voor
waar een andere niet-toeristische ge-
meente van vergelijkbare grootte veel
minder vaak mee te maken krijgt.

Maar de politie zegt ook over te wei-
nig personeel te beschikken. Vanuit
dat oogpunt is concentratie op een be-
perkt aantal terreinen een noodzaak,
hoewel men zeker niet van plan is de
normale dagelijkse taken uit het oog te
verliezen.
Wat de openbare orde betreft wil de
politie dit jaar het aantal aangiften
van vechtpartijen, beroving en mis-
handeling met 10 procent terug zien te
dringen."Iedere burger dient het ge-
voel te hebben dat hij zich veilig in
Zandvoort kan bewegen, op elk uur
van de dag", aldus het beleidsplan.
Men denkt hiertoe in staat te zijn door
intensief te surveilleren en een beter
toezicht te houden op de sluitingstij-
den van de horeca-gelegenheden. Aan-
giften van mishandeling en dergelijke
zullen zo snel mogelijk worden afge-
werkt.

De straathandel in auto's zal even-
eens worden aangepakt. De overlast
die hierdoor ontstaat kan volgens de
politie niet langer worden getolereerd.
De politie heeft al een antal successen
op dit gebied geboekt. In februari van
dit jaar schreef zij een dertigtal bedrij-
ven aan, van wie de meesten inmiddels
zijn verdwenen.

Bij de diefstal uit auto's vermoedt de
politie van doen te hebben met de ge-
organiseerde misdaad, waarvoor 'geen
auto veilig is'. Het aantal diefstallen
uit auto's ligt in Zandvoort ver boven
het landelijk gemiddelde. Toch wil de
politie ook op dit gebied 'scoren' en het
aantal aangiften met 10 % terugbren-
gen. De mogelijkheden daartoe zijn
vrij beperkt. Er kunnen hooguit waar-
schuwingsborden geplaatst worden en
de parkeerplaatsen zouden van een
betere verlichting voorzien moeten
worden. Daarom hoopt de hermandad
dat ook de burgers "de ogen goed open
houden.

• De politie hoopt de verkeerschaos in Zandvoort in de zomermaanden te
kunnen beteugelen.

Commissie
De politie wil eveneens het aantal
'parkeerexcessen' terugdringen. Dat
moet gebeuren door het plaatsen van

borden waarop staat aangegeven dat
men bij fout-parkeren wordt wegge-
sleept.

De leden van de commissie algeme-
ne zaken toonden zich vorige week
woensdag dik tevreden met het con-
cept-beleidsplan. Wel werd het stuk
vcan enige kanttekeningen voorzien.
Zo stelde Van As (CDA) dat hij niets
had gelezen over de opvang van
slachtoffers van sex-misdrijven. De

commissieleden zijn verder van oor-
deel dat de betrokkenheid van de bur-
gers bij het signaleren van misdrijven
niet te ver mag gaan."Men mag geen
eigen rechter gaan spelen", aldus Ter-
mes (D'66)," het enige dat we kunnen
verwachten is dat de mensen bij een
overtreding direct de politie waar-
schuwen".
Verder werd afgesproken dat de com-
missie bij de verdere discussie over het
beleidsplan zal worden betrokken.

In komende raadsperiode:

Geen wijziging in
financieel beleid

ZANDVOORT - CDA, PvdA en
D'66 kunnen zich in grote lijnen
vinden in het voor de komende
jaren door de VVD uitgestippelde
financieel beleid. Daarin zal ten
opzichte van de voorgaande
raadsperiode weinig veranderen.
Het beleid is afgestemd op de door
de bezuinigingen van de rijkso-
verheid minder florissante finan-
ciële positie.

In het door de VVD aangedragen
concept gaat men ondermeer uit van
een meerjarenbegroting, gekoppeld
aan en meerjaren-investerings- en
dekkingsplan. Daarbij zal worden uit-
gegaan van een prioriteiten of wen-
senlijst. D'66-er Termes voerde, tijdens
een vergadering die dinsdag in het ka-
der van de collegevorming werd ge-
houden, aan dat het gevaar enn zit dat
zo'n lijst teveel de boventoon voert. Hij
achtte het noodzakelijk dat er ruimte
gevonden wordt om het financiële be-
leid jaarlijks aan te passen: "Anders
verzanden we in een grenzeloos auto-
matisme", aldus Termes. De jaarlijkse
bijstelling van het beleid werd instem-
mend ontvangen.

Zoals gezegd zullen de komende jaren
opnieuw in het teken van de bezumi-
gingen staan. Centraal staat opnieuw
het op verantwoorde wijze omgaan
met middelen. Trefwoorden daarbij
zijn doelmatigheid, versobering, her-
gebruik, heroriëntatie en herinrich-
ting. Kuijken (PvdA) voegde toe dat de
goede dienstverlening aan de burger
gewaarborgd moet zijn.

Over het afstoten van gemeentelijke
taken, de zogeheten privatisering,
werd afgesproken dat steeds een goede
afweging van belangen moet plaats-
vinden. Ook hier mag de burger niet
de dupe worden. Volgens Wind (PvdA)
zal bij privatisering verder ondermeer
goed gekeken moeten worden naar de
gevolgen voor de arbeidsplaatsen en de
financiële consequenties.

Overigens kunnen de burgers de ko-
mende jaren steeds een trendmatige
aanpassing van gemeentelijke belas-
tingen en heffingen verwachten.

Autokraker
rer:oordeeld. 'i
ZANDVOORT- Een bij diverse
atokraken betrokken man is vorige

A -jek veroordeeld tot l maand onvoor-
aardelijke en 3 maanden voorwaar-

belijke gevangenisstraf. De auto van
r man werd bovendien verbeurd ver-
laard. De autokraker werkte samen

}iet een vijftal anderen waarmee hij in
bet Paasweekend werd ingerekend. De
ipannen werden toen klemgereden1

ioor de politie van Aerdenhout. Vol-
•i ns de politie van Zandvoort is de 26-
rige man een oude bekende. Ook in

ut verleden zou hij wegens diverse
utokraken zijn ingerekend. De man
chtte bij zijn praktijken steeds grote
:hade aan.

Kostbare ring
estolen

ZANDVOORT - Uit een juweliers-
f;hop, gevestigd in een hotel aan het
Badhuisplein, werd zaterdagavond
pen kostbare gouden ring gestolen. De
waarde van het met diamanten inge-
legde kleinood bedroeg meer dan
9.000,-. Zondagochtend werd een 35-
arige buitenlander aangehouden.
Deze bleek in het bezit van de ring. Hij
had hem weggenomen op het moment
iat hem een aantal ringen getoond'
werden. Later bleek dat de man ook
[loor de gemeentepolitie Zoetermeer
gezocht werd.

Man overleden
in NZH-bus

ZANDVOORT - Een 77-jarige Zand-
^oorter werd maandagochtend onwel
n een N.Z.H.-bus op het Stations-
Jlein. In afwachting van de ambulan-
:e probeerde de te hulp gesnelde poli-
ie hem te redden door middel van
lartmassage en beademing. Dit
Inocht niet meer baten. De man over-
.eed ter plaatse.

ADVERTENTIE

een
vlotsuède

jack?

see Morris
before

you buy
Haarlem:

Barteljornsstr. 20 (bij Grote Markt)
tel.(023)312655

Amsterdam:
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)

tel.(020)223596

Wereld Natuur
Fonds winkel

ZANDVOORT - Zaterdag 19 april
zal het zogenaamde "Panda-winkel-
tje" van het Wereld Natuur Fonds
weer in Zandvoort gestationeerd zijn.
In restaurant Delicia, Kerkstraat 16,
kan men dan terecht voor het kopen
van kleine geschenken die in ruime
variëteit voorradig zijn. Behalve agen-
da's zijn er diverse andere artikelen
zoals spellen, sweaters, sjaals, en
handdoeken. Met het kopen van deze
artikelen steunt men het Wereld Na-
tuur Fonds, dat zich momenteel in Ne-
derland vooral bezighoudt met de be-
scherming van waterrijke gebieden.

Voor de activiteiten van het Fonds,
verspreid over de hele wereld, is erg
veel geld nodig. Verkopen van haar
artikelen is een van de weinige midde-
len van het WNF om aan dit geld te
komen.

Het winkeltje is geopend van 11.00 tot
17.00 uur.

Commissie voorzichtig
over recreatieplan Hema

ZANDVOORT - De gemeente-
lijke commissie Ruimtelijke Orde-
ning wil op dit moment nog geen
uitspraak doen over een plan om
op het dak van de Hema een 're-
creatiepark' aan te leggen. Men is
van mening dat een door de ex-
ploitant van de Hema ingediend
voorstel eerst nader moet worden
uitgewerkt. Ondanks de nog sum-
miere gegevens waren de leden
van de commissie wel enthousiast.
Het college van B en W wrjst het
plan al op voorhand af, omdat het
in strijd zou zijn''met de bouwver-
ordening.

Het plan behelst de aanleg van een
recreatiepark, deels op het dak van de
Hema en deels op het dak van het
Hema-magazijn. Exploitant Van der
Laan, aan wiens brein het plan is ont-
sproten, heeft de Rolly Golf in Noord-
wijk als voorbeeld genomen. Volgens
hem zou het dak van het bedrijf uiter-
mate geschikt zijn om er min of meer
kleinschalige attracties te huisvesten.
Van der Laan denkt ondermeer aan de
aanleg van een kinder-trampoline,
een mini-golfbaan en een mini-scoo-
terbaan: "Zandvoort is min of meer
aan het verpauperen", meent de

Jaap Dekker
ZANDVOORT - In Club Keur aan

de Zeestraat is deze week op vier dagen
levende muziek te beluisteren. Vana-'
vond is er een optreden van Alberto
Montana en vrijdagavond speelt de
groep Atiba. Zaterdagavond komt de
Jaap Dekker Boogie Set naar Zand-
voort, en zondagmiddag is het de beurt
aan Jan Uithuis. Aanvang 21.00 uur.
Zondagmiddag 15.00 uur. De toegang
is gratis.

Hema-ex-ploitant," het besluit om een
horeca-stop af te kondigen levert niets
op. Er moeten meer recreatieve voor-
zieningen komen. Ook als het weer
niet zo best is moeten de mensen wat
kunnen doen. En dan denk ik dus niet
in de eerste plaats aan projecten waar
vele miljoenen mee gemoeid zijn, maar
gewoon aan iets dat haalbaar is".

Van der Laan denkt aan 'enige ton-
nen' genoeg te hebben om zijn plan te
verwezenlijken. Hij is inmiddels al
naar Den Haag geweest om te kijken
of hij in aanmerking komt voor een
subsidie in het kader van de aanleg
van een 'kleinschalig recreatie-pro-
ject'. Het zou volgens de exploitant
weinig problemen geven om het dak
van het grootwinkelbedrijf tot recrea-
tiepark om te toveren: " Het komt
misschien wat raar over, maar het dak
is een soort kuip. En het is gebleken
dat het als bekisting voor een beton-
nen vloer kan dienen. Die vloer kan bij
wijze van spreken zo gestort worden".

Van der Laan stuit op dit moment
echter nog op de bezwaren van burge-
meester en wethouders die zijn plan in
strijd achten met de geldende bouw-
verordening. Hij stelt evenwel dat de
bouwverordening alleen van toepas-
sing zou zijn bij het plaatsen van een
nieuw gebouw: "Het gaat er nu alleen
maar om het dak te veranderen", al-
dus de expoloitant. Hij voegt er aan toe
dat hij geen pogingen zal doen de
bouwverordening te omzeilen: "Als de
raad wil, dan kan er een recreatiepark
komen. Willen ze dat niet, dan blijft
Zandvoort alleen uit kroegen en gok-
kasten bestaan. Bij onwelwillendheid
begin ik er niet aan. Maar beschouwt
men het, net als ik, als een goede zaak
voor Zandvoort, dan wordt het plan
gewoon uitgevoerd".

De commissie Ruimtelijke Ordening
had vorige week weinig moeite met de
voorlopige schetsen. Unaniem was
men van oordeel dat het hier een goed
plan betreft. Maar een uitspraak wil-
den de commissieleden nog even uit-
stellen, omdat nog niet alle details
duidelijk zijn.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

171 66

WATER-
STANDEN

Datum
17 apr
18 apr
19 apr
20 apr
21 apr
22 apr
23 apr
24 apr

HW
08.50
10.58
12.18
00.57
00.03
02.45
03.23
04.01

LW
04.51
05.46
06.52
08.16
09.39
10.41
10.31
0144

HW
21.50
23.19

13.27
14.18
14.59
15.38
16.17

LW
17.17
18.29
20.05
2134
22.39
23.35

12.14

Maanstanden: 24 apr VM 14.46 uur
spnngtij24 april NAP + 114 cM
14.46 uur

Het wrak van het 18e eeuwse schip De Oude Zijpe.

ZANDVOORT - Het Bloemen-
daalse strand heeft dit weekend
een flink stuk historie prijsgege-
ven. Een scheepswrak kwam bij
laag water bloot te liggen. Volgens
de heer J.A. Steen, reeds jaren
druk doende met Zandvoorts his-
torie, betreft het hier de resten
van een in de 18e eeuw gestrand
schip. Helaas waren souvenierja-
gers de deskundigen te snel af.

Oude spanten, huidplanken en kiel-

Uniek scheepswrak door
souvenierjagers vermeld

ZANDVOORT - Bij de ge-
meenteraadsverkiezingen in de
maand maart van dit jaar
heeft het Christen Democra-
tisch Appèl een derde raadsze-
tel veroverd. Deze plaats zal
worden ingenomen door Marij-
ke Paap, die zich op aandrin-
gen van haar partijgenoten
kandidaat had gesteld. Aan-
vankelijk na enige aarzeling,
maar uiteindelijk toch enthou-
siast. Een overtuigd CDA-lid
aan het begin van haar carriè-
re.

"Ik ben, denk ik, vooral door mijn
christelijke opvoeding bij het CDA
terechtgekomen. Het geloof heb ik
van mijn ouders meegekregen. La-
ter kon ik daar natuurlijk van af-
stappen. Maar juist toen heb ik er
ook bewust voor gekozen. Zoals bij
zoveel leden sprak het CDA mij het
meest aan omdat haar politieke
ideeën op 't christendom zijn geba-
seerd. Geloof en politiek zijn na-
tuurlijk wel verschillende dingen,
maar het gaat om de grondhou-
ding."

De 30-jarige Marijke Paap, die in
het dagelijks leven lerares is op de
Cruquiushoeve, een instituut voor
epilepsie-patiënten in Haarlem-
mermeer, draait al enkele jaren
mee in de Zandvoortse CDA-afde-
ling. Eind 1981 trad zij toe tot het
bestuur. Op de kandidatenlijst
voor de verkiezingen dit jaar stond
zij eerst als vijfde genoteerd. Maar
haar partijgenoten wilden haar
graag op een verkiesbare plaats.
Paap: "Ik denk, omdat ze wel tevre-
den over me waren, maar ook om-
dat ze graag^en viouw in hun ver-
tegenwoordiging wilden hebben.
Het kwam wel wat onverwacht.
Maar ze hebben me enorm gesti-
muleerd. Ik kreeg er echt zin in en
ben ook cursussen gaan volgen om
me voor te bereiden. Want de bijbel
zegt veel, maar niets over het Ma-
bon-plan."
Marijke Paap heeft veel belangstel-
ling voor ruimtelijke ordening,

'De bijbel zegt veel, maar
niets overliet Mabon-plan'

• CDA-raadslid Marijke Paap.

maar ook voor publieke werken en
toerisme. "Door mijn beroep ben ik
natuurlijk het meest gespeciali-
seerd in onderwijs. Maar als je een
open oog hebt voor wat er speelt,
kun je op bijna elk vlak wel wat
doen."

Het idee om het dorpscentrum
'autoluw' te maken spreekt Paap
wel aan. "Het is een mooie gedachte
als je bedenkt dat je er rustig kunt
wandelen. Maar er zitten nog te

veel haken en ogen aan het plan.
Een punt is, dat de Noordbuurt en
bijvoorbeeld de Willemsstraat niet
echt geschikt zijn om doorgaand
verkeer door te sturen.

Maar je kunt dit plan zeker niet
verwezenlijken zolang je geen al-
ternatief hebt voor het parkeren in
de dorpskern. Men moet zijn auto
dichtbij het centrum kwijt kun-
nen. Dat is toch wel belangrijk voor

mensen die wat verder weg wonen,
maar nog meer zelfs voor de mid-
denstand. Sommige winkeliers zijn
afhankelijk van het feit, dat ze
goed met de auto te bereiken zijn,
zowel door klanten als door leve-
ranciers. Daar moet je wel degelijk
rekening mee houden.

Inkomsten zijn nu eenmaal be-
langrijk. Net als bij het circuit.
Daarvan is ook een aantal Zand-

voorters afhankelijk. Dan kun je
als politieke partij niet zomaar zeg-
gen 'Ruim maar op, dat circuit!'
Als je een idee gaat verwezenlijken
moet je zorgen dat de randvoor-
waarden goed zijn. Je moet de con-
sequenties kunnen overzien."
"Dat geldt voor dit dorpsplan, voor
het circuit, maar ook voor het Ma-
bon-plan. Wat destijds op de hoor-
zitting hierover werd verteld, klonk
schitterend. Zo kan de bij het bun-
galowpark geplande conferentie-
zaal een grote aanwinst zijn voor
het culturele leven," vindt Paap. Ze
wijst er echter op dat - als het plan
doorgaat - er in het contract met
Vendorado keiharde afspraken
moeten komen. "Zo zei de Vendora-
do^woordvoerder dat het zwembad
altijd open zal blijven voor de
dorpsbewoners. Maar wat gebeurt
er als het er erg druk wordt? Hou-
den zij dan evenveel recht op toe-
gang als de bewoners van het park?
Zal het vaak druk zijn? Je moet
proberen van tevoren zicht te krij-
gen op dit soort zaken."

Bestuur
Een landelijke organisatie vindt

Paap toch wel heel essentieel voor
een partij die in een gemeentebe-
stuur zit. "Veel zaken moeten op
provinciaal of landelijk niveau ge-
regeld worden. Als op dat niveau
vertegenwoordigers van je partij
werkzaam zijn, heb je meer invloed.
Of je krijgt makkelijker informatie
over de wijze waarop je je doel kunt
bereiken."

De uitslag van deze gemeente-
raadsverkiezingen betekent vol-
gens Marijke Paap een hele verbe-
tering voor de Zandvoortse poli-
tiek, ten opzichte van de afgelopen
jaren. "Oppositie voeren tegen die
grote meerderheid van de VVD had
weinig zin. Bij elk discussiepunt
stond de uitslag al bijna bij voor-
baat vast. Dat was natuurlijk wei-
nig motiverend voor de andere par-
tijen. Maar dat is nu gelukkig
enigszins rechtgetrokken."

balk waren vrijgekomen over een leng-
te van bijna 30 meter. Zondag kwamen
drie deskundigen van het Scheep-
vaart-archeologisch Instituut uit Ke-
telhaven polshoogte nemen. Het wrak
bleek van grota historische waarde.
Na enig onderzoek ontdekte men dat
het de overblijfselen waren van een
bark, een oude driemaster, die had toe-
behoord aan de Verenigde Oostindi-
sche Compagnie.

Het schip, de "De Oude Zijpe", was in
1741 vanuit Batavia onderweg naar
Enkhuizen. Aan boord bevonden zich
ruim 90 personen, van wie waarschijn-
lijk de meesten verlofgangers van de
O.I.C. waren. Op het dek was ook een
lading peper en nootmuskaat ge-
stouwd, die bestemd was voor de 'ka-
mers' van Enkhuizen en Hoorn. Vlak
voor het einde van de reis, die onder
andere ook langs Kaap de Goede Hoop
voerde, raakte het schip ter hoogte
van Egmond in nood. Men gooide de
ankers uit. Op 22 september 1742 sloeg

het schip los, dreef af in zuidelijke
richting, en strandde nabij Bloemen-
daal. Voor zover bekend zijn alle opva-
renden er levend afgekomen. De la-
ding was kort voor de stranding al van
het dek geslagen.

Volgens de heer Steen hebben de
Zandvoortse huisvrouwen indertijd
een voorraad peper en nootmuskaat
gehad, die voor jaren voldoende was.
Bekend is, dat na de aanleg van de pier
in IJmuiden steeds meer zand van
deze kuststrook in zee verdwijnt. Het
strand komt daardoor steeds lager te
liggen. Mede hierdoor is bij de lage
waterstand van de afgelopen dagen
het oude scheepswrak zichtbaar ge-
worden. Zondag is het schip, waarvoor
ook het Ministerie van WVC veel inte-
resse heeft, dermate door souvenierja-
gers geplunderd en vernield, dat on-
derzoek weinig zin meer heeft. Deze
week zouden genoemde deskundigen
met speciale apparatuur komen om
meer gegevens te verzamelen.

Zandvoor
Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

Als het lijkt dat op 18 april de tijd heeft stilgestaan dan
zullen

Ronald en Yvonne
in het huwelijk gaan.
Van harte gelukgewenst

Hans, Margreth
Ed, Jetteke
en Dennis Zwemmer

Bedroefd maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u hierbij kennis, dat
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve
zorgzame man, vader en opa

IJsbrand van 't Hert
op de leeftijd van 69 jaar.

J. van 't Hert-Groen
E. van 't Hert
Wies
Maarten

2042 AH Zandvoort, 13 april 1986
Marisstraat 17
Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouw-
kamers van het Uitvaartcentrum van „Onderling
Hulpbetoon", Poststraat 7 te Zandvoort, van
16.00 uur tot 16.30 uur en van 19.00 uur tot 19.30
uur.
De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag
18 april om 14.00 uur op de Algemene begraaf-
plaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Vertrek van Marisstraat 17 omstreeks 13.30 uur.

Geen toespraken.

Daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is 't leven zoet
Waar men stil en ongedwongen
Alles voor elkander doet

Met intens verdriet delen wij u mede, dat na een
kortstondige ziekte van ons is heengegaan mijn
lieve man, onze lieve vader en fijne opa

Willem van Ombergen
weduwnaar van Willy Holman

23-08-1918 14-04-1986
A. Koper-Keesman
Mechelien en Wim

Wim, Esther
Maaike en Peter

Christiaan, Marjolijn
Willy en Kees

Martijn, Sandra
Zandvoort, J. van Lennepweg 34-1
Corr. adres:
M. Venema-van Ombergen
Zwarte Mierenvlak 69,
1974 XH Umuiden
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
donderdag van 19.00-19.45 uur in het uitvaart-
centrum IJmond, Waalstraat 101, hoek Eem-.
straat te Umuiden. De crematieplechtigheid zal
plaatsvinden vrijdag 18 april om 15.00 uur in het
crematorium te Driehuis, Gem. Velsen. Vertrek
van het uitvaartcentrum om 14.35 uur.

" Voor uw hartelijke blijken van medeleven ondervonden
T na het onverwachte overlijden van mijn geliefde man,
; onze zorgzame vader en lieve opa

Marinus Halderman
•>--. betuigen wij U onze welgemeende dank.

H. Halderman-Telman
Kinderen en kleinkinderen.

Zandvoort
april 1986

De grote belangstelling, de bloemen, het medeleven per-
soonlijk en per brief na het heengaan van mijn lieve man

Theodorus van Staveren

heeft mij bij dit grote verlies getroost.

Ik ben u daarvoor oprecht dankbaar.

Uit aller naam:
M. J. van Staveren-Ottho

Zandvoort, april 1986

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn lieve vrouw, onze zuster en
schoonzuster

Amerentia G. Thomas-Rolvers
betuigen wij u onze oprechte dank.

Uit aller naam:
L. Thomas

Zandvoort, april 1986

ADVERTENTIES

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-17244/12137/13278

BEKENDMAKING
BEËINDIGING AFGIFTE RIJBEWIJZEN DOOR
PROVINCIE NOORD-HOLLAND

LOKET PER l MEI A.S. DICHT

Per l juli 1986 zullen de gemeenten de
afhandeling en afgifte van rijbewijzen van de
provincie overnemen
Voor de periode van l mei tot l juli zal voor de
provincie Noord- Holland een overgangsregeling
van kracht zijn
Deze regeling houdt in dat m deze periode
aanvragen voor nieuwe ri jbewijzen alleen nog
schriftelijk door de piovmcie zullen worden
behandeld De mogelijkheid om het rijbewijs
persoonlijk af te halen bij de provinciale griffie
aan de Meesterlottelaan te Haarlem is vanaf l
mei dus niet meer mogelijk
Verwacht wordt dat de overgangsregeling ertoe
bijdraagt dat de lange wachtt i jden weggewerkt
kunnen worden

Na l juli (als de nieuwe wet van kracht wordt)
moeten nieuwe rijbewijzen worden aangevraagd
bij de gemeente waar u staat ingeschreven

Voor meer informatie kunt u bellen met buro
Voorlichting van de provincie, tel 023-163309

\y(j> ?of O^ fdT^S

i provinciaal bestuur
vannoord-holland

*•, -*i

BROOD- EN BANKET BAKKERIJ

E. PAAP

Als feestelijke aanbieding dit
week-end

Moorkoppen
en Emmaplakken 1.-
Feeststoet 2.-
Verder hebben wij dit week-end echte

boeren cake, banket allerhande,
ragout broodjes en een nieuw soort
bruin brood voor speciale prijzen.

J RIA IS AL DIE JAREN ONZE ALOM ï
* GEWAARDEERDE VERKOOPSTER *

BROOD- EN BANKET BAKKERU

E. PAAP
Potgieterstraat 24, tel. 12865.
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DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 23 27

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

„HET NEDERLANDSE RODE
KRUIS afd. ZANDVOORT

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Agenda:
1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Jaarverslag welfare
7. Jaarverslag colonne
8. Rondvraag
9. Sluiting

De vergadering wordt gehouden in het
Hode Kruis gebouw, Nic. Beetslaan 14, op
vrijdag 2 mei 1986, aanvang 20.00 uur.

KRENTENBROOD met spijs
iets aparte

bij R. v.d. Werft
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

TUINFEEST

i!3i Garttene coroW-systeam
krabber. Kompïwl ma»
stsei van 130 cm.

Akt!«?w!i9 f 19,90

«totiei
Koropïwi (Rei ste«i V
150 ere.

AkMoprtja 1 19,90

Kwekerij
P. van KLEEFF
v. Stolbergweg 1

Zandvoort - Tel. 17093

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

voor'n zilveren
f iets E

Wülï MuliHUaf spitt/
f««i>6« «t «Muit,
KompMot <WH 4é« M
stes! «H' W9 Wfl-

' Vraagt voor onze bistro
een nette

SERVEERSTER
(liefst met ervaring)

Gelieve contact op te
nemen met chef-kok
(Peter Zandstra)

Tel. 14638.

Gasthuisplein 10
Zandvoort

22 samenwerkende fietsenzaken hebben
een serie sportieve fietsen gemaakt van de
beste materialen. De eigen Kopra fiets!
Lichtlopend, schitterende kleuren en stuk
voor stuk zeer laag in prijs! Vraag om de folder.

In zilvergrijs: Kopra Standaard - remnaaf 1365,-
Kopra Standaard - trommelremmen en
3 versnellingen f 499,-

Ingrijs/antraciet Kopra de Luxe - remnaaf t 439.-
of santosbruin: K^pfa de Luxe - remnaaf en 3 versnel-

lingen f 529,- Kopra de Luxe - trommel-
remmen en 3 versnellingen f 599.-

WIELERSPORT

ZANDVOORT

Haltestraat 31 Tel 02507 14499

Privé- Math. Molenaarstraat 24 Tel 02507 14542

^^tfX^^^^^

3 SUISSES
GEEFT 'M VAN KATOEN

Enkele voorbeelden:

^ ASTER, een 100% katoenen garen
tijdelijk een korting van

* COTOLINO, 68% katoen, 32% acryl
2 weken lang van 4,90 voor

* SWEET COÏÏON, 100% katoen,
nu ook in prijs verlaagd van 5,25 voor

Het Lente/Zomer album + het nieuwe
album Modetrends, samen voor slechts

En bovendien, bij inlevering van deze advertentie
EEN 'VENSTERBANK" VOL BLOEMEN

2,00
3,95
3,95
7,95

GRATIS
Zandvoort, corn. slegersstraat 2

Bouwplan
Het college van B & W is voornemens om met toepassing van verklaringen van
geen bezwaar, als bedoeld m artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
en artikel 50 lid 8 van de Woningwet vergunning te verlenen voor
het uitbreiden van het pand Boulevard Paulus Loot 27

Belreffend plan ligl met ingang van 25 april a s gedurende 14 dagen ter gemeente-
secretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor een ieder ter
inzage (geopend van 08 30 - 12 30 uur)
Tijdens voormelde termijn kan een ieder bij Burgemeester en Wethouders schriftelijk
bezwaar indienen

Taxivergunningen
Burgemeesteren Wethouders hebben besloten de bedrijfsvergunn'mg voor het
vervoer van personen met vier taxi's (dit beperkt tot het vervoer van zittende
patiënten) van Taxi 13COO B.V., H N Werkmanweg 15 te Haarlem, alsmede de
bednjfsxergunnmg voor het vervoer van personen met zes taxi's van Taxi
Centrale Zandvoort BV. Grote Krocht 18 te Zandvoort per 15 maart 1986 te
verlengen, met dien verstande dat de vergunningen gelden tot 1 januari 1987.

Afschriften van deze vergunningen liggen ter lezing ter secretarie gedurende de
termijn dat tegen de beschikkingen beroep kan worden ingesteld Beroep kan op
grond van het bepaalde m artikel 55, eerste lid van de Wet Autovervoer Personen
binnen 30 dagen na de datum van deze bekendmaking worden ingesteld door belang-
hebbenden, door de Commissie voor de vervoervergunnmgen en door de Rijks-
inspecteur van het verkeer in Noord-Holland bij het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland

17 april 1986

SAM-SIN MENU
Wij bieden U nu de mogelijkheid om uit 18
gerechten Uw 3 FAVORIETE
GERECHTEN te kiezen
voor de prijs van slechts ƒ 28,5 U

U kunt hiervan 3 gerechten uitkiezen.
1 SIJEO PAAI KWA

(geroosterde varkenskrabbetjes, een bekend CAN-
TONEES gerecht)

2 BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees met taugé in pikante saus)

3 BABI PANGANG A LA HONG KONG
(geroosterd mager vlees met champignons in 7eer
scherpe pikante saus)

4 BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd speenvarken, lekker knappe-
rig met aparte saus, een bekend CANTONEES ge-
recht)

5 BABI KETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap en diverse Chinese
en Indische kruiden)

6 CHA SIJEO
(geroosterd mager vlees op originele CANTONE-
SE wijze bereid met pikante saus)

7 TJAP TJOY
(gebakken gemengde verse groenten met vlees)

8 KOE LOU YOEK
(gepaneerd varkensvleesballetjes met zoecure saus,
een bekend CANTONEES gerecht)

9 KA LEE KAI
(geroosterde kip mei kerriesaus)

10 KIP MALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)

11 YIN YOUNG SATÉ
(2 stokjes varkenssaté en 3 stokjes gegrilde kipsaté
met pindasaus)

12 FOE YONG HAI
(omelet met vlees en groenten in tomatensaus)

13 PO LOU KAI
(stukjes kip met ananas in heerlijke kippesaus)

14 YU KWO KAI TING
(kipfilet met champignons en crashewnoten)

15 SJI TJAP KAI
(kipblokjes met tausiesaus, een saus met knoflook,
gedroogde zwarte boontjes, paprika en diverse Chi-
nese kruiden. Een bekend CANTONEES gerecht)

16 SI TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees in tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)

17 SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden biefstuk in tausiesaus, een bekend CAN-
TONEES gerecht)

18 SAMBAL VLEES
(rundvlees in scherpe sambalsau..)

Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de naam SAM-
SIN vermelden en dan de 3 nummers van de door U
GEWENSTE GERECHTEN noemen.
SAM-SIN gerechten zijn met 2 x witte rijst. I.p.v. witte
rijst is nasi of bami ook mogelijk. Service van de zaak!
Gerechten met miehoen
of Chinese bami ƒ 4,50 extra.

Haltestraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort. Tel. 17897

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING GRATIS ONDERRICHT EN PATRONEN

De Volvo 340/360 - serie begint meteen al met een Winner.
Dat de Volvo 340/360-serie

meteen al met een Winner begint, ligt
voor de hand. Immers Volvo gaat ervan
uit dat elke auto zo compleet mogelijk
moet zi jn voor z'n prijs. Dus met zoveel
mogelijk functionele extra's.

Kijken we dan naar de Volvo 340
Winner, dan doet hij z'n naam alle eer
aan. Gaan uw gedachten uit naar een
luxere versie, dan komt u automatisch
terecht bi| de Winner Special,de Volvo
340 DL en de DL-Special.
Leverbaar als 3- en 5-deurs
Ilatchback of Sedan-uit-
voering met een 1.4, 1.7
hier benzine, of een 1.6 liter
diesel motor. Denkt u meer aan een

combinatie van luxe en veel vermogen betrouwbaarheid, lange levensduur en
dan is de 2.0 liter 360, met de 360 GLE als hoge mniilwaai.de van een Volvo,
paradepaardje, precies wat u zoekt. U bent van harte welkom voor

Maar wat voor type uw voorkeur een nadere kennismaking met de Volvo
ook heeft, u kiest altijd voor veiligheid, 340/360-serie.

Investeer in een Volvo 340/360. Vanaf f 19.335,-.

AUTOMOB5ELBEDRIJF H.R KOOIJMAN B.V.
Brederodestraat 6-10. Telefoon 02507-13242. ZANDVOORT.
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Zandvoortse dames houden
stand tegen Randwijck

ZANDVOORT - In de hockey-
•cpmpetitie staat er voor de dames

i heren van ZHC niet veel meer
>p het spel, ,doch deze teams pro-
"tfëren toch zo hoog mogelijk te-
eindigen op de ranglijst. De Zand-
roortse dames lijken daar aardig
in te slagen door een zwaar be-
rochten zege op degradatiekandi-
daat Randwijck, 2-1. De heren wa-
jen ongemotiveerd en dat was de
oorzaak van een gevoelige 0-4 ne-
derlaag tegen Reigers.

Om met het slechte te beginnen. De
Zandvoortse heren toonden geheel
geen vechtlust tegen het zeker niet
betere Reigers. Reigers wilde echter
wel voor de punten knokken en daar-
door was de zege zeer verdiend. De
Zandvoorters kwamen vaak genoeg in

de gelegenheid om te doelpunten doch
de afwerking was er niet. Vele kansen
en ook de strafcorners werden niet
verzilverd. Reigers deed dat beter en
maakte van de mogelijkheden gebruik
om met een 0-2 voorsprong te gaan
rusten.

De tweede helft was van het zelfde
laken een pak. De dekking in de verde-
diging was te slap en aanvallend wer-
den ook nu de kansen niet benut. Rei-
gers vond dat wel prettig en kon vrij
eenvoudig de zaak in handen houden
en uitlopen naar een 0-4 overwinning.

Coach Jeroen Adema was dan ook on-
tevreden over de prestaties van zijn
team. „Het liep totaal niet en ondanks
dat er niet genoeg inzet was hebben we
toch kansen gekregen maar niet be-
nut. Reigers heeft daarom terecht ge-
wonnen".

Voor ZHC is een kampioenschap nie
meer mogelijk daar Schaerweijde on-
bedreigd aan kop gaat doch een tweede
plek moet haalbaar zijn en dat is het
doel waar naar gestreefd wordt. Tegen
het in degradatiegevaar verkerende
Randwijck werd het geen fraaie wed-
strijd doch de spanning vergoedde
veel. Na tien minuten moest bij Zand-
voort Monique Eysvogel met een bles-
sure het veld verlaten en zij werd meer
dan verdienstelijk vervangen door de
vijftienjarige Manon Kist. Deze
smaakte het genoegen om het lichte
veldoverwicht om te zetten in een 1-0
voorsprong. Een goed opgezette aan-
val over rechts werd door Manon Kist
koelbloedig afgerond.

In de tweede helft zette Randwijck
alles op de aanval en dat ging niet
altijd even soepel. Het werd daardoor

een chaotische partij hockey met
Randwijck meer in de aanval, doch
snelle tegenstoten van Zandvoort. Uit
een daarvan ontstond in de cirkel bij
Randwijck een onoverzichtelijke situ-
atie en daaruit scoorde Karin van der
Staak, 2-0. Randwijck wilde echter
van opgeven niet weten en kwam nog
sterker opzetten. Door een dekkings-
fout kreeg Randwijck de kans de sco-
reterug te brengen tot 2-1.

Zandvoort werd in de verdediging
terug gedrongen doch gaf geen kansen
meer weg en pakte verdiend de twee
punten. Coach Huib Boissevain over
de wedstrijd. „Ondanks dat het niet
geweldig was, was het een aardig span-
nende partij hockey. Tegen degrada-
tie-kandidaten is het altjd moeilijk
spelen, doch we willen de tweede
plaats pakken. Schaerweijde is niet
meer in te halen, maar tweede worden
is een goede prestatie." Onderschrift: Zandvoort tevergeefs in de aanval daar de Reigers doelman voor opruiming zorgt. FOIO Dick Loenen

Zandvoortmeeuwen
in een lastig parket

HEERHUGOWAARD - Door
de resultaten van afgelopen week-
end is de positie op de ranglijst er
voor Zandvoortmeeuwen bedui-
dend slechter op geworden. De
Zandvoorters boden knap tegen-
stand tegen koploper SVW'27
maar verloren door een ingescho-
ten vrije trap met 1-0. Daar de
concurrentie punten verzamel-
den wordt de één na onderste
plaats gedeeld met drie andere
teams. Zondag diet er dus weer
'gewonnen te worden van het
eveneens nog niet veilig staande
HSV.

De strijd tegen SVW was niet groots
doch de spanning was te snijden.
Zandvoortmeeuwen vertrok vanuit
een behoudend concept en kreeg via
snelle counters de beste mogelijkhe-
den om te scoren. De voorhoede is ech-
ter al weken lang van slag en ook nu
wist men geen raad met de mogelijk-
heden. Chris Jongbloed brak door
doch de bal werd door de doelman van
SVW van zijn voeten geplukt.

SVW'27 kwam toch meer in het of-

fensief doch onder aanvoering van de
uitstekende Frans Post bleef Zand-
voortmeeuwen overeind. De hard wer-
kende Jan Hein Carree moest na een
half uur door een blessure plaats ma-
ken voor Michel Dijkstra, doch het
verhinderde Mario van Meelen niet,
het van ver te proberen. Zijn inzet ging
rakelings naast. In de slotfase van de
eerste helft forceerde SVW'27 enige
hoekschoppen en vrije trappen doch
de kopballen en schoten die daaruit
werden afgevuurd waren te hoog ge-
richt.

In de tweede helft was SVW op-
nieuw de meest aanvallendste ploeg en
hield Zandvoortmeeuwen met veel in-
zet de verdediging gesloten. In de 20e
minuut was het toch raak toen een
vrije trap ineens langs de muur in het
doel verdween, 1-0. Zandvoortmeeu-
wen kroop toen wat meer uit haar
schulp en toonde zich geenszins de
mindere van de koploper. John van
der Zeijs probeerde het en Chris Jong-
bloed kwam in schietpositie, maar
werd uit balans gebracht. Het gemoti-
veerd spelende Zandvoortmeeuwen
zag echter geen kans de opgelopen
achterstand te nivelleren.

Verloting
ZANDVOORT - Ter verbetering

van de verlichting op het jeugd-
complex aan de Van Lennepweg,
van de voetbalvereniging Zand-
voortmeeuwen heeft deze club een
verloting georganiseerd. Voor dit
doel zijn 500 loten gemaakt a / 10,-
per stuk en daarvan zijn er 400 ver-
kocht. De trekking zou gehouden
worden op 15 april doch Zandvoort-
meeuwen heeft uitstel tot 2 mei
aanstaande gekregen om de reste-
rende loten van de hand te doen. Er
zijn prachtige prijzen te verdienen,
o.a. een kleurentelevisie, een reis,
een kompo radio en 25 andere
waardevolle prijzen.

Kampioenswedstrijd
Zandvoort-Centrum

ZANDVOORT - Door uitstekende
resultaten in de tweede klasse van de
zaalvoetbalcompetitie heeft Zand-
voort-Centrum kansen op het kampi-
oenschap gekregen. Dat kampioen-
schap kan vrijdag aanstaande worden
behaald in de Zandvoortse Sporthal
Pellikaan. Dan staat de belangrijke
confrontatie tegen Elsbroek op het
programma. De wedstrijd begint om
19.45 uur en de steun van veel publiek
zal een extra stimulans betekenen.

Spannende motorraces
voor te weinig publiek
- ZANDVOORT - Een paar hon-
derd toeschouwers waren op de

"motorraces om de KNMV-cup af-
gekomen. Ondanks de kou konden

• deze kijkers genieten van prachti-
ge motorsport met schitterende
gevechten tot vaak op de streep.

>De wereldkampioenen in de zij-
*spanklasse Egbert Streuer en
Bernard Schnieders namen deel
en wonnen wel, doch na felle strijd
met Van Kempen en De Haas.

Zo'n optreden van kampioenen als
Streuer en Schnieders behoort door
veel meer toeschouwers te worden be-
keken, doch het verblijf rond het.

-Zandvoortse asfalt was door het gure
.weer niet prettig. Direct na de start
van de zijspannen waren het de we-
reldkampioenen die samen met de
Nieuw Venneppers Theo van Kempen
en Garal de Haas de rest van het veld
ver achter zich lieten. Even leek een
verrassing er in te zitten doch Streuer
en bakkenist Schnieders lieten na een
paar ronden zien niet voor niets de
besten van de wereld te zijn. Ook de
tweede manche vormde geen enkel
probleem voor Streuer/Schnieders die
daarmee vele punten bemachtigden
voor het nationaal kampioenschap.

In de 1000 cc eveneens zeer spannen-
de races. Koffeman, de kampioen van
vorig jaar had het aan de stok met
Verstoep doch drukte net enkele cen-
timeters eerder zijn wiel over de finish.
In de tweede manche ging het er niet
minder hevig aan toe. Nu was het ech-
ter Verstoep die met miniem verschil
aan de leiding ging. Toen Koffeman
een klein foutje maakte in dit twee
gevecht profiteerde de sterk opkomen-
de Van Duffelen en stoof door naar de
eerste plaats. Op het laatste rechte
eind kon Verstoep net weer langs Van
Duffelen snellen.

In de 750 cc eveneens successen voor
Verstoep, die beide manches overtui-
gend op zijn naam schreef. Ook de vele
andere klassen waren de moeite waard
met in de F 2 klasse een fraai optreden
van de Hoofddorper Peter van Andel.
Lang streed Van Andel mee in de kop
van het veld, maar door te veel risico te
nemen ging hij onderuit, gelukkig
zonder verwondingen op te lopen. De
winst was nu voor Mertens die Van
Maaten net wist te kloppen.

Uitslagen: Zijspannen Ie manche: 1.
Streuer/Schnieders; 2. Van Kempens-
De Haas; 3. Petrwalsky/Van Lith. 2e
manche: 1. Streuer/Schnieders; 2. Van
Kempen/De Haas; 3. Van Vijfeijken/-
Kowalski. 1000 cc, Ie manche: 1. Kof-

feman; 2. Verstoep; 3. Van Duffelen. 2e
manche: 1. Verstoep; 2. Van Duffelen;
3. Koffeman. 750 cc. Ie manche: 1. Ver-
stoep; 2. Mulder; 3. Nijland; 2e man-
che: 1. Verstoep; 2. Nout; 3. Mulder. 125
cc. Ie manche: Gevers; 2. Akkerman; 3.
Van Dongen. 2e manche: 1. Van MUI;
2. Van Dongen; 3. Gevers. 250 cc. Ie
manche: 1. Ten Tije; 2. Boerman; 3.
Swolfs. 2e manche: 1. Van der Goor-
bergh; 2. Boerman; 3. Slootjes. P l Ie
manche: 1. De Viies; 2. Benthen; 3.
Haan. 2e manche: 1. De Vries; 2. Smet-
sers; 3. Benthem. 500 cc Ie manche: 1.
Lemstra; 2. Peters; 3. Massink, 2e man-
che: 1. Lemstra; 2. Peters; 3. Van Ley-
en. F 2 finale: 1. Mertens; 2. Van de
Maaten; 3. Fredriks.

De wereldkampioenen Egbert Streuer en Bemard Schnieders in actie op het
Zandvoortse circuit. Foto. DlCk Loenen

ZVM in problemen
HOOFDDORP - De ZVM-

handbalsters behaalden in en te-
gen Hoofddorp een 7-9 overwin-
ning. De heren waren minder op
dreef en leden een grote 21-11 ne-
derlaag tegen BHC en zullen
hoogstwaarschijnlijk degraderen.

• ZVM en Hoofddorp maakten er een
aardige partij handbal van, die het
aanzien best waard was. Hoofddorp
kwam flitsend uit de startblokken en
profiteerde van een niet feilloze Zand-
voortse defensie, 3-1. Toen kwam ZVM'
er beter in en via prima opgezette aan-
vallen werd de achterstand omgebo-
gen in een 3-5 voorsprong.

Na de pauze is de zege niet meer in
gevaar gekomen. ZVM zorgde er voor
dat een twee punten voorsprong ge-
handhaafd bleef en mede door een
Prima inzet werd de 7-9 overwinning
veilig gesteld.

. Doelpunten ZVM: Yvonne de Jong |
3, Janneke de Reus 3, Anja van de
Koekelt 2, Riny Cappel 1.

V

De heren trokken tegen BHC ten
strijde zonder wisselspelers en zonder
coach en dat is zeker in het tweede
gedeelte noodlottig geworden. De eer-
ste helft ging vrijwel gelijk op en ZVM
kon aardig in de buurt van BHC blij-
veh, 8-6. Na de pauze walste HBC over
ZVM heen. De spelers konden niet op
rust komen en werden op snelheid ge-
klopt. Ondanks uitstekend keepers-
werk van Pieter Trommel liep BHC
uit naar een ruime 21-11 overwinning.

Doelpunten ZVM; Djurre Boukes 5,
Wim Brugman 5, Hans Mol 1.

ADVERTENTIE

HET PAROL

K OP ZATERDAG

Winst voor
ZVM-zaalvoetbal

ZANDVOORT - In de zaalvoetbal-
competitie behaalde Zandvportmeeu-
wen een fraaie 8-6 overwinning op
Hoofddorp. In het begin liepen de
combinaties uitstekend en door doel-
punten van Henk van der Meij werd
een 2-0 stand bereikt. ZVM-AUto Ver-
steege nam toen gas terug en Hoofd-
dorp profiteerde door 2-2 aan te laten
tekenen. Toen was het de beurt weer
aan Zandvoortmeeuwen, dat het tem-
po verhoogde en een 5-2 voorsprong
nam. Doelpunten van Torn Loos,
Henk Gaus en Rik Keur zorgden voor
deze stand en deze klap kwam Hoofd-
dorp niet meer te boven.

Nadat Hoofddorp tegenscoorde
zorgde Torn Loos voor opnieuw drie
doelpunten verschil, 6-3. Hoofddorp
bleef goed partij geven en kwam op 6-4,
doch ook nu duurde dat niet lang of
Rik Keur schoot raak, 7-4. Via 7-5
scoorde Torn Loos 8-5 en het laatste
woord was aan Hoofddorp dat de eind-
stand van deze doelpuntrijke en aan-
trekkelijke partij zaalvoetbal op 8-6
bepaalde.

Schoolvoetbaltoernooi
ZANDVOORT - Wederom wordt dit

jaar het Schoolvoetbaltoernooi georga-
niseerd. De subcommissie van het
schoolvoetbal in Zandvoort heeft voor
zowel jongens als meisjes een pro-
gramma samengesteld dat over drie
dagen wordt verspeeld. Op maandag
21, dinsdag 22 en donderdag 24 april
aanstaande komen alle Zandvoortse
scholen in actie om de fel begeerde
beker te grijpen. De jongens spelen
met elftallen doch de meisjes doen het
met zeventallen. Plaats van handeling
is het Zandvoortmeeuwencomplex
aan de Van Lennepweg. Het program-
ma ziet er als volgt uit:

Meisjes:
Maandag 21 april
15.30-16.00 uur Nicolaas-Plesman, Be-
atrix-Maria. 16.00-16.30 uur Nicolaas-
Oranje Nassau, Plesman-Hannie
Schaft. 16.30-17.00 uur Maria-Hannie
Schaft, Beatrix-van Heuven G. 17.00-
17.30 uur Oranje Nassau-van Heuven
G.

Dinsdag ZZ april
15.30-16.00 uur van Heuven G.-Nico-
laas, Beatrix-Hannie Schaft. 16.00-
16.30 uur Plesman-Maria, Beatrix-
Oranje N. 16.30-17.00 uur Nicolaas-
Hannie Schaft, van Heuven G.-Ma-

Klaverjassen
bij ZVM

ZANDVOORT - Morgenavond, vrij-
dag 18 april, organiseert de Zandvoort-
se sportvereniging Zandvoortmeeu-
wen de laatste klaveriasavond van dit
seizoen. De avond, die om 20.15 uur
begint, wordt gehouden in de kantine
van de vereniging, " 't Meeuwennest"
aan de Vondellaan.
Ook deze keer wordt de opbrengst ge-
bruikt voor de aanschaf van materia-
len voor de jeugd van Zandvoortmeeu-
wen. Voor de winnaars zijn weer diver-
se aantrekkelijke prijzen beschikbaar
gesteld.

Voorjaars
wandeltocht

HAARLEM - Speeltuin D.V.S. orga-
niseert onder auspiciën van de Noord-
hollandse Wandelsport Bond op zater-
dag 19 en zondag 20 april haar 22e
vooijaarswandeltocht. De afstanden
zijn: 5,10,15, 25 en 40 km. Bij de 5 km
afstand is als extra attractie een gratis
bezoekje aan de Artisklas ingelast.
Starttijden: 40 km 9.00-10.00 uur; 25
km 9.00-11.00 uur; overige afstanden
10.00-13.00 uur. De start vindt plaats
bij het klubgebouw van D.V.S. aan de
Clovisstraat in Haarlem-Noord, te be-
reiken met de bussen 4 en 5, halte
Vondelweg/Roerdompstraat. Inlich-
tingen kunnen verkregen worden via
de telefoonnummers 023-372393,
373331 en 370595.

Fiets- en
wandeltochten

BLOEMENDAAL - De Politie
Sportclub Bloemendaal organiseert
op zaterdag 19 april voor de 49e maal
haar vooijaars fiets- en wandeltoch-
ten. De startplaats is bij het Dorpshuis
Bloemendaal, aan de Donkerelaan. De
afstanden en Starttijden van de wan-
deltocht zijn: 40 km vanaf 08.00 uur; 5,
12 en 25 km 09.00-13.00 uur. De afstan-
den en Starttijden van de fietstocht: 50
km vanaf 08.00 uur; 25 km 09.00-13.00
uur. Inschrijven aan het startbureau.
Inlichtingen kunnen verkregen wor-
den bij het politiebureau te Overveen,
telefoon 023-259101.

Sporting OSS
ZANDVOORT - Dit weekeinde kwa-

men slechts twee teams in het veld van
de volleybalvereniging Sporting OSS.
Het eerste damesteam, dat reeds kam-
pioen is, behaalde een gemakkelijke 3-
0 zege en het tweede herenteam kwam
eveneens tot een 3-0 overwinning.

Het eerste damesteam kon het rus-
tig aan doen, 'doch deed dat niet en
overheerste op alle gebieden. Met goed
volleybal, en prima opgezette aanval-
len werd de strijd snel beslist met de
setstanden 15-1,15-9 en 15-8. Het twee-
de herenteam had het wat moeilijker
en met keihard werken werd de zege
gepakt. Sporting OSS had in de eerste
set het beteren van het spel en besliste
de set met 15-7. HSVC 6 was toen
warm gedraaid en bleef in de tweede
set langdurig in het spoor van Spor-
ting. In de slotfase stelde Sporting de
16-14 winst vast door middel van een
keiharde serveerbal. De derde set leek
een prooi te worden voor HSVC dat
een leeggespeeld Sporting op een 6-13
achterstand zette. Een time-out en
twee wissels en Sporting OSS ontwik-
kelde een waar slotoffensief dat zijn
vruchten afwierp en de 15-13 zege was
alsnog binnen.

ria. 17.00-17.30 uur Plesman-Oranje
Nassau.
Donderdag 24 april
15.30-16.00 uur Beatrix-Plesman, Ma-
ria-Nicolaas. 16.00-16.30 uur Oranje
Nassau-Mana, Nicolaas-Beatrix.
16.30-17.00 uur Plesman-van Heuven
G., Hanme Schaft-Oranje. 17.00-17.30
uur van Heuven G.-Hannie S.

Jongens
Maandag: 21 april
15.30-16.00 uur Plesman-van Heuven
G., Hannie Schaft-Oranje Nassau,
16.00-16.30 uur Oranje Nassau-Maria,
Nicolaas-Beatrix. 16.30-17.00 uur Van
Heuven G.-Hannie S., Maria-Nico-
laas. 17.00-17.30 uur Beatrix-Plesman.
Dinsdag ZZ april
15.30-16.00 uur Maria-Hannie Schaft,
Beatrix-van Heuven G. 16.00-16.30
uur Nicolaas-Oranje Nassau, Ples-
man-Hannie Schaft. 16.30-17.00 uur
Nicolaas-Plesman, Beatrix-Maria.
17.00-17.30 uur Oranje Nassau-van
Heuven G.
Donderdag 24 april
15.30-16.00 uur Nicolaas-Hannie S.,
van Heuven G.-Maria. 16.00-16.30 uur
Plesman-Maria,.Beatrix-Oranje Nas-
sau. 16.30-17.00 uur van Heuven G.-
Nicolaas, Beatrix-Hannie S. 17.00-
17.30 uur Plesman-Oranje Nassau.

Standen voetbal
. Derde klasse KNVB

SVW'27 19-27 HSV 18-17

Volend. 18-26 Zandv.m. 18-16

Alcm. Victr. 19-24 DTS 19-16

LSVV 19-20 KGB 19-16

De Valken 19-19 WGW 19-16

West Frisia 19-18 SRC 18- 9

Vierde klasse KNVB zaterdag

Amstelveen 19-28 DSC'74 19-19

Aalsmeer 129-27 SCW 19-17

SCZ'58 19-26 De Kennem. 19-16

Zandv.'75 19-23 Swift 19-12

Halfweg 19-22 Sporting Z. 19-12

Hoofddorp 19-20 J. Hercules 19-6

Tweede klasse HVB

CBS 21-35 Spaarnestad 21-21

Alliance 21-24 EHS 20-19

DSC'74 21-24 Schalkwijk 21-19

DSK 21-23 Heemstede 21-17

VVH 21-22 TZB 21-16

Vogelenz. 21-22 De Meer 20- 8

VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen-HSV
13.30 uur terrein Vondellaan
TZB-DSC'74 14.30 uur terrein Kenne-
merweg
Zaterdag: Zandvoort'75-Sporting Zuid
15.00 uur terrein binnencircuit.

HOCKEY
Zondag: Sarto-Zandvoort

HANDBAL
ZVM-Vido Cars 13.00 uur terrein bm-
nencircuit
ZVM heren-De Blinkert 14.15 uur ter-
rein binnencircuit

BASKETBAL
Zaterdag: Spaarndam-Lions heren
20.15 uur.

ZAALVOETBAL

Alle wedstrijden m de Zandvoortse
sporthal Pellikaan.
Vrijdag: 18.00 uur Zandvoortmeeuwen
3 Cjun.-Zandvoort'75; 18.30 uur Zand-
voortmeeuwen 2 C jun.-Dry CR; 19.00
uur Zandvoortmeeuwen 6-De Meer 5;
19.45 uur Zandvoort Centrum-Els-
broek; 20.40 uur Zandvoortmeeuwen
5-BSM 4; 21.25 uur Zandvoortmeeu-
wen-Wilho: 22.30 uur Zandvoort Cen-
trum 3-Hoofddorp 3.

Maandag: 20.30 uur Nihot L.-IJ-
mond'73 A jun.; 21.15 uur Zandvoort-
meeuwen 2-Koppers OG 2; 22.00 uur
TZB 3-TZB 2.

Dinsdag: 19.00 uur TZB 2-Gooth da-
mes; 19.45 uur Zandvoort Noord 2-
Concordia 3; 20.30 uur Zandvoort-
meeuwen 4-BSM 2; 21.15 uur TZB 7-
Meervogels 2; 22.00 uur Zandvoort
Centrum 2-TZB 4.

Judo-resultaten
HAARLEM - Zaterdag j.l. werd door

enige judoka's van Sportacademie
Nauwelaerts d'Age deelgenomen aan
voorrondes voor het Noordhollands
kampioenschap eind van deze maand
in Zaandam. Daarbij plaatsen een
aantal leden zich. De uitslagen waren:
meisjes geboren 77-78-79 tot 37 kg: Ie
plaats voor Eva Rietdijk. Jongens ge-
boren 75-76 tot 28 kg: 3e plaats voor
Michel van Wanrooy; tot 31 kg: Ie
plaats Raymon Byl; tot 40 kg: 2e plaats
Jan M. Boissevain.

In Vlaardingen behaalde Evelien
Gevers een fraaie tweede plaats bij de
dames sr. tot 72 kg.

Lions verslagen
HAARLEM - In de basketbalcompe-

titie zullen The Lions-dames het moei-
lyk krijgen om van de laatste plaats af
te komen. Ook tegen de Kometen zat
er niet meer in dan een 49-45 neder-
laag.

In de eerste helft gaf Lions goed par-
tij en reeds na 8 minuten was er een 4-
15 voorsprong opgebouwd. De Kome-
ten kon de goede richting niet vinden
en een met veel inzet strijdend Lions
had na elf minuten reeds een 8-21
voorsprong. Nadien kenmerkte het
spel van Lions zich in een geweldige
inzinking en zeven minuten lang kon
de basket niet geraakt worden. De Ko-
meten profiteerde en kwam langzaam
naderbij. De Zandvoortse dames kón-
den in de eerste helft wel voor blijven
maar veel van de riante stand was er
niet over, 24-27.

In het tweede gedeelte was het snel
gedaan met het Zandvoortse verweer
en na zes minuten had de Kometen
een 37-35 voorsprong. Lions bleef
vechten en in de nabijheid van de
Kometen doch het goede afstands-
schot van dit team voorkwam een
Zandvoortse overwinning, 49-45.

Topscorers Lions: Thea Reinders 17,
Chika Bol 11, Anette Prins 11.

Spanning stijgt
bij zaalvoetbal

ZANDVOORT - Twee zaalvoetbal-
teams, die beiden een goede kans ma-
ken op het kampioenschap, hebben el-
kaar de afgelopen bestreden. De spe-
lers van Zandvoort-Centrum restau-
rant De Puur gingen na een spannen-
de strijd uiteindelijk met een 4-3
overwinning naar huis doordat Pieter
Brune m de laatste minuut met een
omhaal wist te scoren.

De zaal voetbalclub De Gier gaf zich
niet makkelijk gewonnen. In de eerste
helft werd het na twintig minuten
spelen voor restaurant De Puur 1-0
via een handig genomen vrije trap
door John Keur. Direct na de start
van de tweede helft maakte Leo Kui-
pendorf 2-0 en daarmee leek de wed-
strijd beslist. Binnen twee minuten
stond het evenwel 2-2 en daarmee
kwam de spanning weer terug. De
Gier nam zelfs de leiding met een 3-2
voorsprong.

Met nog vijf minuten te spelen
bracht Harry v.d.Woerd voor Zand-
voort-Centrum restaurant De Puur
de stand op 3-3 met een onhoudbaar
afstandschot. Aan een gelijkspel had
deze club nog niets en men was dan
ook zeer te spreken over de voltreffer
van Pieter Brune die De Puur in de
strijd hield voor de beslissende wed-
strijd tegen de club Elsbroek die op
vrijdag 18 april vanaf 19.45 uur in de
Pellikaanhal te Zandvoort wordt ge-
speeld.

Bridgenieuws
ZANDVOORT - Na de Paasdrive en

een voorronde voor de bekerfinale is
woensdag 9 april een begin gemaakt
aan de laatste kompetitie van dit sei-
zoen. Bij de A-lijners behaalden de da-
mes Berghoff en Stocksr met 62,50%

de overwinning. Tweede werd het kop-
pel De Leeuw/Braun met 57,59%. Bij
de B-lijners werd het koppel Hagen-
/Menks eerste met 60,27 "ó, het koppel
Dear/Paap tweede met 59,82 %. De fa-
milie Loos won m de C-lijn met
66,07%. Tweede werd het gelegen-
heidsteam Rudenko/Smink met
53.93%. In de D-lijn ging de overwm-

ning naar de dames Van de Bos en
Havinga, met 61,90%. De tweede prijs
ging naar het koppel Veldhuyzen-
/Zwarter dat 54,17% haalde.

Inlichtingen over de bridgeclub kun-
nen verkregen worden bij de heer C.
Braun, telefoon 14060. of bij mevrouw
L. Loos, telefoon 18035.

Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen zag in haar laatste wedstrijd, tegen Hoofddorp, geen kans ook maar een
punt mee naar huis nemen. De Meeuwen werden met 3-1 overtroefd. Bij de rust was het al 3-0. Pas in de tweede helft
kwam het team enigszins op gang en wist de eer alsnog te redden.
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VAN LENT

OCCASION

1985
1985
1984
1983
1983
1982
1981
1981

OPEL ASCONA LS 16 S, 2-deurs, blauw metallic 38.000 km
OPEL ASCONA LS 1.6 Diesel, 4-deurs, wit 50.000 km
OPEL KADETT Spec. 1.2 S, 3-deurs, wit 25.000 km
OPEL CORSA 1.0 S, 3-deurs, zilver 19.000 km
CITROEN VISA SUPER E, 5-deurs, wit 44.000 km
OPEL KADETT SPEC. 1.3 N, met extra's, blauw 62.000 km
OPEL ASCONA 1.6 N, 2-deurs, groen metallic 49.000 km
OPEL REKORD 2.0 S, 4-deurs, goud metallic 90.000 km

Bij de Opel-dealer staan ze
altijd voor u klaar

van lent-opel
kamerlingh onnesstraat 15, zandvoort,
tel. 02507-15346

«OODJE
ÜRGER

mini broodjeszaak - maxi beleg
Ook voor lunchpakketten en salades

Openingsaanbieding
1 BROODJE HALFOM
+ 1 GLAS MELK ƒ4,-

35 soorten belegde broodjes
- open van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag en

zaterdag tot 03.00 uur
- dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4 - TEL. 18789

ALLESBEHALVE DEWIND.

WINDSURFEN
Nog voor de zomer windsurfen leren!

Op 10, 11, 14, 21, 24 en 25 mei zal Westend Surfing in Aalsmeer in
navolging van de zeer succesrijke serie lessen van vorig jaar speciaal

voor onze lezers EEN AANTAL DRIE UUR DURENDE
WINDSURF-BEGINNERSCURSUSSEN VERZORGEN.

Na deze drie uur kent de deelnemer de meest elementaire
basisbegrippen van het windsurfen en. . . heeft hij/zij al enige uren

oefenen op het water achter de rug.

De lessen (maximaal 6 deelnemers per lesgroep) worden gegeven op
de Westeinderplas in Aalsmeer onder leiding van de ervaren

windsurfmstructeurs van Westend Surfing.

Tegen inlevering van onderstaande bon,
bedraagt de deelnemersprijs, inclusief gebruik van

surfplank en surfpak ƒ 25,-.
(de normale prijs voor een enigszins vergelijkbare cursus

bedraagt ± ƒ60,-)

U kunt, INDIEN NOG BESCHIKBAAR,
zelf kiezen op welke dag en/of welk tijdstip

's ochtends van 10.00-13.00 uur
en 's middags van 1400-1700 uur
's middags van 1400-17.00 uur
en 's avonds van 1830-21 30 uur

- op 10, 11. 24 en 25 mei

- op 14 en 21 mei

u de lessen wilt volgen

JEUGDKORTING
Op de woensdagmiddagen (14 en 21 mei) krijgt DE JEUGD VAN 10 t/m 16
JAAR, nog eens een extra korting van ƒ5,-.
Zij betalen dus ƒ 20 - voor de drie uur durende surflessen.

HET AANTAL CURSUSPLAATSEN IS BEPERKT, dus'
indien u zeker wilt zijn van deelneming adviseren wij u de deelnemersbon in te
vullen en zo snel mogelijk af te geven bij de volgende adressen:
- Amstelveens Weekblad, Dorpsstraat 54-56, Amstelveen
- Aalsmeerder Courant, Dorpsstraat 12, Aalsmeer
- Badhoevese/Slotense Courant, Pa Verkuyllaan 8, Badhoevedorp
- Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort

U DIENT WEL DIRECT TE BETALEN
Telefonisch reserveren kan ook onder telefoonnummer 02977-28411, maar. . u
bent pas echt zeker van deelname als wij uw cursusgeld hebben ontvangen.
Inschrijving op meerdere cursusblokken in beginsel mogelijk
Minimumleeftijd 10 jaar
Deelnemers dienen de zwemkunst machtig te zijn
Zwemkleding/handdoek en schoeisel meenemen

WINDSURFCURSUS VOOR BEGINNERS (WESTEINDERPLAS)
Tegen inlevering van deze bon kan ik (zolang niet volgeboekt)

Naam

Adres

Plaats

Telefoonnummer

Postcode:

(leeftijd jaar)
voor ƒ 25, (vijfentwintig gulden) deelnemen aan één van de windsurfbeginners-
cursussen die worden gehouden op 10, 11, 14, 21, 24 en 25 mei 1986.

Zandvoorts Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia,

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9 , Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 , Zandvoort
AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort
Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 , Zandvoort
Sig.mag. De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

SLAGERIJ ARBOUW

HALTESTRAAT 12 - 2042 LM ZANDVOORT
TEL. (0207) 12616

Biefstuk

Ribkarbonaden

Cornedbeef

Bacon

Achterham

Gekookte worst

Rosbeef

Leverworst

250 gr. 7,25

1 kilo 9,90

100 gr. l j f O

100 gr. 1 ,95

100 gr. 2,55

100 gr. 1,10

100 gr. 2,95

250 gr. 2,25

PROEF DE KWALITEIT VAN
LIMOUSIN RUNDVLEES EN
WIN...
• • • een vliegreis naar de
Dordogne
.. . bijna een jaar lang
gratis vlees

LIMOGRA B.V.

Vraag nadere inlichtingen bij ons in de
zaak.

=====
HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

Ria koopt ook geen nieuwe wasmachine!

Miele Wassalon
WASUNIEK
Haltestraat 63b, tel. 14417

* Wassen, Verzorgde wassen
* takenpakketten
* Dry Cleanlng
* Leer- en suèdecleaning
* Dekbeddenreiniglng
* Overhemden wassen en

strijken
* Kilo-wassen voor bedrijven

Nieuwe machines oude prijzen

MIELE: er is geen betere!

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518

Deskundig advies.

Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

OPROEP
LEDENVERGADERING
FEDERATIE HANDELSVERENIGING

HANZE
(Ondernemers ver. Zandvoort)

op MAANDAG 28 april a.s.
Hotel Keur, Zeestraat 49

Aanvang 20.00 uur

Behandeld wordt de Vaststelling van de
staturen van de vereniging.

Een concept ligt ter inzage bij het
secretariaat. Gr. Krocht 20.

HET BESTUUR

Te huur:

TUINHUIS
2 kam. + keuken.
Vrije douche + wc.
ƒ700,- p. m. incl.

Brieven o. nr. 74367
bur. v.d. blad.

.

Gedipl.
pedicure

Komt aan huis,
ook 's avonds.
Tel. afspraak na

18.00 uur
19632

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 14090/14764 (vraag demonstratie)

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM: ZANDVOORT:
(C. Koper)

023-255021 02507-18225

Ifdci bromet mode
zondVoort

haltestraat 18 - 2042 lm zandvoort
telefoon 02507-17878

Gevr. erv.

verkoopster
voor ± 3 ochtenden p.w.

(niet op zondag)
van 1/5-31/8

Hondenkapsalon „ELSE Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard. }
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

J SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort
Telefoon 15186

csu
Schoonmaak Efficiency B.V.

vraagt

NETTE PART-TIME
SCHOONMAKERS M/V
voor diverse objekten in Zandvoort

Tevens vragen wij

OPROEPKRACHTEN
Uw reaktie zien wij met belangstelling
tegemoet op telefoonnr: 02507-17593

Speelautomatenhal Casino-Royal
te Zandvoort

zoekt in vaste dienst een

FLINKE BETROUWBARE
WERKSTER

voor drie ochtenden van 7.00
tot 10.30 uur volgens rooster
in de week

Bellen op donderdag of vrijdag van 9.30 tot
14.00 uur. Tel. nr. 19535.

OFF. RENAULT dealer autobedrijve
RINKO

Curiestraat 10 Zandvoort (N-Noord)
Telefoon:

werkplaats - magazijnen: 12323
showroom: 13360

Prijzenfestival!
y^. ..W

White Horse
Whisky

Nu

19i5

16"|Ul
U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

verzorgd en bezorgd
_ Kerkstraat 12d 2042 JE Zandvoort

Oan "Oetmseri bu Te. 02507/12532 .

FORD en VOLV
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto!!!

HET IS ZOVER
A.s. zaterdag openen wij onze

AQUARIUM-AFDELING
Om dit te vieren geven wij 10% korting op alle

TROPISCHE & KOUDWATERVISSEN
alsmede PLANTEN

DIACONIEHUISSTRAAT 36 - ZANDVOORT
(zijstraat Haltestraat)

OFF. FORD Service-Verkoop Dealer

Autobedrijf J. JONGSMA
Curiestraat 8 Zandvoort (N.-Noord)

Telefoon: werkplaats-magazijn: 12323,
showroom: 13360.
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Brand in binnencircuit

ZANDVOORT - Op het binnencircuit, nabij het Scheivlak, is zondagmiddag bijna één hectare duinterrein door brand
verwoest. Na een kwartier had de brandweer het vuur onder controle. Ds oorzaak is onbekend.

Bewoners klagen over
overlast NZH-bussen
ZANDVOORT - Bewoners van

l zowel Van Speykstraat als Zand-
Ivoortselaan klagen over overlast
l van de NZH-bussen. In een aantal
l gevallen zouden de bussen zelfs
l schade aan de huizen hebben ver-
loorzaakt. In de Van Speykstraat
l heef t. de gemeente inmiddels
l poolshoogte genomen. De bewo-
Iners van de Zandvoortselaan zul-
llen zich binnenkort met hun
l klachten tot de NZH en de ge-
Imeente wenden.

l Volgens bewoners van de Van Speyk-
I straat hebben de bussen van de NZH,
l die in verband met de werkzaamheden
l aan de spoorbaan door de NS tussen
l Zandvoort en Haarlem werden inge-
Izet, schade aan hun huizen veroor-
I zaakt. Er zouden scheuren in plafonds
l zijn ontstaan, muren gescheurd en
Iplavuizen losgetrild. Eén van de bewo-
[ners, mevrouw Dingerdis: "Bij ons is
l een stuk uit het plafond komen zetten
l en in de gang zijn scheuren in de
Imuur. Bouw-en woningtoezicht heb
jjik al een maand geleden gewaar-

schuwd en ze zijn ook gekomen, maar
er is nog niets gedaan".

Ook namen de bewoners contact op
met het hoofdkantoor van dt Noord-
Zuidhollandse vervoersmaatschappij.
Daar hebben.de chauffeurs te horen
gekregen dat ze hun snelheid moesten
matigen. Ze hebben zich daar over het
algemeen goed aan gehouden. De be-
woners hebben, zo vertelt een woord-
voerder van de NZH, nadien nog
slechts één keer gebeld. "Het was ook
het enige wat we konden doen", aldus
de woordvoerder," want een alterna-
tieve route zat er niet in". Overigens
zullen de Van Speykstraatbewoners
nauwelijks last meer ondervinden,
want vanaf 20 april rijden de treinen
weer normaal.

De directeur van Publieke Werken,
Wertheim, verzekert ondertussen dat
er wel degelijk serieus op de klachten
wordt ingegaan, maar dat dit geen
zaak is van-vandaag-op-morgen : "Als
iemand denkt dat hij schade van de
bussen heeft ondervonden kan hij ge-
woon contact met ons opnemen. Wij
zullen zeker langs komen", aldus de
heer Wertheim.

In navolging van de klachten van de
Van Speykstraatbewoners leggen nu
ook bewoners van de Zandvoortselaan
hun grieven op tafel. Blijkens een
schrijven van één der bewoners zou
het verkeer daar al jarenlang het nodi-
ge 'geweld' veroorzaken. Daar zouden
de bussen vooral 's morgens en 's
avonds 'als er zeker met hogere snelhe-
den dan de toegestane 50 kilometer
wordt gereden' debet aan zijn. De be-
woners zullen de directie van de NZH
vragen de chauffeurs op het hart te
drukken het voortaan wat kalmer aan
te doen.

Ook de dienst Publieke Werken van
de gemeente kan een epistel tegemoet
zien. Daarin zullen de bewoners vra-
gen of het wegdek van kuilen kan wor-
den ontdaan. NZH en Publieke Wer-
ken zullen zich, zo zeggen zij, ook in
deze zaak soepel opstellen.
De woordvoerder van de busmaat-
schappij belooft, zodra de brief binnen
is, met de chauffeurs te gaan praten.
De directeur van Publieke Werken:
"Als daar echte kuilen in de weg zitten
komen we. Dat is geen punt van twij-
fel".

ADVERTENTIE

RONDVLUCHTEN
per NLM City Hopper

a.s. ZATERDAG
vanaf 14.OO uur
en ZONDAG
vanaf 15.0Ouur

vertrek Schiphol
f. 75 f " per persoon

f. 5O, - kind. tot 12jr.

Reserveringen/ inlichtingen:

tel. O2O-493252

N LM City Hopper 11
Fastandfnencfiy. *

Gevaarlijke verkeerssituaties
worden onder de loep genomen

ZANDVOORT - Er zal een on-
derzoek worden verricht naar een
aantal gevaarlijke verkeerssitua-
ties in de gemeente. De commissie
algemene zaken en ruimtelijke or-
dening ging vorige week woens-
dag accpord om hierbij in totaal
vijf kruispunten en wegen te be-
trekken. Aan een onderzoek naar
de verkeerssituatie in Zuid-Ken-
nemerland zal Zandvoort geen
medewerking verlenen.

Bij het onderzoek worden de volgen-
de kruisingen betrokken: Kostverlo-
renstraat/ Tolweg/ Haarlemmer-
straat/ Zandvoortselaan; Burgemees-
ter van Alphenstraat/ Boulevard Bar-

.rt en Zandvoortselaan/ Bentveld-
'eg. Ook de overgang
ir.C.A.Gerkestraat/ Zandvoortselaan

een deel van de Zandvoortselaan tot
aan de kruising Blinkertweg zullen
onder de loep worden genomen.

Goedgevuld programma
voor Koninginnedag

ZANDVOORT - Het Comité
Viering Nationale Feestdagen
is er ondanks enige organisato-
rische problemen in geslaagd
e«n aantrekkelijk programma
samen te stellen voor Konin-
ginnedag. Het programma be-
vat een aantal onmiskenbare
toppers, zoals de rommelmarkt,
het waterspektakel, de Zand-
voort-estafette en de Taptoe.
Nieuw dit jaar zijn de nostalgi-
sche kinderspelen. Kermis-at-
tracties zal men echter tever-
geefs zoeken.

Koninginnedag 1986 begint met
een groot bedrijfsvoetbaltoernooi,
op het Zandvoortmeeuwenterrein,
's ochtends om 9 uur. De feestdag
wordt besloten met een Oranjebal,
dat 's avonds vanaf 21 uur plaats-
vindt in hotel Keur. Daar tussen-
door een programma 'voor elk wat
wils'.

Voor de rommelmarkt, van 9 tot
13 uur op de Kleine Krocht en
Gasthuisplein, kan nog worden in-
geschreven. Kramen worden zowel
aan kinderen als volwassenen ver-
huurd. Handelaren zijn echter niet
welkom. Aanmelden is mogelijk bij
de heer Hedden van de gemeentelrj-
ke afdeling Burgerzaken, tel.14841.
Dat geldt eveneens voor het water-
spektakel, waaraan nog jongens en
meisjes in de leeftijdscategorie van
12 tot 14 en van 15 tot 17, kunnen
meedoen. Ook 18-jarigen en oude-
ren kunnen zich nog inschrijven.
Het waterspektakel vindt plaats op
de Grote Krocht, vanaf 12 uur.

Bovendien zijn er nog plaatsen
open bij de Zandvoort Estafette en

Ringsteken te paard. De Zandvoort
Estafette kan nog deelnemers in
alle categorieën gebruiken. De in-
schrijving voor het Ringsteken te
paard, dat om 14 uur op het Gast-
huisplein wordt gehouden, staat
ook voor pony's open.
Organisatorisch gezien is dit jaar
niet alles van een leien dakje gelo-
pen. Volgens mevrouw Adri Keur,
van het Comité Viering Nationale
Feestdagen, was de organisatie er
te laat bij om nog voor de nodige
kermis-attracties in aanmerking
te komen. Ook attributen voor de
kinderspelen kon men niet meer op
tijd bemachtigen, zodat men nu
voor kinderspelen met een nostal-
gische inslag heeft gekozen. De
jeugd kan meedoen aan drophap-
pen, een aardappelrace, spijkers
slaan (een soort kleine Kop van
Jut) en andere spelletjes. Een pro-
bleem was verder dat het comité
over een nogal gering budget be-
schikte, doordat er vorig jaar 2
feestdagen waren.

Wat het programma betreft valt
er op 30 april naast de taptoe nog te
genieten van een andere muzikale
attractie.'s Morgens om half 11 is er
een muzikale show van de Haar-
lemse Damiate Band, op het Raad-
huisplein. De band geeft een aan-
sluitend optreden op het station,
waar om 11 uur een dubbeldek-
strein arriveert in het kader van de
gulden-actie van de NS.
Het Koninginnedag-programma,
waar we in onze volgende editie nog
uitgebreid op zullen terugkomen,
werd samengesteld door het uit ze-
ven leden bestaande bestuur van
het Comité Viering Nationale
Peesten. Men beschikt verder nog
over een aantal vaste vrijwilligers.

l Auto over de kop
BLOEMENDAAL - Op de Zeeweg

l werd zaterdag een auto, die over de
l kop was geslagen, leeg aangetroffen,
l Het voertuig stond zwaar beschadigd
loo de middenberm. Een onderzoek
Iwordt ingesteld.

j;Boetes niet betaald
'*„ ZANDVOORT - Twee personen zijn

! .-i hechtenis genomen omdat zij een
J' aantal boetes niet betaald hadden.
11,'en 21-jarige Haarlemmer, van wie er
J,-rog een aantal boetes openstonden,
i ,verd op de Burgemeester Engelbert-
|',straat aangehouden. Hij kon niet be-

I • ilen en werd derhalve ingesloten.
j Een 29-jarige Zandvoorter werd gear-
| resteerd omdat hij in totaal nog f6000,-
-aoest betalen. Hij besloot de straf in

•j j. e politiecel uit te zitten.

i< Cursus reanimatie
ZANDVOORT - De Kruisvereni-

;ing start binnenkort in Zandvoort
veer een korte cursus reanimatie. Bij

Hartstilstand moet binnen vijf minu-
ten hulp geboden worden. Er kan niet
•gewacht worden op de komst van een
'arts of ambulance.
-De vier lessen Eerste Hulp bij Hart-
stilstand worden in samenwerking
met de Nederlandse Hartstichting ge-
organiseerd. De aanvangsdatum is
nog niet bekend. Men kan zich opge-
ven bij de heer De Leeuw, telefoon
16085, of bij mevrouw Bosman, tele-
ïoon 16424.
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• Begin deze week is de gemeente begonnen met het verlagen van de duinen ter hoogte van de watersportvereniging.
Over een afstand van 150 meter is daar in de afgelopen tijd teveel stuif zand terecht gekomen.

Invalide man
bestolen

ZANDVOORT - Zaterdag werd een
tas, die aan een invalidewagen hing,
gestolen. Deze werd later teruggevon-
den op het Burgemeester Fenema-
plein. Een bedrag van fYOO,- wordt ver-
mist.

Auto's
weggesleept

ZANDVOORT - In vier dagen tijd
werden elf auto's door de politie ver-
wijderd ingevolge de wegsleepregeling.
Acht auto's stonden geparkeerd bij
een bushalte en twee op het trottoir in
de Thorbeckestraat. Een auto stond op
een afstand van minder dan vijf meter
van een kruising in de Engelbert-
straat.

Vernielingen
in bos

ZANDVOORT - Twee jeugdige
Zandvoorters werden donderdag be-
trapt bij het uittrekken van pas ge-
plante boompjes in de Noordduinen.
De jongens, 9 en 13 jaar oud,' wilden
hun speelterrein in de oorspronkelijke
vorm terugbrengen. De twaalf uitge-
trokken boompjes werden terugge-
plaatst.

ZANDVOORT - De collecte voor het
Nationaal Reumafonds, gehouden in
de week van 10 t/m 16 maart, heeft in
Zandvoort het bedrag van ƒ3.559,10
(vorig jaar ƒ 5.856,91) opgeleverd. Het
bestuur dankt de leden van het plaat-
selijk comité, de collectanten en ieder

die door een financiële ondersteuning
tot het welslagen van de collecte heeït
bijgedragen.
Degenen die de collectant gemist heb-
ben kunnen alsnog hun bijdrage stor-
ten op giro 324 t.n.v. het Nationaal
Reumafonds, Den Haag.

Bloemen Braderie
,Bennebroek<
•' BENNEBROEK - De werkgroep
'Bennebroek Promotion organiseert
•zaterdag 26 april de "Bennebroek's
-Bloemen Braderie '86". Deze braderie,
'een onderdeel van de festiviteiten rond
het jaarlijkse bloemencorso, trok vorig
jaar circa 30.000 bezoekers. Op de Ben-
nebroekerlaan en Zwarteweg zullen
ruim 200 marktkramen opgesteld
staan. Daarnaast worden er doorlo-
pende demonstraties gegeven door be-
oefenaars van oude ambachten en
standwerkers. Ook zullen er street-pa-
rade bands en draaiorgels te beluiste-
ren zijn. Het programma voor deze dag
omvat ook nog een Miss-verkiezing en
optredens van volksdansgroepen en
eenjpopgroep.

Inbraak in
tuinhuis

ZANDVOORT - Uit een tuinhuis in
de Keesomstraat zijn zaterdag diverse
goederen met een gezamenlijke waar-
de van f450,- gestolen. Het gaat om een
rijdend theetafeltje, een reiswekker en
4 tuinstoelen. De daders zijn tot nu toe
onbekend gebleven.

Ruiten
ingegooid

ZANDVOORT - Aan de Boulevard
Barnaart werd zondag een ruit van
een benzinestation ingegooid. De
steen beschadigde tevens een perso-
nenauto. Het is al een paar keer ge-
beurd tijdens de laatste weekenden,
dat daar ruiten werden ingegooid.

Het onderzoek zal met financiële
steun, groot 19.200 gulden, van het mi-
nisterie van Verkeer en Waterstaat
worden verricht. De raad moet nog
accoord gaan met het beschikbaar
stellen van een krediet van 28.560 gul-
den. Om in aanmerking voor de subsi-
die te komen moesten de kruisingen en
wegen aan een criterium van 15 onge-
lukken per drie jaar voldoen." Een
volstrekt belachelijke zaak", aldus Jan
Jongsma van Gemeente Belangen,
"want dat betekent dat als er op een
bepaald punt 2 dodelijke verkeerson-
gelukken per jaar plaatsvinden, we
het criterium niet halen en dus niet
voor subsidie in aanmerking komen".
Hij was van mening dat de gemeente
Zandvoort zelf een onderzoek naar de
verkeerssituatie op de Boulevard Bar-
naart moet financieren. Toonen
(PvdA) pleitte ook voor een onderzoek
naar de hoek Zeestraat/Engelbert-
straat. Hij kreeg bijval van de andere
partijen.

Burgemeester Machielsen ant-
woordde dat de situatie Zeestraat/ En-
gelbertstraat in het kader van de
werkzaamheden aan het Stations-
plein zal worden aangepast. Voor de
Boulevard Barnaart geldt, dat daar in
het kader van het Mabon-plan het een
en ander zal veranderen.
Eveneens aan de orde kwam het be-
schikbaar stellen van financiële mid-

delen voor de eerste fase van een on-
derzoek naar de verkeerssituatie in
Zuid-Kennemerland. De commissie
was het met het college van B en W
eens dat hiervoor geen geld is. In eerste
instantie had het ministerie van Ver-
keer en Waterstaat toegezegd het on-
derzoek volledig te zullen financieren,
maar hier is men onlangs op terug
gekomen. De minister gaat niet verder
dan 50 procent, waardoor de gemeen-
ten in de regio zelf te diep in de buidel
moeten tasten. Behalve Zandvoort
hebben ook de meeste buurgemeenten
al laten weten geen geld beschikbaar
te willen stellen.

Verder uitte vooral Termes (D66)
kritiek op het functioneren van de
verkeersknelpunten-commissie. Deze
commissie werd in 1976 ingesteld om
op adequate wijze de problemen in de
bestaande wegenstructuur te signale-
ren en te helpen oplossen. Termes:
"Het is een belachelijke commissie. Ze
hebben in 10 jaar tijd een x aantal
keren op kosten van de overheid zitten
vergaderen, maar het effect is bijzon-
der gering. De muis heeft een berg
gebaard". Hij doelde ondermeer op het
eigenhandig optreden van Heemstede
en Bloemendaal, die ondanks het be-
staan van de commissie hadden beslo-
ten verkeersmaatregelen op de toe-
gangswegen naar Zandvoort te ne-
men.

Hans en Loes van Andel in de deuropening van paviljoen 19.

Kersverse strandpachter:

'Op een aardige manier
je brood verdienen'

Voor Hans en Loes van Andel
ging deze week een langgekoester-
de wens in vervulling. Ze betrok-
ken een eigen stek op het strand.
Het Zandvoortse echtpaar, dat tot
voor kort een snackbar runde in
Amsterdam, nam Paviljoen 19
over om het in de wintermaanden
wat rustiger aan te kunnen doen.

"Het leuke van het strand lijkt me dat
je in de vrije natuur werkt. Je bent de
drukte van de stad kwijt. De ziekenwa-
gen gaat bij ons in Amsterdam mis-
schien wel vijftig keer per dag voorbij.
Het lijkt me heerlijk om daar nou eens
een keer van af te zijn".

Aan het woord is Hans van Andel.
Hij besloot enige tijd geleden samen
met zijn vrouw Loes dat er maar eens
een einde aan het jachten en jagen
moest komen. Weg van de drukte van
de grote stad en af van het heen en
weer gereis naar de hoofdstedelijke
Jan Evertsenstraat wilden ze. Het
echtpaar dreef daar een drukbeklante
snackbar. De zaak werd ooit opgezet
door de vader van Van Andel, in 1943:
"Ik was als jongetje al bij de opening en
werk er nu al meer dan 30 jaar. Dat
gaatje niet in je kouwe kleren zitten,
want je bent zowel m de zomer als in de
winter ook alle weekenden in de weer",
aldus de kersverse strandpachter, "en
daar wilden we nu wel eens vanaf. We
houden alle twee van het strand en we
hebben eigenlijk altijd al zoiets gewild.
Maar we hadden tot nu toe niet de

gelegenheid om dit te gaan doen. We
hopen hier op een aardige manier ons
brood te gaan verdienen en een wat
geregelder en rustiger bestaan te krij-
gen".

Bij hun speurtocht naar een pavil-
joen hadden Hans en Loes geluk: Piet
Terrol wilde 'om gezondheidsredenen'
van nummer 19 af. De oud-eigenaar
over het publiek van het paviljoen:
"Over het algemeen kunnen ze een ge-
varieerd maar fijn publiek verwach-
ten. En we hebben net als de andere
tenten hier een gedeeltelijk vast pu-
bliek. We hebben altijd ons best ge-
daan om dat vast te houden. Dat geeft
je tent een eigen sfeer".

Veranderen
Er zal in Paviljoen 19 weinig veran-

deren. Het blijft zoals Hans van Andel
het noemt 'een puur strandbedrijf
waar een beperkt aantal hapjes en een
gevarieerde hoeveelheid dranken ver-
krijgbaar zijn en waar natuurlijk ook
de nodige lig- en strandstoelen niet
ontbreken. Overigens zal de naam
Van Andel voor veel Zandvoorters een
bekende klank hebben. Dat klopt ook
wel, want Hans en Loes zorgden 15
jaar lang voor 'het natje en droogje'
van de leden van de watersportvereni-
ging. Ze zijn ook zelf regelmatig op zee
te vinden met hun Catamaran. Nog
wel. Hans van Andel:" Dat is de keer-
zijde van de medaille. Ik denk dat we
daar voorlopig niet zo veel tijd meer
voor hebben".

HET WEER

door Paul Dekkers

„Valt plots het kwik in lage stan-
den. Dan wordt het in april nog
klappertanden". Nederland heeft
de naam een groen land te zijn. Dat
komt vooral door de weilanden.
Door het gras dus, dat z'n f risgroe-
ne kleur verkrijgt in april, niet
voor niets grasmaand genoemd.
Maar dit jaar komt het groeiproces
wel heel moeizaam op gang. Oor-
zaak: het gaat in deze aprilmaand
zoals in zoveel lentemaanden in
Nederland: de wind komt uit de
verkeerde hoek. Hij mag dan eens,
zoals in maart, een tijdje uit het
westen of zuiden hebben gewaaid,

met een zonnig zacht dagje, maar
in april is toch weer voortdurend
die trek naar richtingen tussen
noord en oost geweest. Een weerty-
pe met koude winden uit die rich-
tingen in het voorjaar en soms ook
nog in de voorzomer kan als alter-
natief voor de normale onstand-
vastige westelijke tot zuidwesteüj-
ke circulatie beschouwd worden.

Wordt de luchtdruk eenmaal
hoog in het gebied I Jsland-Scandi-
navië, dan kan de wind weken ach-
tereen blijven rondhangen in de
kille hoek. En zo was het ook de
gehele vorige week. De wind schoot
in de aangevoerde poollucht soms
behoorlijk uit zijn slof en het voelde
indringend koud aan. Met de vol-
gende maximumtemperaturen in
Zandvoort bleven deze ver beneden
de normale waarde van 12 graden:

Datum
do. 10
vr. 11
za. 12
zo. 13
ma. 14
di. 15

Max. temp. gr. C.
5,0 (in de zon)
5,0 (in de zon)

15,0 (in de zon)
16,0 (in de zon)
5,0 (in de zon)
5,0 (in de zon)

De nacht van vrijdag op zaterdag

zou voor april extreem koud wor-
den. Eerst was er met een gure
noordoostenwind met af en toe een
heel licht sneeuwbuitje kurkdroge
Scandinavische lucht naar ons
land gevoerd. In Zandvoort werd
bij de apparatuuraflezing op vrij-
dagavond 18.00 uur een relatieve
vochtigheid vastgesteld van slechts
33%. Vervolgens ging in de avond
de wind liggen en klaarde het, on-
der invloed van een naderbijko-
mende hogedrukuitloper, flink op.
Niets stond meer een sterke afkoe-
ling in de weg. Op zaterdagmorgen
12 april bleek de temperatuur op de
vliegbasis Deelen bij Arnhem tot -
9,4 gr. C. gedaald te zijn, hetgeen
een unicum deze eeuw is voor april.
Tot dusver gold voor de april-
maand -8,1 gr. C. als uiterste, waar-
genomen op 8 april 1906 in Win-
terswijk en 19 april 1969 in Eelde.

In Zandvoort bleef de vorst be-
perkt tot 3,7 graden. Binnendrij-
vende wolkenpartijen in de vroege
ochtend verhinderden hier een ver-
dere daling van het kwik. In de
nacht van zaterdag op zondag
vroor het bij ons opnieuw, nu -1,6
gr. C. Het betekende al de vijfde

aprilnacht met vorst. Normaal
vriest het in onze regio in deze
maand in slechts twee nachten.
Maandag j.l. mocht de wind dan
wel naar het zuiden zijn gedraaid,
warmer dan 7,0 gr. C. werd het nog
niet en bovendien viel er bijna zes
millimeter regen, de eerste neer-
slag van betekenis deze maand.

Schaatsen in april
Bij dit koude weer zou je voor de

grap je kunnen afvragen of er ooit
in april nog wel eens is geschaatst.
Laat het antwoord nu nog bevesti-
gend zijn ook, maar je moet er wel
erg ver in de tijd voor terugduiken,
namelijk naar 1674. Op 16 maart
van dat jaar was de Zuiderzee
dichtgevroren. Pasen viel toen op
25 maart, op welke dag de kerkgan-
gers te Well (Bommelerwaard) op
banken en stoelen op het ijs in de
kerk zaten. Op l april ging een vijf-
tigtal personen over zee-ijs van
Wieringen naar Medemblik en een
dag later zes man van Uitdam over
de Gouwzee naar Merlemblik. Op
de vierde april was er een eenzame
schaatser op het Haarlemmer-

meer, maar dat moet dan wel erg
vroeg in de morgen geweest zijn,
gezien de berichten over lentetem-
peraturen overdag.

Temperatuurnormalen
Er blijkt enig misverstand te be-

staan ten aanzien van de tempera-
tuurwaarden die u, gewoonte ge-
trouw, aan het slot van de weerru-
briek aantreft. De vermelde maxi-
mum- en minimumtemperaturen
houden géén verwachting of voor-
spelling in voor de betrokken perio-
de, doch zijn de normale waarden.

Hieronder moet u verstaan de tem-
peratuurgemiddelden over een pe-
riode van dertig jaar, te weten van
1951-1980, die voor dat tijdvak uit
alle waargenomen hoogste en laag-
ste waarden in West-Nederland
zijn berekend. Het spreekt vanzelf
dat de werkelijk gemeten waarden
hiervan nogal eens afwijken.

Temperatuurnormalen periode
16-23 april:
maximum (overdag): 14 gr. C.
minimum ('s nachts) : 5 gr. C.
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Acupunctuur is oude Chinese geneeswijze: „Als Yinn en
Yang in evenwicht zijn, is de geest vrij van alle ziekte"

De natuurgeneeskunde is in opmars. Vooral jonge mensen
onderzoeken de mogelijkheden van homeopathie

(kruidengeneeskunde) en waarderen de huismiddeltjes, die mensen
vroeger tegen kwaaltjes gebruikten, steeds meer. Ook de

levensfilosofie uit het Verre Oosten staat in de belangstelling. Yoga
en Tai-Chi worden door steeds meer mensen beoefend. In dit rijtje

past ook de acupunctuur. Een alternatieve geneeswijze, die men
associeert met 'het prikken met naaldjes in je lijf'. Het is echter meer

dan dat.

Meer dan tweeduizend jaar geleden vonden de Chinezen een
nauwkeurige verklaring van het menselijk lichaam. Zij kwamen tot
geheel eigen opvattingen over de menselijke geest en het menselijk
lichaam. De acupunctuur is diep verweven met die oosterse filosofie.

Acupunctuur is een oude Chinese methode om ziekten te genezen.

Wim Voorbij is erkend gediplomeerd fysiotherapeut. Daarnaast is
hij ook gediplomeerd acupuncturist. Volgens Wim

Voorbij biedt acupunctuur in veel gevallen een alternatief voor de
moderne westerse geneeskunde. Een gesprek over een traditonele
Chinese geneeswijze en de toepassing ervan in de westerse wereld.

door Ton Rijninks

Wim Voorbij kwam in aanraking
met de acupunctuur tijdens een de-
monstratie-avond. Een acupuncturist
•prikte' hem toen m verband met zijn
hooikoorts. Het effekt was enorm. Zijn
hooikoorts verdween als sneeuw voor
dé zon. Wim Voorbij was voor acu-
punctuur gewonnen. Hij deed een op-
leiding voor acupuncturist aan het
Nederlands-Britse College voor Acu-
punctuur (Anglo-Dutch College of
Acupuncture). Een opleiding van drie
jaar in de klassieke Chinese acupunc-
tuur voor artsen, fysiotherapeuten en
natuurgeneeskundigen.

Wim Voorbij zegt nu dat men op dat
College het verkeerde uitgangspunt
hanteerde. Op de school geven Engelse
doctoren les in acupunctuur, maar
vanuit een westerse filosofie over ge-
neeskunde. Toen Wim Voorbij klaar
was met zij n opleiding ging hij dan ook
naar de European University of Tradi-
tional Chinese Medicine. Daar wordt
les in acupunctuur gegeven door Chi-
nese professoren vanuit de oosterse

filosofie. Wim Voorbij: „Dat vond ik
beter. Ik wilde de klachten van de pa-
tient kunnen begrijpen, er moest niets
vaags aankleven. Een oosterse tech-
niek hanteer je vanuit de oosterse ge-
dachten erachter."

Elementen
Om als westerling iets te kunnen

begrijpen van die traditionele Chinese
geneeskunde moet men eerst iets meer
weten over de denkbeelden erachter.
De traditionele Chinese geneeskunde
benadert de mens en zijn ziekten an-
ders dan de westerse geneeskunde. Er
bestaan banden tussen de mens, de
aarde en de hemel. De Chinezen gaan
ervan uit dat Yinn en Yang, twee ele-
menten in de natuur, óók in het men-
selijk lichaam aanwezig zijn. In het
gezonde lichaam houden Yinn en
Yang elkaar in evenwicht. Zodra dat
evenwicht verstoord wordt en het li-
chaam niet in staat is dat evenwicht te
herstellen, ontstaan ziekten. Is er te-
veel Yinn in het lichaam, dan over-
heerst Yang en wordt men ziek. En
andersom.

Eén van de belangrijkste boeken
over de Chinese geneeswijze (Nei
Chmg) omschreef ruim tweeduizend
jaar geleden de balans als volgt: „Als
Yinn en Yang met elkaar in even-
wicht zijn, dan is de geest vrij van
ziekte."

Volgens de Chinezen bevat alles, wat
zich tussen hemel en aarde bevindt,
energie, óók het menselijk lichaam.
Behalve bloed stroomt er ook energie

muieren van wetenschappelijk onder-
zoek.

Artsen krijgen in hun opleiding fa-
cultatief les in acupunctuur, maar die
opleiding is volgens Wim Voorbij
'ronduit slecht'. Wim Voorbij: „Wes-
terse artsen hebben geleerd de symp-
tomen van een ziekte te behandelen.
Als iemand pijn in zijn hoofd heeft,
behandelt de westerse geneeskunde
die pijn op zichzelf. Dan werkt acu-
punctuur niet. Een acupuncturist
zoekt de oorzaak van de pijn op en
probeert de oorzaak weg te nemen. Dat
vloeit weer voort uit de Chinese opvat-
ting, dat het menselijk lichaam als een
geheel moet worden bekeken. Volgens
de oosterse filosofie valt het lichaam
niet uiteen in onderdelen. Hier in het
westen gebeurt dat wel. Wij kennen
hier doktoren, die zich hebben gespe-
cialiseerd in één bepaald onderdeeltje
van het lichaam. Volgens de oosterse
geneeskunde kan dat niet. Alles hangt
met alles samen. De oosterse genees-
kunde werkt niet locaal. Vandaar ook
dat mijn behandelingen starten met-

• Acupuncturist Wim Voorbij behandelt met moxa-kruid een acupunctuurpunt onder de knie. Doel van de behandeling is
griep te voorkomen. (FOTO

door het lichaam. De volgende verge-
lijking verduidelijkt deze gedachte:
een lamp brandt door een constante
stroom van electricitiet. Komt er een
kink in de electrische bedrading, dan
gaat de lamp slechter branden. De
energie is te vergelijken met stroom, de
'electrische bedrading in het lichaam'
noemt men meridianen. Die meridia-
nen lopen door het hele lichaam.

Sceptisch
De circulatie van energie is de basis

waarop de acupunctuur zich baseert.

Gezondheid gaat samen met een even-
wichtige verdeling van energie in het
lichaam. Wie ziek is. heeft een ver-
stoorde energiestroom.,

Acupunctuur onderbreekt de ener-
giestroom in het lichaam op bepaalde
vastgestelde 'punten'. De acupunctu-
rist probeert door het inbrengen van
naalden de energie-doorstroming te
herstellen en te stimuleren. Elk punt
correspondeert met een bepaald or-
gaan of lichaamsdeel. Zo kan een nier-
patiënt worden behandeld via acu-

punctuurpunten op de voetzool of de
binnenkant van de enkel.

Wim Voorbij erkent dat veel mensen
nogal sceptisch staan tegenover deze
voor westerlingen nieuwe therapie.
Wim Voorbij: „Nieuwe patiënten heb-
ben vaak een lange weg van artsenbe-
zoek achter de rug. Ze komen dan bij
mij met in hun achterhoofd de ge-

moet hebben. Als we op de overheid
moeten wachten, duurt het nog een
hele tijd voor natuur/geneeskunde offi-
cieel erkend wordt. Men is nog héle-
maal niet bekend met natuurgenees-
wijzen, noch onder het publiek noch
bij de overheid. Er bestaat zelfs geen
registratie van mensen die zich acu-
puncturist noemen. Dat vind ik een
slechte zaak. omdat men nu niet weet
wie er met naalden aan de slag gaat.
De patiënten weten ook niet bij wie ze
terecht komen."

een aantal hele belangrijke vragen. Ik
vraag altijd aan mijn patiënten waar
de pijn zit, wat voor soort pijn het is
(bonkende hoofdpijn, steken in de zij
en dergelijke), waar mensen op reage-
ren (heb je last van koud weer, kun je
tegen grote hitte?) en welke situatie
verbetert of verslechtert de klacht
(hoofdpijn, die erger wordt rond het
middaguur). Aan de hand van de ant-
woorden, die ik op die vragen krijg,
krijg ik een bepaald totaalbeeld van de
zieke persoon. Daarna kan ik nog naar
de tong van een patiënt kijken en de
pols voelen. Bij het totaalbeeld past
een bepaalde behandeling, die de oor-
zaak van de klacht wegneemt."

Bijvoorbeeld

Erkenning

dachte 'Baat het niet, het schaadt ook
niet.' In het begin zijn mensen af-
wachtend en argwanend over mijn
behandelwijze. Het is nieuw en ze ver-
wachten er eigenlijk niet veel van. Als
blijkt dat een behandeling effect heeft,
worden ze enthousiast. Ik denk dat de
alternatieve geneeskunde het daarvan

Bij Wim Voorbij hangt een bordje
naast de voordeur van zijn huis in
Hoofddorp. Erkend door de 'Neder-
landse Vereniging voor Acupunctuur'
staat erop. De NVA is een onafhanke-
lijk organisatie, waarin acupuncturis-
ten verenigd zijn. De vereniging
neemt alleen leden aan, die een door de
NVA geaccepteerde opleiding hebben
gevolgd. De NVA houdt zich verder
bezig met het bevorderen van de inte-

. gratie van acupunctuur in de be-
staande gezondheidszorg en het sti-

Natuurlijk heeft Wim Voorbij voor-
beelden van behandelingen. Wim
Voorbij: „Eén van mijn patiënten
kwam met klachten over hoofdpijn,
duizeligheid en misselijkheid en af en
toe flauwvallen. Na onderzoek bleek er
sprake te zijn van een stagnerende
stroom van energie van de lever. Ik
heb toen een aantal punten behandeld
met naaldjes, die de blokkade ophie-
ven. Een soort activering van de meri-
diaan, die langs de lever loopt."

Een buurvrouw van Wim kwam met
kiespijnklachten bij hem. Zij stond op
het punt om op vakantie te gaan en
wilde van haar kiespijn af. Wim Voor-
bij: „Dat was mijn eerste naald, die ik
zette. Na drie-en-een-halve minuut

gebeurde er nog niets. Ik kreeg het wat
benauwd en vroeg me af of ik wel het
juiste punt had gekozen. Toen bleek de
behandeling toch te werken, m'n
buurvrouw raakte op slag haar kies-
pijn kwijt en is pas een jaar later naan
de tandarts gegaan. Tot die tijd had ze •
geen pijn meer gehad."

Zo zijn er nog meer verhalen te ver-
tellen. Wie kent niet de televisiebeel-
den van een operatie, waarbij de ver1

doving door acupunctuur teweeg
wordt gebracht. De patiént is geheel
bij kennis, maar voelt niets van de
operatie. Dat gebruik van acupunc-
tuur wordt ook in China echter niet
veelvuldig toegepast. Slechts vijf tot
twintig procent van alle operaties
vindt plaats onder acupunctuurver-
doving. Het gaat dan met name om
operaties, waarbij beschadiging van
gezichtsfuncties kan optreden.

• De Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) heeft een aantal indicatiege-
bieden aangewezen waarbij acupunc-
tuur een mogelijke geneeswijze kan' -
zijn. Op dat lijstje staan aandoeningen -
als verkoudheid, acute bronchitis,'
oogaandoeningen en kiespijn. In acu-
punctuur als verdoving bij operaties is
de belangstelling in het westen gering.

Wim Voorbij maakt gebruik van
verschillende vormen van therapie. Zo
gebruikt hij het moxa-kruid bij een
behandeling met naalden. De acu-*
punctuurpunten op het lichaam wor-
den behandeld met dit smeulend
kruid, zoals ook op de foto ie zien is.
Door de sterke verwarming op dat
punt wordt de behandeling ge'mtensi- .
veerd.

Symptomatisch
Wim Voorbij pleit voor officiële er-

kenning: „Ik vind het echt raar, dat
bijvoorbeeld de Menseridiecktheraple
(een actieve oefentherapie gericht op "
houdings- en bewegingsapparaat), be-"
dacht door één persoon, wel officieel
erkend wordt, maar de natuurgenees-
kunde, die al duizenden jaren met suc-
ces wordt beoefend, niet."

Volgens Wim Voorbij komt dat mede
door de westerse gedachten over gene-
zen. Hij vindt de westerse geneeskun-
de symptomatisch, dat wil zeggen dat
teveel de gevolgen van een kwaal wor-
den aangepakt. Volgens Wim is ziekte
nodig om het lichaam de kans te geven
zich te herstellen. Of zoals hij het zelf
zegt: „Ziekte is een poging tot herstel
van het lichaam. We moeten het li-
chaam begeleiden om Yinn en Yang
weer in balans te brengen."

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2
daffriljks Inzenden

van loederen
IN- en VERKOOP

Tevens verhuur
serviesgoed, tafels

en stoelen.
Inlichtingen:

02507-12164
Of 13713
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part. adres,
uitsl. flat, die ± 5
maanden per jaar
mijn kat (langhaar
pers) wil verzorgen
en in huis nemen
tegen redelijke
verg.

Tel. 02507-19250.

en
biedt u de unieke kombinatie van:
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59,50v.a.

Aanbieding geldig t/m 26 april
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PASSAGE 20 - TEL 02507-16309
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GEZELLIG PARTERRE APPARTEMENT
MET ZONNIGE TUIN EN GARAGE

Indeling: woonkamer met open keuken,
slaapkamer, douche en toilet

Vraagprijs ƒ 85.000,~k.k.
Inl. mak. o.g.

H. W. Coster
Telefoon 15531

Te koop gevr.

2- of 3-kamerflat
Zandvoort

Schriftelijke opgaaf

Z.V.S.,
Postbus 247, 2040

AE Zandvoort

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

in al uw
bloemwerken

Voor de juiste
keus dan

naar
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

Zandvoort
voor 1 pers.

GESTOFF.
KAMER

eigen kookgel.
Gebr. d.t. ƒ400,-.

Borg ƒ 800,-.

Inl. 02507-15212
na 20.00 uur

FOTO QUEUE
Compleet

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1,
Zandvoort
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Nederlandse academie l
voor medische secretaressen •
Planciusstraat 11, 1013 MD Amsterdam
Telefoon 020-227447

eenjarige beroepsopleidingen

L,

(aanvang september)

Dagopleiding medisch secretaresse
(NAMS);
Dagopleiding doktersassistente (ASOP);
Avondopleiding medewerk(st)er medische
admin. met vervolgopleiding tot medisch
secretaresse.

en *

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

't Kinderwinkeltje
Buureweg 1-3
Zandvoort

WEEKAANBIEDING

Te koop

GROTE
VRIESKIST
merk Caravell, zeer
goede staat, ƒ 325,-.

Tel. 02507-13367

word ook
bloeddonor

020-123456

Amsterdam
en omstreken.

PARGDL
Abonnees van HET PAROOL ontvangen iedere
maandag PAROOL SPORT.

PAROOL SPORT is een complete sportkrant, van
minstens 16 pagina's, op handig weekend formaat.

PAROOL SPORT staat boordevol nationaal- en
internationaal sportnieuws, uitslagen, voor- en
nabeschouwingen.

Kortom, PAROOL SPORT is onmisbaar voor de ware
sportliefhebber!

SPORT
Wij geven u nu de kans voordelig kennis te maken
met HET PAROOL en PAROOL SPORT.

Wanneer u de bon hiernaast invult en zonder
postzegel naar ons toestuurt, ontvangt u 4 weken
Het Parool (met iedere maandag Parool-Sport) voor
maar ƒ 9.90.

Natuurlijk kunt u ons ook even bellen, het
telefoonnummer is

020-562.6266

Bezorg mij vier weken Het Parool
(met iedere maandag Parool Sport)
voor maar ƒ 9.90

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats: _

Bank/Gironr.:

Telefoon:

Daarna word ik abonnee. Ik betaal per:

D maand ƒ 21,45 D kwartaal ƒ 64,25

Deze bon, zonder postzegel, sturen aan Het Parool, Antwoordnummer 2470,1000 PA
AMSTERDAM.
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Dichtbundel van
oud-Zandvoorter

ZANDVOORT - Van oud-Zand-
voorter Jan van de Wetering is
onlangs postuum een dichtbundel
uitgebracht. In de bundel van
Van de Wetering, die bekendheid
genoot als de schrijvende kapper
Figaro, is ook een aantal herinne-
ringen aan zijn Zandvoortse tijd
opgenomen. Het boekje is getiteld
Weja' en werd uitgegeven door de
zoon van de in 1984 overleden kap-
per/dichter.

'Jan van de Wetering is onder meer-
dere namen door het leven gegaan.
Voor zijn loopbaan als dichter reser-
veêrde hij poëtisch klinkende namen
als Dovéte, Weja (een afkorting van
jan van de Wetering) en Figaro. On-
der de laatste benaming kende het
Zandvoortse publiek hem. 'Figaro', ge-
Icozen omdat Van de Wetering het
Icappersvak beoefende, besloeg de pe-
riode van 1960 tot 1975 toen hij in de
badplaats werkzaam was. De van oor-
sprong van de Velu we afkomstige kap-
pef/dichter keerde 11 jaar geleden te-
rug naar zijn geboortegrond. Hij pu-
bliceerde daar wekelijks in het plaat-
selijke blad 'Nunspeet Vooruit'.

De gedichten van Van de Wetering,
de bundel Weja bevat er in totaal 86,
hebben een veelal religieus/filosofisch
karakter. Maar de oud-Zandvoorter
goot ook persoonlijke herinneringen
n een dichtvorm. Zoals in het vers Die
Natte Zomer:
Toen ik door het venster staarde
van mijn buurmans paviljoen,
•peelden golven woest en grimmig
en er was geen klap te doen.
Buurman maakte van verveling
vat figuurtjes in het zand;
zoonlief speelde in 21771 eentje

indiaantje op het strand...
Twee, driehonderd jaar geleden
moet het ook 20 sijn geweest
dat een zomer is verregend;
't staat me niet meer voor de geest.
Wat ik wel weet, deze zomer
wordt een stuk geschiedenis;

• optimaal comfoor aan windkracht,
geen depressie gaat ons mis.
Alle hoge-druk-gebieden
sijn het spoor naar Zandvoort kwijt
minimale minibaren
en vol super-nattigheid.
Toen ik na dit "strandgenoegen"
thuis kwam was mijn Eva kwaad,
want ik had de jas vergeten
en bezat geen droge draad...
In 'Weja' staan ook een paar gedichten
van de hand van Thomas van de Wete-
ring, de zoon van de kapper/dichter.
Hij traü in de voetsporen van zijn va-
der en zette ze.èen heus gedichtenbu-
reau op. Bureau 'Wetha schrijft op
verzoek voor jubilea, bruiloften an an-
dere bijzondere bijeenkomsten. In een
interview met het Amstelveens Week-
blad vertelde hij verleden jaar: "Mijn
vader was de laatste maanden voor
zijn dood te ziek om nog gedichten te
maken. Hij stuurde mij de opdrachten
door om de gedichten af te maken. Het
aantal opdrachten loopt nu weer wat
af, omdat mensen weten dat mijn va-
der is overleden. Mensen stappen niet
altijd automatisch naar mij toe, omdat
ze niet altijd weten dat ik ook gedich-
ten schrijf".

"Het schrijven van gedichten is een
eigenschap die ik van mijn vader heb
meegekregen. Je kan het maken van
gedichten niet leren, het is een gave".
Het boekje 'Weja' is voor de somma
van 9,90 verkrijgbaar bij boekhandel
De Krocht, Grote Krocht 17 en bij de
AKO, Kerkplein 11.

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu-
wen
Heilige doop, medewerking Herv.
Kerkkoor. Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK
Zondag: 10.00 uur: Ds. E. Th. Thijs,
Blpemendaal. Kindernevendienst en
crèche.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
Zondag 20 april: ds. H. J. J. v. Waveren,
Haarlem.
ROOMSKATHOHEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor.
Thema: "Hij gaat door". Celebrant
H.J. Kaandorp.

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag 09.30 uur: zondagsschool, bij-
belgespreksgroepen
10.30 uur: morgendienst, dhr.J.IJne-
ma.

19.00 uur: avonddienst.
Woensdag 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond.
NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND •
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag om 15.00 uur, tel. 14878.
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
•woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

WEEKENDDIENSTEN
HUISARTSENPRAKTIJK
VOORD: tel. 19507.
rts: Bart van Bergen

NIEUW

IUISARTSENPRAKTIJK G J J. Mol
n P.C.F. Paardekoper: tel. 15091.
rts: G.J.J." Mol
'erdere inlichtingen omtrent de

weekenddiensten worden verstrekt
ia de telefoonnummers van de huis-
rtsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
el. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
2499.

PAND ARTS: Hiervoor de eigen tand-
rts bellen.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
ie over de dienstdoende wijkverpleeg-
undige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
oort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
5847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
4444.
spreekuur wijkfunctionaris Noord
Guido van Schagen) maandag 11.00-
2.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van

Dagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
IVijkfunctionaris Centrum (Peter.
iCuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
9.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
iogeweg.

Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: tel. 12600.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.
DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak.
PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

Wisseling wacht bij Mensendieck
ZANDVOORT - Op vrijdag 25 april

liedt Mensendieck-lerares mevrouw
lenée Thunissen haar patiënten en
x-patiënten een informele afscheids-
eceptie aan in het Gezondheidscen-
rum aan het Beatrixplantsoen. Me-
rouw Thunissen maakt tevens van
eze gelegenheid gebruik om haar op-
olgster, mevrouw Judith Pijpers,

i oor te stellen.

Mevrouw Pijpers heeft de praktijk
" ifentherapie-Mensendieck op dins-
lag 15 april overgenomen, na prak-

tijkervaring opgedaan te hebben in
Zaandam en Alkmaar. Vorig jaar vol-
tooide zij haar opleiding bij de Stich-
ting tot Opleiding van Oefenthera-
peuten-Mensendieck te Amsterdam.

Na een periode van zeven jaar in
Zandvoort, vertrekt mevrouw Thunis-
sen naar Spanje, waar zij een nieuwe
praktijk Oefentherapie-Mensendieck
gaat opbouwen.

De receptie vindt plaats tussen 17 en
18.30 uur.

ettereen leest de krant altijd en overal, leest de krant al

Haarlem
kandidaat
Paralympics

HAARLEM - De stad Haarlem heeft
zich officieel kandidaat gesteld voor de
organisatie van de Olympische Spelen
voor Gehandicapten in 1992. Tijdens
een bijeenkomst in de Gravenzaal van
het stadhuis werd maandagmiddag 14
april het „Bidbook" aangeboden aan
het hoofdbestuur van de Nederlandse
Invaliden Sportbond. Haarlem is één
van de zeven kandidaten. Arnhem, As-
sen, Amersfoort, Eindhoven, Hengelo,
Utrecht zijn de andere.

In juni wordt beslist welke stad de
Paralympics krijgt toegewezen. Als
één van de sterke punten noemt Haar-
lem in haar haalbaarheidsrapport de
combinatie met Amsterdam als kandi-
daat voor de Olympische Spelen in
1992. Het gemeentebestuur van Am-
sterdam heeft zich inmiddels in prin-
cipe bereid verklaard een deel van het
te bouwen Olympisch Dorp aan Haar-
lem af te staan voor de huisvesting
van de deelnemers aan de Paralym-
pics.

Ander belangrijk voordeel van
Haarlem zijn de dicht bij elkaar gele-
gen accommodaties. De inspanningen
die Haarlem zich inmiddels heeft ge-
troost de beoefening van de gehandi-
captensport in de regio Zuid-Kenne-
merland te bevorderen was al eerder
aanleiding voor de Nederlandse Inva-
liden Sportbond de Stichting Gehan-
dicaptensport Haarlem het predikaat
„voorbeeldfunctie" te geven.

De Haarlemse begroting sluit op 22,2
miljoen gulden.

Jazz Club brengt
Rob Hoeke's
R & B
HAARLEM - Eén van Nederlands

beste blues- en boogie-pianisten, de
Haarlemmer Rob Hoeke, treedt mor-
gen, vrijdag 18 april op in de Haarlem-
se Jazzclub. De pianist wordt begeleid
door zijn vaste rythm- en blueskwar-
tet bestaande uit Wil de Meyer - gi-
taar, Jan de Jong - bas en Paul Lagaay
- drums. Het concert begint om 22 uur.

Rob Hoeke is volledig autodidact,
met een instinctief gevoel voor blues
en bijzonder improvisatievermogen.
Hij bezit een strakke, onopgesmukte
speel trant die vrijwel ieder publiek
aanspreekt. Vier jaar achtereen werd
hij winnaar Oude Stijl Festival Loos-
drecht. Rob heeft inmiddels 18 L.P's en
35 singles op zijn naam staan.

Enige tijd geleden beschadigde Rob
bij een ongeval zijn linkerhand. Men
vreesde dat hij niet meer zou kunnen
spelen, maar inmiddels heeft hij over-
duidelijk het bewijs van het tegendeel
geleverd. Naar Rob Hoeke en zijn
kwartet luisteren en kijken zal ook
deze vrijdagavond weer een evene-
ment zijn.

Beethoven in mei
HAARLEM - Het Noordhollands

Philharmonisch Orkest brengt ook dit
jaar gedurende de maand mei een
unieke Beethovencyclus in het Con-
certgebouw te Haarlem. De concerten
staan onder leiding van de dirigent
Thomas Sanderling en zullen worden
gehouden op de dinsdagen 6, 13 en 20
mei, aanvang kwart over acht.

De beroemde pianist Daniel Wayen-
berg vertolkt in deze cyclus zes piano-
concerten. De programma's luiden als
volgt:
6 mei: Ouverture Coriolan

Pianoconcert no. l

Pianoconcert no. 3
13 mei: Ouverture Fidelio

Pianoconcert no. 2

Pianoconcert no. 4
20 mei: Pianoconcert no. 5

Pianoconcert no. 6

Klassieke
motorfietsen

ZANDVOORT - Op het circuit is
zaterdag 19 april een demonstratie
van klassieke motorfietsen. Deze
wordt georganiseerd door de stichting
Eenhoornfederatie, in het kader van
het 100-jarig bestaan van de automo-
biel en de motorfiets. Tijdens de mani-
festatie zullen vooral klassieke motor-
fietsen uit de jaren 40, 50 en 60 worden
getoond. Daartussen bevinden zich
bekende merken als BMW, Ducati en
Triumph. Het evenement is gratis toe-
gankelijk. Voor een bezoek aan het
rennerskwartier wordt 5 gulden in re-
kening gebracht. De demonstraties
beginnen om 13 uur; de trainingsrit-
ten om 10 uur.

Titel voor
Z.meeuwen-jeugd

ZANDVOORT - Na het goede toer-
nooi in Straatsburg zette de A-junio-
ren van Zandvoortmeeuwen de prima
resultaten voort en dat resulteerde in
een kampioenschap. NAS was de te-
genstander en probeerde tevergeefs de
scoringsmachine van de Zandvoorters
te stoppen. Het bleek dat een kampi-
oenswedstrijd anders is dan vorige
wedstrijden en Zandvoortmeeuwen
kwam niet echt in het ritme.

Toch werd het een gemakkelijke 5-0
overwinning en met nog vier wedstrij-
den voor de boeg kan geen enkele vere-
niging in de buurt van Zandvoort-
meeuwen komen. De Zandvoorters
scoorden tot nu toe 98 doelpunten en
gaan op jacht naar de 100ste treffer.
Na afloop bloemen voor spelers en be-
geleides en feest in de kantine aan de
Van Lennepweg.

HET PARGDL

ÓÓK OP ZATERDAG

door Bertus Voets

De nalatenschap
van Van der Werve
rrioenbisschop Codde in 1685 al be-
•*• gon te trekken aan de jonge pas-
toor van Zandvoort, S. v. d. Werve,
om hem elders anders in te zetten,
schreef Stephanus een eerbiedig
briefje aan zijn bisschop dat hij pas
wilde vertrekken als „de zaak Zand-
voort" goed geregeld was. Zeker, er
was een kerkje maar het grote pro-
bleem was de exploitatie.

Er moest een pot voor onderhoud
zijn maar bovenal een fonds worden
gevormd, waaruit men, zonder een
beroep te doen op de gemeente de
pastoor kon betalen.

Omschrijving
In 1687 was dit zo goed als rond.

Van der Werve kon met een gerust
hart naar Noordwijk gaan. De bis-
schop had nog geen definitieve op-
volger voor hem gevonden. Hij vond
dat Zandvoort recht had op een
priester die zich met hart en ziel gaf
en deze vond hij in zijn meest ver-
trouwde priesterstudent C. F. Krijs,
een telg uit een bekend Amsterdams
koopmansgeslacht. Tot de tijd dat
deze zijn studies voltooid had, werd
de gemeenschap Zandvoort waarge-
nomen door kapelaan C. Lap.

Toen het dan zo ver was dat Krijs
naar Zandvoort kon komen, stelde
v. d. Werve voor alles nog eens pre-
cies op schrift te zetten, zodat een
pastoor van Zandvoort wist waar
hij aan toe was. Deze bijzondere lijst
is terecht gekomen in de stukken
van de aartspriesters en onder num-
mer 240 in het bisschoppelijk ar-
chief opgenomen.

Kerk en land
Het belangrijkste was het bezit

van de kerk en het achter liggende
land dat de naam „wijtje" droeg. De
kerk, omschreven „als het huys daer
de kerck in gehouden wert" was
eerst eigendom geworden van kape-
laan J. Schaep die toen v. d. Werve
nog student was de zaak voor hem
had waargenomen.

In die jaren, toen de katholieke
kerk als zelfstandige kerk niet werd
erkend, moest men een kerkgebouw
op naam van een persoon uit de
plaats zetten maar in Zandvoort
kon men zonder enige moeilijkheid
dit op naam van de pastoor zelf zet-
ten. Toen in 1684 v. d. Werve als
pastoor naar het dorp was gekomen,
werd dit huis en land wat door zijn
eigen familie was aangekocht „bij
ren versael overgedragen oen Ste-
phanus v. d. Werve". Het land ach-
ter de kerk liep van de Kousepaal tot
aan de grens van de duinpan de
tegenwoordige zeestraat. Het bracht
niet zoveel op: alleen in het midden
konden nog aardappelen verbouwd
worden.

Een zekere Willem Seymens Duyn
had dat land gepacht. Hij had be-
loofd voor zover het in zijn vermo-
gen lag daar vruchtbare grond van
te maken en in overeenkomst met de
familie v. d. Werve had hij in 1687
een huurcontract gesloten voor zo-
lang hij wilde en daarvoor was een
jaarlijks huurbedrag van tien gul-
den vastgesteld. Het was niet hoog

maar het ging er om een soort bouw-
land in de duinpan te krijgen waar
alle armen zonder onderscheid vn
geloof, van konden profiteren.

Het salaris
Het salaris van de pastoor was

vastgelegd in twee stukken van voor-
gangers. De eerste kapelaan Corneli-
us Heynsius had bij een notaris in
Haarlem f 400 belegd om uit de ren-
ten een vaste pastoor te betalen. In
de eerste tijd was altijd een kape-
laan Van de Hoek uit Haarlem voor
de Zandvoorters aangewezen. Hij
had inkomsten van zijn pastoor en
hoefde dus niet het rentegeld voor
zjn onderhoud.

De notaris M. Piarck die dat be-
heerde, had de renten goed belegd
zodat het een aardig kapitaaltje was
geworden, toen er een pastoor kwam
streek hij de rente voor zijn onder-
houd op „laetst voorschreven betaelt
versctieenen Jacob 1687" toen v. d.
Werve werd opgevolgd tijdelijk door
kapelaan Lap. Deze kon er geen
recht op doen gelden.

Maar van die rente kon de pastoor
niet leven. De familie V. d. Werve
kocht voor f 1000 een staatsobligatie
„ten behoeve van de pastorije van
Zantvoort" en dat vulde aardig aan.
De deken van Kennemerland J. de
Groot die bij de aanstelling van een
vaste pastoor door de bisschop
nauw was betrokken zette nog eens
driehonderd gulden vast zodat er al
met al een grondsalaris van onge-
veer f 150 was vastgesteld.

Armenzorg
Niet alleen konden de armen

profiteren van het wytje, ook was er
voor hen een fonds gevormd. Petrus
van der Wiel, de tweede kapelaan in
het dorp had daarvoor een bedrag
van f 675 belegd „ten behoeve van de
catholijke ende niet catholijke ar-
men in Zantvoort ten laste van de
vrienden en de erfgenamen van
voornoemden heer Petrus v. d.
Wiel". De bedoeling was duidelijk:
De goed gesitueerde familie zou bij
het uitdelen van het geld wel 20 on-
der de indruk komen van de benar-
de situatie van Zandvoort dat ook
zij in de beurs zouden tasten en dat
gebeurde.

Maar ook wilden katholieken die
wat konden missen niet achter blij-
ven. In het fonds van de armen be-
vindt zich een obligatie van f 200
capitael ten laste van Willem Arent-
ze voorman van Zantvoort tegens
vier ten hondert. Arentze was een
visser met eigen schuit, had het zo-
ver gebracht dat hij ook in het be-
stuur wat had te zeggen en hij meen-
de zoals hij aan anderen vertelde
„uit dankbaarheid aan de hemel
verplicht te zijn om te helpen". Zo
leek het maar weinig toen alles op
verzoek van v. d. Werve voor pastoor
Krijs op papier werd gezet. In wer-
kelijkheid was het, in vergelijking
van een vast inkomen waarover an-
dere kerken konden beschikken
veel, zodat de zege van v. d. Werve
groot was.

Klaverjassen
in Haarlem

HAARLEM - Speeltuin D.V.S. orga-
niseert vrijdag 18 april een klaverjas-
tournooi in haar klubgebouw aan de
Clovisstraat. Aanvang 20.00 uur. In-
schrijving a f2,50 per persoon aan de
zaal, vanaf 19.30 uur. De opbrengst
van de avond wordt besteed aan het
jeugdwerk. Voor inlichtingen kan
men bellen 023-382927.

Rode Kruis bijeen
ZANDVOORT - De Zandvoortse af-

deling van het Nederlandse Rode
Kruis houdt op vrijdag 2 mei een alge-
mene ledenvergadering. De bijeen-
komst wordt gehouden in het Rode
Kruisgebouw aan de Nic. Beetslaan
14, vanaf 20 uur.

Op de agenda staan ondermeer het
jaarverslag van de welfare en het jaar-
verslag van de colonne.

Postzegelnieuws
ZANDVOORT - De Zandvoortse

Postzegelclub organiseert vanavond,
donderdag 17 april een "snuffelavond"
in het Gemeenschapshuis. Deze club-
avond, waarbij geen veiling plaats-
vmdt, begint om 20 uur.

Er wordt gelegenheid geboden om .
alles betreffende de handel en wandel
van postzegels aan de weet te komen.'
Daarnaast wordt er informatie ver-
strekt omtrent de vele activiteiten van
de Zandvoortse Postzegelclub. Belang-
stellenden zijn van harte welkom.

In de Openbare Bibliotheek aan de
Prinsesseweg houdt de Zandvoortse
Postzegelclub tot het eind van deze
maand een expositie rondom de theV
ma's "Mineralen op postzegels" en.
"Borduurwerk op postzegels". De ten-
toonstelling kan worden bezichtigd
gedurende de openingsuren van de
bibliotheek.

"Stracche Nelli"
in De Sneeuwbal

ZANDVOORT - De populaire pop-.
groep "Stracchi Nelli" wordt op zater-
dag 19 april verwacht op het podiun\
van De Sneeuwbal, Herenweg 111 te,
Heemstede. Deze groep, die oorspron-
kelijk bekendheid genoot onder de _
naam "Harry Chest", besloot vorig','
jaar om als "Stacchi Nelli" verder te " j
werken. l

Alle nummers die ten gehore worden
gebracht zijn door de leden zelf ge- ,
schreven. De liedjes bevatten een flin- .
ke dosis "funk", de muziekstijl die eind'.
1982 ontstond als reactie op de punk- t'
muziek. Met behulp van de zangeres'
Ella groeide de groep eind 1985 uit tot'
een hechte formatie, die garant staat '
voor vrolijke en swingende avond. De '
vele kritieken variëren van "geolied en
strak", "zelfverzekerd en vrolijk" tot '
"een verademing" en "het produceren '
van een volwassen groove".

Er is de laatste tijd druk gewerkt aan
een nieuw repertoire. Zangeres Ella is1

vervangen door Marco v.d. Klundert
op toetsen en verder bestaat "Stracchi
Nelli" uit: Lex Drayer - gitaar en zang,
'Jeroen den Hengst - gitaar en zang,
Sjoerd Fennema - slagwerk, Teun
Janssen-Schoonhoven - basgitaar.

De avond begint om 20 uur, de toe-;
gang bedraagt vijf gulden per persoon..

Kleuretsen
en keramiek

HAARLEM - De kunstenaars Laeti-
tia de Haas uit Amsterdam en Rien
Wensma uit Alkmaar houden een ex-
positie in Gebouw Noord-Holland te
Haarlem. De Haas toont vooral reeen-
te schilderijen en kleuretsen. Van
Wensma zijn naturalistische sculp-
tuurtjes te bezichtigen.

De expositie wordt vrijdag 18 april
20.00 uur geopend door graficus Theo
Ros, en duurt tot en met 14 mei. Ope-
ningstijden: werkdagen 09.00-17.00
uur. De toegang is gratis. Het gebouw
bevindt zich op de hoek Spaarne-
Schipholweg.

Een kleurets van Laetitia de Haas.

KLM bestelt nieuwe
generatie Jumbo Jet

AMSTELVEEN - De KLM
heeft bij de Amerikaanse vlieg-
tuigfabriek Boeing zes 747
Jumbo Jets besteld van de al-
lernieuwste versie, de 747-400.
Daarmee is de KLM de eerste
Europese luchtvaartmaat-
schappij, die dit type heeft be-
steld. Wel gingen de Ameri-
kaanse Northwest Oriënt Air-
lines en Singapore Airlines de
KLM voor.

De 747-400's vervangen bij de KLM
de zes oudste Jumbo Jets, die vanaf
1970 in dienst zijn. Deze worden name-
lijk niet, zoals de overige KLM Jum-
bo's, door Boeing van een verlengd bo-
vendek voorzien. Daarvoor zijn ze al te
oud. De KLM heeft daarnaast twee
originele Jumbo's met verlengd bo-
vendek (747-300) en krijgt er in sep-
tember een derde bij.

De Boeing 747-400 is eveneens van
een verlengd bovendek voorzien. Het
opvallendste uiterlijke verschilpunt

zijn de zogeheten 'wmglets' op de vleu-
geltips, verticale hulpvlakken van 1,80 -
nieter hoogte, die de aerodynamische
eigenschappen van het vliegtuig ver-
beteren. De spanwijdte van de vleugel
is ook met 1,80 meter vergroot. Andere
verschilpunten zijn het gebruik van
nieuwe lichtere aluminium-legerin-
gen en het toepassen van koolstofrem-
men ter vermindering van het ge-
wicht.

De cockpit wordt uitgerust met digi-
tale instrumenten ' (computers) en
beeldschermen, wat1 het mogelijk
maakt dat de 747-400 met een twee-
koppige cockpitbemanning kan wor-
den gevlogen. De huidige 747's worden
door drie man bestuurd, twee vliegers
en een boordwerktuigkundige (bwk).
Op de 747-400 komt de bwk te verval-
len. Dankzij de computers wordt in de
cockpit een vermindering van 50 pro-
cent van alle lampjes, schakelaars en
meters in vergelijking met de 747-300.
De nieuwste uitvoering van de Jumbo
Jet gebruikt per stoel ongeveer 10 pro-
cent minder brandstof dan de 747-300.
De nieuwe Jumbo's worden in 1989 en-
1990 a.fgeleverd.

Meer winst voor Fokker
SCHIPHOL - De vliegtuig-

fabriek Fokker heeft in het
afgelopen jaar de winst met 40
procent zien stijgen tot 33 mil-
joen gulden. Ondanks een klei-
ner aantal afleveringen van
nieuwe vliegtuigen in 1985 in
vergelijking met 1984 en de
hoge ontwikkelingskosten van
de nieuwe toestellen Fokker 50
en Fokker 100, konden de re-
sultaten worden verbeterd.

Voordeel had Fokker van het feit dat
er minder financiële voorzieningen
hoefden te worden getroffen voor lage-
re opbrengsten van de laatste F27's en
F28's, die nog worden gebouwd. De

omzet weerspiegelde het kleinere aan-
tal afleveringen: de omzet aan vlieg-
tuigen, reservedelen en diensten daal-
de van ƒ 1562 miljoen in 1984 naar
ƒ 1339 .miljoen in 1985. Overige be-
drijfsopbrengsten stegen (zoals ont-
wikkelingswerk voor rekening van het
Nederlands Instituut voor Vliegtuig-
ontwikkeling en Ruimtevaart) van
ƒ 206,5 miljoen in 1984 tot ƒ 317,3 mil-
joen in 1985.

Fokker is vooral tevreden over de
ontwikkelingen in de vliegtuignieuw-
bouw, de ruimtevaart en de handels-
activiteiten. De financiële positie van
Fokker is in het afgelopen jaar aan-
zienlijk verbeterd dankzij vooruitbe-
talingen op de vele orders die in 1985
zijn geplaatst.

HOE VERKOOPJE
EEN PAS VOLTOOID

SCHILDERIJ

adverteer in de krant



IWOONINFORMATIE Nieuwsblad
Donderdag 24 april 1986 Los nummer ƒ1,- Editie:30 Oplage: 4.300

WATER-
STANDEN

HNJ LENGTE (MM) = 00035
VATERSTANDEN
atum HW LW HW LW

14 apr 04.0101.4416.1712.14
'5 apr 04.39 02.01 16.59 12.48

-È6 apr 05.19 05.51 17.42 13.22
17 apr 06.00 01.34 18.26 14.03
>8 apr 06.42 02.21 19.13 14.47
29 apr 07.27 03.09 20.07 15.34
30 apr 08,20 03.58 21.16 16.28

mei 09.50 04.51 22.31 17.46
vlaanstanden: donderdag 1 mei LK
S.22 uur
toodtij: 1 mei NAP + 40 cm
22.51 uur

's weggesleept
- on ZANDVOORT - Op zondag heeft de
tlmjbolitie in totaal drie auto's moeten
"•/^vegslepen. Twee auto's stonden on-
"'" rechtmatig geparkeerd op een invali-
Krn/tle-parkeerplaats. De derde auto werd
ïsveweggehaald, omdat het voertuig bin-
^v^nen vijf meter van een straathoek
)U Kwerd aangetroffen.

Schenking voor
monument

ZANDVOORT - De Stichting
Komitee Zomerzegels heeft in elke
provincie een plaats uitgekozen
en een schenking gedaan, waar-
door een monument-adoptie kan
worden gedaan. Voor de provincie
Noord-Holland is' dit Zandvoort
geworden. De schenking is be-
stemd voor het zogenoemde "Vlie-
gersmonument", dat zich bevindt
op het Kromboomsveld in de Wa-
terleidingduinen, .

Gedurende de ochtend van 2
mei zullen leerlingen van de Mr.
G.J. van Heuven Goedhartschool
een krans leggen bij dit monu-
ment. Het bestuur van de Water-
ïpirtinsduinen verleent hierbij
volledige medewerking. Deze
kransiegging wordt gedaan in het
kader van het door de Stichting
Februari 1941 gestarte project
"Adopteer een Monument", waar-
bij men ondermeer scholen pro-
beert te interesseren voor de adop-
tie van één van de circa 800 oor-
logs-, verzets- en bevrijdingsmo-
numenten. De bedoeling van de
adoptie is om deze monumenten,
met behulp van de financiering
door onder andere de Stichting
Komitee Zomerzegels, te verzor-
gen en in stand te houden.

Op deze dag zal tevens in de
raadszaal van het gemeentehuis
de officiële adoptie plaatsvinden
van de twee oorlogsmonumenten,
die op Zandvoorts grondgebied
staan: het reeds genoemde Vlie-
gersmonument en het verzetsmo-
nument in het Vijverpark.

ZANDVOORT- De VVD is aan
. de wens van de PvdA tegemoet ge-
komen om Jan Termes (D'66) als
wethouder in het nieuwe college
op te nemen. Dit betekent dat het
CDA, dat Van As als kandidaat
naar voren had geschoven, de ko-
mende vier jaar met een voor haar
onverwacht minder invloedrijke
rol genoegen zal moeten nemen.
De nieuwe samenstelling van het
college, waarin verder.Van Car-
spel (VVD) en Aukema <PvdA) zit-
ting zullen nemen, kwam tot
stand nadat de socialisten water
in de wijn hadden gedaan. Zij zien
af van de portefeuille Sociale Za-
ken.

Er waren donderdagavond drie
schorsingen nodig om de VVD over-
stag te laten gaan. De liberalen had-
den in eerste instantie te kennen gege-
ven dat een CDA-wethouder hen het
meest welkom was. "Het college moet
een zo breed mogelijk draagvlak krij-
gen. We constateren dat D'66 over
twee zetels beschikt en het CDA over
drie. Dus is het redelijk dat we voor het
CDA kiezen", aldus Van Carspel. De
christen democraten konden zich ui-
teraard in die opvatting vinden.
Maar de PvdA, met in het kielzog D'66,
huldigde een geheel andere zienswijze.
Ineke Wind wees op de 'enorme winst'
van haar partij en de vijfde zetel die de
socialisten op het nippertje was ont-
gaan. Zij stelde dat de PvdA zich alleen
zou kunnen herkennen in een college
waarin de kandidaat van D'66 zou zijn
opgenomen. Uiteindelijk is die partij
met een groot deel van de PvdA-stem-
men aan haar tweede zetel gekomen:

"Met deze nauwverwante progresieve
hervormingspartij zitten we ook vaak
op één lijn. Bovendien heeft de kandi-
daat van D'66 in het verleden goed als
wethouder kunnen functioneren. Hij
heeft een goed bestuurlijk inzicht en
dat geeft rust. Dat is van groot be-
lang", aldus Ineke Wind.

CDA buitenspel gezet

VVD kiest voor
wethouder D'66

lend. Ik werp verre van me dat onze
kandidaat bestuurlijk minder voor
zou stellen".
Na de opmerking dat er sprake is van
een 'pijnlijke grote wond' verlieten de
CDA-raadsieden de vergadering. De
partij zal niet verder aan de, vrijwel
volledig afgeronde, college-onderhan-
delingen deelnemen.

Verdeling
De socialisten hadden echter nog

een pijl op hun boog. In het pakket van
hun kandidaat-wethouder hadden ze
naast bijvoorbeeld de portefeuilles fi-
nanciën en economische zaken ook
sociale zaken willen onderbrengen.
Dat ging de VVD te ver. Behalve dat
Van Carspel nogmaals de bestuurlijke
kwaliteiten van CDA-kandidaat Van
As prees, zei hij daar nooit mee ac-
coord te kunnen gaan: "Dat levert een
onevenredig zware wethouderspost
op". D'66 liet meteen al weten van dit
onderwerp geen halszaak te willen
maken.

Impasse
Om uit de impasse te kunnen komen

-geen enkele partij was tot een stand-
punt-wijziging bereid- werd een
schorsing ingelast. De 'oplossing' van
de VVD, om de PvdA tegemoet te ko-
men en sociale zaken bij financiën on-
der te brengen (en het CDA daarmee
aan een wethouderszetel te helpen),
werd krachtig door de socialisten en
D'66 van de hand gewezen. Het CDA
liet opnieuw een instemmend geluid
horen, maar daarmee kwam men geen
stap verder.

Na beraad kwam de PvdA met een
nieuwe variatie: men zou afzien van
sociale zaken, mits de wens om D'66
aan een plaats in het college te helpen
gehonoreerd zou worden.
Een nieuwe schorsing was nodig om de
VVD op haar eerder ingenomen
standpunt te laten terugkomen.
Schoorvoetend bekende Van Carspel

dat men 'in de gegeven politieke
krachtsverhoudingen' D'66 als coali-
tie-partner moet aanvaarden: "Een
moeilijke keuze", aldus de liberaal,"
het CDA had onze voorkeur en we ac-
cepteren D'66 met bloedend hart in
het college".

De voorkeur van D'66 boven het
CDA maakte, begrijpelijk, teleurge-
stelde reacties los bij de christen demo-
craten. Peter Ingwersen sprak van een
'duidelijk subjectieve keuze'. En vol-
gens hem gaat het college in de ko-
mende vier jaar 'een uiterst links be-
leid' tegemoet: "Ik vraag me af hoe dat
moet. In ieder geval is het voor onze
kandidaat allemaal uiterst teleurstel-

In het college zullen naast Termes,
Aukema (PvdA) en Van Carspel (VVD)
zitting nemen. De portefeuille-verde-
ling is als volgt: Van Carspel krijgt
Ruimtelijke Ordening, Publieke Wer-
ken en Woningbouw en Milieu toege-
wezen; Aukema pakt zijn oude porte-
feuille met daarin Financiën, Econo-
mische Zaken, Personeelszaken en So-
ciaal Culturele Zaken weer op. Termes
krijgt Sociale Zaken, Volksgezond-
heid, Huisvesting, Sport en Maat-
schappelijk Welzijn onder zijn beheer.
Voor burgemeester Machielsen blijft
dan Openbare Orde en Veiligheid en
de algehele bestuurlijke coördinatie
over.

Programma
Koninginnedag '86

ZAND VOORT - Het programma voor Koninginnedag 1986
staat vooral in het teken van jeugd en muziek. Er worden weer
veel evenementen voor jeugdige deelnemers georganiseerd en
er is een grote muzikale variatie.

Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 Groot bedrijfsvoetbaltoernooi.
Zandvoortmeeuwen-terrein.
09.00 uur Rommelmarkt voor de jeugd en volwassenen.
Kleine Krocht en Gasthuisplein.
09.15 Kleutervoorstelling.
Gemeenschapshuis.
10.30 Opening Koninginnedag door Burgemeester H. Machiel-
sen.
Raadhuisplein.
10.30 uur Muzikale show Damiate Band uit Haarlem.
Raadhuisplein.
11.00 Aankomst van de dubbeldekstrein, Gulden aktie van de
N.S.
Station Zandvoort, muziek van Damiate Band.
12.00 Waterspektakel, het succes van 1985.
Grote Krocht.
12.00 uur Kinderspelen voor de jeugd.
Grote Krocht.
14.00 Ringsteken te paard.
Gasthuisplein.
16.00 Zandvoort Estafette.
Grote Krocht.
20.00 Oranje Rally voor auto's.
Start Delicia, Kerkstraat.
20.00 uur Zandvoort Taptoe 1986 m.m.v.
Kunst en Genoegen uit Leiden;
Euroband uit Rotterdam;
Damiate Band uit Haarlem;
Grote Krocht.
21.00 Groots Oranjebal in Hotel Keur, Zeestraat 49 m.m.v.:
Doe Holiday, entree is gratis.

Inbrekers gepakt
ZANDVOORT - De goederen, die

sinds 17 april werden vermist uit een
loods aan de Amperèstraat zijn te-
recht. Twee Zandvoorters, die ervan
worden verdacht twee (ontvreemde)
zenders, twee boormachines en snoep-
goed uit de loods te hebben gestolen,
zijn door de politie aangehouden. Men
heeft beslag kunnen leggen op de goe-
deren, op aanwijzing van iemand die
kwam melden ze te hebben zien liggen
in een woning.

De twee verdachten werden op za-
terdagavond 19 april meegenomen
voor een verhoor. Eén van beide heren
had eerder die dag zelf aangifte ge-
daan van de diefstal, waarschijnlijk
om de op donderdag gedane aangifte
van de eigenaar teniet te doen.

Tijdens
het doen van de aangifte, vermeldde
hij eveneens dat hij een meningsver-
schil had met de eigenaar van een
café, omdat hij vijf'gulden moest beta-
len, terwijl hij van mening was maar
voor twee gulden te hebben verteerd.
Het zat hem niet mee, want ook in deze
zaak stelde de polite hem in het onge-
lijk.

ADVERTENTIE

Koninginnedag
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Bekeuringen voor
illegale graver

ZANDVOORT - Een 29-jarige Zand-
voorter heeft afgelopen dinsdagmid-
dag twee bekeuringen gekregen, één
voor het zich bevinden op verboden
terrein'en één voor het opgeven van
een valse naam. Door de duinopzich-
ter werd eerder die dag gemeld, dat hij
iemand in de Zuidduinen had zien
graven naar munitie en ander materi-
aal, afkomstig uit de Tweede Wereld-
oorlog. Omdat de man zich op verbo-
den terrein bevond had de opzichter
hem een bekeuring gegeven. Men ont-
dekte dat de man een valse naam had
opgegeven.

Leraren genoten van
geslaagde examenstunt

ZANDVOORT - Op vrijdag 18 april
hebben de leerlingen van de eindexa-
menklassen van de Zandvoortse Wim
Gertenbach-MAVO hun leraren en
medescholieren onthaald op een ge-
slaagde eindexamenstunt. Alle aan-
wezigen waren zeer te spreken over de
leuke vondsten en er werd door alle
partijen dan ook enthousiast aan deel-
genomen.

Om zich terdege voor te bereiden op
de dingen die gingen komen, deden de
eindexamenklassers zich eerst om
acht uur tegoed aan koffie en broodjes
in de aula van de school. Vervolgens
stond een estafette op het programma
waaraan door de leerlingen uit de de
eerste, tweede en derde klassen werd
deelgenomen. Vervolgens waren de le-
raren aan de beurt, die alvorens hun
estafette uit te voeren, zich eerst moes-
ten hullen in de meest vreemdsoortige
kledij. Het idee was dat de leerlingen,
die altijd voor de leraren hadden moe-
ten werken, nu eens de lakens konden

ZANDVOORT - Dat Ruud
Sandbergen een succes ol
campagneleider kan zijn is on-
langs wel duidelijk geworden.
Het behalen van een tweede
raadszetel voor Democraten'66
(al was dit dan een restzetel) in
Zandvoort, kan natuurlijk niet
alleen pp toeval berusten. Als
bekroning van zijn werk zal
Sandbergen volgende week zelf
als nieuw D66 raadslid beëdigd
worden. Toch wil hij dat juist
de burgers meer initiatief ne-
men en verantwoordelijkheid
dragen.

In 1957 kwam Ruud Sandbergen
met zijn ouders in Zandvoort wo-
nen, omdat zijn vader hier werd
aangesteld als adjudant bij de poli-
tie. Hij was toen elf jaar oud en
kwam uit Rotterdam. Na zijn mid-
delbare schooltijd werkte hij jaren-
lang in de Zandvoortse horeca en
middenstand.

"Ik kreeg in dat werk ontzettend
veel met mensen te maken en ont-
dekte op deze wijze wat er onder
hen leeft en wat hen bezig houdt.
Van die ervaring heb ik nu veel
profijt bij mijn huidige baan bij het
Gemeenschappelijk Administratie
Kantoor, oftewel GAK, in Amster-
dam. Ik herken veel van de proble-
men waar de mensen mee aanko-
men." Naast die ervaring heeft
Sandbergen ook veel theoretische
kennis opgedaan met de opleiding
Sociale Verzekeringen.

Sandbergen, sinds 1978 actief lid
van D66, wil zich als gemeente-
raadslid onder andere graag bezig
houden met Sociale Zaken. "Daar
heb ik het meeste verstand van.
Bovendien vind ik bijna alles wat
direct met mensen te maken heeft,
boeiend. Er zijn altijd dorpsbewo-
ners die het moeilijk hebben in de
doolhof van sociale voorzieningen.
Hen kan ik helpen door mijn ken-
nis óver te dragen. Dat werkt na-
tuurlijk het beste als zij zoveel mo-
gelijk bij de gemeente aankloppen,
hetgeen we vooral moeten stimule-
ren. Als zij die stap niet nemen,
moet de gemeente zelf de bewoners
opzoeken.

Initiatief
Sandbergen vindt het een goede

Eaadslid Democraten66:

"Gemeentebestuur moet
bewoners stimuleren"

•Ruud Sand-
bergen, in de
raad voor D66

zaak als de burgers meer verant-
woordeUjkheid krijgen. Dat zal
voor hun een stimulans moeten
zijn om zelf meer te ondernemen.
Als voorbeeld noemt hij de midden-
stand. "Deze besteedt - net als de
gemeente - elk jaar veel geld aan de
WV, die Zandvoort moet présente-
ren als toeristenplaats. De gemeen-
te kan de kosten van personeel en
gebouw op zich nemen en de inves-
tering voor evenementen en derge-
lijke aan de middenstand overla-
ten. Deze krijgt hierbij dan de ver-
antwoordelijkheid voor de presen-
tatie, hetgeen erg motiverend en
stimulerend kan werken.

Zo zullen er wel meer groeperin-
gen zijn die zelf willen beslissen en

verantwoordelijkheid kunnen dra-
gen. Als gemeente moetje daarvoor
- onder redelijke voorwaarden -
ruimte geven. Het is belangrijk dat
groeperingen zich manifesteren en
initiatief nemen."

Ook moeten, volgens Sandber-
gen, de bewoners meer betrokken
worden bij het maken van plannen.
Daarvoor vindt hij een grotere
openheid wel noodzakelijk. Het ge-
meentebestuur moet controleer-
baar zijn: "Burgemeester en wét-
houders moeten duidelijk laten
zien waar ze mee bezig zijn, dus met
meer openheid dan tot op heden.
Ook de raadsleden mogen niet ge-
conf ronteerd worden met een kant
en klaar raadsvoorstel. Bij de ont-

wikkeling van plannen moeten zij
inspraak hebben in alle fases."

Als het aan D66 ligt, wordt in de
toekomst het college van burge-
meester en wethouders op een an-
dere manier gevormd en krijgt de
burgemeester geen politieke porte-
feuilles meer toegewezen. Sandber-
gen: "De burgemeester wordt de ge-
meente zomaar van hogerhand
toegeschoven. Hij is niet politiek
aanspreekbaar, dat wil zeggen, hij
kan niet door een achterban te-
rechtgewezen worden. We vinden
dat óók een burgemeester door de
raadsleden gekozen moet worden.
Maar zo ver zijn we in Nederland
nog niet."

Natuur
Het bos in de noord-duinen mag

van Sandbergen wel blijven staan,
al zijn de meningen over de aan-
plant binnen zijn partij verdeeld.
"Als het aanslaat vind ik het toch
wel leuk. Maar het is de vraag of
het bos het houdt. Bij het circuit en
bij het zwembad zijn namelijk óók
bossen verdwenen. Het zal voor een
belangrijk deel een beheerskwestie
•worden. De tijd moet dat leren.
Maar mijn grootste bezwaar is het
gebrek aan inspraak bij de besluit-
vorming. Er gaat veel gemeen-
schapsgeld in zitten. Niet alleen nu
bij de aanleg. Elk jaar zal er geld
beschikbaar moeten komen om het
bos te kunnen onderhouden."

Ruud Sandbergen vindt het be-
houd van de natuur rond Zand-
voort van groot belang. Maar er
moet zeker een beheersplan komen.
"Ook met eenvoudige middelen
kun je al aan preventief duinbe-
houd doen. Bijvoorbeeld door pa-
den aan te leggen. Deze hoeven niet
eens geasfalteerd te zijn. Dat heeft
ook de gemeente Den Haag in haar
omgeving gedaan. De paden heb-
ben ze afgezet met gewoon staal-
draad, dus niet met prikkeldraad.
Zo kreeg de rest van de omgeving
duidelijk de gelegenheid om zich te
herstellen. Dus zoiets werkt al.

Na m'n werk maak ik nog wel
eens een lange wandeling. In de
zuidelijke duinen zie ik dan nog
vossen of een heel enkele keer wat
reeën. Dan denk ik wel bij mezelf
'Laten we in godsnaam proberen
dit zo lang mogelijk in stand te
houden".

uitdelen. Er werd door alle volwasse-
nen zonder uitzondering sportief aan
deelgenomen. De tocht startte bij het
sportveld en leidde via de schoolgan-
gen weer terug. Bij de uitgang van de
gebouw kreeg iedere deelnemer een
confetti-bui over zich heen.

Aan de winnaars onder de leerlin-
gen, die in drie groepen waren ver-
deeld, werden taartjes uitgereikt.
Maar er vond geen prijsuitreiking
plaats voor de leerkrachten en het ove-
rige schoolpersoneel. "Want", zo ver-
telt de conciërge van de school, de heer
G. Molanus, "wij namen het niet zo
nauw, de heer Hokke en ik zijn bij-
voorbeeld gearmd over de finish ge-
gaan."

De eindexamenstunt werd op gran-
dioze wijze afgesloten met een uitge-
breide lunch die werd aangeboden in
de lerarenkamer. Deze maaltijd werd
uitsluitend door de vierde-klassers zelf
verzorgd en was bestemd voor het vol-
tallige schoolpersoneel. Dit gebaar
werd enorm gewaardeerd en men
heeft het zich goed laten smaken.

ADVERTENTIE

CDA
GESLAGEN
maar niet

VERSLAGEN
U kunt op ons
blijven rekenen

CDA
Autoruiten kapot"

ZANDVOORT - Op maandagavond
werd door een 22-jarige Haarlemse op
het politiebureau gemeld, dat de ach-
terruit van haar auto was ingeslagen.
Het voertuig stond geparkeerd aan de
Brederodestraat. Even later bleek dat
het niet het enige autorraam was, dat
het die avond moest ontgelden. Ook
een 41-jarige Zandvoorter kwam ver-
tellen dat een ruit van zijn auto was
vernield. Het betrof ditmaal een voor-
ruit. De politie stelt een onderzoek in.

Auto weggegooid
ZANDVOORT - Een 22-jarige Am-

sterdammer had blijkbaar zo genoeg
van de miskopen, die hij in korte tijd
had gedaan bij een Amsterdams auto-
bedrijf, dat hij besloot één van de au-
to's in Zandvoort achter te laten.

Toen de politie de zaak onderzocht,
kwam aan het licht dat de man oor-
spronkelijk een automobiel bij dit be-
drijf had gekocht, waarover hij" zeer
ontevreden was. Vervolgens zijn ruil-
de hij zijn aankoop in voor een ander
automobiel, dat eveneens een miskoop
bleek te zijn. Hij bracht het tweede
vehikel weer terug en nam de oor-
spronkelijk door hem gekochte eerste
auto mee. Dit gebeurde echter zonder
dat de garagehouder hiervan op de
hoogte was. De Amsterdammer was
hierdoor niet in het bezit van het bij-
behorende kentekenbewijs.

Door de garagehouder zal het kente-
kenbewijs worden opgestuurd, waar-
na het voertuig als wrak zal worden
afgevoerd.

• Onder het toeziend oog van hun leerlingen, nemen twee fraai-verklede
leraren deel aan de estafette. Deze stunt werd georganiseerd door de scholie-
ren die dit jaar eindexamen doen aan de Wim Gertenbach MAVO.

MEDEDELING
In verband met Koninginnedag zijn onze
kantoten op 30 april gesloten. Het aanle-
veren van advertenties dient uiterlijk op
dinsdag 29 april op de gebruikelijke tijd
plaats te vinden
Directie Weekmedia

ZANDVOORT - Een 16-jarige Zand-
voortse is afgelopen vrijdag gewond
geraakt doordat zij van haar bromfiets
viel. Zij moest per ambulance worden
overgebracht naar het Marinehospi-
taal. Toen het ongeluk gebeurde, reed
het meisje op de Vondellaan. Ze kwam
ten val doordat ze schrok van een f iet-
ser.

ADVERTENTIE

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166

Nieuwsblad
iedere week zelf in de bus

Abonnementsprijs slechts ƒ 19,55 per halfjaar (ƒ 36,95 per jaar)
(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weefrmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naam:

Adres:

Postcode:....

Woonplaats:

Telefoon:

Giro/Bankr.:.

Ik betaal per kwartaal ƒ 10,65, halfjaar ƒ 19,55, jaar ƒ 36,95
Zandvoorts Nieuwsblad

Losse nummers 1 gulden.
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FAMILIEBERICHTEN

Op dinsdag 15 apnl 1986 overleed onze beve
Moeder en Oma

Johanna Maria van Gijtenbeek
weduwe van Jaap Blom

op de leeftijd van 86 jaar

Lily en Dick
Jan, Jaap en Josefine
Nen en Ger
Lieke en Karin

Enschede, 18 apnl 1986
Corr adres Remwardtstraat 13
2041 VC Zandvoort

Overeenkomstig de wens van de overledene
heeft de crematie m stilte plaatsgevonden

Wij hebben het genoegen u
mede te delen dat onze
ouders

Leendert
van der Werff

en

Adri
van der Werff-de Jong

op 19 apnl 1986 50 jaar zijn
getrouwd
Gelegenheid tot feliciteren
op dinsdag 29 apnl van
17 00 tot 19 00 uur m hotel-
restaurant „Queeme"
Kerkplein 8 te Zandvoort

Zuiderstraat 15
, 2042 GA Zandvoort

Jan en Jo
Rob en Gwen

Apnl 1946
%**
-»c

*i*

$
••*

*
*•X
•X

*
*
*-X

*-K
*

Apnl 1986

Papa en mama
Hartelijk gefeliciteerd met jullie 40-jaris huwe-
üjksfeest.

Wij hopen dat jullie nog gelukkige jaren m goede
gezondheid zullen genieten

Henk en Nelleke
Bert en Lieske

Kees en Chnstien
Monique, Jan-Paul en Danny

P Molenaar
Oma Molenaar-Jofnet

DOKTERSBERICHTEN

P. Flieringa
huisarts

afwezig van 30 apnl tot 9 mei

Waarnemers de huisartsen
Anderson, Drenth en Zwerver

ADVERTENTIES

Fa. Gansner&Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal

Schelpenplein - Tei 15068/13612/12518
Deskundig advies

Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

fit

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DfiG en NACHT bereikbaar

tel 02507-17244/12137/
1J278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij- ons terecht
"oor:

inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS

• een Natura-
uitvaartoverèenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC ZariaVoort

, Tel. 02507-17244

KINDER OPERETTE VERENIGING
"JONG ZANDVOORT"

speelt de musical

"BOTER VOOR DE
KONING"

m gebouw de Krocht
op VRIJDAG 25 APRIL

Aanvang 20.00 uur.

Toegangskaarten d ƒ 6,- dageh|ks te
bestellen bi|.

A Amende, tel. 10774
B. Stock, tel. 13448

tussen 18.00-20.00 uur

en aan de zaal op 25 april
v.a. 19.00 uur.

Toko Supermarkt
De Branding
gelegen op Boul. Barnaart te
Zandvoort

vraagt

VAKANTIE-
MEDEWERKERS M/V

J Leeftijd 16 t/m 19 jaar liefst met
enige ervaring in het winkelbedrijf
of snackbar.
Wij bieden een werkweek van 20
uur of meer, korrekte betaling en
een prettige werkomgeving.
De periode dient ten minste 4
weken of meer aaneengesloten te
zijn.

Interesse?
Bel dan overdag 02507-12830 of
's avonds na 19.00 uur 02159-17632
voor een afspraak.

Zonebesluit circuit van Zandvoort

Op vrijdag 2 mei 1986 te 9 00 uur zullen in het provinciehuis, Dreef 3 te Haar-
lem worden behandeld de door de Stichting Geluidhinder Zandvoort en een
drietal andere bij Gedeputeerde Staten ingediende bezwaarschriften tegen het
besluit van de gemeenteraad van Zandvoort tot vaststelling van een geluids-
zone rond het circuit van Zandvoort

Sluiting
De kantoren van de gemeentelijke diensten en bedrijven zijn op onderstaande
dagen gesloten

woensdag 30 april 1986 - Koninginnedag,
maandag 5 mei 1986 - Bevrijdingsdag,
donderdag 8 mei 1986 - Hemelvaartsdag,
vrijdag 9 mei 1986.

De afdeling Burgerzaken, Schoolstraat 6, is uitsluitend geopend voor aangifte
van geboorte en overlijden op 5 mei en 9 mei van 9 00 - 9 30 uur

41 B86 H Heyermansweg 4
42B86 Zuidlaan37/a
43B86 Kerkplein 4
44B86 Kerkplein 4
45B86 Koningstraat 71
46B86 Schoolstraat 1
47B86 Thorbeckestraat 31
48B86 Haarlemmerstraat 39

Aangevraagde bouwvergunningen

- wijzigen gevel
- bouw woning
- oprichten terras
- veranderen toegangstrap
- oprichten schuur
- wijziging voorgevel
- wijziging achtergevel
- plaatsen dakkapel

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 8 30 tot 12 30 uur gedurende een week na ver
schijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indie-
nen bij burgemeester en wethouders Deze bezwaren zullen bij de beoordeling
worden betrokken
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden vei-
leend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder is het mogelijk dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde
Staten nodig ts

Verleende bouwvergunningen
- verbouw woning
- plaatsen dakkapellen
- oprichten trekkershutten

Zij die menen dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kun-
=n op grond van de Wet Arab binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een be-

zwaarschnft indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
2040 AA Zandvoort

27B86 A J v d Moolenstraat 68
36B86 BouL Paulus Loot 57
20B86 BouL Barnaart (De Branding)

Regentesseweg 7
Zuidlaan 37/a

l

Verleende kapvergunningen
- 1 boom
- 3 bomen

Zij die menen dooreen vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen kun-
nen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een be-
zwaarschnft indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
2040 AA Zandvoort

Opheffing parkeerverboden

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot opheffing van
- het parkeerverbod dat was ingesteld voor de oostelijke zijde van de meest

westelijk gelegen rijbaan van het Stationsplein en wel het gedeelte gelegen
tussen de zuidelijke en de noordelijke rijbaan van dit plein, zulks door verwij-
dermg van de aldaar aangebrachte gele streep
en van

- het parkeerverbod dat geldt voor de zuidzijde van de Van Ostadestraat, het
gedeelte gelegen tussen de Jan Steenstraat en de Oosterstraat, zulks door
verwijdering van de aldaar aangebrachte gele streep

24 april 1986

DIACONIEHUISSTRAAT 36 -ZANDVOORT
(zijstraat Haltestraat)

HEEFT SINDS ZATERDAG 19 APRIL EEN

AQUARIUM-AFDELING
U KRIJGT 10% KORTING OP ALLE

TROPISCHE & KOUDWATERVISSEN

ALSMEDE OP PLANTEN

KOM GAUW EVEN LANGS

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

U uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

l

Heeft de mooiste en meest gesorteerde
kollektie van Noord-Holland en ook de
langharige Ierse mohair

ZandvooftM
WOLBOETIEK

AANBIEDING

Bollen katoen met linnen
50 gr.

Bollen katoen lint o -» c
50 gr. £., /U

Deze week alle katoensoorten

10% korting
grate onderricht + patronen

Kom kijken! Kerkstraat 22
Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag 12 00-18 00 uur
Zaterdag 10 00-1 7 00 uur
Zondag 13.00-17 00 uur.

KOOP VERSER bij VAKMAN
SLAGERIJ
G. ZWINKELS
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 12175

Rundergehakt 5oo, 5,25
Paardebiefstuk 5oo gr 11,95
Paarderookvlees ncm gezouten 100 gr.. 2,40_/ *

Slagersham 150 gr 2,40

GOULASH
BURGERS
4 halen

5 betalen

KIP
STROGANOFF

500 gr.

8,95

KOMKOMMER-
SALADE

150 gr.

2,10

AART VEER
! NIEUW !|

RATATOUILLE
reklame -i
250 gram l ,

Gr. Krocht 25. Tel. 14404

Hondenkapsalon ,, t L. O CL Molenaar
gediplomeerd tnmster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard
Behandeling volgens afspraak
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

iviuidiaai

rf

"ONDERHOUD? IK HEB ML
ANDERS AAN M'N HOOFD"

Achterstallig onderhoud is een dure zaak én slecht voor
uw reputatie. Laat de schilder de zaak inspecteren en een
onderhoudsplan opzetten. Dat kost nog niks,..

De schilder weet wanneer en hoe.

VRUCHTENGEBAKJES
MET VERS FRUIT

bij R. v.d. Werff
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

'46 '86

VEILINGGEBOUW

DE WITTE
ZWAAN
Gasthuisplem

VOORDE
VOLGENDE VEILING

kunnen dagelijks nette goederen worden m-
gebracht of afgehaald.
Inlichtingen: Veilmgdirectie
Fa. Waterdrmker
Tel. 12164

Zandvoorts Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia,
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9 , Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 , Zandvoort

AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort

Drog. Bakels,
Kerkstraat 31 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

1 mei-viering
's Middags voor de ouderen

m.m.v. het koor van de
Zandvoortse Operettevereniging.

's Avonds het Kleinkamer Kwartet
kabaret van de IVO-MAVO.

Als nagerecht dansen
bij muziek van 'Base'.

School B (Gemeenschapshuis).

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

PvdA
'46

afd. Zandvoort

'86
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*«Milt Als u nu een spaarrekening opent
bij deNMB,kuntukiezen

uit 3 gratis welkomstgeschenken.

"W u

De vele spaarvormen met de
makkelijke manieren maken
sparen bij deNMB aantrekkelijk.
En nu helemaal, want als u een
spaarrekening opent met een
minimum inleg van f 100,- of
als u automatisch gaat sparen
met f25,- of meer per maand,
kunt u bij de NMB kiezen uit

drie welkomstgeschenken.
Maar maak die keuze snel,

want deze aanbieding is slechts
van korte duur. Daar komt nog
bij dat de beschikbare voorraad
van de verschillende Wilhelmina
munten zeer beperkt is.

BANK
De NMB denkt met u mee.

Mét Volvo rijden kun je niet vroeg
genoeg beginnen.

Het is altijd een Volvo principe
geweest z'n passagiers maximale veihg-
heid te bieden Met baanbrekende
vernieuwingen als de dnepuntsgordel,
het triangel gescheiden remsysteem en
de veihgheidskooi werd historie
geschreven

hn vele van door Volvo ontwik-
kelde veihgheidsideeen werden door
overheden in alle auto's verplicht

Misschien geldt dat straks ook
voor het exclusief door Volvo ontwor-
pen kinderzitje dat jonge passagiers van
9 maanden tot 6 jaar het comfort en
de veiligheid biedt die u van
Volvo gewend bent

Ontgroeien ze dat
zitje dan adviseert Volvo
een speciaal zitkussen in
combinatie met een dnepuntsgor-

del Met deze twee voorbeelden van
veiligheids-accessoires, vraagt Volvo
graag even uw aandacht voor z'n uitge-
breide assortiment

Een assortiment dat des te m-
teressanter wordt omdat t m 21 juni aan-
trekkelijke aanbiedingen gelden voor
alle originele Volvo Veiligheidsacces-

soires en in het bijzonder voor kmder-
veiligheidsaccessoires

Ziedaar een gebaar dat Volvo
graag voor u maakt Want veiligheid
blijft centraal staan m ons denken Wij
hebben er onze reputatie aan te danken
en sommige automobilisten straks
misschien hun leven

Investeer in Volvo Veiligheid.

AUTOMOBIEIBEDRIJF H.R KOOUMAN BV.
Brederodestraat 6-10. Telefoon 02507-13242. ZANDVOORT.

Zilveren gulden Wilhelmina uit de
penode!922 t/m 1943. Diameter
28 mm, gewicht 10 gram, silvcrgchaltc
720/1000 In fraaie cassette

Zilvcicn' ? giddcn Wilhelmina int
1929 of 1930. Diameter 22 mm,gavicht
5 gram, züvcrgchaltc 720/1000
In fraaie cassette

Socmpi, de populair sic spaan ogd zan
Nederland lh; mooizitn van ccn
slotje, zodar luj nut r w hoofd liotji te
zuluzcn ah lui i ol ?s ui de spaar-
uiil/n unit moüui oni naai di bank
te biuigui

Voor dit aktie-aanbod kunt u terecht bij de NMB in Zandvoort: Passage 33.
Dit aanbod geldt t/m 30 mei 1986, zolang de voorraad strekt.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letter-
grootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina ,MICRO S
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ O 31 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 17 00 uur
ü kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-
. voort
* Weekmedia Aalsmeer Dorpsstraat 8, Postbus 264,
! 1430 AG Aalsmeer
* Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
. veens Weekblad Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
* Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer

Courant De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
; Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
< ; Purmer Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms-
* bode. De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
i alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5 45 per millimeter
' Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
* Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-

combinaties m de Micro s is op aanvraag bij onze kanto-
* ren verkrijgbaar
* Voor brieven onder nummer wordt ƒ5,- m rekening ge-

bracht
* BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers

verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd hiervoor wurdt
/ 2 50 in 'ekemng gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
iisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
Oe sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
smg m dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart

Diversen

Wonmgruil aangeb parterre
flat + tuin (Z) (Zandv N) hr
ƒ 543 p m Gevr huis Tel
15760

* Dameski mt 34 46 truien
v a ƒ 2, vesgen ƒ 3,50, japon
- pakjes enz, zeer billijk lap
pen stof v a ƒ 2, strengen ka
toen ƒ 0,25 ƒ 0,35 Tel 13509

* Eethoek ronde tafel met 4
draaistoelen, stof gemêleerd,
i pr st, ƒ 350, Sunbeam Avan
ger 78, t e a b 02507-19639

•*• Gevraagd dekenkist Tel
02507 15272

* Gevraagd oude Skippy-
bal Lekke ballen' Geen pro
bleem Bel 12383

* Gym ver O S S start
weer met de zomerathletiek
op Dumtjesveld, 12 mei as
Jeugd 19 00 uur, ouderen om
2000 uur Komt allen'

* Handbaljeugd wil uitbrei
den m welpen 8 9 jr, j pupil
1011-12 jr, j ads 13 1415jr
Inl tel 12114 of 14973

* Het kienen heeft u van
daag net gemist maar de
ver VROUWEN VAN NU doet
nog veel meer Belt u eens
met nr 16085 of 14462

Hillegom-antiek
Vijf toontalen gezellige
meub m alle stijlen Veel
klemantiek Laagste prijzen'
Leidsestraat 122 Dag tel
02520-20993 Koopavond

* Hoera, hoera hoera 50
jaar Fred Bromet, dat is pas
pret111 Yvonne Jan Nancy enj
Paul

Kamer te huur de Witte
Zwaan Tel 12164 of 13717

KENGEN ANTIEK uw adres
voor mooie, functionele antie
ke meubelen Geopend do •
vr en za van 1030 - 1730
uur Rijksstraatweg 75 Sas-
senheim 02522 14682
Een betrouwbaar adres

* Koopje bankstel, leer,
4+2, cogn kl, t e a b,
grasm hark schaar, schep,
schoff ƒ35 Tel 17994

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer m de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
afd Weekmedia Postbus
122,1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be
handeling

* Schoolhandbaltoernooi is
op zaterdag 24 mei Gegaran
deerde, spannende wedstnj
den Handbalvelden Z V M ,
bij de Oosttunnel

+ Te koop bascule/halbanK
rietbnijder (antiek) + 2 zits Ie
ren bankje Tel 02507 16713

Te koop GARAGE (± 3x6 m)
Fahrenheitstraat/Keesomstr

Tel 02507 16050

* Te koop Gazelle herenrij
wiel 3 versn , remnaaf, ƒ 150
Tel 02507 19155

Te koop VW CAMPER luxe
uitv, nw motor, banden ijsk ,
toilet, ƒ10000 Tel 02507
14156 of 16713

Mededeling
Op woensdag 30 april a.s. zijn onze kantoren en
aanleveradressen i.v m. Koninginnedag voor het
opgeven van advertenties gesloten
De opgaven voor Micro-advertenties dienen
hierdoor uiterlijk dinsdag 29 april voor 13 30 uur
in ons bezit te zijn

Uitgever Weekmedia

Timmerbednjf
R. F. Lammers

voor al uw timmer en onder
houdswerk Tel 023364168,
bgg 023381378

* T k 6 oude barkrukken, 40
jaar oud ƒ200 Tel 15628

* T k Carmen set 18 stuks
ƒ45 Tel 12141
T k gevr woonhuis, prijs idee
± ƒ 170 000 Tel 15760

* T k groot zwart wandmeu-
bel ƒ 100, kinderbed (mcl ma
tras) ƒ 25 Tel 0250714494

* T k huisraad w o 2 wijnta-
fels ƒ5 ƒ 8 50 4 mod lamp
ƒ 2 50, ƒ 5 ƒ10, vitrage verz ,
theeservies ƒ85, gascomf
ƒ 17,50, Tel 13509

* T k keukenbuffet 120 cm
breed, ƒ75 Tel 12158

* T k kinderbedje f 50, 4 p
gask pi ƒ 75 kinderbox ƒ 40,
fietssl ƒ 25, zinken teil ƒ 25,
keuk geiser ƒ 50 boodschap
penw ƒ15 Tel 17421

T k kinderwagen ƒ 150,
wandelwagen (mcl wagen
zak) ƒ 100 Tel 02507-14494

* T k vouwdeur
ƒ20 Tel 12141

l groen

en
biedt u de unieke kombinatie van
gezichts-, lichaams-, haarverzorgmg

Cosmetische
tace-litt

nu 37,50

Knippen - wassen
föhnen/watergolven

nu 37,50
Aanbieding geldig t/m 3 Mei

Dinsdag gesloten

PASSAGE 20 - TEL 02507-16309

* T k wasketel ƒ 15, halve
Louvre deurtjes a ƒ 15, kinder
autostoeltje ƒ 25 Tel 15913

Vakbekwaam
THUISNAAISTER heeft weer
tijd voor het bekleden van
bankstel, kussens v boot en
caravan Tel 023322961

VEHUREN?
Plaats eens een advertentie

in een Duits dagblad
Inl/folder 0172043719

Vermist Tarzan, schuwe
rode kater, ziet u hem9 Bel
aub 17653

* Weggelopen klem zwart
poesje, 8 w oud heet Cathy,
omg Gasthuispln /Kruisstr,
gaarne ter te bez M Rikken
Noorderstr 4, tel 15913

* Wie heeft vrijdagmiddag
een sleutelbos gevonden7 In
de buurt van de verlengde
Haltestraat Gaarne terug1

Tel 0250716697

* Wilt u onze handbaljeugd
zien' Zij lopen mee met de
estafette v Zandvoort op Ko
mnginnedag met ± 8 ploe
gen Kom kijken' n

* Wilt u uw conditie op peil
krijgen en houden? Komt
handballen vanaf 6 jaar en
ouder Inl tel 14973 of
12114

Wonmgruil Alkmaar/Zandv
Aangeb 5 kam eengez w m
Alkm Noord m 15 m tuin
Gevr kleine eengez w m
Zandv Tel 072616013

Zonnestudio
Kapsalon

Passage 42
*• Lichaamssnelbrumer

40 minuten ƒ40,
abonnement 3x ƒ 100

k Gezichtssnelbrumer
20 minuten ƒ 10,
abonnement 4x ƒ 30

k Zonnebank/hemel
20 minuten ƒ 8,50,
abonnement 10x ƒ 75
Openingstijden Studio
maandag t/m vrijdag

Ook 's avonds geopend
Openingstijden Kapsalon
dinsdag t/m zaterdag en

vnjdag t/m 21 00 uur
Wij werken op afspraak

Tel 0250712500

Tot ziens,
Ellie, Edith en Ben

Voor uw originele party
en uitstapjes op het water

REDERIJ HAARLEM - TELEFOON 023 357723

5 R E G E L S G R AT l St > K t U t L £ > mm |̂ Va K Al IS

_/KllCRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen7 Bankstel of ander
huisraad te koop7 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bi) het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter punt komma of cijfpr een vakje Laat
tussen ieder woord punt of komma een vakje vrij Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300 KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO GRATIS MICRO S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5 2 5 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13 30 uur m ons bezit zijn \oor plaatsing m dezelfde week
op donderdag

Naam

Adres

Telefoon

Postcode Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode naar ons kantoor
Centrale Orderaldeling Weekmedia
Postbus 122 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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roler Stuber
moet u weten!

u.n J

Passage 28-30
Zandvoort

02507-18732

VOOR SLEUTELS
MAKEN IN EEN WIP

kunt u terecht bij de

Geb. Lip
Pakveldstraat 19 Tel

02507-12554

Koninginnedag
1986

T°t ziens w/ de
KAASHOEK

15000

tweewielerspe-
ciaalzaak voor
zandvoort e.o.

wielersport

PETER
MSJEESE

Resta;!urant

SOUVENIHSHOP

JACQUEUNEJ

lom,

ra.

HAARLEM}" 153

SCHALKWIJK
Tel: 023-332829

BAR-BISTRO

Zandvoort

Ha.'testraat - Kerkstraat

Waf is hef een rijke traditie, de viering van de verjaardag van onze Koningin Beafr/x. Hef is een echt
volksfeest, een symbool van onze verbondenheid met het Huis van Oranje.
Jong en oud vierf de verjaardag mee en de Zandvoorfse gemeenschap doef daf gelukkig ook. Veel
Nederlandse tradities zijn teloor gegaan als niet meer passend in deze tijd.
Het Koninginnefeest is daarentegen nog steeds overeind gebleven en dat is een goede zaak. Laten wij ons
vooral realiseren de rijkdom van een democratie te bezitten en dit vooral uit te dragen op deze dag. Laaf a/s
hef even kan de Nationale driekleur wapperen, gesierd met de oranje wimpel. Laat op het feest de vreugde
de boventoon voeren. Er is een goed programma van festiviteiten met voor elk waf wils.
Door het Comité Viering Nationale Feestdagen is veel werk verzet om van Koninginnedag weer een groof
feesf fe maken, en daf zal met uw medewerking zeker slagen.
Voorts hopen wij op 30 april het Oranje zonnetje te zien, dan zal het waarachtig wel gaan.

. E. van Eist
voorzitter Comité Viering
Nationale Feestdagen Zandvoort.

PROGRAMMA KONINGINNEDAG 1986
9.00 Groot bedrijfsvoetbaltoernooi - Zandvoortmeeuwen-terrein

ROMMELMARKT VOOR DE JEUGD EN VOLWASSENEN - Kleine Krocht
en Gasthuisplein

9.15 KLEUTERVOORSTELLING - Gemeenschapshuis

10.30 OPENING KONINGINNEDAG 1986

door burgemeester H. Machielsen - Raadhuisplein

MUZIKALE SHOW DAMIATE BAND - Raadhuisplein

11.00 AANKOMST VAN DE DUBBELDEKSTREIN - Gulden aktie van de N.S.

Station Zandvoort, welkomstmuziek Damiate Band

12.00 WATERSPEKTAKEL - Het succes van 1985 - Grote Krocht

KINDERSPELEN VOOR DE JEUGD - Grote Krocht

14.00 RINGSTEKEN TE PAARD - Gasthuisplein

16.00 ZANDVOORT ESTAFETTE - Grote Krocht

20.00 ORANJE RALLY VOOR AUTO'S - Start Delicia, Kerkstraat

ZANDVOORT TAPTOE 1986 m.m.v.

Kunst en Genoegen uit Leiden

Euroband uit Rotterdam op de Grote Krocht

Damiate Band uit Haarlem

21.00 GROOTS ORANJEBAL IN HOTEL KEUR, ZEESTRAAT 49

m.m.v. Doe Holliday, entree is gratis

VOOR DIVERSE AKTIVITEITEN KUNT U ZICH INSCHRIJVEN BIJ
DE HEER HERDER VAN BURGERZAKEN.

r

Een gezellige dag Molenaar
Zeestraat 25

Autobedrijf
VersteegeRV

Vrijwaring:
Het komt ons voor dat het allemaal niet al te gevaarlijk is. Doch duidelijk moeten wij stellen dat deelname aan de
spelen en bezoek aan al de in dit programma genoemde festiviteiten vooreigen rekening en voor eigen risico is. Het

comité neemt hiervoor geen enkele verantwoording maar heeft wel een WA-verzekering afgesloten.

'°ort en nog
r ook

Dubbel feest met
len

e n u /

7 &tuij$
Haltestraat 65

U kunt toch heter DIJ

"toeft/

H. W.

voor al uw
stoorngoed en
reparatie

gratis halen en
bezorgen.

Haltesfraal 3fi,
tel. 12810

La
on

Haltestraat 39a
ZANDVOORT

l. 15584

D/RKSON's
Kaas- en Poeliershop

9,89
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'De Schelp' komt in de steigers
ZANDVOORT - Het nieuwe project van woningbouwvereniging EMM aan de

dr Gerkestraat, appartementengebouw 'De Schelp' krijgt langzaam maar zeker
meer gestalte. Nadat de eerste grondwerkzaamheden zijn uitgevoerd, is men
begonnen met de eerste woonlaag. Het gehele project, op de plaats van het
vroegere hotel 'De Schelp' omvat vijftig woningen en wordt gebouwd naar het
ontwerp van Architectenbureau Wagenaar uit Zandvoort.

Het omvat 32 tweekamerwoningen, waarvan twee maisonnettes, 12 drieka-
merwoningen, waarvan vier maisonnettes en 6 vierkamerwoningen waarvan
twee eveneens een maisonnetteuitvoering zullen hebben. Het wordt voor Zand-
vbort een bijzonder gebouw, waarvan het hoogste punt negentien meter boven
de begane grond zal komen. De toekomstige bewoners die woningen toegewezen
zullen krijgen op de bovenste woonlaag kunnen van een fantastisch uitzicht
genieten.
De kosten van het gehele project, waarvan bovenstaande maquettefoto, bedra-
gen ongeveer viereneenhalf miljoen gulden. Omdat het bouwen van dit plan
geschiedt op grond die EMM van de gemeente Zandvoort koopt, zal de eerste
toewijzing van deze nieuwbouwwoningen geheel door de gemeente Zandvoort
worden verzorgd.

Machielsen in 'afscheids'speech:

'Zandvoort moet in 1992
een nieuw gezicht hebben
ZANDVOORT - Wanneer Am-
sterdam in 1992 de Olympische
Spelen krijgt toegewezen, dan zal
Zandvoort moeten zorgen dat vóór
die datum de tweede wederop-
bouwfase in de badplaats is vol-
tooid. Daarvoor is het noodzake-
lijk dat nieuwe impulsen worden
ontwikkeld en uitgevoerd. Er be-
staat geen behoefte aan een defai-
tistische houding. De raad zal
moeten afleren bijzaken te zien als
hoofdzaken. Met 'gekissebis'
wordt dit niet bereikt, integen-
deel.

Dit bracht burgemeester Machiel-
sen naar voren in zijn 'afscheids-
speech' op de laatste raadsvergadering
van de raad in de oude samenstelling.
Volgens de burgervader is het noodza-
kelijk dat eendrachtig en eensgezind
wordt gewerkt aan het nieuwe gezicht
van Zandvoort. "Dan is er geen tijd om
elkaar op persoonlijke gronden in de
haren te vliegen. Met steun van Pro-
vincie en Rijk kunnen, en zullen wij
ervoor moeten zorgen dat de tweede
wederopbouwfase van Zandvoort zo
snel mogelijk wordt voltooid".

Duidelijk werd wel dat Zandvoorts
eerste burger zich vorig jaar behoor-
lijk heeft geërgerd aan de negatieve
publiciteit over wat werd genoemd "de
verloedering van Zandvoort". "Wij
hebben geen behoefte aan de zienswij-
ze van defaitistische lieden. De ge-
meen te heeft de belangrijke taak nieu-
we impulsen te geven. Nog te vaak
worden bijzaken verward met hoofd-
zaken. Kritiek is uitstekend, maar dan
wel kritiek die opbouwt en niet kritiek
om de kritiek. De tijd is voorbij dat
men voor kleine persoonlijke succesjes
elkaar vliegen gaat afvangen", aldus
Machielsen. Hij hekelde de 'de-auto-
tot-voor-het-buffet-mentaliteit' en

CDA erg teleurgesteld9 WD is gezwicht voor de
dictatuur van Ineke Wind'

ZANDVOORT - "Wij zijn yrese-
lijk teleurgesteld. De VVD is ge-
zwicht voor de dictatuur van de
PvdA, met name mevrouw Wind.
In feite heeft de VVD plaategeno-
men in de bijwagen. Er is een
machtspelletje gespeeld dat heel
slecht is uitgepakt voor de WD",
dit zegt de fractievoorzitter van
het CDA, Peter Ingwersen in een
commentaar op de collegevor-
ming. Jan Jongsma, fractievoor-
zitter van Gemeentebelangen
Zandvoort, een politieke groepe-
ring die van meet af aan door de
landelijke partijen bij de collevor-
ming buitenspel werd gezet, deelt
deze mening.

Donderdagavond vond de finale
plaats van de collegevorming. De
VVD, met name wethouder Frits van
'Caspel, maakte zich sterk voor een col-

Trein rijdt weer
vanaf maandag
., ZANDVOORT - De vernieuwing
van de bovenleiding van de spoorlijn
Haarlem-Zandvoort is gereed en van-
af maandag 21 april is de dienst voor
het reizigersverkeer hervat. Om de
heropening een feestelijk tintje te ge-
ven ontvangen alle hoofdbewoners
twee Gastrechtbewijzen van de NS.

Met een gastrechtbewijs kan men
vanaf station Haarlem, Overveen of
Zandvoort één gast gratis meenemen
naar elk station in Nederland en terug
(twee kinderen van 4 t.e.m. 9 jaar gel-
den als één persoon, kinderen beneden
de 4 jaar reizen gratis).

T Men moet uiteraard zelf wel over
een geldig NS-vervoerbewijs beschik-
ken en het Gastrechtbewijs voor de
reis laten afstempelen aan het loket.
Een Gastrechtbewijs is één dag geldig
in de periode van 21 april tot en met 4
;mei 1986. Let erop dat de Gastrechtbe-
wijzen in die periode worden gebruikt;
daarna zijn ze niet meer geldig.
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lege mét het CDA, doch moest uitein-
delijk het hoofd buigen voor de PvdA
die liever de vertegenwoordiger van
D66, Jan Termes, als collegepartner
zag. Beide fractievoorzitters zijn ervan
overtuigd dat de VVD, de grootste pp-
litieke partij in Zandvoort met vijf
zetels, langer voet bij stuk had moeten
Jaouden. "Men had nog een week de
tijd, ik moet zeggen dat ik verbaasd
was dat de VVD zo snel door de knieën
ging", zegt Jan Jongsma van GBZ.

Linkse signatuur
Jan Jongsma is van mening dat de

PvdA bij de collegeonderhandelingen
van meet af aan de dienst heeft uitge-
rnaakt. "Op belachelijke gronden wer-
den wij buitenspel gezet, maar dat
haalt nog niet bij wat zich de laatste
avond heeft afgespeeld. Volgens ons is
het CDA op een onbehoorlijke wijze
aan de kant geschoven en beschikten
zij wel degelijk over een adequate kan-
didaat. Het principe en de doelstellin-
gen die de VVD eigen zijn, wet den met
voeten getreden. Vanaf het begin werd
gezegd dat het college een afspiegeling
moest zijn van de wensen van de kie-
zers. Wel in Zandvoort heeft men dui-
delijk een voorkeur uitgesproken voor
rechts. Het CDA won een zetel, evenals
wij. De VVD, het CDA en GBZ be-
schikken over elf raadszetels dat is
tweederde van het aantal. PvdA met
vier en D66 met twee zetels vertegen-
woordigen in ons dorp de linkse partij-
en. Juist met twee vertegenwoordigers
in het college van deze linkse signa-
tuur, voldoet het college in geen enkel
opzicht aan de verkiezingsleus "Een zo
breed mogelijke afspiegeling van de
raad". Door de fractievoorzitter van de
PvdA werd bij de onderhandelingen
gesteld dat zij liever met Termes wilde
samenwerken vanwege de linkse sig-
natuur. Die is nu wel heel duidelijk
naar voren gekomen. De VVD is erg
snel overstag gegaan, men had nog een
week de tijd", aldus Jongsma.

Niet schoppen
Volgens Ingwersen heeft het CDA de

afgelopen dagen in het dorp veel waar-
dering geoogst door de wijze waarop
men de in deze kring de deceptie heeft
verwerkt. "Even leek het erop dat men
zou beweren dat Termes over betere
bestuurlijke kwaliteiten zou beschik-
ken dan onze kandidaat, dat zou héle-
maal van de gekke geweest zijn. Overi-
gens zullen wij ons hetzelfde opstellen
als vier jaar geleden en het college kri-

tisch begeleiden. Wel zal onze opstel-
ling harder zijn dan voorheen", aldus
de fractievoorzitter van het CDA. Ing-
wersen is bovendien van mening dat,
hoewel de VVD de grootste partij is,
het toch de PvdA zal zijn die de dienst
zal uitmaken. "De VVD is dermate
uitgehold en te zwak om genoeg tegen-
gas te bieden. Overigens heb ik wel
bewondering voor de inzet van Frits
van Caspel tijdens de besprekingen.

Jammer dat hij niet genoeg steun ont-
ving van zijn fractiegenoten" consta-
teert hij.

Jongsma deelde desgevraagd mee
dat ook, GBZ zich uiterst kritisch zal
opstellen. "Wij zullen het belang van
Zandvoort laten prevaleren en zeker
niet zoals de vroegere fractievoorzitter
van de PvdA, Gert Toonen, ieder voor-
stel bij voorbaat de grond inboren. Wel
moet duidelijk het belang van Zand-
voort de boventoon voeren. Wij zullen
ons niet zo opstellen als de PvdA in de
afgelopen periode, dan zou eenzelfde
onwerkbare sfeer ontstaan. Dat zeker
niet, maar een kritische opstelling kan
men wel van ons verwachten", aldus
Jongsma.

• "Wij hebben geen behoefte aan de-
faitistische lieden", aldus Machielsen
in zijn afscheidswoord aan de
oudraadsteden. [ARCHIEFFOTOI

waarschuwde voor een al te commer-
ciële instelling van de raad.

Goed beleid
Door de voorzitter van de Zand-

voortse raad werd naar voren ge-
bracht dat er, ondanks de strubbelin-
gen'in het college de afgelopen vier
jaar, veel nieuwe plannen zijn ontwik-
keld die nu worden uitgevoerd. Dit on-
danks de kritiek van linkse zijde, die
regelmatig geïnformeerd had "waar
het nieuwe beleid bleef". "Wanneer
met een beleid bedoeld wordt het op-
stellen van nota's, dan zou dit een
armzalig beleid geweest zijn. Mis-
schien zijn wij in dit opzicht wel eens
in gebreke gebleven. Desondanks kan
teruggezien worden op een vruchtbare
periode waarin veel tot stand is ge-
bracht", aldus Machielsen die de her-
haalde verzoeken om een nieuw beleid
bekende te hebben gezien als een poli-
tieke stunt. Uitgebreid verwijlde de
burgervader bij de capaciteiten van
het ambtenarenkorps dat alle lof
kreeg toegezwaaid.

Oudraadsleden
Afscheid werd in deze raadsvergade-

ring genomen van vijf raadsleden die

Zandvoort
wordt groter

ZANDVOORT - Wanneer de
Tweede Kamer het wetsvoorstel
tot grenswijziging van de kustge-
meenten goedkeurt, zal Zand-
voort haar grondgebied uitge-
breid zien met 1108 HA. Dit is de
grenswijziging van een 'nat' ge-
bied, waar zeker geen huizen ge-
bouwd kunnen worden, want in
de naaste toekomst behoort de zee
tot l km vanaf de vloedlijn even-
eens tot Zandvoort.
Aan deze grensvergroting zullen
geen kosten verbonden zijn, wél
zal het een financiële meevaller
kunnen betekenen wanneer het
Gemeentefonds aan Zandvoort op
basis van haar grondgebied een
bedrag van circa f. 64.000,- meer
zal moeten uitbetalen.

niet meer zullen terugkeren. Dat zijn
Hans van Asperen (Onafhankelijk li-
beralen), André Gielen (Inspraak Nu),
Michiel Jansen (Gemeentebelangen),
Gert Toonen (PvdA) en Jelle Attema
(VVD). Behalve Jansen hadden deze
raadsleden voor de gemeenteraadsver-
kiezing al te kennen gegeven met het
raadswerk te zullen stoppen.

De specifieke eigenschappen van ie-
der raadslid werden door Machielsen
nog eens naar voren gebracht. Hij
sprak zijn waardering uit voor de
werkwijze van Van Asperen die zelden
had gesproken, maar slechts dan zijn
stemgeluid had laten horen wanneer
het noodzakelijk was. "U sprak niet om
te spreken, maar wanneer u het deed
was het kort en bondig en terzake
kundig", aldus Machielsen. Gielen zal
niet alleen gemist worden in de com-
missie beroepschriften, waarvan hij
vier jaar voorzitter is geweest en een
grote juridische inbreng heeft gehad,
maar ook in de raad "omdat hij degene
was die vaak een opgeblazen zaak tot
zijn juiste proporties terugbracht en
de raad weer in het juiste spoor zette".

Jansen heeft slechts een korte perio-
de in de Zandvoortse raadszaal doorge-
bracht. "Na het overlijden van Jaap
Koning moest u als wissselspeler op-
draven zonder steun van partij en
achterban. U heeft weinig kans gehad
u te profileren, maar dan hebt u de
laatste maanden ook veel commissie-
vergaderingen gemist" was het verwijt
dat hij van de voorzitter ontving.

Dat Toonen zich niet meer met de
raadspolitiek zal bezighouden, komt
de heer Machielsen wat ongeloof waar-
dig voor. "U behoorde tot de weinige
raadsleden die via politieke weg hun
idealen willen verwezelijken. Ik moet
bovendien vaststellen dat u gek bent
op rood, want het rode knopje van de
geluidinstallatie kon u moeilijk met
rust laten. U interrupteerde niet, u
stortte zich in het debat", aldus Ma-
chielsen die veel waardering uitte voor
de wijze waarop Toonen zich heeft ge-
manifesteerd.

Na een periode van bijna twintig
nam ook Jelle Attema afscheid van de
raad. "U hield zeker niet van een wollig
taalgebruik, je kunt beter spreken van
recht voor z'n raap. Bij u stond echter
altijd het belang van Zandvoort en de
Zandvoorters voorop en dat heb ik erg
gewaardeerd", aldus Machielsen.

In zijn afscheidswoord aan de raads-
leden bracht Machielsen het verschei-
den van Jaap Koning in de herinne-
ring. "Het overlijden van Jaap Koning
was een groot verlies, een sterk emc-
tioneel gebonden mens met een grote
liefde voor zijn dorp en dorpsgenoten.
Hij wordt nog steeds gemist".

Stuifzand
• De laatste raadsvergadering
in de oude samenstelling
betekent automatisch een
afscheid. Uiteraard is het dan
te doen gebruikelijk dat er veel
vriendelijke woorden worden
gesproken. Verrassend
misschien niet, maar wel
verfrissend dat de voorzitter
van de raad zich deze maal
niet alleen bediende van
vriendelijke woorden, maar
een zeer realistische speech
had voorbereid. Zoiets kan de
sfeer alleen maar ten goede
komen.
• Tobber is weer terug van
vakantie, en heeft, naar
verluidt hier en daar zijn licht
eens opgestoken wat er
allemaal in het dorp is
gebeurd sinds hij dit alweer
drie weken geleden verliet.
Helemaal gelukkig schijnt hij
niet te zijn maar ja wie is dit
wel?Zeker niet het CDA na de
laatste vergadering waarin de
WD'overstag ging en toegaf
aan de wensen van de PvdA.
• Tobber zit met hoge
wenkbrauwboogjes het laatste
nieuws te lezen en is al snel
met zijn commentaar.
"Ik wist natuurlijk wel dat de
VVD en de PvdA samen het
bed zouden delen de komende
vier jaar, maar ik had niet
gedacht dat mevrouw Wind de
lakens zou uitdelen", zegt hij
wat zorgelijk. "Niet om het een
of ander, maar het ziet er naar
uit dat zij de lakens heeft
uitgedeeld, maar wat nog
mooier is dat de VVD zich
daarin heeft laten pakken. Ik
heb mij steeds afgevraagd
welk bed het zou worden, je
hebt veel soorten
tegenwoordig. Behalve
opblaas-en opklapbedden, ook
nog extra brede en lits-
jumeaux en twijfelaars en
weet ik veel. Ik gokte toch op
twee aparte bedden onder één
dekentje, maar het ziet er naar
uit dat het een twijfelaar is .
geworden. Dat zijn even rot
bedden voor twee personen, er
is dan altijd iemand die krap
ligt en halverwege uitstapt
omdat het toch te benauwd
wordt. Ik vraag mij nu alleen
af wie in dat nauwe bedje de
meeste plaats zal vergen, en zo

te zien is het antwoord al
bekend. Blijft natuurlijk de
vraag of er halverwege weer
uitgestapt zal worden".
• "Niet al te somber",
waarschuwden wij, "Soms
valt het wel mee hoor en
sommige -mensen hebben een
lange adem".
Maar Tobber bleef bedenkelijk
kijken. "Nee, nee, zo
eenvoudig zal het niet worden
de komende tijd, als ze elkaar
er maar niet uitschoppen. Wij
hebben al een uniek record,
wij hebben er al drie
wethouders binnen twee
maanden uitgeschopt.
Zandvoort haalde in dit
opzicht dat grote Guinessbook
of records, en een herhaling
zie ik niet zo zitten. Trouwens
ik heb nog veel meer zorgen".
• "Alsjeblieft Tob, nu niet zo
somber worden, daar heeft
niemand wat aan. Pas op geen
defaitistische houding, die
kunnen wij in Zandvoort niet
gebruiken".
"Ik ben helemaal niet
defaitistisch of pessimistisch,
maar heb je het al gehoord?
Volgende week wordt het
Ontwer p-streekplan
Amsterdam
Noordzeekanaalgebied
gepresenteerd. Dat is dat plan
waarin het hele circuit
geschrapt was. Nu hebben ze
allemaal mooie plannetjes
voor een bungalowpark en een
heel nieuw circuit. Dat is ook
goed ontvangen bij de
Provincie en het Rijk,
iedereen enthousiast, en dan
komt dat plan en weet je wat
daarin nu weer staat? Nee,
weet je niet. Zet je dan schrap,
daarin staat (zeggen ze) dat
het Noordelijk duingebied van
Zandvoort tot stiltegebied
wordt verklaard. Dwars tegen
alle afspraken en
besprekingen in. Nou daar
kan ik niet tegen.
Voorspelbaar wat er gaat
gebeuren. Haalt Zandvoort
weer de landelijke pers, iedere
Jan Piet of Klaas schrijft weer
lange stukken "Moet het
circuit weg of niet". Ik dacht
dat dat onderhand een
gepasseerd station was, maar
nee hoor, toch weer. Kijk daar
word ik nu zo moe van, só
moe, ik denk dat ik maar eens
ga slapen, want de zon is er
ook nog niet.
• Hij rolde zich op en viel in
slaap. Ons met talloze vragen
achterlatend. Zou hij weer
gelijk hebben?. De tijd zal het
leren.
• Dit was het dan, de krant is
klaar, voetjes op tafel...tot
volgende week*.

Gemeente is positief over O'Neill Surfcup
ZANDVOORT - Het voorstel van

het college om een garantie van maxi-
maal f. 44.000,- te verlenen aan de
organisatoren van de O'Neill World
Surf Cup is door de commissieleden
van financiën positief ontvangen.

Wel verklaarde wethouder Aukema,
dat hij verwacht dat het bedrijfsleven
dit bedrag zal „ophoesten,,.

Het „ophoesten van dit bedrag"
baart speciaal de voorzitter van de
Zandvoortse Strandpachtersvereni-
ging zorgen. „Wij hebben nog wel een
aantal vragen over dit evenement die
nog niet beantwoord zijn. Onbekend is
welk bedrag de pachters op tafel moe-

ten leggen en welke voorzieningen
door ons getroffen moeten worden Ik-
zelf voer bijvoorbeeld vlaggen van een
zeker sigarettenmerk. Wordt er nu
van m,ij verwacht dat ik die van de
concurrent ga hijsen of niet. Boven-
dien betekent veertien dagen langer
op het strand staan, ook veertien da-
gen langer premie betalen aan verze-
keringen en loon voor het personeel.

Het optimisme bij de organisatoren is
groot, wij steunen dit, maar wij zuden
op korte termijn welk beter geinfor-
meerd willen worden. Natuurlijk zijn
wij blij dat Zandvoort dit evenement
krijgt, wij willen ons steentje bijdra-

gen, maar dan in goed overleg", besluit
hij.

De raadsleden hebben, zoals werd
verwacht hun goedkeuring gehecht
aan het college voorstel. Dit gebeurde
in de vergadering van 22 april.

Tevreden eigenaar
ZANDVOORT - De politie heeft op

dinsdag in ieder geval éé auto-eige-
naar weer blij kunnen maken. De man
had op maandag aan het bureau ge-
meld dat zijn voertuig was gestolen.
Men ging op onderzoek uit en trof de
gestolen auto aan in de Poststraat. De
gedupeerde Zandvoorter, die zeer te
spreken was over de snelle afwikke-
ling, kon zijn eigendom weer mee naar
huis nemen.

"Jong Zandvoort"
geeft uitvoering

ZANDVOORT - Morgenavond, vrij-
dag 25 april, vindt de uitvoering plaats
van de musical "Boten voor de Ko-
ning" door de Zandvoortse kinderope-
rettevereniging. De show wordt gege-
ven in gebouw De Krocht en gaat om
20 uur van start.

Het afgelopen seizoen hebben 28
kinderen van de inmiddels zeventig
jaar bestaande vereniging "Jong
Zandvoort" enorm hun best gedaan
om dit stuk op de planken te kunnen
brengen. De plaatskaarten voor dit
evenement kunnen telefonisch be-
steld worden bij A. Amende, tel. 16774
of B. Stock, tel. 13448. tussen 18 en 20
uur of morgenavond aan de zaal vanaf
19 uur. De toegangsprijs bedraagt zes
gulden per persoon.

Gouden echtpaar Van der Werff:

"We gaan nooit boos slapen"
ZANDVOORT - Het was stra-

lend lenteweer toen Adri de Jong
en Leendert Jan van der Werff
trouwden. Dat is op dinsdag 29
april precies vijftig jaar geleden,
maar ze herinneren het zich nog
als de dag van gisteren. Door hun
kinderen zijn diverse festiveiten
gepland, maar die blijven tot de
29e geheim. Wel weten Adri en
Leendert Jan dat er van 17 tot 19
uur een receptie in restaurant
"Queenie" aan het Kerkplein ter
ere van hun gouden huwelijks-
f eest zal worden gehouden met tot
slot een diner in besloten kring.

Over hun huwelijk, dat steeds
moest worden uitgesteld en hun
leven samen, vertellen ze het vol-
gende:

"We leerden elkaar in de crisistijd
kennen, in 1932, en om te trouwen wil-
de ik wel eerst een vast inkomen heb-
ben", begint de heer Van der Werff het
relaas. Dat was niet makkelijk in die
tijd, dat weet u. En op het moment dat
we dachten te kunnen trouwen, werd
mijn vader ernstig ziek en overleed
enige tijd later. Toen moest de bruiloft
weer een jaar worden uitgesteld. Ik
kan me die dag nog heel goed herinne-
ren, het was prachtig weer. We zijn in
Haarlem getrouwd omdat mijn vrouw
een Haarlemse is."

Op de vraag of zijn familie dat niet
vervelend vond: trouwen met een
Haarlemse en ook nog in Haarlem,
antwoordt hij: "Daar heb ik niet echt
iets van gemerkt, ze hebben er nooit
iets over gezegd, maar we dachten dat
mijn vader het er niet helemaal mee
eens was. Hij maakte wel eens de op-
merking dat er in Zandvoort toch ook
genoeg rondliep, maar meer ook niet.
Maar hij heeft zich er nooit tegen ver-
zet."

Stadse juffer
"Ja, misschien vond hij wel dat ik

een stadse juffer was, dat heb ik wel
eens vermoed, maar echt moeilijk
heeft hij het me nooit gemaakt. Dus
dat viel allemaal reuze mee. En dat

terwijl de familie van mijn man al ge-
neraties lang in Zandvoort woont en
ook zijn moeder een Zandvoortse is",
valt zijn vrouw hem bij. Graag vertelt

*'ze hoe ze elkaar ontmoet hebben.
"Leendert was in die tijd huisschilder
en het bedrijf van zijn baas was bezig
de Amsterdamse buurt in Haarlem op
te knappen, dat is bij de Amsterdamse
Poort. Wij woonden daar toen ook.
Toevallig werkte ik op dat moment
niet, omdat mijn moeder ziek was en
verzorging nodig had. Mijn moeder
drukte me altijd op het hart om de
werklui kopjes koffie te geven. Leen-
dert moest onze woning schilderen en
wilde altijd graag een beker chocola.
Mijn familie zegt nog altijd dat ik hem
met een beker chocola gestrikt heb. Ik
was toen 17 jaar, mijn man is vijf jaar
ouder. Vanaf mijn veertiende werkte
ik al, ik ben altijd winkeljuffrouw ge-
weest. Alleen in die periode was ik dus
thuis, dat heeft gewoon zo moeten
zijn."

Eierenhandel
"In die tijd had ik wel werk, maar ik

werd ontslagen omdat ik voor de mi-
liaire dienst op herhaling moest", ver-
volgt de heer Van der Werff de ge-
schiedenis. "Zo ging dat in die tijd, je
baas had daar niets mee te maken en je
kon niet meer terugkomen. Ik besloot
om toen voor mezelf te gaan beginnen
en begon een handel in eieren en
pluimvee. We haalden het spul op in
het Gelderse Putten en sloegen het
hier op in een loods aan de Paradijs-
weg. Van daaruit verkochten we de
eieren en kippen, soms aan particulie-
ren maar meestal leverden we aan ho-
tels en winkeliers. Dat liep goed, ook
omdat mijn vrouw altijd hard heeft
meegewerkt. We hadden een bloeiend
bedrijfje, het was jammer dat daar
door de oorlog een einde aan kwam.
Gekke dingen hebben we ook wel mee-
gemaakt. Op een keer had de hande-
laar waar ik van kocht een kist een-
den, die hij niet kon verkopen. Hij
vroeg of ik die wou hebben. Ik had er
niet veel aan, want dat verkocht niet
zo best. Maar ik heb hem toch meege-
nomen. Ik had zo'n open vrachtwagen,
want anders stikken die beesten na-
tuurlijk. Op een gegeven moment had-
den mijn vrouw en ik door dat iedereen

maar steeds naar die vrachtwagen
keek. Toen bleek dat we de hele weg
met een kist hadden gereden, met alle-
maal lange eendennekken er boven-
uit. In die kist zaten namelijk allemaal
gaten en dit soort eenden had toevallig
hele lange nekken. Het was inderdaad
een krankzinnig gezicht," vertelt de
heer Van der Werff.

Strandtent
"Mijn man werd opgeroepen voor

het leger, toen de oorlog uitbrak,"
neemt zijn vrouw het verhaal weer
over. Ik heb nog geprobeerd het in m'n
eentje voort te zetten, maar ik kon niet
autorijden en was dus van anderen
afhankelijk. Dat was op het laatst niet
meer vol te houden, dus toen moesten
we er mee stoppen. Bovendien werd in
1940 onze oudste zoon, Jan, geboren. Ik
moest voor de baby zorgen en had geen
tijd meer voor iets anders."

"Na de oorlog kochten we de strand-
tent van Leendert's moeder, strand-
tent 5. Burgemeester Van Alphen
vond dat het strand er rommelig uit-
zag, omdat allerlei tenten stonden van
diverse afmetingen en de een had veel
meer grond dan de ander. Hij wilde dat
de paviljoens werden samengevoegd
en wij kochten er toen nog een tent bij.
Wij hadden zo'n tachtig meter grond
en één van de grootste tenten. Dat was
hard werken geblazen, zo'n strandtent
kan je ook niet alleen doen. Het was
dus weer precies als met de eierhandel,
ook dit deden we samen. Mijn man liep
buiten en verkocht de stoelen, ik stond
in de keuken en zat achter de kassa.
We hadden natuurlijk Wel personeel
en één serveerster hebben we jaren in
dienst gehad, dat is ook een goeie
vriendin geworden. Dat strandwerk is
nu veel makkelijker geworden, vroeger
lieten die klanten je honderd keer
heen en weer lopen. Ik heb begrepen
dat bij veel strandtenten nu helemaal
niet meer op het strand wordt bediend.

"In 1948 werd onze tweede zoon, Rob,
geboren. Die is nogal vrij opgegroeid
omdat ik niet veel tijd had om op hem
te letten. Maar dat paste ook wel bij
hem, het heeft een makkelijke natuur.
Onze oudste zoon is serieuzer, die lijkt

De heer en mevrouw van der Werff. Nog net zo gelukkig als vijftig jaar
geleden.

meer op mij, Rob is net mijn man, een
geboren optimist."

Grappen
"Ik heb mijn levenlang altijd grap-

pen gemaakt", bevestigt haar man.
"Toen mijn moeder de strandtent nog
had ging ik altijd even een rondje ma-
ken langs de stoelen en dan zaten ze
allemaal te grinniken. In de gemeente-
raad heb ik ook nog gezeten voor
"Zandvoorts Belang", "eigen belang"
noemde ik dat. Dat heeft niet zo lang
geduurd, het lag me toch niet zo, al die
haat en nijd. Ook ben ik nog secretaris
var de strandpachtersvereniging ge-
Vcjest. Verder heb ik gevoetbald in het
eerste van Zand voortmeeu wen, ben ja-
renlang lid geweest van de damclub en
heb 25 jaar gezongen in het mannen-
koor. Mijn vrouw had niet zoveel be-
hoefte aan clubs, die is veel huiselijker
en vond het niet erg dat ik dat alle-
maal deed. We hebben altijd een goede
band gehad. Dat moest ook wel want
we hebben altijd samen gewerkt. Ons
geheim? We gaan nooit boos slapen en
alles moet bepraatbaar blijven, dat is
de enige manier om het lang vol te
houden."

"We hebben altijd in dit huis ge-
woond, het is familiebezit. Ik ben er
net niet in geboren, maar heb er wel
mijn hele leven in gewoond. Natuur-
lijk hebben we het in de loop der tijd
opgeknapt en gemoderniseerd. We
hebben ooit eens een bejaardenflat be-

foto Berlott

keken, maar toen ik die gezien had zei
ik tegen mijn vrouw dat ze daar maar
alleen naar toeging. Mij krijgen ze
daar niet m," vertelt hij gedecideerd.

Puzzelen
"Als het nodig was hebben we elkaar

ook wel op de kop gegeven, maar we
hebben het altijd weer goed kunnen
maken. Onze tijd zal het wel duren",
gaat mevrouw Van der Werff verder
"We hebben het altijd goed gehad sa-
men. Veel verhaaltjes vertellen we el-
kaar nu natuurlijk niet meer, maar
we kunnen bijvoorbeeld heel gezellig
samen zitten puzzelen. Voordat mijn
man in de AOW ging, heeft hij nog
tweemaal een betrekking gehad als
controleur, bij de Kennemer Duinen
en bij het Victoria Hotel in Amster-
dam. Dat strandwerk werd op het
laatst toch te zwaar en we konden de
tent goed verkopen."

"We verheugen ons enorm op vol-
gende week. De jongens hebben de
organisatie in handen en buiten de
receptie en het diner weten we van
niks. Ze hebben alleen gezegd dat we
om half elf klaar moeten staan, dus
voor die tijd moet ik bij de kapper ge-
weest zijn. En nou maar hopen dat het
net zo mooi weer is als vijftig jaar gele-
den, dan zal het helemaal een heerlijke
dag worden." besluit de glunderende
mevrouw Van der Werff. Haar trouwe
echtgenoot knikt instemmend.

Constance M. Basart
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Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1

Zandvoort - Tel. 17093

55 soorten vaste
planten
Bloeiende violen

Heester - Struiken

Bemesting voor gazon -
Biologische bemesting
Bestrijdingsmiddelen
Tuinaarde - e.d.

border

Wij zijn
de vakman
De fietsvakman herkent u onmiddellijk aan zijn
service, aan zijn technische kennis, aan zijn
bereidheid om alles voor u te doen.
De fietsvakman herkent u aan de merk-
fietsen die hij verkoopt.
Want hij is uiterst kritisch als het
om kwaliteit gaat.
Vandaar dat wij zoveel Gazelle
modellen in huis hebben.
Topkwaliteit van koplamp tot
achterlicht.

Verwen u zelf
met een Gazelle

WIELERSPORT

Haltestraat 31, Zandvoort

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
o.ver aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

(ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. M ooienstraat 54rd
Zandvoprt - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem-Tel. 023-31 0404

IK VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT

MONTUREN EN ZONNEBRILLEN

\<?/ mu/t de C a H i e./ •

OPTIEK SLINGER
gedipl. oogmeetkundige contactlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20a, Zandvoort
Tel. 02507-14395

Leverancier alle ziekenfondsen

HERMAN HARMS

(JShöE-bisz)

toont u graag de

NIEUWE KOLLEKTIES
VOORJAAR- en

ZOMERSCHOENEN
in de nieuwste modekleuren.

Voor kousen, panty's en panty-kniekousjes naar

Herman Harms Schoenen
Grote Krocht 22

18 maart krijgt u gratis advies van onze
voetkundige

Alle ogen gericht op

precies wat Zandvoort nodig had!
Vriendelijk geprijsde mode voor de eigentijdse vrouw t/m maat 48

Komt u rustig binnen om geheel vrijblijvend rond te kijken.

Grote Krocht 19, Zandvoort.

Zandvoort: Grote Krocht 21
Heemstede: Zaodvoortselaan 69
Haarlem: Jan Gijzenkade 163
Bloemendaal: Bloemendaalseweg 23

Altijd snel en
schoner!

stof
reP

Uw hulp voor het chemisch
reinigen van al uw
kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens,
slaapzakken

stomerij/dry cleaning

AZEANETTE

Alles voor uw kat

Kattebrokjes
Kattesnoep
Kattesteentjes
(puik fris)
Kattespeeltjes

DIEREN-
SPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28,
Zandvoort

Alleen het beste
is goed genoeg voor
uw ogen

Kiezen voor kontaktlenzen is
kiezen voor kennis en zekerheid
Als u kontaktlenzen wilt gaan dragen moet eerst
beoordeeld worden of uw ogen er wel geschikt
voor zijn.
Wij doen van tevoren een proefpassing en advise-
ren u over de mogelijkheden, de kans van slagen
en de te kiezen soort. Dit advies is geheel vri|blij-
vend en kosteloos.
Loop eens binnen bij SLINGER OPTIEK als u uw
ogen het beste gunt.
Daar ligt dan ook een gratis, objectief boekje voor u
klaar over kontaktlenzen.
Haal het even als u uw ogen net zo belangrijk vindt
als dat wij ze vinden
Bellen kan ook; dan sturen wij het u toe.

Zandvoorts Kontaktlens Centrum
(afdeling van Slinger Optiek)
A. G. J. Slinger
Gedipl. optometnst • Kontaktlensspecialist A.N.V.C.

Gntt KUCht 20A, 2042 LW ZANDVOORT •
Til. 02507-14385

Boek- en kantoorboekhandel
sigarenmagazijn

DE KROCHT
Speciale boeken over het koningshuis

BEATRIX REGINA 1986 f 19,9O
Het aanzien ons
Vorstenhuis 1985 f 24,9O
Kroniek van de twintigste eeuw
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MET BOUWEN, VERBOU-
WEN of (her)inrichten

van binnenruimten, zoals ka-
mers, keukens, kantoren, za-
len en noem maar op, krijgt
men doorgaans maar één en-
kele keer in het leven te ma-
ken. Op dat moment moet wor-
den bepaald hoe deze ruimten,
waarin u en/of anderen mis-
schien wel vaak en lang zullen
verblijven, eruit komen te
zien. Een belangrijk moment,
en vaak blijkt dat dit geen ge-
ïnakkelijke opgave is. Mis-
schien is dan het inschakelen
van een interieurarchitect een
uitkomst.

In Nederland bestaat een groep van
onafhankelijke deskundigen op het
gebied van inrichten, renoveren, ver-
bouwen en bouwen: de mteneurarchi-
tecten. Veel van deze architecten zijn
aangesloten bij de Beroepsvereniging
van Nederlandse Inteneurarchitec-
ten, de BNI.

Deze vereniging bevordert de ont-
wikkehng van en de belangstelling
voor de interieurarchitectuur en be-
hartigt de belangen van de interieur-
architecten. Het werkterrein van deze
leden varieert van woningen, kanto-
ren en grote bedrijfsruimten, tot en
met tentoonstellingen, autobussen en
vliegtuigen.
Plannen realiseren

Er komt (nog) heel wat bij kijken als
men plannen heeft om m te richten, te
verbouwen, te renoveren, uit te brei-
den of te bouwen. Naar aard en om-
vang van het project zullen bepaalde
activiteiten ondernomen moeten wor-
den, waaronder: het formuleren van
het programma van eisen, het bepalen
van het budget, het maken van schets-
plannen, het vervaardigen van ont-
werptekemngen, -het tekenen van
plattegrondindelingen, het doen van
materiaal-keuzes, het toepassen van
kleuren, het opstellen van lichtplan-
nen, het aanschaffen van meubilair,
het ramen van kosten, het opstellen
van een begroting, het kiezen van een
aannemer, het regelen van vergun-
ningen, het maken van een werksche-
ma, het uitzoeken van subsidiemoge-
lijkheden, het houden van toezicht op
het werk en het plannen van onder-
houd.

De kans is groot dat bij het afwerken
van bovengenoemde activiteiten pro-
blemen rijzen, door bijvoorbeeld ge-
brek aan kennis en/of ruimte en/of
tijd en dan biedt het (gedeeltelijk) m-
schakelen van een interieurarchitect
een oplossing. Hij of zij treedt op als
adviseur (bijvoorbeeld ondersteuning
bij het formuleren van bepaalde wen-
sen), als ontwerper en/of als bouw-, en
verbouwbegeleider. Dat kan varieren

binneiüiuisarchitect
kan 'verruimend' werken

De ene woning is de andere niet. Ieder huis is anders
ingericht, straalt daarmee een ander karakter uit. Welk
karakter dat is, wordt in eerste instantie bepaald door de
gebruiker. Maar voor deskundig advies bij het inrichten,
verbouwen of (voor het eerst) bouwen van woningen kan men
een binnenhuisarchitect te hulp roepen. Speciaal voor
Woon informatie ging René Papavoine eens praten men leden
van de Beroepsvereniging van Nederlandse
Interieurarchitecten.

vanaf een eenmalig advies tot aan de
begeleiding van het hele proces.

Het eerste werk voor de inteneurar-
chitect is het maken van een schets-
ontwerp, waarin het programma van
eisen globaal is verwerkt en aan de
hand met een kostenraming het bud-
get getoetst kan worden. Daarna volgt
de uitwerking van de plannen tot een
definitief ontwerp, bestektekeningen,
bestek en begroting en het eventueel
aanbesteden -(prijsopgaven) aan één of
meer aannemers, werktekemngen
maken en het begeleiden van de bouw.

Bovendien is de architect m staat
om op esthetisch (smaakvol) verant-
woorde wijze vorm te geven aan uw
wensen in een ontwerp. Verder wordt
u behoed voor verkeerde keuzes, mef-
ficient ruimtegebruik, foutieve mde-
lingen, verkeerde materialen en kwa-
liteiten en onnodige kosten, wat de
kans op goed resultaat vergroot en de
kans op teleurstelling achteraf ver-
klein t.

Uiteraard wordt er rekening gehou-
den met inzichten van de opdrachtge-
vers, alsmede voorkeuren en persoon-
lijke smaak. De uiteindelijke beslis-
sing (ook in hoeverre hij of zij inge-
schakeld wordt) blijft bij de opdracht-
gever.

De" inrichting van een woonkamer
moet afgestemd worden op het func-
tioneren van de gebruikers van die
woonkamer. Bejaarden wonen anders
dan een gezin met jonge kinderen. Dat
heeft allemaal verregaande conse-
quenties voor de hoeveelheid ruimte
die van een woning voor de wponka-
mer wordt gebruikt en voor de inrich-
tmg van de woonkamer zelf. Conse-
quenties die varieren van de hoeveel-
heid benodigde kastruimte tot de
plaats en hoogte van lichtknopjes, van
de degelijkheid van vloerbedekking tot
de afmetingen van meubelen. De mte-
neurarchitect zal trachten de beno-
digde ruimte te creëren of de beschik-
bare ruimte zo goed mogelijk te benut-
ten: of het nu om een woonkamer van
een villa, een boerderij, een eengezins-
huis gaat of dat van een wonmgwet-
woning of woonboot.

• 'Wat wilt u veranderen?'
Een analyse van de kook- en leefge-

woonten van de bewoners zal leiden
tot een aan de bewoner aangepast ont-
werp voor de keuken. Belangrijk zijn
o.a. een juiste invalshoek van het licht,
of materialen makkelijk te pakken en
te onderhouden zijn of de hoeveelheid
bergruimte. Ook de hoogte van het
aanrechtblad is afhankelijk van die-
gene die de keuken het meest gebruikt
en de draainchtmg van de deur van de
koelkast heeft alles van doen met de
plaats van die kast: wie aan het gasfor-
nuis m een pan staat te roeren en uit
de koelkast rechts hiervan, met een
linksdraaiende deur iets er uit wil
pakken, zal jarenlang ergenis hebben
over een hinderlijke situatie. En wat
dacht u van (te) hoge kastjes?

Ook tot de vaardigheden van de m-
terieursarchitecten behoort het ana-
lyseren van werksituaties zoals bij-
voorbeeld bij winkels het geval is. Het
ontwerp van een wmkelinterieur moet
zijn toegesneden op de situatie van die

specifieke winkel. In gesprekken met
de opdrachtgever zullen de karakte-
nstieken van die winkel bekeken wor-
den. Daarmee zal hij of zij m het ont-
werp een sfeer proberen te realiseren
die past bij het assortiment, maar
evenzeer bij de klantenkring. Dat
geldt voor een zaak die één product-
soort verkoopt, alswel die verschillen-
de in huis heeft heeft.

Bovendien moeten de producten
verplaatst kunnen worden of moeten
wyzigiftgen in het assortiment mee
kunnen veranderen; een boekwinkel
heeft andere inrichting en controle-
problemen dan bijvoorbeeld een apo-
theek.

Een eerste informatief gesprek bij
het BNI kost niets. In dat gesprek ver-
telt men wat het ongeveer kost om bij
het project dat u voor u ogen heeft een
inteneurarchitect in te schakelen.
Omdat iedere opdracht verschillend is
en zo'n architect ook voor een deel van
een project kan worden gevraagd, is
het niet mogelijk een vast totaalbe-
drag te noemen.

Voor een éénmalig advies betaalt
men / 85,- gulden per uur. Bij de kos-
ten van een interieurarchitect moet
men zich realiseren dat de aard van de
werkzaamheden u kan behoeden voor
onnodige uitgaven, met op de lange
termijn mogelijk besparende effecten
door bijvoorbeeld de materiaalkeuze of
efficiënt ruimtegebruik. Belangrijk
blijft de vraag wat het de opdrachtge-
ver waard is, dat er een woon-, werk- of
leefomgeving onstaat waarin hij of zij
graag vertoeft.

Meer informatie of een afspraak
voor een informatief gesprek kan men
terecht bij het secretariaat van de
BNI, Keizersgracht 321, Postbus
19610, 1000 GP Amsterdam. Tel. 020 -
254959.

Verder worden in de volgende plaat-
sen advies en voorlichting gegeven:
Alkmaar: Architekten-info, Noord-
Hollands kwartier, Emmastraat 13.
Tel. 072-110130.
Almère: Gebouw Corrosia, Markt l,
Almère-haven. Zitting: eerste donder-
dag van de maand van 19.00 - 21.00
uur. Tel. 03240 - 99911/15645.
Amsterdam: Architekten-wmkel,
Leidsestraatweg 5, Tel. 020 -230984.
Zitting: Elke donderdag 19.00 - 21.00
uur. (Niet in juli en Iste-helft augus-
tus).
Weesp: Architekten-wmkel, Binnen-
veer 2. Zitting: Elke eerste vrijdag van
de maand van 19.30 - 22.00 uur.

Miljoenen mensen hebben daoelijks te maken met geluidsoverlast.

Geluidsoverlast blijkt
ernstig woonprobleem
IN EEN LAWAAIIGE wereld hebben mensen geregeld behoef-

te aan een stil plekje om even bij te komen van de drukte. Het
meest voor de hand ligt dat men een stil plekje opzoekt in het
eigen huis. Maar in de praktijk blijkt dat vaak anders te zijn.
Volgens onderzoeken worden miljoenen mensen thuis geplaagd
door lawaai van de buren.

De beste oplossing voor een dergelijk
probleem, is zo'n goede relatie met de
buren te hebben, dat men er door het
aanpassen van de wederzijdse leefwij-
ze in slaagt het probleem uit de wereld
te helpen. Maar bij erg geluidlekke
huizen blijft het zachtste geluid irn-
tant; dan zou men eventueel techni-
sche oplossingen kunnen overwegen.
Wel moet men daarbij goed voor het
oog houden dan geluidsisolatie geheel

Waar koken wij ons potje op
HOE GAAT U uw potje koken, op een komfoor of een fornuis,

op gas of electrisch? Als men niet te duur wil beginnen, kan
men een komfoor aanschaffen en er later eventueel een losse
oven bijkopen. Een fornuis doet meteen al een grote aanslag op
de portemonnee. Wel is zo'n compact apparaat vaak gemakke-
lijker te plaatsen dan een los komfoor en een losse oven.

De meeste mensen koken op gas. Toch heeft electrisch koken een paar
voordelen. De kans op aanbranden is kleiner en het levert een minder bedompte
keuken op. Ook schoonmaken gaat gemakkelijker. Een nadeel van electrisch
koken is dat u het even moet leren. Op hoog- en laagzetten reageren kookplaten
veel trager dan gasbranders. Het grootste nadeel is echter de prijs. Voor de
meeste mensen komt electrisch koken ongeveer twee keer zo duur uit als koken
op gas ( ƒ 120,- tegen ƒ 60.- per jaar). Bovendien vergt electrisch koken pannen
met dikke, vlakke bodem, die doorgaans prijzig zijn. en een speciale kookleiding.
waarvan de aanleg tot een paar honderd gulden kan oplopen.

Electrische ovens kan men op lagere temperaturen instellen dan gasovens.
Voor het opwarmen van borden en een enkele specialiteit als schuimpjes kan
men een gasoven niet gebruiken. Wel zijn doorgaans gasovens sneller op
temperatuur.

Zo heeft zowel gas als electrisch voor- en nadelen. Belangrijk is gewoon dat
men. voor dat men iets gaat aanschaffen, zich goed oriënteert wat de mogelijk-
heden zijn en hoeveel alles kost.

RECEPT: CONTREFILET
Dankzij de pittige smaak hoeft rundvlees niet sterk te

worden gekruid. Overdaad schaadt hier omdat het vlees
dan veel van zijn opmerkelijke smaak verliest. Malse
delen van het rund behoeven nooit door-en-door gaar te
worden opgediend. Rosbief mag mooi rood van binnen
blijven. Datzelfde geldt trouwens ook voor biefstukken,
entrecôtes en andere malse delen.
Contrefilet
Algemeen recept:

Maak boter in de vleespan heet (25 gram per 100 gram vlees). Bestrooi-
en met zout en peper naar smaak. Schroei de contrefilet aan beide zijden
snel dicht. Zet een deksel op de pan. 'De totale braadtijd bedraagt 25
minuten per 500 gram vlees; voor iedere 500 gram méér 5 minuten
langer. Een stuk van l kilo moet dus 30 minuten braden.

Geef er aardappelen en worteltjes, groene kool, doperwten, Brussels
lof, spruitjes, raapjes, bieten, prei, schorseneren, spinazie, andijvie,
bloemkool of een salade bij.
Contrefilet Américana

Maak olie in de vleespan heet. Bestrooi de contrefilet met zout en
peper. Bak één zijde van het vlees in circa 5 minuten bruin. Doe
hetzelfde met de andere zijde. Besprenkel het vlees eventueel met een
barbecue-saus. Serveer er patates-frites en gemengde sla bij.
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'Nieuwe wonen' gekenmerkt
door openheid, ruimte en kleur
HOE WONEN WIJ vandaag

en hoe gaan wij in de toe-
komst wonen? De kans is
groot, het aanbod zeer ver-
scheiden. Alles mag. Open-
heid, ruimte en kleur vormen
de basis van het nieuwe wo-
nen. Men mag die ontwikke-
ling als een blikverruiming be-
schouwen die overigens niet
vanzelf tot stand is gekomen.
Daartoe hebben bijgedragen
de revolutionaire technische
ontwikkelingen in de maat-
schappij. Automatisering,
electronica, computer, chips
zijn algemeen gehanteerde be-
grippen geworden waarmee de
jeugd nog de minste moeite
heeft.

wordt aangevuld met technisch ver-
nuf t. Daar is een nieuw élan ontloken.

Snufjes waarbij het afstandsbedie-
ningsdoosje van de televisie een inspi-
rende rol heeft gespeeld. Kastdeuren
openen zich feilloos, de televisie rijst
omhoog en zakt onzichtbaar weg door

Jongste trend:
modern interieur
zonder overdadige
sentimenten

Ook de sociale structuur van onze
maatschappij is sterk aan het veran-
deren. Met name de positie van de
vrouw, die een gelijkwaardige plaats
naast de man inneemt. De vraag is
daarom gewettigd: hoeveel kansen
heeft het herlevend romantisme nog
in de toekomst? In woord en geschrift
hanteerde men het tijdens de jongste
internationale meubelbeurs in Keu-
len toch als nieuwe trend. Het grootste
deel van de vrouwen ziet het huis nog
steeds als haar domein. Zij is het ook
die de meubels kiest. Zo luidde het be-
toog. Voorbijgegaan wordt daarbij aan
Tnet feit dat de sociale status van de
vrouw een andere wordt. Van huis-
vrouw tot werkende vrouw buitens-
huis. Het gevolg zou een koelere bena-
denng van het wonen kunnen zijn.
Een overzichtelijk huis dat weinig on-
derhoud vraagt. Een practisch inge-
richt huis zonder overdadige senti-
menten.

Woonmiddelen
Die benadering vindt men terug in

de nieuwe woonmiddelen, de meubels,
de verlichting. Lichte mobiele rneu-
bels, volume, minimaal materiaalge-
bruik, doorzichtig, ruimte suggerend
door het toenemd gebruik van staal,
glas en perspex. De Italianen en later
ook de Nederlanders zijn daarin voor-
gegaan. Zij zyn de pioniers van dit
nieuwe woonbeeld: helder, zakelijk,
functioneel met een grote vrijheid
voor de consument in de keuze van
kleuren, passend in het interieur.

Tot in zijn uiterste consequentie
voeren nu de Fransen Philippe Starck
en Paul Mourque dit beeld ijzersterk
door. Vooral Starck gebruikt voor zijn
stalen stoelen geen gram materiaal te
veel. Hy stopt al by de basis. Een voor
het oog brutale, suggestieve vormge-
ving maar meestal weinig comforta-
bel. Velen zullen nog wel moeite heb-
ben met de gedreven Starck die zijn
identiteit met deze tijd en de nabije
toekomst zo sterk weergeeft,

t
In dit geschetste beeld past ook de

re-design meubel uit de perioden die
zich door top-design sterk manifes-
teerden. Met name de stromingen van
het Bauhaus, de Stijlgroep in Neder-
land en Le Corbusier en zijn geestver-
wanten in Frankrijk, zijn het sterkst
gebleven m de design-geschiedenis
van deze eeuw. Die opvattingen vindt
men dan ook vertaald en aangepast
aan deze tijd weer terug in de huidige
moderne vormgeving van het meubel.

Het dictaat vandaag en morgen

een druk op de knop. Fauteuils en
banken zijn geen statische kolossen
meer. Alles is in beweging, inklapbaar,
verrijdbaar, verstelbaar en demonta-
bel. Rug, leuningen en zitting kunnen
zich aanpassen aan de individuele
wensen van de gebruiker.

Grapjes
Leuke grapjes maar toch meer dan

dat. zolang er geen ideale stoel bestaat.
Die zal er ook nooit komen want de
menselijke maten varieren en zijn bo-
vendien de laatste decennia sterk aar
verandering onderhevig. De jongste

generatie is beduidend langer aan hel
worden. Daardoor ontstaan er zitpro
blemen. De ergonomie van de mens er
het zitten krijgt alle aandacht.

Ook by de verlichting overheerst d«
techniek. Het licht wordt minimaa
verpakt. In metaal, kunststof, stof en
glas. Door gebruik van hetenergiezui-
nige halogeen (met vaak ingebouwde
regeling van de lichtsterkte) worden
de armaturen steeds kleiner van vorm
Daarnaast handhaven zich de de
lichtsculpturen waarin vooral de Ita-
lianen zich creatief uitleven.

Er valt weinig nieuws te signaleren
in de sector van het doorsnee-meubel
Althans niet in de vormgeving. Wel m
de dessinenng van de meubelstoffen.
Ook hier nieuwe technieken en ver-
werking in de grafische en geometn-
sche dessins van veel glans, lichtref-
lectie en metaal-effecten Een veel-
voudige toepassing van chmtz, gesati-
neerd katoen. De umkleuren verhezen
gaandeweg aan deze dessins, die de
herinnering aan de twintiger jaren
oproepen. De kleuren zijn dan ook wat
verzadigder. zwaarder van toon ge-
worden, veel grijs en zwart maar ook
veelkleurige, fijn op elkaar afgestemde
combinaties van pastels.

Het kwaliteitsmeubel krijgt weer be-
tere kansen door de bereidheid er meer
voor te betalen dan m de afgelopen
jaren, toen de prijzenslag een funeste
rol speelde Men heeft kennelijk weer
wat vertrouwen gekregen m een gun-
stige ontwikkeling van de economie.

iets anders is dan warmte-isolatie. De-
gene die kostbare maatregelen over-
weegt. loont het zeker de moeiuj v ooral
een deskundige (een akoe.sticu.s) te
raadplegen.

Er zijn verschillende soorten van ge-
luidsoverlast. Een daarvan is het
(lucht)geluid dat zich voorplant door
de lucht en door kleine gaatjes en spie-
ten. Daarnaast kan luchtgeluid een
constructie (muur. plafond, \loer) in
trilling brengen, die dit geluid aan de
andere kant uitstraalt Hiertegen op-
treden kan men door alle luchtlekken
met een ela.stich materiaal dicht te
maken, ook haarscheuren Tegen het
in trilling brengen helpt het (x,eer
.sterk) verzwaren van een constructie
Ook kan voor voor de huidige con-
structie een nieuwe, daarvan losge-
koppelde 'buigslappe' wand. plafond
of vloer worden gemaakt met een ge-
luisabsorberend materiaal in de ont-
stane spouw.

Contactgeluid ontstaat al.s een voor-
werp direct de woningcontructie in
trilling brengt, zoals bij het boren met
een slagboor in de muur. Maatregelen
behelzen: het geheel verend bevestigen
van het contactgeluid veroorzakende
apparaten, of het maken van een ge-
heel verend losgekoppelde nieuwe con-
structie voor de bestaande Die beves-
tigmg of nieuwe constructie mag ner-
gens een starre verbinding met de
oude hebben. Verende tussenlagen
kunnen bestaan uit onder meer bouw-
vilt en butylrubber

Bij het uitvoeren van de werkzaam-
heden moet men te werk gaan volgen.s
beproefde methoden. Men kan zeker
niet altijd wonderen verwachten van
de maatregelen, ook al omdat bijvoor-
beeld geluid zich niet alleen via de
kortste weg voortplant, maar ook via
aangrenzende bouwdelen (tlankeren-
de geluidsoverdracht).

Rai gebouw, Amsterdam
Toten met 3 mei: Internationale Huis-
houdbeurs
Tot en met 3 mei Interieur Rai 87
17 toten met 20 nier Vakbeurs Wol PU
handwerken

Jaarbeurs Utrecht
Van 24 tot en met 27 april Jubileum
postzegel ten toonstelling
Van 3 tot en met 11 mei Mens en
Wetenschap (350 jaar Rijks Umversi-
teit Utrecht) Publiekgericliu- mam-
festatie met als rode draad problee-
moplossmg door de mens
Van 3 tot en met 29 j un i Spaee '86
tentoonstelling over rmmte\ aart en ei
direct mee verbonden /.aken

Informatiegids over vloeren en wanden
EEN VAN DE belangrijkste dingen bij het inrichten van

een kamer is het kiezen van de juiste kleuren. In dat
kleurenspel nemen vloer en wand een zeer belangrijke
plaats in. Daarbij komt nog. dat ook de keuze van dessin,
structuur en materiaal voor vloer- en wandaf werking een
stempel drukt op de uiteindelijke sfeer in de leefruimte. In
de onlangs verschenen WELKE-gids over vloeren en wan-
den, wordt uitgebreid op deze onderwerpen ingegaan.
Daarnaast bevat de gids een compleet overzicht van wat er
zoal te koop is op het gebied van vloeren.

De omslag van de speciale gids over vloeren en wan-
den.

Tapijt is nog altijd de best verkocht vloerbedekking Het
is opvallend, dat juist de tapijtmarkt de afgelopen jaren
een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt De keuze in
type en dessins m wol en kunststof is enorm uitgebreid en
op kletirgebied zijn de mogelijkheden helemaal onbe-
grensd Het tot voor kort nog 7.0 populaire bruin heef t
afgedaan Het zijn nu de lichu-re kleuren /.oals w i t gnis
blauw en natuurlijk pasteltmten. die de dienst u i t m a k e n

In de artikelen over parket vvo id t ondei meer ingegaan
op de vermeende geluidoverlast van dit maU' i iaa l Vooral
in flats zou parket een ramp zijn \our de beneclenburen
Deze mensen hoeven /.icn volgens de gids u at mmdei
zorgen te maken, uant n ieuwe UissenmaU'nalen en con-
structies hebben van parket een 'butn \nenclel i jke ' vloer-
bedekker gemaakt

Kurk is nog zo'n natuurlijk materiaal dat wordt toege-
past op de \ loer en ook op de wand Het is een goedkoop en
warm materiaal dat. mits v a k k u n d i g gelegd /pits in de
badkamer gebruikt kan worden De gids \ \aa ischuwt ei
wel \ oor. dat de kwaliteit van kurk nogal uiteen kan lopen
Algemeen geldt: hoe zwaarder de kurksoort des te beter

Warm en goedkoop zijn ook linoleum en v uiyl Linoleum
is overigens geheel uit natuurlijke materialen gemaakt
Beide typen vloerbedekking zijn m vaak opval lende struc-
turen en dessins verkrijgbaar, wat ze vooral bij jongere
mensen populair maakt Veel mensen kiezen vinyl ook om
de prachtige imitatie-dessins %an tegel- en parketv loeren

In de gids is ook een artikel over tegelv loeien t o \ inden
Lang niet iedereen weet dat tegels \eisclullende hardlie-
den hebben Kiest men een te zachte tegel in een drukbelo-
pen ruimte dan wordt dat ai snel een dure v ergissing Voor
natuursteen, zoals leisteen en marmer, geldt in feite het-
zelfde Hec is dan ook verstandig om tl goed te laten \ oor-
lichten voor men tot aanschaf overgaat.

De gids bevat verder informatie over \\andbekleriing
gordijnen, plinten en plafonds en tal van nut t ige t ips die
bij aanschaf en onderhoud van pas komen

De gids is verkrijgbaar bij de tijdschnfteiihandel en kost
/ 4.95.
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• Jaloezie
in kleuren

tweewekelijkse rubriek
over wonen,
mei

• (ips voor
womngmnchting

• informatie over
handige producten in
en rond het huis

• ontwikkelingen en
trends in goed en
voordelig wonen

bijdragen, tips en
ideeën zenden aan

redactie
weekmedia
postbus 51
1180 AB
amstelveen

informatie over
advertenties
tel. 020-562 2230

Luxaflex in nieuwe kleuren
J UXAFLEX PRODUC-
-L'TEN hebben door de ja-
ren heen al heel wat revolu-
tionaire ontwikkelingen op
het gebied van raambekle-
ding teweeggebracht. Mede
hierdoor is de raambekle-
ding steeds meer geïnte-
greerd onderdeel van de al-
gehele interieurverzorging
geworden. Omdat ook
raambekleding altijd onder
invloed van mode en trends
staat, wordt er voor de luxa-
flex producten doorlopend
gezocht naar nieuwe de-

signs die inspelen op de laat-
ste modetrends.

Onlangs is de nieuwe 'Luxaflex'
jaloezie geïntroduceerd, met lamel-
len die slechts 16 mm smal zijn. De
ragfijne lamellen geven bij geopen-
de stand een maximaal doorzicht.
Hierdoor heeft de jaloezie niet al-
leen een decoratief aspect, maar is
het ook niet altijd nodig de jaloezie
op te trekken als de zon niet
schijnt. Er is een kleurkeuze uit
meer dan vijftig verschillende
kleuren. Met een transparant be-
diemngspookje kan de stand van de
lamellen geregeld worden. Door de
smallen luxaflex is er ook meer
ruimte op de vensterbank.

De 'Luxaflex' Jalouette kleuren-

• Links boven: de
geopende horizon-
tale luxaflex met
ragfijne lamellen.
• In het midden:
de gesloten luxa-
flex.
• Rechts: een in-
terieur met vertica-
le brede, stoffen
lamellen.

collectie is vernieuwd en uitgebreid
met een aantal nieuwe kleuren die
geheel op de huidige modetrens in^
spelen.

De 'Luxaflex' dakraamjaloezie is
geheel vernieuwd en aangepast

aan de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van dakramen. Deze
dakraamjaloezie, gedragen door
zrjgeleidingsprofielen en bediend
met schuifknop, past op alle mer-
ken dakramen.

na vijftigduizend woningen
voor de tweede keer geïsoleerd
HET AFGELOPEN JAAR

ia aan 49.000 bestaande
huurwoningen voor de tweede
keer een isolatievoorziening
aangebracht. Dat gebeurde
vooral aan woningen die in het
bezit zijn van woningcorpara-
ties en gemeenten. Dit staat in
de rapportage over het jaar
1985, die de Stuurgroep Natio-
naal Isolatie Programma
(NIP) heeft aangeboden aan de
bewindslieden van Economi-
sche Zaken en VROM.

Het aantal vervolgisolaties is het af-
gelopen jaar aanzienlijk toegenomen
en vormt nu ruim 42% ten opzichte
van het aantal eerste isolaties, dat vo-
rig jaar werd uitgevoerd. Volgens de
Stuurgroep NIP mag hieruit het ver-
trouwen in isolatievoorzieningen van

zowel huurders als verhuurders wor-
den afgeleid.

In heel Nederland werden vorig jaar
115.550 bestaande huurwoningen voor
het eerst geïsoleerd. Daarbij zijn isola-
tiewerkzaamheden die gelijktijdig met
renovatie worden uitgevoerd, niet
meegeteld (als er geen gebruik is ge-

ten opzichte van 1984 met 11.340.
Uit de cijfers van het afgelopen jaar

blijkt opnieuw dat het overgrote deel
van de na-isolaties gebeurt aan wo-
ningen in het bezit van corporaties en
gemeenten: 83,6% ten opzichte van
16,4% woningen in bezit van particu-
liere eigenaren en beleggers.

Maatregelen leveren ruime
besparing aan aardgas op

maakt van de NIP-subsidie regeling).
Het totaal aantal eerste isolaties bleef
enigszins achter bij de verwachtingen.
Tachtig procent van de ramingen
werd gerealiseerd. Toch steeg per saldo
het aantal van de m 1985 voor de eerste
en tweede keer geïsoleerde woningen

Het rijk heeft voor de isolatie van de
woningen een bedrag van 160 miljoen
aan subsidies uitgegeven (circa 95%
van de beschikbare ruimte voor subsi-
dies). In 1984 werd voor 110,5 miljoen
aan subsidie-beschikkingen afgege-
ven. Een toename derhalve van 45 %.

De totale investeringen tengevolge
van de subsidiering in 1985 zullen
443,4 miljoen kunnen bedragen.

Uit de rapportage blijkt, dat met eer-
ste isolaties een gemiddeld investe-
ringsbedrag per woning van ƒ2970,- is
gemoeid. Voor vervolgisolaties is dat
gemiddeld 867,- per woning. Daarmee
komt het totaal geïnvesteerde bedrag
per woning op ƒ3837,-. Daarvan kwam
ƒ 1384 per woning voor rekening van
het rrjk.

Nu 60% van de periode, die voor uit-
voermg van het Nationaal Isolatie
Programma is uitgetrokken, is ver-
streken, resteren nog 743.000 te isole-
ren huurwoningen. Dat zal in de ko-
mende vijf jaar moeten gebeuren. De
NIP-isolaties van 1985 hebben 95 mil-
joen kubieke meter aardgasbesparing
toegevoegd aan de 1029 kubieke meter,
die per l-l-'85 was bereikt. Hierdoor
wordt vanaf l januari van dit jaar
jaarlijks 1,12 miljard kubieke meter
gas door NIP-isolaties bespaard.

Nieuwe hypothekengids
'Vereniging Eigen Huis'
EEN VERKEERDE HYPOTHEEKKEUZE kan al gauw i

zenden guldens te duur uitvallen. Het wordt er niet gemak-p
keiijker op om de juiste hypotheek te vinden. De geld verstrek- "
kers (aanbieders van hypotheken) hebben de laatste drie jaairBLC

steeds meer nieuwe producten op de markt gebracht, loonvastf^J
hypotheek, rente stabiel hypotheek, enzovoorts. Voor de consu-
ment heeft dat zijn voordelen: men kan uit een groter aanbod
kiezen.

Analyse van de Vereniging Eigen
Huis leert echter dat erg belangrijke
voorwaarden niet of nauwelijks verbe-
terd zijn. Daarbij valt te denken aan
de boeteregelingen, de aflossings- en
oversluitmogeljjkheden en dergelijke.

Zoals elk jaar heeft de Vereniging
Eigen Huis de voorwaarden van alle
hypotheken vergeleken. Dat is gedaan
om de huizenkoper en de eigen-huis-
bezitter het broodnodige inzicht in de
verschillende aanbiedingen te geven.
In de hypotheekgids van de Vereni-
ging Eigen Huis staan de voorwaar-
den van vrijwel alle hypotheekinstel-
lingen met hun- "oors en tegens op een
rij.

De voorwaarden die de verschillende
financiers hanteren, vertonen grote
verschillen. Zo stellen sommige hypc-
theekmstellingen het verplicht dat
men naast het sluiten van de hypp-
theek ook de verzekeringen bij of via
hen sluit. Deze vorm van koppelver-
koop kan duur uitvallen.

Wie een nog te bouwen huis koopt,
krijgt te maken met bouwfinancie-
ring. Men moet dan een volledige hy-
potheek nemen, maar heeft dat geld
niet direct volledig nodig. Steeds wan-
neer de bouw in een verder stadium is,
moet een gedeelte worden betaald.
Sommige hypotheekinstellingen bere-
kenen geen kosten voor het geld dat
nog niet is opgenomen. Bij andere
moet men tot 3% rente betalen over
het niet-opgenomen bedrag.

Wie een huis met Premie-A subsidie
koopt, krijgt van de overheid jaarlijks
een bedrag om een deel van de hypo-
theek te betalen. De subsidie wordt
vastgesteld door de overheid. Wanneer
de rente bij de hypotheekinstelling la-
ger is dan de rente die de overheid
hanteert, wordt het voordeel niet al-
tijd aan de consument doorgegeven. In
de Hypothekengids staat aangegeven
bij welke instellingen het voordeel
naar de consument gaat en bij welke
niet.

Andere grote verschillen tussen de
hypotheken zitten in de belangrijke
mogelijkheid de lening 'mee te nemen'
naar een ander huis. In sommige ge-
vallen betaalt men daarvoor duizen-
den guldens, bij andere instelingen
hoeft men niets extra te betalen.

Uit deze en andere onderzoekingen
blijkt dat een verkeerde hypotheek-
keuze al gauw duizenden guldens te-
veel kan kosten.

Er worden de laatste tijd steeds meer
hypotheken aangeboden met lange
rentevaste perioden. De rente staat

•an d
'hlani
'port

dan niet meer voor 5 jaar vast zoals in P =
veel gevallen gebruikelijk was, maar?^ .
voor 10, 15, 20 of zelfs 30 jaar. „P611 la

Uit onderzoek van de Vereniging Eirf§ken
gen Huis blijkt dat steeds meer men- jlrift i
sen de rente van hypotheek graag voor 'oor C
een lange periode vast hebben. Men 'êel e<
weet dan voor lange tijd waar men met igr ja
zijn woonlasten aan toe is. Er zijn ech- ."
ter hypotheken met lange rentevaste
perioden waarbij men moet uitkijken
voor de boete bij vervroegde aflossing.
Wie zijn huis verkoopt en geen nieuw
huis koopt, kan hiermee te maken
krijgen. Dat kan ook gelden als de)
persoon op wiens naam de hypotheek

ijn
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srbel
e thu
i mot

veR

staat, komt te overlijden.
De boete die by vervroegd aflossen!

dan in rekening wordt gebracht j
wordt vastgesteld op grond van hè' j
gemis aan inkomsten van de hypo-,* ïtöti
Lhjeekinstelling (de zogenaamde 'con-j { T^j j
tante waarde' regeling). Bij een hypc-j.'if
theek van ƒ 150.000 met een rente variil
10% voor nog -15 jaar kan die boete bjj^f
een dagrente van 7% oplopen tot /?
30.000 of zelfs nog meer. 'ntdel

Er zijn ook hypotheek!nstellingen->cntel
die lange rentevaste perioden aanbie-'^ laj
den zonder dergelijke zware bepalin-
gen. Wie voor een hypotheek met een
lange rentevaste periode kiest, moet
vooral letten op de boetebepaling bij
beëindiging.

De Hypothekengids is bij de Vereni-
ging Eigen Huis te bestellen door /
12,75 (niet-leden) of ƒ 10,- (leden) over

Schi

Vol
te maken op gironummer 2665588 ker v
t.n.v. de Vereniging Eigen Huis te bouw

latenAmersfoort met vermelding Hypothe-
kengids.

Kettingzaag is
levensgevaarlijk
TV/T ET KETTINGZAGEN kunnen er
-L'JL afschuwelijke ongelukken gè-
beuren. In ons land moeten daarvoor
jaarlijks 200 mensen in het ziekenhuis
worden behandeld.

In een test van 22 kettingzagen vond
de Consumentenbond 4 onveilige ap-
paraten. Zes andere exemplaren ver-
dienden het predikaat 'riskant'.

Bij twee van de onderzochte ketting-
zagen is het smeren van de ketting zo
gevaarlijk dat de Arbeidsinspectie
niet-professionele mensen het werken
ermee verbiedt. 'De consument moet
eerder meer dan minder beschermd
worden', aldus de Consumentengids.

De Consumentenbond heeft de Mi-
nisteries van WVC en van Economi-
sche Zaken dan ook ingelicht over de
geconstateerde tekortkomingen er
over de onveilige apparaten.
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GEVRAAGD

EEN MpIS.jF voor de hele week

EEN MFISJE voor de zaterdag

EEN MEISJE voor de zondag
en

een brood- en banketbakker
ECHTE BAKKER

KEUR
Raadhuisplein 2 - Tel. 12404

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto!!!

Te koop gevraagd

HALF VRIJSTAAND WOONHUIS
met garage in Zandvoort.

Zonder achterstallig onderhoud.
Prijs ca. ƒ 250.000

of kavel bouwgrond ca. 300-400 m2.

Br. ond. nr. 74387 bur. v. d. blad.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM: ZANDVOORT:
(C. Koper)

023-255021 02507-18225

Restaurant
Delicia

Kerkstraat 16
Tel. 12270

met A.S.V. Sandevoorde

Deze vereniging bestaat
20 jaar
Ter gelegenheid hiervan geven
wij een oranje-diner:
Hors d'oeuvre

* */O'ppesoep

* * * *stuk'ies Varkenshaas /n roomsaus
mef garni

Us en koffie J 2,5,- p.p.

Vooraf krijgt iedereen een
glaasje oranjebitter van het huis.

De hele avond muziek en er zal 2 keer
worden opgetreden door de Polynesian
Dancers „KINIKIA" bekend van TV.

Tot slot voor iedereen een
grote loterij (prachtige prijzen)

Reserveer snel, dit voorkomt teleurstelling.

goed sluitend, zowel in
uw begroting
als in 't kozijn
Weru kunststof ramen en deuren worden gemaakt volgens de hoogste
kwaliteitsnormen. Dat verzekert u van tientallen jaren lang f _n bedieningskomfort en
een perfekte afdichting onder alle omstandigheden.
Daarnaast kunt u rekenen op géén onderhoud, een hoge
geluids- en warmteisolatie, 'n betrouwbare bescherming
tegen inbraak en 'n elegante verfraaiing van uw
kostbare bezit.
Weru levert (alleen via erkende vakbedrtjven) een kompleet
en veelzijdig programma met veel mogelijkheden wat betreft
uitvoeringen, matenen kleuren.
Weru systemen worden veelvuldig toegepast in zowel
bestaande- als nieuwbouw. Binnenkort ook bij u?
Vraag vrijblijvend informatie via de antwoordcoupon of
kom eens naarde showroom U weet niet wat uzult zien...

Ramen+Deuren
ijH kwaliteiten

\J\J IN Stuur mij geheel vrijblijvend uitgebreide dokumentatie over het Weru systeem.
Naam: .
Adres:
Postkode 4 plaats: .—
Deze bon opsturen in een ongefrankeerde envelop naar het Weru vakbednjf.

JANV.D.VLUGT
GLAS & ISOLATIE
SHOWROOM: KAL VERSTRAAT5-7
IJMUIDEN- TEL: 02550-30624
POSTBUS67-l970AB UMUIDEN
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^Scheepswrak geen VOC-schip

[Deskundigen zetten vraagtekens
ij sloop door souvenirjagers

aar|-BLOEMENDAAL/ZANDVOORT - Deskundigen van de onderwa-
rastlèr-archeologische dienst van het ministerie van WVC en het Neder-

ands Scheepvaartmuseum uit Amsterdam zijn er, evenals de leden
-an de Zandvoortse Bomschuitenbouwclub, van overtuigd dat het
'hlangs gevonden scheepswrak op het strand van Bloemendaal/Zand-
port niet dat is van het VOC-schip 'Oude 2?4jpe' zoals oorspronkelijk

iSU-

Is in
laar?

rerd aangenomen. De lengte van het scheepswrak, maar ook de terug-
^vonden materialen wijzen duidelijk in de richting van een schip uit

1 ten latere periode. Bovendien zal volgens, Peter Stassen van het WVC
r Eir rekening gehouden moeten worden mefhet feit dat het hier een op
-len-irift geraakt wrak betreft. "Het is nog steeds niet zeker dat het schip
voor 'oor dit gedeelte van de Noordhollanöse kust is vergaan. Wij denken
vien. rêel eerder aan een schip dat veel verder op zee is vergaan en in de loop
"V;1 fer jaren op drift is geraakt. Dit verklaart dan ook waarom het wrak
scn- yet eerder is waargenomen", zegt hij.
cLSviC •

)ken iln 1742 verging voor de Kust van
'mg'jandvoprt/Bloemendaal de "Oude Zij-e^lw>é' die in 1741 vertrok uit-'Batavia enlKen.|oers zette naar Enkhuizen. Voor zo-
5 a5jf ir bekend is dit scHup in het zicht vanieek'Je thuishaven, VOOT Egmond, in 1742

i moeilijkhede,n geraakt. Men dacht
Jet gevaar af te wenden door het schip
-f verankeien, doch het sloeg los en!eef •a.l in Zuidelijke richting waarbij

J k /strandde op de kust van Bloemen-con'; i hal. De historie van dit schip is vrijyP°1-f gemeen bekend, logisch waarom di-
"ül-c

ssen
icht
hè-

J'Ct aan de 'Oude Zijpe' werd gedachte ^i|>en ruim twaalf dagen geleden de01 A Wrakstukken op het strand werden
jntdekt. Voorlopig onderzoek heeft

uitgewezen dat het wrak uit
j j " (en latere periode afkomstig moet zijn.

t een
moet
g bij

Scheepsmaten
reni-
x>r
over Volgens Stassen en secretaris Bak-
5588 ker van de Zandvoortse Bomschuiten-

is te bouwers is het wrak afkomstig uit een
othe- latere periode. De teruggevonden ma-

térialen, onder andere bronzen ringen
en messing pennen wijzen in die rich-
ting. Secretaris Bakker waagt zich
njiet aan een schatting van de datum.

Stassen daartegenover is ervan over-
tiiigd dat het gaat om een wrak uit het

laatste gedeelte van de achttiende, be-
gin negentiende eeuw. "Bovendien
gaan onze gedachten in de richting
van een op drift geraakt karkas. Dit is
de enige reden waarom het wrak nu
pas ontdekt is. Had dit wrak zich al
vele jaren op die plaats bevonden, dan
had het veel eerder gevonden moeten
zijn", geeft hij te kennen.

Door medewerkers van de onderwa-
ter-archeologische dienst van het mi-
nisterie van WVC zijn in de loop van
de vorige week verschillende onderzoe-
kingen verricht. Behalve het nemen
van de maten van het wrak, het meet
vanaf de verdwenen achtersteven- en
voorstevenbalk ongeveer 27 tot 28 me-
ter. "Daarbij kun je dan enkele meters
optellen, zodat het zal gaan om een
schip dat hooguit 35 meter is geweest.

Verder hebben wij tussen het wrak-
hout een oortje van een pot gevonden.

Wij hebben nog niet kunnen bepalen
uit welke periode dat stamt" vertelt
Stassen. Het ligt in de lijn van de ver-
wachting dat een deel van het schip
geborgen zal worden. "Bepaalde de-
tails willen wij graag verwijderen voor
een nader onderzoek. De rest van het
wrak >zal waarschijnlijk geborgen
moeten worden omdat de plaats waar
het nu ligt gevaar kan opleveren voor
plankzeilers, zwemmers en andere

strandbezoekers. Het ligt echter aan
de beheerders van het strand wanneer
dit zal gebeuren" verklaart Stassen.

Bomschuitenclub
Door de leden van de Zandvoortse

Bomschuitenbouw Club is de afgelo-
pen dagen eveneens een onderzoek in-
gesteld naar de herkomst van het
wrak. "Wij zijn natuurlijk goedwillen-
de amateurs, maar dat van de 'Oude
Zijpe', dat klopt niet met de bekende
gegevens", vertelt de heer Bakker de
secretaris van deze vereniging. Door
de Zandvoorters wordt momenteel ge-
probeerd de houtsoort van het schip te
bepalen. Duidelijk is wel dat het geen

bomschuit is, omdat de boot niet over-
naads is gebouwd.

De Zandvoorters, niet in het bezit
van de 'professionele' onderwaterpak-
ken, werden de vorige week danig ge-
hinderd door het hoge water. "Het
wrak was moeilijk bereikbaar, maar
desondanks zijn wij er toch in geslaagd
waardevolle gegevens te verzamelen",
vertelt de heer Bakker. Deze gegevens
zullen met Peter Stassen op een later
tijdstip worden vergeleken.

Dat er veel souvenirjagers bij het wrak
geweest zijn, komt bij de heer Bakker
ongeloofwaardig over. "Ten eerste is
het niet zo eenvoudig bereikbaar, ten
tweede valt er weinig te roven. Het zijn
slechts een stel gladde planken die erg
hard zijn. Het is ons in ieder geval niet
gelukt er ook maar een splinter vanaf
te krijgen. Het gerucht gaat dat er
kanonkogels en een kruikje zijn ver-
dwenen. De kanonskogels zou kun-
nen, wanneer je bedenkt dat er ook
betonnen palen van de vroegere "At-
lantikwal" van de bezetters in het
wrak zijn aangetroffen, maar zelfs dat
waag ik te betwijfelen" is de mening
van de bomschuitenbouwers.

Stassen daartegenover hecht wel de-
gelijk waarde aan het gerucht dat er
kanonkogels en een kruikje zijn ver-
dwenen. "Wanneer die artikelen in-
derdaad bij het wrak zijn weggehaald
is dat bijzonder jammer. Juist die za-
ken zouden ons houvast geven waar
het de periode betreft. Zo dit gerucht
op waarheid berust, dan zou het pret-
tig zijn wanneer men ons deze artike-
len zou toezenden", zegt hij.

Bij het Nederlands Scheepvaart
Museum in Amsterdam houden des-
kundigen de boot af wanneer het gaat
om nadere gegevens over het laatstge-
vonden wrak. Scheepsarcheoloog Van
Gortel, tot voor kort aan dit museum
verbonden, was vorig jaar overtuigd
dat het wrak dat zich op het Zuid-
strand bevindt, een bomschuit zou
zijn geweest. "Wij hebben Van Gortel
vorig jaar ook gewaarschuwd geen
overijlde conclusies te trekken, en wij
hebben in die zaak gelijk gekregen. Nu
hebben wij nog geen onderzoek naar
het laatste wrak ingesteld, maar op-
nieuw lijkt een waarschuwing op zijn
plaats niet te haastig met een nog on-
gecontroleerde visie naar buiten te
komen", aldus een woordvoerder van
dit bekende museum.

,
Het scheepswrak dat vorige week werd gevonden en dat duidelijk geen VOC-schip blijkt te zijn.

FOTO BERLOTT
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FEEST BIJ DE KEURSLAGER!
' W1KTV* B f* ®Wmntync

mini-vakantie.

Special

Koninginne-
medaillon
100 gram

235

Stroganoff
gehakt

495
Zeeuws
spek
100 gram 145

De Keurslager
Verstandvan
lekker vlees

KEURSLAGER
KONING
Schoolstraat 3, Zandvoort.

'Kostverloren' brengt historisch toneel
ZANDVOORT - Op maandag 21 april werd door de

actieve toneelgroep "Kostverloren", bestaande uit me-
dewerkers van het HIK, voor de derde maal een toneel-
stuk gebaseerd op de Zandvoortse historie op de plan-
ken gezet. Het blijspel werd opgevoerd voor de bewo-
ners van het "Huis in 't Kostverloren".

Ook deze maal werd een toneelstuk gekozen, dat werd
geschreven door de heer J.A. Steen. Onder de titel "We
gaan naar Zandvoort aan Zee", het destijds beroemde
liedje van Louis Davids, laat men in drie bedrijven zien
hoe het destijds toeging in het oude dorp en aan het
strand. Een strandpachtersgezin uit de twintiger jaren

speelt de hoofdrol en men toont hoe vooral de Amster-
damse bevolking de badplaats in die tijd "ontdekte" en
in grote getale per trein of tram naar de kust kwam.

Het enthousiasme waarmee de groep de afgelopen
winter heeft gerepeteerd stond weer borg voor een ge-
zellig middagje toneel. De regie was opnieuw in handen
van Ab Bos, die eveneens zorgde voor de decors. Me-
vrouw Riek Paap-Smeenk gaf de kledingadviezen.

Op dinsdag 22 april en op donderdag l mei wordt het
stuk ten tonele gebracht in het "Huis in de Duinen",
aanvang beide dagen 19.30 uur.

•Eén van de vele leuke scènes uit het toneelstuk "We gaan naar Zandvoort". De toneelgroep "Kostverloren" in actie tij-
dens het tweede bedrijf, dat zich aan het strand afspeelt. Van links naar rechts: Tini Weber, Suzy Hoekstra-van Nassau,
Bert van Boxtel, Leida Koper, Hans Meyer, Hanneke van der Bos, Trees Wezenbeek-Van der Berg, mevrouw Dalman-
Van Woensel.

Foto Berlott

Gouden politiesportvereniging
start nu reeds met festiviteiten

ZANDVOORT - Hoewel de leden
van de Zandvoortse Politie Sportvere-
rfiging pas in 1987 het gouden jubile-
um zullen vieren, wordt nu reeds be-
ïonnen met een feestavond in het ver-
snigingsgebouw De Krocht. Op vrij-
:(ag 2 mei zal door de toneelgroep van
ie Noordwijkse Reddingsbrigade in
Sandvoort de klucht „Badman word ik
al bruin" worden opgevoerd. Het
wordt een gecombineerde toneel-zang-
eh dansavond waaraan ook door het
azzballet van Gemma de Boer mede-
werking wordt verleend.

Door de toneelgroep van de Noord-
wijkse Reddingsbrigade zijn al ver-
ï}:hillende uitvoertingen van dit to-
neelstuk gegeven, die met groot succes
werden ontvangen. „Badman word ik
ïl bruin" is een klucht in drie bedrij-
wen waarin de belevenissen van een
Dadman op het strand worden behan-
deld. Dan blijkt dat men het op het
Hollandse strand wel bruin kan bak-
ten.

Evenals bij de vorige uitvoeringen
sal de muzikale leiding en begeleiding
3P de piano in handen zijn van de heer

.Vlieland. De technische leiding zal
morden verzorgd door Noor d wij kers.
Voor de regie tekent echter de Zand-
•'Oortse badman, Ab Barmentlo.

Kaarten voor deze avond, zijn zo
ang de voorraad strekt verkrijgbaar
ian de balie van het politiebureau aan
ie Hoogeweg. Het bestuur en de f eest-
sommissie van de ZPV zijn ervan over-

tuigd dat de kaarten voor deze toneel-
avond snel verkocht zullen worden.
Geadviseerd wordt in verband met het
beperkte aantal zitplaatsen, zo snel
mogelijk een plaatsbewijs te kopen. De
kosten bedragen f. 2,50 per persoon. De
aanvang van de avond op 2 mei is 20.00
uur.

Paaltjes in de weg
ZANDVOORT - Op maandag reed

een 19-jarige Haarlemmer in de vroege
ochtenduren met zijn auto tegen de
betonnen paaltjes die op de Boulevard
Barnaart staan. De paaltjes stonden
hem kennelijk in de weg. De politie
was getuige van het voorval en besloot
de man enige tijd later in zijn woning
op te gaan zoeken. Nadat hij een blaas-
proef had gedaan, werd hij mee naar
het bureau genomen voor bloedproef.

Popmuziek in de regio
HAARLEM - Op vrijdag 25 april zal

in het Patronaat, Zijlsingel 2 in Haar-
lem de Jamaicaanse reggaeband
Black Roots optreden. Deze band be-
hoort in Engeland tot een van de top
live reggaebands en heeft een behoor-
lijke staat van dienst. In de Roots-
reggae is de zang erg belangrijk en
beïnvloed door vocalgroups als The
Heptones, The Meditations etc. Ook
zangers als Gregory Isaacs, Burnine
Spcar en Bob Marley hebben het re^
pertoire beïnvloed.

Zaal open 21.00 uur, toegang f. 10,-
(cjp f. 7,50. Voorverkoop Toneelschuur
en Café De Gooth.

Op zaterdag 26 april treed John Hi-
att/Loudon Wainwright III op in het
Concertgebouw in Haarlem. Het John
Hyatt concert wordt voorafgegaan
door Loudon Wainwright UI. Dit con-
cert betekent een eerste nieuwe sa-

menwerking tussen Het Patronaat en
het Concertgebouw. In de toekomst
zullen vaker gezamenlijke georgani-
seerde grote concerten plaatsvinden,
waarbij de muzikale kennis van Het
Patronaat wordt gekoppeld aan de
zaalcapaciteit van het Concertge-
bouw.
Het uitzonderlijke concert door Hyatt
vorig jaar in Het Patronaat gegeven
zal liefhebbers ongetwijfeld doen be-
sluiten reeds in de voorverkoop een
plaatsbewijs te halen.
De kosten hiervan bedragen f. 15,-
(CJP f. 12,50) en zijn verkrijgbaar aan
de balie van het Concertgebouw.
Op woensdag 3 april tenslotte een op-
treden van All QWueens Party met
medewerking van Sunny Day. De toe-
gang voor dit concert bedraagt f. 2,50,
en wordt gehouden in Het patronaat,
aanvang 21.00 uur.

Uitstekende voorstelling van Hildering

Thuisblijvers hebben grandioze
toneelavond in De Krocht gemist
ZANDVOORT - 'Dwaasheid heeft
haar eigen recht', dit toneelstuk
zal in de komende dagen nog ge-
noeg stof tot gesprek geven in
Zandvoort. Het is te wensen dat
degenen die wel de uitvoering van
Wirn Hildering hebben bezocht,
de thuisblijvers zullen vertellen
'dat ze iets gemist hebben', want
zo was het wel. Door de amateurs
van deze toneelvereniging, bijge-
staan door gastspelers, werd een
sublieme voorstelling gegeven, die
zeker een breder publiek had ver-
diend.

Nadat de voorstelling in maart werd
afgelast wegens griep onder de acteurs
en actrices, werd op de data, 18, 19 en
20 april (voor de leden van de ANBO)
gegokt. Helaas waren alle zieken nog
niet hersteld, zodat met invalkrachten
gewerkt werd. Geconstateerd moet
worden da,t deze gastspelers alle lof
verdienden want het werd een gave
voorstelling die gedragen werd door
Alie Bol hoofdrolspeelster en regisseu-
se. Door omstandigheden genoodzaakt
werd de rol van Ethel Sa vage pas veer-

tien dagen geleden door mevrouw Bol
overgenomen.

' Het stuk van John Patrick is zeker
niet eenvoudig. Moeder Ethel Savage
wordt door haar kinderen in een psy-
chiatrische inrichting geplaatst, om-
dat moeder zich niet meer gedroeg zo-
als van een 'dame' verwacht mocht
worden. Bovendien sprong zij nogal
vreemd om met het familiekapitaal,
hetgeen de kinderen met angst vervul-
de. "Straks geen moeder meer, maar
ook geen erfenis, daar moeten wij wat
aan doen", zo werd besloten en moeder
Ethel belandde met een groot knuffel-
beest en een koffertje met kleding in de
inrichting.

Haar komst in de inrichting zorgt
natuurlijk onder de vaste bewoners
voor de nodige deining, die meer be-
grip, liefde en ook wijsheid in huis ble-
ken te hebben dan de zo gewaardeerde
en in aanzien staande kinderen van
moeder Ethel. Uiteindelijk is het na-
tuurlijk moeder Ethel, geholpen door
haar nieuwe vrienden en vriendinnen
en het personeel, die aan het langste
eind trekt en haar hebzuchtige kinde-
ren een lesje leert.

Na diverse dolkomische situaties
vertrekt moeder met haar 'gouden'
knuffelbeest, beladen met kadootjes
uit de inrichting. Het zou te ver voeren
om alle spelers en speelsters bij name
te noemen, doch de invalsters Wil
Kerkman en Minke Vermeulen ver-
dienen alle lof voor de wijze waarop zij,
evenals moeder Ethel bijdroegen tot
het succes van deze voorstelling.

Huldiging
Aan het einde van de tweede voor-

stelling werd tot verrassing van het
publiek, mevrouw Bol extra in het
zonnetje gezet. Het bleek dat Alie Bol
al ruim vijftig jaar verbonden is aan
het amateurtoneel. Door bestuurslid
P. Duin van het Nederlands Centrum
voor Amateurtoneel werd in een korte
toespraak de vele verdiensten van me-
vrouw Bol belicht. Hij overhandigde
haar een oorkonde, waaruit blijkt dat
zij nu is ingeschreven in het ereregis-
ter van deze landelijke organisatie.
Natuurlijk waren er lovende woorden
van de voorzitter van de toneelvereni-
ging Wim Hildering plus bloemen.
Sympathiek ook de aanwezigheid van
de vertegenwoordigers van Folklore-

^ • Mevrouw Alie Bol die behalve een
uitstekende regie ook een schitteren-
de prestatie leverde in de rol van moe-
der Ethel Savage. Extra bloemen en
een huldiging voor deze artieste die
ruim vijftig jaar aan het amateurtoneel
haar beste krachten wijdt.

[ARCHIEFFOTO]

vereniging De Wurf die haar eveneens
in de bloemetjes zetten en haar be-
dankten voor het werk dat zij ook voor
deze vereniging verzet. Door bezoekers
werd opgemerkt dat het jammer was
dat geen vertegenwoordiger van het
Zandvoortse college van b en w bij deze
huldiging aanwezig was.

April ver ondermaats
Wat wordt er veel geklaagd over

het voorjaarsweer en... terecht.
Wat april ons dit jaar voorschotelt
is op misschien een heel enkele uit-
zondering na ver onder de maat.
Vooral de temperatuur, toch bij
uitstek hét weerelement dat de
mens m een roes van welbehagen
kan brengen, laat het afweten.
Ruim halverwege de maand was
het kwik in de Zandvoortse ther-
mometer er nog niet één dag in
geslaagd boven de 14 graden te ko-
men, de normale waarde in deze
tijd van het jaar. Vorige week wer-
den we eindelijk verlost van die
zeer onaangename hardnekkige
koude noordoostenwinden en be-
landde het kwik op een iets hoger
niveau. Maar daarmede is ook alles
gezegd. Het weerbeeld was sterk
wisselvallig met naast wat zon her-
haaldelijk veel wolken en buien.

De totale neerslag in Zandvoort
bedroeg over de periode maandag
14 april tot en met zaterdag 19 april
17'/i mm. Oorzaak hiervan was een
dagenlang bij de Britse Eilanden
vrijwel stationair .gelegen depres-
sie, die maar langzaam in beteke-
nis afnam en haar invloed in vrij-
wel geheel West-Europa deed gel-
den. Een duidelijke luchtstroom
aan haar oostzijde voerde met een
grote boog Atlantische lucht via de
Golf van Biscaje, Frankrijk en Bel-
gië naar ons land. Vooral de ont-

wikkeling van lokaal zware buien
met hagel, onweer en windstoten
trokken de aandacht: een teken
van grote onstabiliteit.

Een bijzonderheid was het warm-
te-onweer in onze regio van woens-
dag 16 april jl. Warmte-onweer, dat
klinkt in april, en vooral na zo'n
lange koudeperiode, wat vreemd,
maar toch behoorden de onweers-
buien op die dag tot genoemd type.
De temperatuur stijgt eindelijk
eens tot en wat hogere waarde en
prompt volgen er diezelfde namid-
dag en avond buien met donder,
bliksem en hagel. De ooi-zaak hier-
van moet worden gezocht in de ho-
gere lagen van de dampkring, glo-
baal de toestand zo tussen 5 en 8
km. Wanneer zich daar koude
lucht bevindt en de zon onderste
laag van de atmosfeer aanwarmt
rnet een aantal graden, is de lucht
zogenaamd onstabiel. Dat wil zeg-
gen dat de temperatuur tussen het
aardoppervlak en een hoogte van
ruim 5 km, die normaal een ver-
schil van 25 a 30 graden geeft te
zien, plotseling tot een verschil van
35 a 40 graden of nog iets meer
oploopt. Dat gebeurde op die be-
wuste woensdag. Aan de grond
steeg de temperatuur bij ons tot
13,8 gr. C. (tot en met afgelopen
maandag nog steeds het hoogste
aprilmaximum!), tegelijkertijd was
het in het zogeheten 500 mlllibar-
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vlak, hetgeen overeenkomt met een
hoogte van 5500 meter, bijzonder
koud, namelijk -30 a -35 graden,
terwijk -24 graden voor die hoogte
in deze maand normaal is. Bij zo'n
toestand „kan de lucht niet veel
verdragen" of „is ziek", zegt men
wel, en fikse buien kunnen niet
uitblijven.

Tegen het weekeinde kwam er
beweging in de depressie; zij verliet
de Britse zuidkust en koerste naar
de Noordzee, richting Denemar-
ken. Zodoende draaide bij ons de
wind tijdelijk naar het westen tot
noordwesten. Het wegtrekken van
het lagedruksysteem hield helaas
geen ommezwaai naar beter weer
in, want vanaf zondag jl. kwamen
we wederom binnen de invloedsfeer
van een oceaandepressie en leek
het deze week een herhaling te wor-
den van het weertype van vorige
week met in het gunstigste geval

een lichte temperatuurstngmg.
Deze het zich maandag al voorzich-
tig aankondigen met een maxi-
mum van 10 gr. C. Een natte (4 mm
regen) en erg kille (maximumtem-
peratuur slechts 8,0 gr. C.) zondag
was hieraan voorafgegaan.

Aan de hand van eigen waarne-
mingen heb ik een voorlopige ba-
lans opgemaakt wat betreft de tem-
peratuur voor Zandvoort. Daaruit
blijkt, dat in de eerste twee decaden
(twintig dagen) de etmaaltempera-
tuur met 5,5 graden (gemiddeld
maximum 9,1 gr. en gemiddeld mi-
nimum 1,9 gr. C.) 2'/2 graad bene-
den de normale waarde voor de ge-
hele maand ligt. Tenzij de laatste
decade nog flink warm uitpakt -
maar wie gelooft daar nog in? - zal
april 1986 tot een van de koudste
grasmaanden van de eeuw gaan
behoren. Het mag dan waarschijn-
lijk naar een wat zachter weertype
gaan. waarden van in de twintig
graden, zoals in de afgelopen drie
jaar m Zandvoort genieten, lijken
nog ver \veg te zijn. Wij brengen in
herinnering: 18 april 1983: 20,2 gr.
C. 21 april 1984: 23,7 gr. C. en 19
april 1985: 21,0 gr. C. Hoe koud het
is moge blijken dat het fluitekruid
nauwelijks boven de grond is. Het
herderstasje en de vroegelmg had-
den normaal al uitgebloeid moeten
zijn. De bodem temperatuur is nog
steeds te laag.

Temperatuurnormalen periode
23-30 april: maximum (overdag): 15
gr. C.; minimum ('s nachts): 5 gr. C.

HEEMSTEDE - Zowel op Konin-
ginnedag als op zaterdag 26 april is er
in de Sneeuwbal, Heerenweg 111 in
Heemstede veel muziek voor de jeugd.

Zaterdag 26 april treedt de rock-a-
billy formatie The Black Slacks op in
de Sneeuwbal.

„Somewhere along the road there is
always someone who does you the fa-
vour of playing some Rock & Roll"

tiene Vincent.
The Black Slacks geeft Nederland
rock-a-billy van het zuiverste water.

Een niet te stuiten bron van energie,
swing eri opwinding.

Met een stevige knipoog naar het
verleden, omgeven door een heden-
daags gevoel van realiteitszin, spettert
sinds juli '85 de muziek van The Black

April Sounds in de Sneeuwbal
Slacks door rock-a-billy winnend Ne-
derland.

Amerikaanse muziek uit de jaren '50
anno 1986.

„We are gonna teach you to rock" is
het motto van The Black Slncks die
wordt gevormd door:

Sqeezin Bello Beek: gitaar en zang
Shouting Willy Parfum: drums
Screaming Lut het Mannetje: Slap-

ping Bass.
AANVANG; 21.00 uur
Entree: / 5,-

,WOENSDAG 30 APRIL:

..AFRIL-SOUNDS" een festival
met 7 bands, video's en films.
Jaarlijkse traditie leert dat de
Sneeuwbal in Heemstede ieder
jaar weer een grootst popfestival
organiseert onder de naam „April
Sounds". Op dit festival présente-
ren dit jaar zeven beginnende
bands zich aan het publiek. Het
gebeuren start rond vier uur en
duurt tot ongeveer een uur des
avonds. De entree bedraagt vijf
Kulden voor de hele dag.

Op dit festival treden zeven be-
ginnende bands uit de regio op.

Dit zijn de bands die deze dag te
zien zijn. Verder is er in het ge^
bouw een eetcafé en worden er in
de pauzes van de bands video'$
vertoond van diverse bekende
bands. Ook worden er in de pub
speelfilms vertoont, '

Het geheel begint om 16.00 uur
en duurt tot het optreden van dé
laatste band tot een einde is geko-'
men, dit zal ongeveer om één uur
zijn. De entree bedraagt vijf gul-^
den voor de hele dag. >
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^Scheepswrak geen VOC-schip

[Deskundigen zetten vraagtekens
ij sloop door souvenirjagers

aar|-BLOEMENDAAL/ZANDVOORT - Deskundigen van de onderwa-
rastlèr-archeologische dienst van het ministerie van WVC en het Neder-

ands Scheepvaartmuseum uit Amsterdam zijn er, evenals de leden
-an de Zandvoortse Bomschuitenbouwclub, van overtuigd dat het
'hlangs gevonden scheepswrak op het strand van Bloemendaal/Zand-
port niet dat is van het VOC-schip 'Oude 2?4jpe' zoals oorspronkelijk

iSU-

Is in
laar?

rerd aangenomen. De lengte van het scheepswrak, maar ook de terug-
^vonden materialen wijzen duidelijk in de richting van een schip uit

1 ten latere periode. Bovendien zal volgens, Peter Stassen van het WVC
r Eir rekening gehouden moeten worden mefhet feit dat het hier een op
-len-irift geraakt wrak betreft. "Het is nog steeds niet zeker dat het schip
voor 'oor dit gedeelte van de Noordhollanöse kust is vergaan. Wij denken
vien. rêel eerder aan een schip dat veel verder op zee is vergaan en in de loop
"V;1 fer jaren op drift is geraakt. Dit verklaart dan ook waarom het wrak
scn- yet eerder is waargenomen", zegt hij.
cLSviC •

)ken iln 1742 verging voor de Kust van
'mg'jandvoprt/Bloemendaal de "Oude Zij-e^lw>é' die in 1741 vertrok uit-'Batavia enlKen.|oers zette naar Enkhuizen. Voor zo-
5 a5jf ir bekend is dit scHup in het zicht vanieek'Je thuishaven, VOOT Egmond, in 1742

i moeilijkhede,n geraakt. Men dacht
Jet gevaar af te wenden door het schip
-f verankeien, doch het sloeg los en!eef •a.l in Zuidelijke richting waarbij

J k /strandde op de kust van Bloemen-con'; i hal. De historie van dit schip is vrijyP°1-f gemeen bekend, logisch waarom di-
"ül-c

ssen
icht
hè-

J'Ct aan de 'Oude Zijpe' werd gedachte ^i|>en ruim twaalf dagen geleden de01 A Wrakstukken op het strand werden
jntdekt. Voorlopig onderzoek heeft

uitgewezen dat het wrak uit
j j " (en latere periode afkomstig moet zijn.

t een
moet
g bij

Scheepsmaten
reni-
x>r
over Volgens Stassen en secretaris Bak-
5588 ker van de Zandvoortse Bomschuiten-

is te bouwers is het wrak afkomstig uit een
othe- latere periode. De teruggevonden ma-

térialen, onder andere bronzen ringen
en messing pennen wijzen in die rich-
ting. Secretaris Bakker waagt zich
njiet aan een schatting van de datum.

Stassen daartegenover is ervan over-
tiiigd dat het gaat om een wrak uit het

laatste gedeelte van de achttiende, be-
gin negentiende eeuw. "Bovendien
gaan onze gedachten in de richting
van een op drift geraakt karkas. Dit is
de enige reden waarom het wrak nu
pas ontdekt is. Had dit wrak zich al
vele jaren op die plaats bevonden, dan
had het veel eerder gevonden moeten
zijn", geeft hij te kennen.

Door medewerkers van de onderwa-
ter-archeologische dienst van het mi-
nisterie van WVC zijn in de loop van
de vorige week verschillende onderzoe-
kingen verricht. Behalve het nemen
van de maten van het wrak, het meet
vanaf de verdwenen achtersteven- en
voorstevenbalk ongeveer 27 tot 28 me-
ter. "Daarbij kun je dan enkele meters
optellen, zodat het zal gaan om een
schip dat hooguit 35 meter is geweest.

Verder hebben wij tussen het wrak-
hout een oortje van een pot gevonden.

Wij hebben nog niet kunnen bepalen
uit welke periode dat stamt" vertelt
Stassen. Het ligt in de lijn van de ver-
wachting dat een deel van het schip
geborgen zal worden. "Bepaalde de-
tails willen wij graag verwijderen voor
een nader onderzoek. De rest van het
wrak >zal waarschijnlijk geborgen
moeten worden omdat de plaats waar
het nu ligt gevaar kan opleveren voor
plankzeilers, zwemmers en andere

strandbezoekers. Het ligt echter aan
de beheerders van het strand wanneer
dit zal gebeuren" verklaart Stassen.

Bomschuitenclub
Door de leden van de Zandvoortse

Bomschuitenbouw Club is de afgelo-
pen dagen eveneens een onderzoek in-
gesteld naar de herkomst van het
wrak. "Wij zijn natuurlijk goedwillen-
de amateurs, maar dat van de 'Oude
Zijpe', dat klopt niet met de bekende
gegevens", vertelt de heer Bakker de
secretaris van deze vereniging. Door
de Zandvoorters wordt momenteel ge-
probeerd de houtsoort van het schip te
bepalen. Duidelijk is wel dat het geen

bomschuit is, omdat de boot niet over-
naads is gebouwd.

De Zandvoorters, niet in het bezit
van de 'professionele' onderwaterpak-
ken, werden de vorige week danig ge-
hinderd door het hoge water. "Het
wrak was moeilijk bereikbaar, maar
desondanks zijn wij er toch in geslaagd
waardevolle gegevens te verzamelen",
vertelt de heer Bakker. Deze gegevens
zullen met Peter Stassen op een later
tijdstip worden vergeleken.

Dat er veel souvenirjagers bij het wrak
geweest zijn, komt bij de heer Bakker
ongeloofwaardig over. "Ten eerste is
het niet zo eenvoudig bereikbaar, ten
tweede valt er weinig te roven. Het zijn
slechts een stel gladde planken die erg
hard zijn. Het is ons in ieder geval niet
gelukt er ook maar een splinter vanaf
te krijgen. Het gerucht gaat dat er
kanonkogels en een kruikje zijn ver-
dwenen. De kanonskogels zou kun-
nen, wanneer je bedenkt dat er ook
betonnen palen van de vroegere "At-
lantikwal" van de bezetters in het
wrak zijn aangetroffen, maar zelfs dat
waag ik te betwijfelen" is de mening
van de bomschuitenbouwers.

Stassen daartegenover hecht wel de-
gelijk waarde aan het gerucht dat er
kanonkogels en een kruikje zijn ver-
dwenen. "Wanneer die artikelen in-
derdaad bij het wrak zijn weggehaald
is dat bijzonder jammer. Juist die za-
ken zouden ons houvast geven waar
het de periode betreft. Zo dit gerucht
op waarheid berust, dan zou het pret-
tig zijn wanneer men ons deze artike-
len zou toezenden", zegt hij.

Bij het Nederlands Scheepvaart
Museum in Amsterdam houden des-
kundigen de boot af wanneer het gaat
om nadere gegevens over het laatstge-
vonden wrak. Scheepsarcheoloog Van
Gortel, tot voor kort aan dit museum
verbonden, was vorig jaar overtuigd
dat het wrak dat zich op het Zuid-
strand bevindt, een bomschuit zou
zijn geweest. "Wij hebben Van Gortel
vorig jaar ook gewaarschuwd geen
overijlde conclusies te trekken, en wij
hebben in die zaak gelijk gekregen. Nu
hebben wij nog geen onderzoek naar
het laatste wrak ingesteld, maar op-
nieuw lijkt een waarschuwing op zijn
plaats niet te haastig met een nog on-
gecontroleerde visie naar buiten te
komen", aldus een woordvoerder van
dit bekende museum.

,
Het scheepswrak dat vorige week werd gevonden en dat duidelijk geen VOC-schip blijkt te zijn.

FOTO BERLOTT
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mini-vakantie.

Special

Koninginne-
medaillon
100 gram

235

Stroganoff
gehakt

495
Zeeuws
spek
100 gram 145

De Keurslager
Verstandvan
lekker vlees

KEURSLAGER
KONING
Schoolstraat 3, Zandvoort.

'Kostverloren' brengt historisch toneel
ZANDVOORT - Op maandag 21 april werd door de

actieve toneelgroep "Kostverloren", bestaande uit me-
dewerkers van het HIK, voor de derde maal een toneel-
stuk gebaseerd op de Zandvoortse historie op de plan-
ken gezet. Het blijspel werd opgevoerd voor de bewo-
ners van het "Huis in 't Kostverloren".

Ook deze maal werd een toneelstuk gekozen, dat werd
geschreven door de heer J.A. Steen. Onder de titel "We
gaan naar Zandvoort aan Zee", het destijds beroemde
liedje van Louis Davids, laat men in drie bedrijven zien
hoe het destijds toeging in het oude dorp en aan het
strand. Een strandpachtersgezin uit de twintiger jaren

speelt de hoofdrol en men toont hoe vooral de Amster-
damse bevolking de badplaats in die tijd "ontdekte" en
in grote getale per trein of tram naar de kust kwam.

Het enthousiasme waarmee de groep de afgelopen
winter heeft gerepeteerd stond weer borg voor een ge-
zellig middagje toneel. De regie was opnieuw in handen
van Ab Bos, die eveneens zorgde voor de decors. Me-
vrouw Riek Paap-Smeenk gaf de kledingadviezen.

Op dinsdag 22 april en op donderdag l mei wordt het
stuk ten tonele gebracht in het "Huis in de Duinen",
aanvang beide dagen 19.30 uur.

•Eén van de vele leuke scènes uit het toneelstuk "We gaan naar Zandvoort". De toneelgroep "Kostverloren" in actie tij-
dens het tweede bedrijf, dat zich aan het strand afspeelt. Van links naar rechts: Tini Weber, Suzy Hoekstra-van Nassau,
Bert van Boxtel, Leida Koper, Hans Meyer, Hanneke van der Bos, Trees Wezenbeek-Van der Berg, mevrouw Dalman-
Van Woensel.

Foto Berlott

Gouden politiesportvereniging
start nu reeds met festiviteiten

ZANDVOORT - Hoewel de leden
van de Zandvoortse Politie Sportvere-
rfiging pas in 1987 het gouden jubile-
um zullen vieren, wordt nu reeds be-
ïonnen met een feestavond in het ver-
snigingsgebouw De Krocht. Op vrij-
:(ag 2 mei zal door de toneelgroep van
ie Noordwijkse Reddingsbrigade in
Sandvoort de klucht „Badman word ik
al bruin" worden opgevoerd. Het
wordt een gecombineerde toneel-zang-
eh dansavond waaraan ook door het
azzballet van Gemma de Boer mede-
werking wordt verleend.

Door de toneelgroep van de Noord-
wijkse Reddingsbrigade zijn al ver-
ï}:hillende uitvoertingen van dit to-
neelstuk gegeven, die met groot succes
werden ontvangen. „Badman word ik
ïl bruin" is een klucht in drie bedrij-
wen waarin de belevenissen van een
Dadman op het strand worden behan-
deld. Dan blijkt dat men het op het
Hollandse strand wel bruin kan bak-
ten.

Evenals bij de vorige uitvoeringen
sal de muzikale leiding en begeleiding
3P de piano in handen zijn van de heer

.Vlieland. De technische leiding zal
morden verzorgd door Noor d wij kers.
Voor de regie tekent echter de Zand-
•'Oortse badman, Ab Barmentlo.

Kaarten voor deze avond, zijn zo
ang de voorraad strekt verkrijgbaar
ian de balie van het politiebureau aan
ie Hoogeweg. Het bestuur en de f eest-
sommissie van de ZPV zijn ervan over-

tuigd dat de kaarten voor deze toneel-
avond snel verkocht zullen worden.
Geadviseerd wordt in verband met het
beperkte aantal zitplaatsen, zo snel
mogelijk een plaatsbewijs te kopen. De
kosten bedragen f. 2,50 per persoon. De
aanvang van de avond op 2 mei is 20.00
uur.

Paaltjes in de weg
ZANDVOORT - Op maandag reed

een 19-jarige Haarlemmer in de vroege
ochtenduren met zijn auto tegen de
betonnen paaltjes die op de Boulevard
Barnaart staan. De paaltjes stonden
hem kennelijk in de weg. De politie
was getuige van het voorval en besloot
de man enige tijd later in zijn woning
op te gaan zoeken. Nadat hij een blaas-
proef had gedaan, werd hij mee naar
het bureau genomen voor bloedproef.

Popmuziek in de regio
HAARLEM - Op vrijdag 25 april zal

in het Patronaat, Zijlsingel 2 in Haar-
lem de Jamaicaanse reggaeband
Black Roots optreden. Deze band be-
hoort in Engeland tot een van de top
live reggaebands en heeft een behoor-
lijke staat van dienst. In de Roots-
reggae is de zang erg belangrijk en
beïnvloed door vocalgroups als The
Heptones, The Meditations etc. Ook
zangers als Gregory Isaacs, Burnine
Spcar en Bob Marley hebben het re^
pertoire beïnvloed.

Zaal open 21.00 uur, toegang f. 10,-
(cjp f. 7,50. Voorverkoop Toneelschuur
en Café De Gooth.

Op zaterdag 26 april treed John Hi-
att/Loudon Wainwright III op in het
Concertgebouw in Haarlem. Het John
Hyatt concert wordt voorafgegaan
door Loudon Wainwright UI. Dit con-
cert betekent een eerste nieuwe sa-

menwerking tussen Het Patronaat en
het Concertgebouw. In de toekomst
zullen vaker gezamenlijke georgani-
seerde grote concerten plaatsvinden,
waarbij de muzikale kennis van Het
Patronaat wordt gekoppeld aan de
zaalcapaciteit van het Concertge-
bouw.
Het uitzonderlijke concert door Hyatt
vorig jaar in Het Patronaat gegeven
zal liefhebbers ongetwijfeld doen be-
sluiten reeds in de voorverkoop een
plaatsbewijs te halen.
De kosten hiervan bedragen f. 15,-
(CJP f. 12,50) en zijn verkrijgbaar aan
de balie van het Concertgebouw.
Op woensdag 3 april tenslotte een op-
treden van All QWueens Party met
medewerking van Sunny Day. De toe-
gang voor dit concert bedraagt f. 2,50,
en wordt gehouden in Het patronaat,
aanvang 21.00 uur.

Uitstekende voorstelling van Hildering

Thuisblijvers hebben grandioze
toneelavond in De Krocht gemist
ZANDVOORT - 'Dwaasheid heeft
haar eigen recht', dit toneelstuk
zal in de komende dagen nog ge-
noeg stof tot gesprek geven in
Zandvoort. Het is te wensen dat
degenen die wel de uitvoering van
Wirn Hildering hebben bezocht,
de thuisblijvers zullen vertellen
'dat ze iets gemist hebben', want
zo was het wel. Door de amateurs
van deze toneelvereniging, bijge-
staan door gastspelers, werd een
sublieme voorstelling gegeven, die
zeker een breder publiek had ver-
diend.

Nadat de voorstelling in maart werd
afgelast wegens griep onder de acteurs
en actrices, werd op de data, 18, 19 en
20 april (voor de leden van de ANBO)
gegokt. Helaas waren alle zieken nog
niet hersteld, zodat met invalkrachten
gewerkt werd. Geconstateerd moet
worden da,t deze gastspelers alle lof
verdienden want het werd een gave
voorstelling die gedragen werd door
Alie Bol hoofdrolspeelster en regisseu-
se. Door omstandigheden genoodzaakt
werd de rol van Ethel Sa vage pas veer-

tien dagen geleden door mevrouw Bol
overgenomen.

' Het stuk van John Patrick is zeker
niet eenvoudig. Moeder Ethel Savage
wordt door haar kinderen in een psy-
chiatrische inrichting geplaatst, om-
dat moeder zich niet meer gedroeg zo-
als van een 'dame' verwacht mocht
worden. Bovendien sprong zij nogal
vreemd om met het familiekapitaal,
hetgeen de kinderen met angst vervul-
de. "Straks geen moeder meer, maar
ook geen erfenis, daar moeten wij wat
aan doen", zo werd besloten en moeder
Ethel belandde met een groot knuffel-
beest en een koffertje met kleding in de
inrichting.

Haar komst in de inrichting zorgt
natuurlijk onder de vaste bewoners
voor de nodige deining, die meer be-
grip, liefde en ook wijsheid in huis ble-
ken te hebben dan de zo gewaardeerde
en in aanzien staande kinderen van
moeder Ethel. Uiteindelijk is het na-
tuurlijk moeder Ethel, geholpen door
haar nieuwe vrienden en vriendinnen
en het personeel, die aan het langste
eind trekt en haar hebzuchtige kinde-
ren een lesje leert.

Na diverse dolkomische situaties
vertrekt moeder met haar 'gouden'
knuffelbeest, beladen met kadootjes
uit de inrichting. Het zou te ver voeren
om alle spelers en speelsters bij name
te noemen, doch de invalsters Wil
Kerkman en Minke Vermeulen ver-
dienen alle lof voor de wijze waarop zij,
evenals moeder Ethel bijdroegen tot
het succes van deze voorstelling.

Huldiging
Aan het einde van de tweede voor-

stelling werd tot verrassing van het
publiek, mevrouw Bol extra in het
zonnetje gezet. Het bleek dat Alie Bol
al ruim vijftig jaar verbonden is aan
het amateurtoneel. Door bestuurslid
P. Duin van het Nederlands Centrum
voor Amateurtoneel werd in een korte
toespraak de vele verdiensten van me-
vrouw Bol belicht. Hij overhandigde
haar een oorkonde, waaruit blijkt dat
zij nu is ingeschreven in het ereregis-
ter van deze landelijke organisatie.
Natuurlijk waren er lovende woorden
van de voorzitter van de toneelvereni-
ging Wim Hildering plus bloemen.
Sympathiek ook de aanwezigheid van
de vertegenwoordigers van Folklore-

^ • Mevrouw Alie Bol die behalve een
uitstekende regie ook een schitteren-
de prestatie leverde in de rol van moe-
der Ethel Savage. Extra bloemen en
een huldiging voor deze artieste die
ruim vijftig jaar aan het amateurtoneel
haar beste krachten wijdt.

[ARCHIEFFOTO]

vereniging De Wurf die haar eveneens
in de bloemetjes zetten en haar be-
dankten voor het werk dat zij ook voor
deze vereniging verzet. Door bezoekers
werd opgemerkt dat het jammer was
dat geen vertegenwoordiger van het
Zandvoortse college van b en w bij deze
huldiging aanwezig was.

April ver ondermaats
Wat wordt er veel geklaagd over

het voorjaarsweer en... terecht.
Wat april ons dit jaar voorschotelt
is op misschien een heel enkele uit-
zondering na ver onder de maat.
Vooral de temperatuur, toch bij
uitstek hét weerelement dat de
mens m een roes van welbehagen
kan brengen, laat het afweten.
Ruim halverwege de maand was
het kwik in de Zandvoortse ther-
mometer er nog niet één dag in
geslaagd boven de 14 graden te ko-
men, de normale waarde in deze
tijd van het jaar. Vorige week wer-
den we eindelijk verlost van die
zeer onaangename hardnekkige
koude noordoostenwinden en be-
landde het kwik op een iets hoger
niveau. Maar daarmede is ook alles
gezegd. Het weerbeeld was sterk
wisselvallig met naast wat zon her-
haaldelijk veel wolken en buien.

De totale neerslag in Zandvoort
bedroeg over de periode maandag
14 april tot en met zaterdag 19 april
17'/i mm. Oorzaak hiervan was een
dagenlang bij de Britse Eilanden
vrijwel stationair .gelegen depres-
sie, die maar langzaam in beteke-
nis afnam en haar invloed in vrij-
wel geheel West-Europa deed gel-
den. Een duidelijke luchtstroom
aan haar oostzijde voerde met een
grote boog Atlantische lucht via de
Golf van Biscaje, Frankrijk en Bel-
gië naar ons land. Vooral de ont-

wikkeling van lokaal zware buien
met hagel, onweer en windstoten
trokken de aandacht: een teken
van grote onstabiliteit.

Een bijzonderheid was het warm-
te-onweer in onze regio van woens-
dag 16 april jl. Warmte-onweer, dat
klinkt in april, en vooral na zo'n
lange koudeperiode, wat vreemd,
maar toch behoorden de onweers-
buien op die dag tot genoemd type.
De temperatuur stijgt eindelijk
eens tot en wat hogere waarde en
prompt volgen er diezelfde namid-
dag en avond buien met donder,
bliksem en hagel. De ooi-zaak hier-
van moet worden gezocht in de ho-
gere lagen van de dampkring, glo-
baal de toestand zo tussen 5 en 8
km. Wanneer zich daar koude
lucht bevindt en de zon onderste
laag van de atmosfeer aanwarmt
rnet een aantal graden, is de lucht
zogenaamd onstabiel. Dat wil zeg-
gen dat de temperatuur tussen het
aardoppervlak en een hoogte van
ruim 5 km, die normaal een ver-
schil van 25 a 30 graden geeft te
zien, plotseling tot een verschil van
35 a 40 graden of nog iets meer
oploopt. Dat gebeurde op die be-
wuste woensdag. Aan de grond
steeg de temperatuur bij ons tot
13,8 gr. C. (tot en met afgelopen
maandag nog steeds het hoogste
aprilmaximum!), tegelijkertijd was
het in het zogeheten 500 mlllibar-
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vlak, hetgeen overeenkomt met een
hoogte van 5500 meter, bijzonder
koud, namelijk -30 a -35 graden,
terwijk -24 graden voor die hoogte
in deze maand normaal is. Bij zo'n
toestand „kan de lucht niet veel
verdragen" of „is ziek", zegt men
wel, en fikse buien kunnen niet
uitblijven.

Tegen het weekeinde kwam er
beweging in de depressie; zij verliet
de Britse zuidkust en koerste naar
de Noordzee, richting Denemar-
ken. Zodoende draaide bij ons de
wind tijdelijk naar het westen tot
noordwesten. Het wegtrekken van
het lagedruksysteem hield helaas
geen ommezwaai naar beter weer
in, want vanaf zondag jl. kwamen
we wederom binnen de invloedsfeer
van een oceaandepressie en leek
het deze week een herhaling te wor-
den van het weertype van vorige
week met in het gunstigste geval

een lichte temperatuurstngmg.
Deze het zich maandag al voorzich-
tig aankondigen met een maxi-
mum van 10 gr. C. Een natte (4 mm
regen) en erg kille (maximumtem-
peratuur slechts 8,0 gr. C.) zondag
was hieraan voorafgegaan.

Aan de hand van eigen waarne-
mingen heb ik een voorlopige ba-
lans opgemaakt wat betreft de tem-
peratuur voor Zandvoort. Daaruit
blijkt, dat in de eerste twee decaden
(twintig dagen) de etmaaltempera-
tuur met 5,5 graden (gemiddeld
maximum 9,1 gr. en gemiddeld mi-
nimum 1,9 gr. C.) 2'/2 graad bene-
den de normale waarde voor de ge-
hele maand ligt. Tenzij de laatste
decade nog flink warm uitpakt -
maar wie gelooft daar nog in? - zal
april 1986 tot een van de koudste
grasmaanden van de eeuw gaan
behoren. Het mag dan waarschijn-
lijk naar een wat zachter weertype
gaan. waarden van in de twintig
graden, zoals in de afgelopen drie
jaar m Zandvoort genieten, lijken
nog ver \veg te zijn. Wij brengen in
herinnering: 18 april 1983: 20,2 gr.
C. 21 april 1984: 23,7 gr. C. en 19
april 1985: 21,0 gr. C. Hoe koud het
is moge blijken dat het fluitekruid
nauwelijks boven de grond is. Het
herderstasje en de vroegelmg had-
den normaal al uitgebloeid moeten
zijn. De bodem temperatuur is nog
steeds te laag.

Temperatuurnormalen periode
23-30 april: maximum (overdag): 15
gr. C.; minimum ('s nachts): 5 gr. C.

HEEMSTEDE - Zowel op Konin-
ginnedag als op zaterdag 26 april is er
in de Sneeuwbal, Heerenweg 111 in
Heemstede veel muziek voor de jeugd.

Zaterdag 26 april treedt de rock-a-
billy formatie The Black Slacks op in
de Sneeuwbal.

„Somewhere along the road there is
always someone who does you the fa-
vour of playing some Rock & Roll"

tiene Vincent.
The Black Slacks geeft Nederland
rock-a-billy van het zuiverste water.

Een niet te stuiten bron van energie,
swing eri opwinding.

Met een stevige knipoog naar het
verleden, omgeven door een heden-
daags gevoel van realiteitszin, spettert
sinds juli '85 de muziek van The Black

April Sounds in de Sneeuwbal
Slacks door rock-a-billy winnend Ne-
derland.

Amerikaanse muziek uit de jaren '50
anno 1986.

„We are gonna teach you to rock" is
het motto van The Black Slncks die
wordt gevormd door:

Sqeezin Bello Beek: gitaar en zang
Shouting Willy Parfum: drums
Screaming Lut het Mannetje: Slap-

ping Bass.
AANVANG; 21.00 uur
Entree: / 5,-

,WOENSDAG 30 APRIL:

..AFRIL-SOUNDS" een festival
met 7 bands, video's en films.
Jaarlijkse traditie leert dat de
Sneeuwbal in Heemstede ieder
jaar weer een grootst popfestival
organiseert onder de naam „April
Sounds". Op dit festival présente-
ren dit jaar zeven beginnende
bands zich aan het publiek. Het
gebeuren start rond vier uur en
duurt tot ongeveer een uur des
avonds. De entree bedraagt vijf
Kulden voor de hele dag.

Op dit festival treden zeven be-
ginnende bands uit de regio op.

Dit zijn de bands die deze dag te
zien zijn. Verder is er in het ge^
bouw een eetcafé en worden er in
de pauzes van de bands video'$
vertoond van diverse bekende
bands. Ook worden er in de pub
speelfilms vertoont, '

Het geheel begint om 16.00 uur
en duurt tot het optreden van dé
laatste band tot een einde is geko-'
men, dit zal ongeveer om één uur
zijn. De entree bedraagt vijf gul-^
den voor de hele dag. >
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Luxaflex in nieuwe kleuren
J UXAFLEX PRODUC-
-L'TEN hebben door de ja-
ren heen al heel wat revolu-
tionaire ontwikkelingen op
het gebied van raambekle-
ding teweeggebracht. Mede
hierdoor is de raambekle-
ding steeds meer geïnte-
greerd onderdeel van de al-
gehele interieurverzorging
geworden. Omdat ook
raambekleding altijd onder
invloed van mode en trends
staat, wordt er voor de luxa-
flex producten doorlopend
gezocht naar nieuwe de-

signs die inspelen op de laat-
ste modetrends.

Onlangs is de nieuwe 'Luxaflex'
jaloezie geïntroduceerd, met lamel-
len die slechts 16 mm smal zijn. De
ragfijne lamellen geven bij geopen-
de stand een maximaal doorzicht.
Hierdoor heeft de jaloezie niet al-
leen een decoratief aspect, maar is
het ook niet altijd nodig de jaloezie
op te trekken als de zon niet
schijnt. Er is een kleurkeuze uit
meer dan vijftig verschillende
kleuren. Met een transparant be-
diemngspookje kan de stand van de
lamellen geregeld worden. Door de
smallen luxaflex is er ook meer
ruimte op de vensterbank.

De 'Luxaflex' Jalouette kleuren-

• Links boven: de
geopende horizon-
tale luxaflex met
ragfijne lamellen.
• In het midden:
de gesloten luxa-
flex.
• Rechts: een in-
terieur met vertica-
le brede, stoffen
lamellen.

collectie is vernieuwd en uitgebreid
met een aantal nieuwe kleuren die
geheel op de huidige modetrens in^
spelen.

De 'Luxaflex' dakraamjaloezie is
geheel vernieuwd en aangepast

aan de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van dakramen. Deze
dakraamjaloezie, gedragen door
zrjgeleidingsprofielen en bediend
met schuifknop, past op alle mer-
ken dakramen.

na vijftigduizend woningen
voor de tweede keer geïsoleerd
HET AFGELOPEN JAAR

ia aan 49.000 bestaande
huurwoningen voor de tweede
keer een isolatievoorziening
aangebracht. Dat gebeurde
vooral aan woningen die in het
bezit zijn van woningcorpara-
ties en gemeenten. Dit staat in
de rapportage over het jaar
1985, die de Stuurgroep Natio-
naal Isolatie Programma
(NIP) heeft aangeboden aan de
bewindslieden van Economi-
sche Zaken en VROM.

Het aantal vervolgisolaties is het af-
gelopen jaar aanzienlijk toegenomen
en vormt nu ruim 42% ten opzichte
van het aantal eerste isolaties, dat vo-
rig jaar werd uitgevoerd. Volgens de
Stuurgroep NIP mag hieruit het ver-
trouwen in isolatievoorzieningen van

zowel huurders als verhuurders wor-
den afgeleid.

In heel Nederland werden vorig jaar
115.550 bestaande huurwoningen voor
het eerst geïsoleerd. Daarbij zijn isola-
tiewerkzaamheden die gelijktijdig met
renovatie worden uitgevoerd, niet
meegeteld (als er geen gebruik is ge-

ten opzichte van 1984 met 11.340.
Uit de cijfers van het afgelopen jaar

blijkt opnieuw dat het overgrote deel
van de na-isolaties gebeurt aan wo-
ningen in het bezit van corporaties en
gemeenten: 83,6% ten opzichte van
16,4% woningen in bezit van particu-
liere eigenaren en beleggers.

Maatregelen leveren ruime
besparing aan aardgas op

maakt van de NIP-subsidie regeling).
Het totaal aantal eerste isolaties bleef
enigszins achter bij de verwachtingen.
Tachtig procent van de ramingen
werd gerealiseerd. Toch steeg per saldo
het aantal van de m 1985 voor de eerste
en tweede keer geïsoleerde woningen

Het rijk heeft voor de isolatie van de
woningen een bedrag van 160 miljoen
aan subsidies uitgegeven (circa 95%
van de beschikbare ruimte voor subsi-
dies). In 1984 werd voor 110,5 miljoen
aan subsidie-beschikkingen afgege-
ven. Een toename derhalve van 45 %.

De totale investeringen tengevolge
van de subsidiering in 1985 zullen
443,4 miljoen kunnen bedragen.

Uit de rapportage blijkt, dat met eer-
ste isolaties een gemiddeld investe-
ringsbedrag per woning van ƒ2970,- is
gemoeid. Voor vervolgisolaties is dat
gemiddeld 867,- per woning. Daarmee
komt het totaal geïnvesteerde bedrag
per woning op ƒ3837,-. Daarvan kwam
ƒ 1384 per woning voor rekening van
het rrjk.

Nu 60% van de periode, die voor uit-
voermg van het Nationaal Isolatie
Programma is uitgetrokken, is ver-
streken, resteren nog 743.000 te isole-
ren huurwoningen. Dat zal in de ko-
mende vijf jaar moeten gebeuren. De
NIP-isolaties van 1985 hebben 95 mil-
joen kubieke meter aardgasbesparing
toegevoegd aan de 1029 kubieke meter,
die per l-l-'85 was bereikt. Hierdoor
wordt vanaf l januari van dit jaar
jaarlijks 1,12 miljard kubieke meter
gas door NIP-isolaties bespaard.

Nieuwe hypothekengids
'Vereniging Eigen Huis'
EEN VERKEERDE HYPOTHEEKKEUZE kan al gauw i

zenden guldens te duur uitvallen. Het wordt er niet gemak-p
keiijker op om de juiste hypotheek te vinden. De geld verstrek- "
kers (aanbieders van hypotheken) hebben de laatste drie jaairBLC

steeds meer nieuwe producten op de markt gebracht, loonvastf^J
hypotheek, rente stabiel hypotheek, enzovoorts. Voor de consu-
ment heeft dat zijn voordelen: men kan uit een groter aanbod
kiezen.

Analyse van de Vereniging Eigen
Huis leert echter dat erg belangrijke
voorwaarden niet of nauwelijks verbe-
terd zijn. Daarbij valt te denken aan
de boeteregelingen, de aflossings- en
oversluitmogeljjkheden en dergelijke.

Zoals elk jaar heeft de Vereniging
Eigen Huis de voorwaarden van alle
hypotheken vergeleken. Dat is gedaan
om de huizenkoper en de eigen-huis-
bezitter het broodnodige inzicht in de
verschillende aanbiedingen te geven.
In de hypotheekgids van de Vereni-
ging Eigen Huis staan de voorwaar-
den van vrijwel alle hypotheekinstel-
lingen met hun- "oors en tegens op een
rij.

De voorwaarden die de verschillende
financiers hanteren, vertonen grote
verschillen. Zo stellen sommige hypc-
theekmstellingen het verplicht dat
men naast het sluiten van de hypp-
theek ook de verzekeringen bij of via
hen sluit. Deze vorm van koppelver-
koop kan duur uitvallen.

Wie een nog te bouwen huis koopt,
krijgt te maken met bouwfinancie-
ring. Men moet dan een volledige hy-
potheek nemen, maar heeft dat geld
niet direct volledig nodig. Steeds wan-
neer de bouw in een verder stadium is,
moet een gedeelte worden betaald.
Sommige hypotheekinstellingen bere-
kenen geen kosten voor het geld dat
nog niet is opgenomen. Bij andere
moet men tot 3% rente betalen over
het niet-opgenomen bedrag.

Wie een huis met Premie-A subsidie
koopt, krijgt van de overheid jaarlijks
een bedrag om een deel van de hypo-
theek te betalen. De subsidie wordt
vastgesteld door de overheid. Wanneer
de rente bij de hypotheekinstelling la-
ger is dan de rente die de overheid
hanteert, wordt het voordeel niet al-
tijd aan de consument doorgegeven. In
de Hypothekengids staat aangegeven
bij welke instellingen het voordeel
naar de consument gaat en bij welke
niet.

Andere grote verschillen tussen de
hypotheken zitten in de belangrijke
mogelijkheid de lening 'mee te nemen'
naar een ander huis. In sommige ge-
vallen betaalt men daarvoor duizen-
den guldens, bij andere instelingen
hoeft men niets extra te betalen.

Uit deze en andere onderzoekingen
blijkt dat een verkeerde hypotheek-
keuze al gauw duizenden guldens te-
veel kan kosten.

Er worden de laatste tijd steeds meer
hypotheken aangeboden met lange
rentevaste perioden. De rente staat
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dan niet meer voor 5 jaar vast zoals in P =
veel gevallen gebruikelijk was, maar?^ .
voor 10, 15, 20 of zelfs 30 jaar. „P611 la

Uit onderzoek van de Vereniging Eirf§ken
gen Huis blijkt dat steeds meer men- jlrift i
sen de rente van hypotheek graag voor 'oor C
een lange periode vast hebben. Men 'êel e<
weet dan voor lange tijd waar men met igr ja
zijn woonlasten aan toe is. Er zijn ech- ."
ter hypotheken met lange rentevaste
perioden waarbij men moet uitkijken
voor de boete bij vervroegde aflossing.
Wie zijn huis verkoopt en geen nieuw
huis koopt, kan hiermee te maken
krijgen. Dat kan ook gelden als de)
persoon op wiens naam de hypotheek
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staat, komt te overlijden.
De boete die by vervroegd aflossen!

dan in rekening wordt gebracht j
wordt vastgesteld op grond van hè' j
gemis aan inkomsten van de hypo-,* ïtöti
Lhjeekinstelling (de zogenaamde 'con-j { T^j j
tante waarde' regeling). Bij een hypc-j.'if
theek van ƒ 150.000 met een rente variil
10% voor nog -15 jaar kan die boete bjj^f
een dagrente van 7% oplopen tot /?
30.000 of zelfs nog meer. 'ntdel

Er zijn ook hypotheek!nstellingen->cntel
die lange rentevaste perioden aanbie-'^ laj
den zonder dergelijke zware bepalin-
gen. Wie voor een hypotheek met een
lange rentevaste periode kiest, moet
vooral letten op de boetebepaling bij
beëindiging.

De Hypothekengids is bij de Vereni-
ging Eigen Huis te bestellen door /
12,75 (niet-leden) of ƒ 10,- (leden) over

Schi

Vol
te maken op gironummer 2665588 ker v
t.n.v. de Vereniging Eigen Huis te bouw

latenAmersfoort met vermelding Hypothe-
kengids.

Kettingzaag is
levensgevaarlijk
TV/T ET KETTINGZAGEN kunnen er
-L'JL afschuwelijke ongelukken gè-
beuren. In ons land moeten daarvoor
jaarlijks 200 mensen in het ziekenhuis
worden behandeld.

In een test van 22 kettingzagen vond
de Consumentenbond 4 onveilige ap-
paraten. Zes andere exemplaren ver-
dienden het predikaat 'riskant'.

Bij twee van de onderzochte ketting-
zagen is het smeren van de ketting zo
gevaarlijk dat de Arbeidsinspectie
niet-professionele mensen het werken
ermee verbiedt. 'De consument moet
eerder meer dan minder beschermd
worden', aldus de Consumentengids.

De Consumentenbond heeft de Mi-
nisteries van WVC en van Economi-
sche Zaken dan ook ingelicht over de
geconstateerde tekortkomingen er
over de onveilige apparaten.
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GEVRAAGD

EEN MpIS.jF voor de hele week

EEN MFISJE voor de zaterdag

EEN MEISJE voor de zondag
en

een brood- en banketbakker
ECHTE BAKKER

KEUR
Raadhuisplein 2 - Tel. 12404

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto!!!

Te koop gevraagd

HALF VRIJSTAAND WOONHUIS
met garage in Zandvoort.

Zonder achterstallig onderhoud.
Prijs ca. ƒ 250.000

of kavel bouwgrond ca. 300-400 m2.

Br. ond. nr. 74387 bur. v. d. blad.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM: ZANDVOORT:
(C. Koper)

023-255021 02507-18225

Restaurant
Delicia

Kerkstraat 16
Tel. 12270

met A.S.V. Sandevoorde

Deze vereniging bestaat
20 jaar
Ter gelegenheid hiervan geven
wij een oranje-diner:
Hors d'oeuvre

* */O'ppesoep

* * * *stuk'ies Varkenshaas /n roomsaus
mef garni

Us en koffie J 2,5,- p.p.

Vooraf krijgt iedereen een
glaasje oranjebitter van het huis.

De hele avond muziek en er zal 2 keer
worden opgetreden door de Polynesian
Dancers „KINIKIA" bekend van TV.

Tot slot voor iedereen een
grote loterij (prachtige prijzen)

Reserveer snel, dit voorkomt teleurstelling.

goed sluitend, zowel in
uw begroting
als in 't kozijn
Weru kunststof ramen en deuren worden gemaakt volgens de hoogste
kwaliteitsnormen. Dat verzekert u van tientallen jaren lang f _n bedieningskomfort en
een perfekte afdichting onder alle omstandigheden.
Daarnaast kunt u rekenen op géén onderhoud, een hoge
geluids- en warmteisolatie, 'n betrouwbare bescherming
tegen inbraak en 'n elegante verfraaiing van uw
kostbare bezit.
Weru levert (alleen via erkende vakbedrtjven) een kompleet
en veelzijdig programma met veel mogelijkheden wat betreft
uitvoeringen, matenen kleuren.
Weru systemen worden veelvuldig toegepast in zowel
bestaande- als nieuwbouw. Binnenkort ook bij u?
Vraag vrijblijvend informatie via de antwoordcoupon of
kom eens naarde showroom U weet niet wat uzult zien...

Ramen+Deuren
ijH kwaliteiten

\J\J IN Stuur mij geheel vrijblijvend uitgebreide dokumentatie over het Weru systeem.
Naam: .
Adres:
Postkode 4 plaats: .—
Deze bon opsturen in een ongefrankeerde envelop naar het Weru vakbednjf.

JANV.D.VLUGT
GLAS & ISOLATIE
SHOWROOM: KAL VERSTRAAT5-7
IJMUIDEN- TEL: 02550-30624
POSTBUS67-l970AB UMUIDEN
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Wie voor een Polo drie-deurs kiest, krijgt alle ruimte van de wereld
op de koop toe. Want deze Polo is winkelwagen, werkwagen,
vakantiewagen en nog veel meer in één. Klap de achterbank maar
'ns weg en verbaas je over 1170 liter mogelijkheden.

Bovendien is het een échte Volkswagen. Dat betekent dat
hij op de allereerste plaats vele technische zekerheden heeft.
Wat dacht u bijvoorbeeld van een kooi-constructie. Of van de zelf-
corrigerende stuurinrichting en de onafhankelijke wielophanging,
die garant staan voor een soepel weggedrag.

Naast de techniek kunt u rekenen op zuinigheid in de
ruimste zin van het woord. Want een Polo is spaarzaam met brand-

stof, vertoeft zelden in een garage (en zeker niet op onverwachte
momenten) en biedt u aan het eind van de rit ook nog eens een hoge
inruilwaarde. Kortom, u krijgt veel voor die krap 16 mille.

Bovendien heeft u de zekerheid van één jaar algehele
garantie (zonder kilometerbeperking!), drie jaar lakgarantie en maar
liefst zes jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit.
Kom dus voor een proefrit. Van ons krijgt u er alle ruimte van de wereld
voor. Wilt u weten waar de dichtstbijzijnde Volkswagen-dealer zit,

bel dan 020-86 73 51.

Volkswagen.Wie anders?
AFGEBEELD POLO SHQPPER f 15995,-. POLO va f 15 995,-. INCLUSIEF BTW. POLO VAN v.a. f 12.095,-. EXCLUSIEF BTW, EXCLUSIEF f 385,- AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

SAM-SIN MENU
\\'n bieden L nu de mogelijkheid om uit 18
gerechten U\s 3 FAYORIETH
GhKHCHTHX te kie/en
Afhalen ƒ 28.50

U kunt hiervan 3 gerechten uitkie/en.

1 SIJEO PAAI KWA
(geroosterde \arkenskrabbeties, een bekend
CAXTOXHl-S gerecht)

2 BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager \lees met taugé in pikante saus)

3 BABI PANGANG A LA HONG KONG
(geroosterd mager \lees met champignons m /eer
scherpe pikante saus)

4 BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd speen\arken, lekker knappeng met
aparte saus, een bekend CAXTONEES gerecht)

5 BABI KETJAP
(varkensvlees bereid met ketiap en diverse Chinese en
Indische kruiden)

6 CHA SIJEO
(geroosterd mager \lees op originele CANTONESE
wij/e bereid met pikante saus)

7 TJAP TJOY
(gebakken gemengde verse groenten met vlees)

8 KOE LOU YOEK
(gepaneerde varkensvleesballeties met /oet/ure saus, een
bekend CANTOXEES gerecht)

9 KA LEE KAI
(geroosterde kip met kernesaus)

10 KIP MALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)

11 YIN YOUNG SATÉ
(2 stokjes varkenssaté en 3 stokjes gegrilde kipsaté met
pindasaus)

12 FOE YONG HAI
(omelet met vlees en groenten in tomatensaus)

13 PO LOU KAI
(stukjes kip met ananas in heerlijke kippesaus)

14 YU KWO KAI TING
(kipfilet met champignons en cashewnoten)

15 SJI TJAP KAI
(kipblokjes met tausiesaus, een saus met knoflook,
gedroogde zwarte boontjes, paprika en diverse Chinese
kruiden. Een bekend CANTONEES gerecht)

16 SI TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees in tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)

17 SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden biefstuk in tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)

18 SAMBAL VLEES
(rundvlees in scherpe sambalsaus)

Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de naam SAM-SIN
vermelden en dan de 3 nummers van de door U gewenste ge-
rechten noemen.
SAM-SIN-gerechten zijn met 2 x witte rijst. I.p.v.
witte rijst is nasi of bami ook mogelijk. Service
van de zaak!
Gerechten met miehoen
of Chinese bami ƒ 4,50 extra.
Chin. indisch restaurant Hongkong
Haltestraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort. Tel. 17897

Het Bejaardencentrum HUIS IN HET1

KOSTVERLOREN met 99 bewoners en
57 bejaardenwoningen te Zandvoort.

In onze keuken ontstaat per 1 mei 1986 een
vacature voor een

Rookster/kok
Ervaring in een instellingskeuken of horecabe-
drijf vereist. Opleiding B.G.P. strekt tot aanbe-
veling. 1 x per 2 weken weekenddienst,
in staat zijn het waarnemend hoofd keuken te
vervangen.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens
de CAO Bejaardentehuizen.

Inlichtingen te verkrijgen bij de heer H. Meijer,
hoofd keuken.

Sollicitatie te richten aan mevr. B. C. C. M. van
l Dril, directrice van Huis in het Kostverloren,
Burg. Nawijnlaan 1, 2043 PM Zandvoort. Te-

ilefoon 02507-16945. \

De specialist
in al uw

bloemwerken

Laat u niet
ontmoedigen
pep u op met
bloemen van
BLOEM EN H U IS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

Zandvoort: Grote Krocht 21
Heemstede: Zandvoortselaan 69
Haarlem: Jan Gijzenkade 163
Bloemendaal: Bloemendaalseweg 23

Altijd snel en
schoner!

jdres.

Uw hulp voor het chemisch
reinigen van al uw
kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens,
slaapzakken

stomerij/dry cleaning

AZEANETTE

Wie komt ons
Spar-team versterken?

Wij vragen een

caissière/
verkoopster

FULL-TIME
Inl. Hr. Bouwens

SPAR SUPERMARKT
Celsiusstraat 192

Tel. 14361

SLAGERIJ ARBOUW

HALTESTRAAT 12 - 2042 LM ZANDVOORT
TEL. (0207) 12616

Kft
, O U
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Riblappen
500 gr.

Achterham
100 gr.
Gebr. gehakt
150 gr.

Smeerworst
150 gr
Cornedbeef
100 gr
Selderij salade
100 gr

Rosbief
100 gr

Leverworst
250 gr

• • . een vliegreis naar de
Dordogne
. . . bijna een jaar lang
gratis vlees

LIMOGRA B.V. •

Vraag nadere inlichtingen bij ons in de
zaak.

AART VEER
NIEUW

Amerikaanse koolsla
reklame
250 gram

Gr. Krocht 25. Tel. 14404

Meteen
u onder de mensen.
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rVoetbalstand.\.
.., Derde klasse KNVB
» Volendam
• SVW'27

Alkm.Vic.
. LSVV
• HSV
' West Prisia
. Vierde klasse KNVB
|; Amstelveen
i Aalsmeer
- ,SCZ'58

1 , Z'voort '75
"* Halfweg
,' Hoofddorp
> ' Tweede klasse HVB
' CBS

DSC '74
, Alliance
- "VVH

DSK
.". Vogelenzang

en
19-28
20-28
20-24
20-21
20-20
20-19

De Valken
KGB
Zandvoortm.
WGW
DTS
SRC

Zaterdag
20-30
20-29
20-28
20-25
20-23
20-20

22-37
22-26
22-25
22-24
22-24
22-23

DSC'74
SCW
De Kennemers
Swift
Sporting Zuid
J. Hercules

Spaarnestad
EHS
Schalkwijk
Heemstede
TZB
De Meer

20-19
20-18
19-17
20-17
20-16
20-11

20-19
20-18
20-16
20-12
20-12
20- 8

22-20
21-20
22-19
22-17
22-16
21- 9

Willem Koene grijpt
Nederlands titel

VEENENDAAL - Een uitste-
kende prestatie leverde zaterdag
jongstleden Willem Koene tijdens
de nationale wielrenkampioen-
schappen voor PTT-ambtenaren.
In Veenendaal was niemand van
het sterke peloton in staat de
Zandvoorter te stoppen en met
ruim verschil eiste hij het Neder-
lands kampioenschap op.

Zesenveertig renners, waaronder
kleppers als Piet Kleine, Gerard
Pronk en Volkert Paap, gingen van
start voor dit kampioenschap over 90
km. De eerste 20 km verliepen vrij rus-
tig doch daarna sloeg de vlam in de
pan. Pronk demarreerde en Willem
Koene reageerde direct. Met z'n twee-
ëivbouwden zij een voorsprong op van
lij seconden wat niet genoeg bleek te
zijn. De koplopers werden weer ingelo-
pen door het peloton en toen die aan-
sloten volgde direct een demarrage
van Klinge en Hielkens. De in top-
vprm verkerende Willem Koene was er
&&de kippen bij en de drie koplopers
sloegen een beslissend gat. Dit drietal
beeft het jagende peloton niet meer
teruggezien. Via 15 seconden werd de
voorsprong opgevoerd naar een halve

minuut, mede door de goede samen-
werking.

In de spannende slotfase probeerde
Willem Koene driemaal weg te komen,
doch steeds werd hij teruggepakt. Hij
had echter niet bevreesd hoeven te zijn
voor zijn medevluchters daar die met
groot verschil, in de eindsprint, wer-
den geklopt. Frank Klinge (Velsen)
werd tweede en Hielkens (Wessem)
derde. Door materiaalpech kon Vol-
kert Paap het einde niet halen. Door
het behalen van dit kampioenschap is
Willem Koene gerechtigd om aan de
Europese kampioenschappen voor
PTT-ambtenaren deel te nemen. Deze
wedstrijden worden in september ver-
reden in Italië.

De in het rood-wit-blauw gehulde
Koene verklaarde na afloop: „Ik voel-
de me prima en het ging erg goed.
Klinge kende ik wel en ik wist dat die
in de sprint te verslaan was. Van Hiel-
kens wist ik niets en daarom probeer-
de ik weg te komen. Dat lukte niet. In
de sprint ging het echter erg gemakke-
lijk."

Zandvoort-Centrum kampioen
en er is nog kans voor Rinko

ZANDVOORT - Door een fraaie
en gemakkelijke 10-0 overwinning
op Elsbroek heeft Zandvoort Cen-
trum De Puur het kampioen-
schap behaald in de tweede klasse
van de zaalvoetbalcompetitie.
Vooral in het laatste gedeelte van
dit seizoen heeft Zandvoort Cen-
trum uitstekend gespeeld en dus
verdiend beslag gelegd op de titel.
Door dit resultaat promoveert dit
team naar de eerste klasse en gaat
daar misschien de plaats in ne-
men van Rinko. Alhoewel. Rinko
greep de laatste strohalm en klop-
te na een gave partij Kroese met 4-
2.

Nadat Zandvoort Centrum vorige
week concurrent De Gier van zich had
afgeschud was een overwinning op
Elsbroek nodig voor het kampioen-
schap. In het begin zag het er nog niet
naar uit dat de dubbele cijfers gehaald
zouden worden. De mannen van coach
Marcelle waren wat nerveus doch toen
de eerste treffer gevallen was, liep het
een stuk beter. Elsbroek kon totaal
geen vuist maken en doelman Ton
Hendriks hoefde nauwelijks in actie te
komen. Met de regelmaat van de klok
werd er gescoord door Zandvoort Cen-
trum wat een pauzestand opleverde
van 6-0.

In de tweede helft eenzelfde spel-
beeld. Elsbroek passeerde slechts zel-
den de middenlijn en van spanning
was geen moment sprake. Daarvoor
was Zandvoort Centrum te sterk. Met
enige goede aanvallen die fraai werden
afgerond voerden de Zandvoorters de
stand op naar 10-0. Vreugde na afloop
en bloemen voor spelers en begelei-
ders.

Rinko
Of Rinko het eersteklasserschap

veilig gaat stellen hangt af van de
laatste wedstrijden waarin nog wel de
nodige punten verzameld moeten wor-

Het kampioensteam van Zandvoort Centrum. Staand vlnr. Erik van Deinum, Rob Gillebert, Eugene Brossois, John Keur,
Ton Hendriks, grensrechter Rob Hendriks. Zittend vlnr.: Leo Krippendorf, Pieter Brune, Harry v.d. Woerd, coach Guus
Marcelle. Fol° Dlck Loenen

den. Daarom was de 4-2 overwinning
een morele opsteker. Deze overwin-
ning kan, zonder iemand te kort te
doen, voor een groot deel op het conto
worden geschreven van doelman Addy
Ottho. Met fantastisch keeperswerk
zorgde hij er voor dat Kroese niet meer
dan tweemaal kon scoren.

Rinko speelde behoudend zaalvoet-
bal en loerde op de counter en deze

tactiek slaagde geheel. In de tiende mi-
nuut bracht dat succes toen Bart Bot-
schuij ver de bal in het net deponeerde.
Vijf minuten later was Rinko op 2-0
gekomen na een goede één-twee com-
binatie tussen Simon Molenaar en
Frans Post. Kroese drong wel sterk
aan maar met veel inzet bleef Rinko
overeind.

Direct na rust voerde Frans Post de
score op naar 3-0 en de strijd leek be-

slist. Kroese kwam echter via een
strafschop terug tot 3-1 en de span-
ning was weer terug. Door het aan-
dringen ontstond er ruimte voor Rin-
ko en toen Frans Post daarvan ge-
bruik maakte (4-1) was het gedaan met
Kroese. Dat Kroese in de slotfase op 4-
2 kwam was slechts belangrijk voor de
statistieken. De belangrijke twee pun-
ten waren voor Rinko, dat nu nog mo-
gelijkheden ziet.

Zandvoortmeeuwen
blijft in zorgen
''ZANDVOORT - Voor Zand-
voortmeeuwen worden het nog
zeer spannende laatste weken van
de competitie. Het was maar goed
dat DTS van het reeds gedegra-
deerde SRC verloor anders had
het wel erg moeilijk geworden.
Niet dat dat nu niet zo is maar
door het gelijke spel tegen HSV (1-
1) blijft Zandvoortmeeuwen één
punt voorsprong houden.

Het werd geen hoogstaande partij
voetbal op het steeds gladder worden-
de veld. Inzet was er wel bij de Zan-
voorters doch HSV dat zich met een
gelijkspel veilig kon stellen was met
het windvoordeel iets meer in de aan-
val. Toch was het Zandvoortmeeuwen
dat een voorsprong nam. Sander
Schuurman bereikte Riek Keur die
fraai inschoot, 1-0 in de dertigste mi-
nuut. HSV kwam sterk opzetten en
het was doelman Ben Visser die zijn
team verschillende malen met goede
ingrepen redde. Vijf minuten voor de
rust was ook hij echter kansloos en
moest de gelijkmaker toestaan, 1-1.

Na de rust werd het steeds moeilijker
om tot goed voetbal te geraken en aan-
vallend kon Zandvoortmeeuwen ge-
hèel niet meer uit de voeten. HSV was
nog het gevaarlijkst maar de afwer-
king ontbrak ook bij de gasten. Zand-
voortmeeuwen kon het gelijke spel
vasthouden mede door het prima ver-
dedigend spel van Rocco Termaat die
zich onverzettelijk toonde. Er ontston-
dendoor het gladde veld nog wel enige
gevaarlijke situaties voor de doelen
doch gedoelpunt werd er niet meer.
Vanavond treedt Zandvoortmeeuwen
aan in en tegen Volendam dat aan de
leiding gaat.

Verzamelbeurs
SANTPOORT - Op zondag 27 april

wordt in de zaal van Café Zomerlust,
Hoofdstraat 142 te Santpoort een ruil-
verzamelbeurs gehouden. Er zullen
ondermeer postzegels, munten en
bankbiljetten te vinden zijn. De toe-
gang is gratis. Men kan zich tevens
opgeven als lid van de vereniging. Na-
dere inlichtingen bij Henk von
Grumbkow, tel. 023-382411.

ZANDVOORT - Enkele weken
geleden werd nog van Sporting
Zuid met 2-0 verloren en achteraf
is het onbegrijpelijk dat Zand-
voort '75 in Amsterdam klop heeft
gekregen op een soepel draaiend
Zandvoort '75 dat duidelijk revan-
che nam, 6-1. Trainer Gerard Nij-
kamp stelde dan ook terecht dat
die misstappen niet nodig waren
geweest en dan waren er zeker nog
kansen.

Hij kon in ieder geval constateren
dat ondanks dat er een kampioen-
schap niet meer inzit, zijn spelers een
prachtige opening voorschotelden in
de strijd tegen Sporting Zuid. Binnen
twintig minuten zat Zandvoort '75 op
rozen door drie fraaie doelpunten. Na
vijf minuten een voorzet van Johan
van Marie die door Wim van Straten
met het hoofd werd afgerond en tien
minuten later een solo van Van Stra-
ten en dat betekende 2-0. Zandvoort
'75 bleef gemotiveerd spelen en gaf
Sporting Zuid geen gelegenheid iets
terug te doen. Door goed te storen
werd snel balbezit verkregen en met
snel aanvalsspel werden de kansen ge-

Zvt 75 op schot
creeerd. In de twintigste minuut was
het opnieuw raak. Na goed voorberei-
dend werk van Thomas Schulte kon
Philip van de Heuvel het werk afma-
ken en dat deed hij bekwaam, 3-0.

Sporting Zuid was totaal geen partij
voor de badgasten en kansen op een
hogere score werden vooralsnog ge-
mist. Philip van de Heuvel kwam vrij
maar knalde voorlangs maar in de
veertigste minuut was het toch raak.
Coen van der Heuvel speelde zich
knap vrij en bood Johan van Marie
een niet te missen kans en dat bete-
kende 4-0. Sporting Zuid kon vlak voor
de rust iets terug doen door uit een
vrije trap te scoren, 4-1.

Nauwelijks was de tweede helft be-
gonnen of Johan van Marie kopte zijn
team naar 5-1. De Zandvoorters bleven
ondanks de grote voorsprong gretig op
zoek-naar meerdere treffers. Thomas
Schulte speelde zich fraai vrij maar

zijn inzet werd even fraai gestopt door
de Amsterdamse doelman. Kansen
waren er genoeg zo ook voor Rob
Gansner die zich knap vrijspeelde. Hij
wilde het aan een ander overlaten
doch toen verdween de bal naast. Toch
werd het 6-1 door een treffer van Emiel
van der Lans die na een solo scoorde.

Na dit doelpunt nam Zandvoort '75
gas terug en daardoor kon Sporting
Zuid wat onder de druk vandaan ko-
rnen. De jeugdige Zandvoortse doel-
man Stephan Molenaar kwam echter
in moeilijkheden.

Gerard Nijkamp was erg tevreden.
„We hebben goed gewerkt en dat le-
verde een mooie overwinning op. Jam-
mer dat we de laatste paar uitwedstrij-
den verloren hebben anders hadden
we er bij geweest. Toen kregen we ook
kansen genoeg en hadden moeten scc-
ren. Nu lukte het wel en dat gaf een
verdiende overwinning."

Tweede Auto-kampioenschap
ZANDVOORT - Zondag-27 april

wordt de tweede ronde verreden
voor het Nederlands Autoren-
sport kampioenschap. De Neder-
landse Autorensport Vereniging
organiseert trainingen én races
op één dag. Er worden wedstrijden
gehouden met Formule Fords
1600 en 2000, Sports 2000, Produk-
tietoerwagens en Supertoerwa-
gens, terwijl er tevens een ronde is
om de Toyota Cup.

Met de paasraces opende het circuit
Zandvoort haar poorten voor de eerste
ronde van het kampioenschap. In de
diverse klassen werden toen de eerste
punten verdeeld. Zo wist John Vos de
volle buit in de race om de Toyota Cup,
juist voor Evert Bolderhey, binnen te
halen. Tijdens de race van zondag 27
april zal het volle deelnemersveld met
maar liefst veertig automobielen, on-
getwijfeld weer velen op de tenen bren-
gen. De wedstrijd wordt opgenomen
voor het televisieprogramma TROS
Sport.

Zondag 27 april

In de Supertoerwagenwedstrijd kon
Raymond Coronel het in de Opel Mon-
za net niet bolwerken tegen Mazda-
rijder Hans van der Beek, na een ener-
verend gevecht om de koppositie. Jaap
van Silfhout zal in de Sports 2000 zijn
zegereeks ongetwijfeld willen prolon-
geren, hoewel hij op felle concurrentie
mag rekenen.

In Gert Valkenburg kende de For-
mule Ford 1600 een uitstekende win-
naar. Met nieuwkomer Frans Vöros,
uitkomend voor Jan Lammers Junior
Racing, zal hij echter in de toekomst
terdege rekening dienen te houden.

Ron Kluit, winnaar tijdens de paas-
races in de formule Ford 2000, zal weer
alles uit de kast moeten rijden om Al-
lard Kalff de jonge rijder van het
Marlboro-team Holland achter zich te
houden.

De produktietoerwagens rijden op
27 april eveneens hun tweede ronde

voor de nationale titelstrijd. Mercedes-
rijder Jeroen Hin wist toen nog Hans
Hugenholtz in de Mitsubishi Starion
voor te blijven. Tijdens de komende
clubraces zouden de rollen echter wel
eens kunnen worden omgedraaid.

Aanvang trainingen 27 april 's mid-
dags een uur. De races beginnen om
half drie en duren tot half zes.

De toegangsprijs bedraagt ƒ 10,-;
kinderen tot 12 jaar ƒ 5,-.

Judo-uitslagen
TILBURG - Dit weekend opnieuw

een groot judo-toernooi met maar
l liefst 800 deelnemers. Ook nu vielen er
goede prestaties te noteren en werden
er fraaie wedstrijden afgewerkt het-
geen diverse medailles opleverde. Uit-
slagen: meisjes 8 t/m 11 jaar, tot 41 kg.
3e plaats Eva Rietdijk. Meisjes 14 t/m
17 jaar tot 64 kg. 2e plaats Willemyn
Cronet. Dames tot 66 kg. Ie plaats
Marleen Vasen. Dames tot 72 kg. 2e
plaats Evehen Gevers. Jongens 16 t/m
18 jaar tot 71 kg. 2e plaats Ben Riet-
dijk.

VOETBAL
Donderdag: Volendam-Zandvoort-
meeuwen 19.00 uur.

HANDBAL
Zondag: Tonegido-ZVM heren 14.00
uur
ZVM dames-JC Vido 13.15 uur terrein
binnencircuit

VOLLEYBAL

. Zaterdag in de Pellikaanhal. Dames:
Sporting OSS 2-Spaarne '75 3 19.30
uur; Sporting OSS 3-OVRA 4 18.30
uur. Heren: Sporting OSS 2-Spaarne
'75 5 18.30 uur; Sporting OSS 3-Ken-
nemerland 3 19.30 uur. Jeugd: Spor-
ting OSS Adspiranten jongens Mix-
OVRA 18.30 uur.

Sp. OSS volleybal
ZANDVOORT - Met het einde van

de competitie in zicht kreeg de Zand-
voortse Volleybal vereniging Sporting
OSS de afgelopen week drie nederla-
gen te verwerken.

Het eerste herenteam, niet geheel
volledig, speelde een goede partij en
verloor nipt van OVRA. De eerste twee
sets waren met ruim verschil voor
OVRA, doch toen lukte het bij Spor-
ting en de derde set werd in winst om-
gezet. In de vierde set ging de strijd
gelijk op en leek een vijfde set erin te
zitten. Bij 14-14 strafte het gerouti-
neerde OVRA een foutje van de Zand-
voorters af en de strijd was beslist met
16-14.

Het derde damesteam verloor met 1-
3 van Allides 11. Met goed tegenspel
werd de eerste set netaan verloren met
13-15 en ging de tweede met ruim ver-
schil naar Allides. In de derde set over-
tuigend spel van Sporting OSS dat
een zege opleverde. Sporting kreeg
kansen in de vierde set doch benutte
die niet en Allides trok de winst naar
zich toe.

Het adspiranten jongens-mix-team
had in de eerste twee sets geen verweer
tegen Allides en ook hier in de derde
set een ommekeer. Lange tijd bleef
Sporting in het spoor doch de beslis-
sende punten werden door Allides ge-
forceerd, 14-16.

ZVM-handbalteams
m mineur

ZANDVOORT - De ZVM-hand-
ballers zijn er niet in geslaagd de
nederlagen reeks een halt toe te
roepen en leden een ruime 9-17
nederlaagtegen De Bunkert. Door
dit resultaat is degradatie vrijwel
onvermijdelijk. Ook de dames
konden niet tot een positief resul-
taat komen en moesten met 4-7 Dames
hun meerdere erkennen in Kol-
ping.

doelpunten worden omgezet. De Blin-
kert hoefde zodoende niet tot het ui-
terste te gaan. De in Haarlemse dienst
spelende Zandvoorter Cor van de Koe-
kelt kreeg een persoonlijke dekking
maar dat belette hem niet met vijf
treffers topscorer te worden. Uitslag 9-
17.

Doelpunten ZVM: Djurre Boukles 4,
Joop Boukes 2, Dirk Berkhout l, Joost
Berkhout l, Roland Vos 1.

Door middel van een overtreding wordt Wim Brugman afgestopt. De vrije worp zal niets opleveren. Foto DickLoenen

De gehele wedstrijd tussen ZVM en
De Blinkert werd in de stromende re-
gen gespeeld en dat kwam het hand-
bal-peil niet ten goede. Vele malen
glipte de bal door de handen van de
spelers waardoor de snelheid uit het
aanvalsspel verdween. De Blinkert be-
schikte over meer capaciteit en had
daar dus minder last van en nam van-
af het begin het heft in handen. ZVM
kon in het eerste gedeelte wel aardig in
de buurt van De Blinkert blijven doch
meer dan dat zat er niet in. Ruststand
6-10.

In het tweede gedeelte werd het spel-
peil nog wat minder en kon ZVM aan-
vallend geen vuist meer maken. Zelfs
een aantal straf worpen konden niet in

De teams van ZVM en Kolping had-
den eveneens veel last van de weers-
omstandigheden en dat gaf veel bal-
verlies te zien. Kolping paste zich nog
het beste aan en nam een voorsprong
die ZVM niet meer kon wegwerken.
ZVM begon verdedigend zwak en dat
had tot gevolg een 2-5 achterstand bij
de rust.

Na de thee liep het verdedigend be-
ter bij ZVM maar nu was het aanval-
lend beneden de maat. Kolping dat
eveneens niet meer tot goed spel in
staat bleek te zijn zag de in het ver-
schiet liggende zege toch niet in ge-
vaar komen. Beide teams konden in
het tweede gedeelte slechts tweemaal
raak schieten en dat is voor handbal
wel zeer weinig. Eindstand 4-7.

Doelpunten ZVM: Elly Bol 2, Janne-
ke de Reus l, Yvonne de Jong 1.

SVGEND/5
BASKETBAL
Vrijdag: 20.30 uur Onze Gezellen-
Lions heren Kennemersporthal.
Zaterdag: 18.00 uur Hillegom-Lions
dames.

ZAALVOETBAL

Vrijdag in de Pellikaanhal: 18.00 uur
Zandvoortmeeuwen 2 C. jun.-Zand-
voort '75; 18.30 uur Zandvoortmeeu-
wen C jun.-HBC; 19.00 uur Zandvoort
Noord 8-Zandvoortmeeuwen 6; 19.45
uur Rinko-De Meer; 20.40 uur TZB 6-
Vrouwentroost 2; 21.25 uur Zandvoort
Centrum 4-De Meer 5; 22.10 uur Zand-
voort Noord 5-De Meer 4.

Maandag in de Pellikaanhal: 20.30
uur TZB 2-HBC 2; 21.15 uur Zand-
voort Noord 7-HD/Lanser B 2; 22.00
uur Zandvoort Centrum 4-Parade
Boys 2.

Dinsdagavond in de Pellikaanhal:
19.00 uur TZB 2-Zandvoort Noord 2;
19.45 uur TZB-Santos Bavaret.; 20.30
uur Zandvoort Noord-IJmond '78 vet.;
21.15 uur Cecils-Dry Cr vet.; 22.00 uur
Zandvoort Noord 6-Hoofddorp 3.

TENNIS:
Hilversum I-Zandvoort I, J. Mozaïek
3-Zandvoort 2, Zandvoort 3-Bosheim
2, Zandvoort 4-Zoetermeer 2, Amstel-
land 4-Zandvoort 5, Spaarndam-
Zandvoort 6. Heren: Zandvoort I-
Hoofddorp I, Zandvoort 2-de Munnik
I. Jeugd: Haarlem I-Zandvoort I, Bloe-
mendaal I-Zandvoort 2.

De afgebroken partijen van zondag
20 april zullen op woensdag 30 april
•worden uitgespeeld.

SPORT KORT

Fietscross-strijd
ZANDVOORT - Aanstaande zater-

dag worden op de gerenoveerde fiets-
crossbaan m Zandvoort-Noord regio-
nale wedstrijden gehouden. Slechts
leden van de Zandvoortse fietscross-
vereniging kunnen aan dit evenement
deelnemen. De baan aan de Thomson-
straat, heeft een prachtige opknap-
beurt gekregen door middel van het
aanbrengen van gravel, dat door de
tennisclub Zandvoort ter beschikking
werd gesteld. Daardoor een veel beter
traject waarover zaterdag 120 fiets-
crossers van zes verenigingen zullen
snellen. Teams uit IJmuiden, Uit-
hoorn, Amsterdam, Amstelveen, Rij-
senhout en Zandvoort zullen aan de
start verschijnen. Die start is om 13.00
uur.

Voetbaltoernooien
ZANDVOORT - Op Koninginnedag

zijn er de gebruikelijke sportevene-
menten en daarbij zijn dit jaar zelfs
twee voetbaltoernooien. Zandvoort-
meeuwen organiseert het traditionele
toernooi voor bedrijven en instellm-
gen en TZB gaat voor de eerste maal
het Crabbendam-toernooi houden.

Op beide complexen van Zandvoort-
meeuwen beginnen de teams om 9.00
uur de strijd om de bekers. Tien teams
komen op het complex aan de Vondel-
laan in actie en twaalf recreatieteams
verspelen de wedstrijden aan de Van
Lennepweg.

Het Crabbendamtoernooi start
eveneens om 9.00 uur en aan dit evene-
ment nemen acht teams deel. Het
toernooi, genoemd naar de reeds jaren.
in functie zijnde penningmeester
Crabbendam vindt natuurlijk plaats
op de TZB-velden aan de Kennemer-
weg.

Punten voor Lions
ZANDVOORT/SPAARNDAM - Na ,

een aantal weken niet te hebben ge-,
speeld kwam het herenteam van The
Lions m het veld tegen Spaarndam en '
bracht het tot een goed einde. Na een
achterstand bij de rust wisten de'
Zandvoorters gemakkelijk te zegevie-'
ren met 40-55.

De play-offs inzake degradatie in dei-
basketbalcompetitie heeft Lions pri-
ma voortgezet. In de eerste helft was
het wel te zien dat de ploeg van coach
Ane Benjamins een aantal weken niet
aan de bak was geweest doch allengs
vonden de spelers elkaar beter en toen
was er geen houden meer aan.

Spaarndam kon de eerste helft, die
vrijwel gelijkopging met 22-20 afslui-
ten. In de tweede helft liep het bij een,
zeer gemotiveerd Lions stukken beter
en dat resulteerde in een voorsprong-
die steeds groter werd. Vele rebounds
werden gepakt en het sterke wapen, de
break, werkte als een trein. Daarbij
kwam dat het schot zuiverder werd en
de zege kwam niet in gevaar. Eind-
stand 55-40 voor The Lions.

Badmintontoernooi
in Pellikaanhal

ZANDVOORT - Op zondag 27 april
wordt in de Pellikaanhal een familie-
en vriendentoernooi georganiseerd
door de Badminton Combinatie De
Duinstreek. De wedstrijdleiding is in
handen van Ineke Romviel, Marianne
Tol en Peter van Wijk.

De wedstrijden duren tot 17.00 uur; er
wordt gespeeld volgens het poulesys-
teem, uitsluitend dubbels. Alle combi-
naties zijn bijna toegestaan. De kosten •
bedragen voor senioren f. 6,- per on-'
derdeel, voor de jeugd t/m 12 jaar is dit'
f. 4,- per onderdeel. Inschrijvingen ui--
terlijk tot donderdag 24 april bij het)
wedstrijdsecretariaat van De Duin-!
streek, Koningstraat 29, 2042 VG-
Zandvoort. Aanvang met herendub-'
bels om 09.30 uur, dames 10.00 uur en'
de gemengde om 12.30 uur. Alle spelers.
dienen een kwartier voor aanvang1

aanwezig te zijn.

ADVERTENTIE

SCHOLIEREN
EN HUISVROUWEN

Biedt u de mogelijkheid om iets
extra's te verdienen als:

medewerk(st)ers
- min. leeftijd 18 jaar.

Wij zoeken nog dames/heren die
gedurende enkele avonden per week
van 18.30 -22.30 uurwillen mee-
werken in ons team om onze gezellige
supermarkten aan te vullen voor de
verkoop van de volgende dag.

INTERESSE!
Bel nu voor meer informatie of
schrijf een brief naar:
- DIRK VAN DEN BROEK B.V.,

t.a.v.: Mevr. Zwetsloot,
Donauweg 5, 1043 AJ Amsterdam,
telefoon: 020- 11.08.12
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HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

GEVRAAGD

nette winkeljuffrouw
Keurslager Koning
Schoolstraat 3. Tel. 02507-12939
Na 18.00 uur 13790

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 14090/14764 (vraag demonstratie)

TAPIJT
AUG. v.d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

NIEUW!

Amerikaanse koolsla
reklame 250 gr

AART VEER
Grote Krocht 25, Zandvoort

Tel. 14404
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GESNEDEN

CHAMPIGNONS
handig om in huis

te hebben
BLIK 300 GRAM

GEENjMWf

RIGINELE
JORDAN

tandenborstel
soft, medium of hard

GEEN

LORADO
TONIJN in olie

een delicatesse
BLIK 185 GRAM

Head & Shoulders

SHAMPOO
blauw of groen

FLACON 300 ML

KABELJAUW-
FILET

PAK 400 GRAM

GEEN 3,98

MARMALADE
OLDE ENGLISH

POT 450 G R AM

GRIEKSE HALVE

PERZIKEN
LITERBLIK

MASKORRELS
boterzacht

BLIK 340 GRAM

HET WORDT WEER TIJD
VOOR DE BARBECUE

Houdt ze buiten de deur

VAPONA
MIEREN LOKDOOS

hygiënisch,
op kaart geblisterd UNOX

BRAADWORST
ook ideaal voor de barbecue

i PAK a 2 stuks -"""s PIZZA
MARGHERITA

per stuk 300 gram

samen
225 gr.

TER
KENNIS-
MAKING

HIBACHI'PICNIC
nog steeds de handigste! Dubbel model,

geschikt voor meerdere personenKELLOGG'S
CORNFLAKES
elke morgen de échte

pak -^- .-
250 , l ' ;
gram ,

MAGGI
MIXSOEPEN maten:

ca. 28 cm diep
„ 50 cm breed
„ 20 cm hoog

voor het verrijken van
uw eigengemaakte soep.
Groente, kip of tomaatWASA

KNACKE
BROD IPEIGARONDGRILL

BARBECUEvolkoren, .
pak 250 gr. NU ftJlM GEMAK

\JJP SERVIES
op handige driepoot,

grilloppervlakte ca. 37 cm.
Met verzinkte windvangerfles

750 ml KEUZE UIT:

STUNT-
PRIJS

50 wegwerpbekers

KICO
COOLER

2 houders met 24 cups 2Aff 2.49
12 dessert bordjes Itt 1.49
12 diner borden JJÏ25'2.79
1 2 drievaks borden JĴ  2.79
12 limonade/bierglazen i98" 2.49 GRILLETT

BARBECUE
DE NIEUWE RAGE!

rijk aan linolzuur,
werkt cholesterol verlagend

Van witte Franse
wijn en vruchtenwijn,
ijskoud gedronken
heerlijk verfrissend.
Alc. 3 1/2'/.

12 messen of
12 lepels of
12 vorken of ^ , ,
12 dessert lepels Jt2ST f"V ?"',*

met schoorsteen.
Met naar onder en boven

verstelbare grillplaat van 40 cmDIT ZIJN ONZE PRIJZEN:

BECEL MARGARINE
500 gram

totale
hoogte
1.20 meter

inhoud
0.70 liter PYROGRILL

HOUTSKOOL
baal 8 LITER

BECEL DIETOLIE
fles 0.5 liter KHHfJtf^Klj ^» j.'t »,J

AJAX
ALLESREINIGER
nu ook met citroen
maar zonder amonia

ZOEK
UIT

BECEL DRESSING
pot 0.35 liter

TERRASSTOELBECEL voor bakken en
braden, pakje 200 gram IN DE SMAKEN

• KIWI
• PASSION
•BERRY

geheel geplastificeerd
dus weerbestendig
EENMALIGE
STUNTPRIJS

BECEL KOFFIEMELK
fles 0.5 liter

m onze groente! f rut t-af d.VRIESVERSE
RIJK OPGESPOTEN in onze ambachtelijke slagerij

W/EVBZ-CHOCOLADE ANANASSCHUITJES f ï

STUKS
VOOR MATUf&l.

5OO6&WP/E LZKKEZE -HANDAPPEL

HOOFDDORP
Marktlaan 55

ZWANENBURG
Dennenlaan 19

NIEUW VENNEP
Hoofdweg 1185

ZANDVOORT
Burg. Engelbertsstraat 21

Drogisterij-Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

FOTO QUEUE
Compleet

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oraniestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 23 27 '

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

Pasfoto'si
Klaar terwijl ;

u wacht
DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Op weg naar

RIJBEWIJS A

en B

met AUTO en .

MOTOR-
RIJSCHOOL

Frans v. Sprang
Voor informatie

tel. 02507-14946

Vormingscentr.
A. G. der Wood-

brookers
te Bentveld,

vr. m. spoed een ruime
etage, app. won. te
huur v. een v. haar me-
dewerkers. Tel. 02507-
18945. Na 18.00 uur.

Goed verzekerd bij

Aegon
Assurantiekantoor

A. M. Folkers
voor al uw

verzekeringen

Reis-,
annuleringskosten

en bromfietsverzeke-
ringen worden direct
aan u meegegeven.

Gasthuisstraat 4,
tel. 13283.

Gevr.

handige
jongeman
als hulp in de

keuken en voor
de afwas.

± 16-17 jaar
REST.

CLASSIQUE
Kerkstraat 27

Tel. 12537
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• Rommmelmarkt, veel zon weinig klanten. Met ferme meppen belandden ze in het water Oranjefeest voor de allerkleinsten.

Zonnige Koninginnedag
ZANDVOORT - Op 30 april

scheen zo waar de zon. Een vera-
deming na al die verregende en te
koude Koninginnedagen van de
afgelopen jaren. Het oranjezon-
netje werkte stimulerend, want
alle festiviteiten werden druk be-
zocht.

Voor de allerklemsten kon de
dag niet meer stuk. Ze hebben bij-
zonder genoten van de 'De beto-
verde Waterput', het poppenspel
"dat 's morgens voor hen werd op-
gevoerd in het Gemeenschaps-
huis. De zaal was overvol met
feestelijk aangeklede kindertjes.
Er was geen plekje meer vrij; ze

zaten en stonden zelfs op de tafels
langs de kanten. Voordat het
licht uitging werden een jongetje
en een meisje naar voren gehaald.
Ze vieren op 30 april hun verjaar-
dag. Daarom werden .ze persoon-
lijk gefeliciteerd door een der pop-
pen en mochten een briefje uit
zijn zak halen, waarop geschre-
ven stond dat zij nog een kadootje
zouden krijgen.

De leden van het Comité Vie-
ring Nationale Feestdagen had-
den enkele dagen ervoor contact
gezocht met de scholen van de
kleuters en de leidsters verzocht
koninginnedagversieringen te

maken met de kinderen. Het re-
sultaat was een zaal vol kleurig
uitziende toeschouwertjes. Ze
droegen prachtige hoofddeksels
en waren behangen met diverse
f raai-uitziende versierselen.

Na ademloos en bijzonder stil te
hebben geluisterd, mochten de
kleintjes weer vertrekken met een
potje 'belleblaas' om de rest van
deze zonnige Koninginnedag ex-
tra feestelijk door te gaan bren-
gen.

Inmiddels hadden de oudere
kinderen, maar ook erg veel vol-
•wassenen, bezit genomen van het

dorpscentrum voor de traditione-
le rommelmarkt. Het werd dit
jaar een drukke rommelmarkt en
heel veel zolders en kasten moe-
ten leeg gehaald zijn om te zien of
men op deze wijze wat van de
overbodig geworden huishoude-
lijke artikelen, speelgoed, boeken
en kleding kwijt kon.

De pessimisten die voorspelden
dat de eerste dubbeldekker uit
Amsterdam wel leeg in Zandvoort
zou arriveren, omdat een Amster-
dammer op Koninginnedag niet
uit de hoofdstad vertrekt, hebben
ongelijk gekregen. Op een bijzon-
der feestelijk perron, waar de

drum- en showband Damiate een
grandioze muzikale show ver-
zorgde, arriveerden een kleine ne-
genhonderd passagiers met de
dubbeldekstrem uit Amsterdam.
Binnen korte tijd waren ze uitge-
stroomd over Zandvoort. Zeker
vijftig procent ging eerst een kijk-
je nemen op het strand, een groot
aantal streek neer op de zonnige
terrasjes.

VVV-directeur Hilbers die te-
zamen met zijn vrouw en enkele
medewerkers en leden van de fol-
klorevereniging De Wurf de reis
vanuit Amsterdam hadden mee-
gemaakt, vertelde dat de reis een

bijzondere ervaring was geweest,
"al was het wel moeilijk een
plaatsje in het bovengedeelte van
de trein te bemachtigen, want
alle passagiers wilden daar na-
tuurïnk zitten.

Omstreeks twaalf uur begon-
nen de kinderspelen op de Grote
Krocht, tegelijkertijd met het wa-
terspektakel. Langzaam maar ze-
ker kwamen er meer kinderen die
aan de, vaak originele, spelletjes
deelnamen. Favoriet was zeker
het veterdrop eten. Ieder aan een
kant, een rode en een zwarte en
dan maar zien dat je het eerste
klaar was. Verder was er hardlo-

FOTO's: DICK LOENEN.

pen op blikken, waterdragen etc.
Ondertussen startte het water-

spektakel, waar meer toeschou-
wers dan deelnemers bleken te
zijn. Toch waren er twee dappere
meisjes die de als eersten eerst ge-
lijktijdig in het koude water dui-
kelden. Ze waren sportief genoeg
om het nog eens te proberen, en
toen bleek één fikse klap genoeg
om de winnares aan te wijzen.

De verdere koningmnedagacti-
viteiten hebben zich afgespeeld
na het sluiten der persen, maar
het is ongetwijfeld een zonnige
koninginnedag geworden waaro-
ver nog lang zal worden nage-
praat.

Bewoners Poststraat bezorgd
over toenemende onveiligheid

ZANDVOORT - De bewoners
van één van Zandvoorts karakte-
ristieke straten in het centrum,
hebben zich tot het college en de
raadsleden gewend met klachten
over de toenemende verkeers-
druk-en onveiligheid in hun
straat. Met het toeristenseizoen
voor de deur, vrezen zij dat de
overlast eerder toe- dan af zal ne-
men. Zij wensen op korte termijn
bericht van het gemeentebestuur
te ontvangen over de wijze waarop
maatregelen genomen kunnen
worden aan de huidige situatie
een einde te maken.

Volgens de secretaresse van het Co-
mité Poststraatbewoners, wordt er
met veel te hoge snelheid door deze
nauwe straat gereden. Bovendien zijn
de trottoirs veel te smal. "Het is niet
mogelijk zich anders dan zigzaggend
(stoep op, stoep af) door de straat te
bewegen. Dit komt ook omdat er veel
foutparkeerders hun auto's op de
stoep plaatsen. Voor mensen met kin-
derwagens, rolstoelgebruikers en ou-
ders met kinderen aan de hand, is het
niet meer mogelijk gewoon over de
stoep te wandelen", aldus het schrij-
ven.

Volgens mevrouw Drijver is reeds
eerder door de bewoners de aandacht
van het gemeentebestuur op de over-
last van het verkeer in de Foststraat
gevestigd. "Vorig jaar kregen wij geen
reactie op ons schrijven. Na enig aan-
dringen kregen wij echter de bood-
schap dat nader onderzoek had uitge-
wezen 'dat het wel meeviel'. Inmiddels
zijn er echter een aantal oudere bewo-
ners uit onze straat vertrokken. Hun
huizen worden nu bewoond door ge-
zinnen met jonge kinderen. Juist voor
deze kinderen geldt de onveiligheid
van de straat", betoogt zij.

Buiten de onveiligheid van het ver-
keer, ondervinden de bewoners vooral
's nachts enorme hinder van de veelal
aangeschoten jongelui die hun ver-
voermiddelen (auto's en bromfietsen)
zo dicht mogelijk bij het centrum wil-
len parkeren. Hoewel in de Poststraat
een parkeerverbod geldt wordt hier-
aan weinig aandacht geschonken. Bo-
vendien blijkt het een gewoonte te zijn
van deze fout-of wel klandestiene par-
keerders, met veel getoeter en lawaai
hun voertuigen te starten. De geluid-
overlast in de avond/nachtelijke uren

ADVERTENTIE

een
vlot leren

jack?

see Morris
before

you buy
Haarlem

Barteljornsstr. 20 (bij Grote Markt)
tel.(023)312655

Amsterdam:
LeidsestraaO (bij Koningsplein)

tel (020)223596

is dan ook bijzonder groot. "Veel kin-
deren en bewoners die wakker schrik-
ken en dan maar weer moeilijk de
slaap kunnen vatten", verduidelijkt de
secretaresse van het actiecomité.

Door de bewoners wordt aangedron-
gen op passende maatregelen die een
veilig wonen en bewegen in de straat
waarborgen. Door de bewoners wordt
voorgesteld:
Een inrijverbod aan beide zijden van
de straat met een ontheffing voor be-
woners en gebruikers (Uitvaartcen-

'Stoep-op/Stoep-af
nemen wij niet
trum). De bewoners komen met deze
suggestie omdat daan aan het 'circuit-
je rijden' door jeugdigen een halt
wordt toegeroepen. (Een rondje Oran-
jestraat - Hoogeweg - Poststraat -
Kerkplein en opnieuw, en opnieuw...
behoort namelijk tot de ontspanning
van jongeren).

De brief is in de vergadering van de
verkeerscommissie van dinsdag 29
april besproken. Over eventuele ver-
beteringen en/of voorstellen is echter
nog niets bekend.

Actiegroep Centrum-Zuid
Inmiddels is door de verkeerscom-

missie een uitgebreid onderzoek inge-

steld naar de verkeersdrukte in de
Ooster-en Westerparkstraat/ M. van
St Aldegondestraat en Nassauplein.

Dit naar aanleiding van een petitie die
in oktober 1985 door een buurtcomité
werd overhandigd. Deze bewoners ma-
ken bezwaren tegen de voorgestelde
plannen deze straten met éénrich-
tmgsverkeer open te stellen voor twee-
richting verkeer van fietsers en brom-
fietsers. Ook zij vrezen dat in deze
kinderrijke buurt ongelukken niet
voorkomen kunnen worden wanneer
deze plannen doorgang vinden.

Uit een onderzoek door deskundigen
van de verkeerscommissie Zandvoort
is komen vast te staan, dat het juist de
bewoners zijn die al regelmatig de wet
overtreden. "Door ons zijn tellingen
uitgevoerd waaruit blijkt dat in de
morgenspits de buurtbewoners in de
verboden rijrichting vertrekken hetzij
per fiets, bromfiets of auto. Kinderen
worden zelfs uitgezwaaid door de ou-
ders. Bovendien is gebleken dat deze
straten een typische woonfunctie heb-
ben. Misschien kan via herinrichting
van deze straten een grotere veiligheid
worden gecreëerd. Wij hebben de zaak
in onderzoek", aldus een woordvoerder
van deze commissie.

Door bewoners wordt erop gewezen
dat door gebruik te maken van de ver-
boden rijrichting de kinderen een ge-
vaarlijk kruispunt kunnen vermijden.

• Foutparkeerders op een 'rustige' zaterdag in de Poststraat. Er blijft weinig
ruimte over op het toch al te smalle trottoir. „.„ DCD1 nTT
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Nieuw college samengesteld

Machielsen uit kritiek op
functioneren van commissies

ZANDVOORT - Voordat de col-
legeleden, Ide Aukema, Prits van
Caspel en Jan Termes met elf
stemmen voor en zes tegen werden
gekozen, nam burgemeester Ma-
chielsen de gelegenheid waar de
pas geïnstalleerde raadsleden toe
te spreken. In deze speech waar-
schuwde hij tegen teveel commis-
sies. Commissies die dreigen de
taa'k yan de raad uit te hollen.

Duidelijk werd later dat door de bur-
gemeester niet bedoeld werden de
raadscommissies van advies en bij-
stand (financiën, welzijn, publieke
werken en algemene zaken/ruimtelij-
ke ordening), maar de overigen waar
de raadsleden me te maken hebben. De
Planvoorbereidingscommissie, mid-
den- en kleinbedrijf, emancipatie etc-
etc."Vaak zijn commissies nodig om
belanghebbenden/deskundigen een
advies te laten uitbrengen. In een
kleinschalige gemeente is de afstand
korter, is de raad en het college, de
ambtenaren exact op de hoogte wat er
gebeurt en wat nodig is. Deze commis-
sies dreigen de taak van de raad uit te
hollen. Adviezen zijn vaak zo dat de
raad er eigenlijk niet onderuit kan
deze op te volgen. Dit wordt versterkt
door de vertegenwoordiging van de
raad in dergelijke commissies. Boven-
dien vergt het uitwerken van deze ad-
viezen veel tijd en geld. Voor een raad
die zelf de verantwoordelijkheid wil
dragen mag het, advies van een com-

missie geen alibi zijn om met de ogen
dicht dit advies te onderschrijven", al-
dus Machielsen. Bovendien kosten
deze commissies veel geld (arbeidstijd
ambtenaren) zodat een aangedragen
bezuiniging soms duurder is aan
werktijd dan de bezuiniging aan geld
oplevert.

Door de nestor van de raad, huisarts
Fliermga, werd direct van rupliek ge-

diend. Door hem werd gesteld dat de
werkwijze van de commissie bepaald
wordt door de wijze en tijdstip waarop
een commissie wordt ingelicht. "Soms
wordt de commissie door de bestuur-
ders als alibi gebruikt", waarschuwde
hij. Machielsen haastte zich op te mer-
ken dat door hem met de vaste raads-
commissies werden bedoeld, doch d<
adviescommissies die regelmatig wor
den ingesteld.

ADVERTENTIE

GRATIS KLEURENFILM
bij het ontwikkelen en afdruk-
ken van uw fotorolletje klein-
beeld of pocket

Thorbeckestr. 15 t/o Casino
Zandvoort - tel. 13378

- ^ . - ... ,.„,„„ Pasfo-ELECTRO
ER FOTO

nocFcir
to's kleur
of zwari-
wit, in
1 minuut.

• Het nieuwe college van b en w van Zandvoort: v.l.n.r. wethouder Termes
(sociale zaken, volkshuisvesting), Ide Aukema (financiën, personeel en onder-
wijs) Burgemeester Machielsen (algemene zaken), gemeentesecretaris Merts
en Van Caspel (publieke werken/ruimtelijke ordening). FOTO, BERLOTT

Fietscode werkt
ZANDVOORT - Vorige week is dui-

delijk gebleken, dat het wel degelijk
zin heeft om de postcode in fietsen te
laten graveren. De eigenaar van de
fiets, die op vrijdag in Zandvoort werd
aangetroffen, kon snel worden gevon-
den. Het voertuig bleek het eigendom
te zijn van iemand, die in Haarlem
woont. De fiets was voorzien van de
postcode van de Haarlemmer.

Scheidsrechter loopt
hersenschudding op

ZANDVOORT - Een 41-jarige Zand-
voortse scheidsrechter heeft afgelopen
zaterdag een hersenschudding opgelo-
pen bij de voetbalwedstrijd Zandvoort
'75-De Spartaan. Tijdens de wedstrijd
vond een botsing vond plaats tussen
hem en één van de spelers, waardoor
de Zandvoorter op zijn achterhoofd
belandde. Na afloop vertelde hij zich
onwel te voelen. De man is voor een
onderzoek overgebracht naar het Ma-
rinehospitaal, waar men de hersen-
schudding en bovendien een kneuzing
in zijn nek constateerde.

l

Slechts een hamerstuk

Vijfentachtig mille voor
accommodatieplan circuit

ZANDVOORT - Zonder enige
discussie is de Zandvoortse raad
accoord gegaan met het voorstel
van het college het Cultuur- en
Civieltechnisch Ingenieursbu-
reau Grontmij NV opdracht te
verlenen-voor het maken van een
nieuw accommodatieplan voor
het circuit. De kosten van deze
opdracht zijn f. 85.000,-- die ge-
haald zullen worden uit de pot
'nieuwe bestemming circuit'.

Direct na ontvangst van het door
Circuit Zandvoort BV ingediende pro-
gramma van eisen voor een vernieuw-
de accommodatie heeft het gemeente-
bestuur contact opgenomen met de
Grontmij en het Heidemij Adviesbu-
reau. Gevraagd werd een offerte te
maken voor dit nieuwe circuitplan.
Gebleken is dat de aanbieding van de
Grontmij leidt tot een concreet accom-
modatieplan, terwijl het niet zeker is
dat de Heidemij voor eenzelfde bedrag
eveneens een concreet plan op tafel zal
leggen.

Stappenplan
Door het college wordt m het raads-

voorstel gesteld dat het nieuwste plan
van het circuit (een variant naar een
idee van architect Wassenberg) om
een baanverleggmg toe te passen, ge-

schikt is om als uitgangspunt te die-
nen. Dit ook omdat het TNO deze
plannen met het oog op de wet geluid-
hinder ondersteunt en een belangrijke
verbetering vindt. De Grontmij moet
brj het ontwerp rekening houden met
deze laatste ontwikkelingen.

Uitgangspunt is dat het plan m ok-
tober 1986 gereed moet zijn. De bedoe-
ling is om via een gefaseerde uitvoe-
ring reeds die onderdelen van het plan
te kunnen realiseren die minimaal no-
dig zijn om de Grand Prix 1987 te kun-
nen laten verrijden. Om deze termijn
te halen zal zo spoedig mogelijk na de
opdrachtverlening een gedetailleerd
stappenplan worden opgesteld, waar-
in alle acties en vergaderingen van te
voren zijn vastgelegd.

Begeleiding
Voor de dagelijkse begeleiding van

het ontwikkelingsproces, heeft de raad
eveneens besloten, een stuurgroep in
te stellen. Om de raad optimaal bij de
planontwikkeling te betrekken zal
eveneens vanuit de raad een begelei-
dmgscommissie worden ingesteld. Dit
werd reeds eerder in de commissies
voor algemene zaken en financiën be-
sproken. Dezelfde commissie zal te-
vens worden belast met de bestuurlij-
ke begeleiding van de realisering van
het Vendoradoplan.
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FAMILIEBERICHTEN

Op 6 mei a.s. hopen onze ouders, groot-
en overgrootouders

Petrus Elias v.d. Veld
en

Petronella Catharina
Adriana v.d. Veld-v.d. Meij

hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren.
Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag
10 mei a.s. van 16.30 tot 18.00 uur in
pav. De Vijverhut, Vondellaan 46, Zand-
voort.

„Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf,
't i's vreemd maar die vergeet je.
Je :egt. ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe".

Tot onze diepe droefheid is vrij plotseling van
ons heengegaan, mijn lieve man, onze lieve va-
der, schoonvader en allerliefste opa

Leendert Paap
echtgenoot van Trientje Boers

op de leeftijd van 66 jaar.
T. Paap-Boers
J. J. Paap
A. J. M. Paap-van Diemen
W. J. Paap
J. Brune-Paap
F. E. Brune
L. Paap
J. M. Paap-de Muinck
en kleinkinderen

2041 NC Zandvoort, 27 april 1986
A. J. van der Moolenstraat 9
De overledene ligt opgebaard in het uitvaartcen-
trum Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort.
Bezoektijden zijn donderdag van 16.00 tot 16.30
uur en 19.00 tot 19.30 uur.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag
2 mei a.s. om 11.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats, Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de aula van de begraafplaats.
Vertrek van huis om ± 10.40 uur.

Bedroefd geven wij u kennis, dat toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan mijn lieve man, va-
der, schoonvader, opa, zwager en oom

Wilhelmus Hendricus Scheevaas
op de leeftijd van 69 jaar.

A. Scheevaas-Smit
Jim en Lidy
Suzan
Nicky
en verdere familie

2041 BG Zandvoort, 27 april 1986
Jacob Catsstraat 12
De crematie heeft donderdag l mei plaatsgehad.

• Bedroefd geven wij u kennis dat toch nog onver-
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Nicky
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2041 BG Zandvoort, 27 april 1986
Jacob Catsstraat 12
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ASIONS VAN DE WEEK

Talbot Samba 1.1 GL '82
bronsmet. km 58.000 ƒ 9.500,-

Peugeot 205 GE '83
blauw km 43.000 ƒ12.900,-

Talbot Horizon Ultra '83
grijsm. km 42.000 ƒ12.750,-

Peugeot 505 GR autom. '83
groen-met. km 86.000 ƒ 18.500,-

Peugeot 305 GLS Break '81
blauw km 75.000 ƒ 7.900,-

Renault 5 TL '82
blauw met. km 47.000 ƒ 8.500,-

Renault 5 TS '82
blauw met. km 71.000 ƒ 9.900,-

Mitsubishi Colt GL '82
brons km 73.000 ƒ 9.900,-

Talbot Horizon Sherlock '84
groen met. km 50.000 ƒ15.500,-

Talbot Horizon 1.5 GL 5 b. '83
rood km 49.000 ƒ 12.500,-

Peugeot 305 GL Break '84
rood km 49.000 ƒ16.900,-

Van Lent
occasions

1985
1985
1984
1984
1984
1983
1982
1981
1981

OPEL ASCONA LS 16 S, 2-deurs, blauw metallic
OPEL ASCONA LS 1.6 Diesel, 4-deurs, wit
OPEL KADETT Spec. 1.2 S, 3-deurs, wit
OPEL KADETT LS Caravan nw. model 1.6 Diesel, blauw
OPEL KADETT SPEC. 1.2 S, 3-drs., blauw
CITROEN VISA SUPER E, 5-deurs, wit
OPEL KADETT SPEC. 1.3 N, met extra's, blauw
OPEL ASCONA 1.6 N, 2-deurs, groen metallic
OPEL REKORD 2.0 S, 4-deurs, goud metallic

Bij de Opel-dealer staan ze
altijd voor u klaar

38.000 km
50.000 km
25.000 km
35.000 km
36.000 km
44.000 km
62.000 km
49.000 km
90.000 km

van lent-opel
kamerlingh onnesstraat 15, zandvoort,
tel. 02507-15346

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM: ZANDVOORT:

023-255021
(C. Koper)

02507-18225

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

Diep getroffen door het overweldigend medeleven bij
het overlijden van mijn dierbare man, onze vader, groot-
vader en overgrootvader

Leendert van der Mije
zeggen wij hiermede onze welgemeende dank namens |
de familie

C. van der Mije-van Marsbergen]
Zandvoort, mei 1986
Koningstraat 63

Velen zijn gekomen, de vrienden en bekenden om de
laatste eer te bewijzen aan mijn lieve man, onze vader,
schoonvader en opa

Johannes van der Valk
Hiervoor en ook voor de vele bloemen en schriftelijke
deelneming betuigen wij onze hartelijke dank.

Uit aller naam:
E. M. van der Valk-van Bruggen
en kinderen

Zandvoort, mei 1986

Voor uw hartelijke bewijzen van medeleven na het|j
overlijden van mijn man en onze vader

Eef Keesman
betuigen wij u onze oprechte dank.
In het bijzonder onze dank aan dokter Anderson en dell
wijkverpleegkundigen voor hun goede zorgen. Het zal
ons lang bijblijven.

Uit aller naam
E. D. Keesman-Halenbeek

Zandvoort mei 1986

Allen die na het overlijden van mijn lieve man en onze]
lieve papa

Antonius J. van der Voort
ons tot steun waren, willen wij hartelijk bedanken.
De vele blijken \an waardering voor hem hebben ons|
goed gedaan.

G. M. v.d. Voort-Mulder
Ton
Anja

2041 KL Zandvoort
mei 1986
'Van Speijkstraat 7

IJe grote belangstelling, de bloemen, het medeleven,
persoonlijk en per brief na het heengaan van onze lieve |
vader en opa

„Ome" Nelis Schweinsbergen
hebben ons gesterkt bij dit heengaan.
Wij zijn u daarvoor oprecht dankbaar.

Cor en Jaap Schweinsbergen |
Zandvoort, april 1986
Oosterparkstraat 28

Schenk moeder alleen het beste!

(oebergh
BESSEN
100a c* 20*va

'iHAKVEYS,

MAKGARITA
MEDIUM
SHERRY

\?.-

Coebergh
Bessenjenever

Nu

Cointreau
Liqueur

Nu
2525

^̂ ••"••B

Harveys
Sherry

Nu
7»

l*'L£YSORIGINAL IRISHCRE»*

Baileys
Irish cream

Nu

Gordons

"misd
Dommelsch bier
per krat pijpjes Nu 151

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

vAj^S _ _

tul Li i • Dan Üecmsera bu
W

verzorgd en bezorgd
Kerkstraat 12a, 2042 JE Zandvoort.

Tei 02507/12532

Wijziging ophalen huisvuil
l.v.m. de komende feestdagen wordt het ophalen van huisvuil als volgt gewijzigd:

Bevrijdingsdag (5 mei): Het huisvuil van de maandagwijk wordt opgehaald op
dinsdag 6 mei.

Hemelvaartsdag (8 mei): Het huisvuil van de donderdagwijk wordt opgehaald op
vrijdag 9 mei.

Verkeersmaatregel: opheffen parkeerverbod
zuidzijde Schuitengat

Burgemeester en Wethouders hebben besloten tot intrekking van hun besluit
van 1 juli 1974, voorzover dit besluit betrekking heeft op het instellen, van een
parkeerverbod aan de zuidzijde van het Schuitengat, zulks door middel van het
aanbrengen van een gele streep.

Aangevraagde bouwvergunningen
49B86 Kruisstraat 12 - wijziging gevel
50B86 Nieuwstraat 4 - uitbreiding atelier
51 B86 Haltestraat 56- splitsing tot 2 winkels

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag-
en vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit
blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeesteren wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden be-
trokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wetteliJKe verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder is het mogelijk dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde
Staten nodig is.

Verleende bouwvergunningen
133 B85 Brederodestraat 20 - bouw garage

7 B86 Haltestraat 50 - vergroten kelder
12 B86 Raadhuisplein 2 - uitbreiding bakkerij
30 B86 Brederodestraat 144 - verbouw woning
37 B86 Willemstraat 11 - plaatsen dakkapel
31 B86 Schoolstraat 4 - wijzigen voorgevel
22 B86 Willemstraat 13 - dakopbouw achterzijde
10 B86 Dr. Kuyperstraat 14 - verbouw woning

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen' bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Kostverlorenstraat 63
Verleende kapvergunningen

een boom

l

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Voorbereidingsbesluit
De Burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22 lid 2 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis dat de gemeenteraad bij besluit
van 22 april 1986 op grond van artikel 21 van deze wet heeft verklaard, dat voor
de terreinen Chr. Mavo en Clarastichting, nabij de Sophiaweg een bestem-
mingsplan wordt voorbereid.
Genoemd besluit ligt met bijbehorende tekening, waarop met rode omlijning de
terreinen zijn aangegeven voor een ieder ter gemeentesecretarie (afdeling
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, geopend maandag tot en met vrijdag
08.30 - 12.30 uur) ter inzage.

1 mei 1986

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 23 27

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Gevraagd

meisje voor
de bediening

± 20 jaar

„HAROCAMO"
Kerkstraat 14
Tel. 12102.

Gevraagd

KOK
plm. 20 jaar
Voor het seizoen
Ervaring vereist

„HAROCAMO"
Kerkstraat 14

Tel. 12102

Heeft de mooiste en meest gesorteerde
kollektie van Noord-Holland en ook de
langharige Ierse mohair

ZandvoortM
WOLBOETIEK

"̂""SSSjSp

AANBIEDING
Bollen katoen met linnen
50 gr.
Bollen katoen lint
50 gr.

2,25
2,75

Deze week alle katoensoorten

10% korting
gratis onderricht + patronen

Kom kijken! Kerkstraat 22
Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

12.00-18.00 uur.
10.00-17.00 uur.
13.00-17.00 uur.

TRACTEREN??
BANANEN SOEZEN
HEERLIJK ...

bü R. v.d. Wcnff
Tolweg 6 - Tel. 1 5001

Te huur per 15 mei
GROOT
GEMEUB.

ZOMERHUIS
Woonk., zitk., grote
douche en apart toilet,
2 slaapk. met wasta-
fels, bij watertoren.
Prijs ƒ 900,- inkl.
Tel. 02507-16259.

....PEDICURE....

JOSÉ LOOMAN-
MOLENAAR
gedipl.
pedicu re/manicure
Brederodestr. 18
tel. 13660
Beh. vlgs. afspraak.
Lid LOV.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-17244/12137/
13278

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze "belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij uns ter
« o r :

inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS

> een Natura-
uitvaartovereenkurmt

Vraag rustig vrijblijvend allt
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244
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VNWB organiseert opnieuw
en landelijke fietsdag
ZANDVOORT - Bij strandpaviljoen
0,8 "Trefpunt" wordt op zaterdag 10
ei gestart door de Zandvoortse deel-
emers aan de door de ANWB georga-
seerde landelijke fietsdag. De start
ndt plaats tussen 9 en 13 uur. Van
laruit gaat de tocht als volgt: via de
otonde, links afslaan Burgemeester
igelbertstraat, bij splitsing recht-

oor gaan Burgemeester Van Alphen-
raat tot aan ingang circuit. Dan
etspad richting Bloemendaalse.
rand. Via fietspad langs de Zeeweg
chtingOverveen. Bij de kruising met
erkeerslichten in pverveen links af-
aan en tweede weg rechts afslaan
ompvloedslaan. Einde Dompvloeds-
an links fietspad (aansluiting route
aarlem).

Geadviseerde afloop route vanaf het
NWB-kantoor. linksaf Kruisstraat,
ij verkeerslichten rechtsaf, T-krui-
ng rechtdoor en bij volgende T-krui-
ng rechtsaf (om het Kenaupark). Bij
tonde linksaf en daarna rechtsaf on-

er viaduct, waarna linksaf Ver-
pronckweg. Bij verkeerslichten op de
erspronckweg linksaf ANWB-weg-
•yzer volgen onder spoorwegviaduct
ia Julianalaan en Zeeweg richting
.andvoort.

Vanaf 21 april zijn de routebeschrij-
mgen bij alle ANWB- en VVV-kanto-
en verkrijgbaar tegen betaling van
ne gulden.Er is nadrukkelijk geen
edstrijdelement. Wel moet men zor-
en voor 17 uur terug te zijn op het
ertrekpunt. Wanneer de route is uit-
ereden en de beschrijving bij de con-
rolepunten is afgestempeld, ontvangt
len een hermneringspeld met jaar-
anger.

"raaie routes
Voor de dertiende maal organiseert

e'ANWB deze fietsdag, in samenwer-
mg met de TROS en de VVV. Om
alf tien 's morgens zal Dr. P. Winse-
nus, minister van VROM in de lan-
elijke startplaats Lelystad het offi-
léle startsein geven. De deelnemers
unnen starten op 180 verschillende
ertrekpunten voor 30 tot 40 kilome-
er-lange, landschappelijk aantrekke-
yke routes. Een aantal fietsroutes zijn
odanig uitgezet, dat zij langs molens
oeren. De landelijke fietsdag valt tra-
itiegetrouw samen met de nationale

Molendag. Molens die zijn te bezichti-
gen, zijn herkenbaar aan een blauwe
wimpel. Ook de waterleidingbedrijven
houden een open dag. Diverse fiets-
routes voeren langs opengestelde wa-
terleidingbedrijven en terreinen.

De Nederlandse Spoorwegen leveren
een eigen bijdrage. Degenen die per
trein naar één van de startplaatsen
reizen en op het aankomststation een

, fiets huren, hebben veelal voldoende
aan een enkele reis. Op vertoon van
het treinkaartje ontvangt men name-
Irjk op 80 van de 180 vertrekpunten een
coupon voor de gratis terugreis. Re-
servering van een fiets wordt aangera-
den. Volledig informatie hierover
vindt men in de brochure NS-sportief.

Goede doel
Jaarlijks wordt een deel van het in-

schrijfgeld gebruikt voor een goed
doel. Dit jaar is een gedeelte van de
opbrengst bestemd voor het scheppen
van recreatiemogelijkheden voor hen
die nooit aan dergelijke evenementen
kunnen deelnemen. Er zal ondermeer
een vogelobservatiepost worden ge-
bouwd, geschikt voor rolstoelgebrui-
kers, aan de Oostervaardersplassen
naby Lelystad. In 1985 werd in En-
schede nierdialyse apparatuur ge-
schonken aan de Nierstichting Neder-
land.

Het personeel van de VVV-kantoren
heeft ook dit jaar de routes samenge-
steld. Dankzij hun enthousiasme en
inzet kan de ANWB wederom rekenen
op een goede organisatie van de evene-
menten en van de vertrek- en contro-
lepunten.

De fietsdag zal centraal staan in de
TROS-Nieuwsshow, die van 7 tot 13
uur rechtstreeks vanuit Lelystad
wordt uitgezonden op radio I. Minister
Winsemius is in het programma te
horen als "ontbijtgast" en een verslag
van het verloop van de fietsdag zal
worden uitgezonden. Tussen 11 en 12
uur vindt in Lelystad de opname
plaats van het- radioprogramma
"Bladgoud" met ondermeer Gerard Jo-
ling, Corry Konings, de Havenzangers
en Koos Alberts. De Gigantjes en Ro-
berto Jacketti and his Scooters zijn te
horen tijdens het spelletje de "prijzen-
slag" met Bram van der Weide.

Het Zandvoortse team dat voor dit fraaie resultaat zorgde bestond uit: Dirk Bisschop, Vennie v.d. Tuin, Marjan v.d. Dus-
sen, Marijke Botter, Saskia Zijlstra, Joop Molster, Marian Meiten, Jan Botter, Lenie Bisschop, Laura Schwenke, Dini
Simons, Ine Bosman, Karin Visser, An Braun, Ria de Winter en Anke Greeve.

Prachtige zege Carrouselclub
ZOETERMEER-Zondagj.l. vonden

in Zoetermeer de Nationale Carrousel-
kampioenschappen plaats in de C en
D poules en daarbij behaalde Carrou-
selclub Sandevoerde een fantastische
eerste plaats in de D poule. Dit bete-
kent dat de groep volgend jaar in de C
groep uitkomt.

Het carrouselrijden als onderdeel
van de ruitersport begint steeds meer
in populariteit te geraken en deze
kampioenschappen zijn een nieuw ge-
beuren in Nederland. Bij het carrou-
selrijden gaat het om het samenspel.
Eensgezindheid van paard en ruiter
en van de ruiters onderling is voor-
waarde om er een boeiend kijkspel van
te maken. Het zuiver rijden van de
figuren is van groot belang evenals de
regelmaat van het tempo. Daarbij

wordt op muziek gereden en de jury
heeft zeker een oog voor de uniforme
klassieke rijkleding wat het geheel een
romantisch tintje geeft. Fraaie figu-
ren en grote afwisseling in manoeu-
vres voor een manegecarrousel wordt
bereikt met zes dames en zes heren.
Een succesvolle demonstratie vereist
tenminste zestien ruiters en of amazo-
nes.

In Zandvoort zijn twee teams. De
beide Carrousselgroepen, Sandevoer-
de I en II staan onder leiding van Filip
Dros van het Ruitersportcentrum
Zandvoort en bestaan uit tweemaal
zestien deelnemers. Sandevoerde II
kwam met nog twaalf carrousselclubs
uit het land naar Zoetermeer om de
strijd met elkaar aan te binden in de d
poule.

Omstreeks 11.30 uur was het de
beurt aan de Zandvoortse Carrousel
club en onder leiding van Filip Dros
werd een wervelende show gereden. De
generale repetitie, een dag eerder m
Zandvoort, liep niet geheel vlekkeloos,
doch wat de Zandvoorters tijdens het
kampioenschap lieten zien was voor-
treffelijk. De groep bleef echter tot
drie uur in de zenuwen daar toen de
laatste deelnemer pas klaar was. De
spanning tijdens de prijsuitreiking
steeg naar een hoogtepunt doch het
eindresulaat mocht er zijn. Een eerste
plaats voor de Sandevoerde met 41.95
punten voor RSC Amersfoort met
40.80 punten. Goede derde werd Capel-
le a.d. IJssel en vierde de Manege Bos-
hoeve uit Soest.

Nationaal Pétanque-tournooï
in Nieuw Unicum

ZANDVOORT - Het nationale Pè-
tanque-tournooi voor lichamelijk ge-
handicapten zal op zaterdag 31 mei
gehouden worden op de banen van
Nieuw Unicum. Deelnemers aan de
wedstrijden dienen aanwezig te zijn
tussen 11 en 11.30 uur. Spelmateriaal
is aanwezig en bij iedere baan staat
een geoefende Nederland.se Pétan-
quespeler klaar voor uitleg en hulp.
Men dient zelf voor eventuele ver-
pleegkundige hulp te zorgen.

Pétanque is een vorm van liet be-
kende jeu de boule, dat bij uitstek ge-
schikt is om vanuit een rolstoel te wor-
den gespeeld. De Nederland.se Jeu de
Boule Bond heeft het financieel moge-
lijk gemaakt voor de in Nieuw Unicum
gevestigde vereniging "La Boule Um-
que" om dit jaar een nationaal tour-
nooi te organiseren. De reacties uit het
hele land op het promotie-tournooi
1985 hebben aangetoond dat voor deze
wedstrijden grote belangstelling be-
staat. Men verwacht dat er dit jaar
ruim honderd deelnemers aanwezig
zullen zijn. Er wordt zowel een A- als
een B-tournooi gehouden. In de A-
poule zullen de geoefende spelers van
La Boule Unique en Boule de la Mer
(Katwijk) worden ingedeeld en in de B-
poule de overige deelnemers.

Erica Terpstra, tweede kamerlid
voor de VVD, zal om 13 uur de nieuwe
buitenbaan, die is aangelegd bij Nieuw
Unicum, officieel openen. Hierop aan-
sluitend zullen de wedstrijden begin-
nen. Er wordt voornamelijk binnen
gespeeld maar bij mooi weer zal het
tournooi gedeeltelijk ook buiten wor-
den gehouden. Het programma ziet er
als volgt uit:

11.30 - 12.00 uur: Inschrijving deelne-
mers wedstrijden
12.30 uur: Ontvangst en koffie
13.00 uur: Officiële opening door Erica
Terpstra,

tevens opening van het tournooi
13.30 - 14.10 uur: eerste partij
14.40 - 15.20 uur: tweede partij
15.50 - 16.30 uur: derde partij
17.17 uur: Prijsuitreiking

In de pauzes tussen de wedstrijden is
er ondermeer een rad van avontuur
met leuke prijzen. De opbrengst gaat

naar de club voor de aanschaf van
nieuw materiaal en de promotie en
demonstraties elders in het land. Zo-
wel binnen als buiten is er gelegenheid
voor het nuttigen van diver.se hapjes
en drankjes. A!le deelnemers kunnen
desgewenst beschikken over de nodige
informatie omtrent de spelregels en
ontvangen na afloop een hennne-
nngs vaantje

SC Zandvoort
besluit seizoen

ZANDVOORT - De budmintonver-
f inmi iK Sport ui'.? Club Zandvoort
heelt lift seixocn afgesloten met de li-
nale partijen en daarop \olgend een
feestelijke prijsuitreiking m liet
Sporthal restaurant Maar l ie fs t dui-
xend baclmintonpartijcn werden dit
jaar afgewerkt en dat verliep in een
.sportieve en recreatieve Meer Daarbij
werd veelal badminton gespeeld van
xeer goed niveau niet als hoogtepunt
spannende linak'partijen.

Op de imaleavond was Johan Sancl-
bergen de grote man door tweemaal
als eerste te eindigen In het gemeng-
de-clubbel had hij daarbij prima steun
van Elly Schilpzand Na twee span- ;
riende sets liet het koppel Sctiilpzand- •
/Sandbergen het duo Maria Stobbe-
laaren Hans Weber ach ter zich. in het
heren-dubbel waren Johan Sandber-
Ken en Dorus Ojevaai te sterk voor
Richard Kerkman en Aaldert Stobbe-
laar. Deze strijd leverde minder span-
nmg op dan verwacht en niet ruim
verschil was de partij snel beslist m
liet voordeel voor Sandbergen/Oje-
vaar. In de damesdubbel finale boden ~
Maaike Leijenhorst en Joke van Looy -
fanatiek tegenstand, doch het gerouti- -
neerde koppel Rmy Verheugen en
Wanda van den Bos lieten zich niet
verrassen en eiste de zege op.

In september gaat de club van voor-
x-itter Dirk van der Nulft aan het 21e
seizoen beginnen en reeds nu is er een
wachtlijst voor de twee groepen bad-
mintonners. Een duidelijk teken dat
badminton, bedreven in onderling
verband en op de recreatieve toer. nog
.steeds erg aanslaat.

ïeen geluk ZHC-vrouwen

elle strijd om de bal tussen Zandvoort en Schaerweijde. Foto Dick Loenen

ZANDVOORT - De hockey-
tearns van ZHC moesten een dub-
bel-programma afwerken en dat
leverde magere resultaten op. De
dames haalden één punt uit twee
wedstrijden en heren bleven zelfs
met lege handen. Schaerweijde
won met 2-0 van de Zandvoortse
dames en in de tweede partij werd
het een 1-1 gelijkspel tegen Pino-
ké. De heren speelden tweemaal
tegen Weesp en die wedstrijden
gingen nipt met 2-1 en 4-3 verlo-
ren.

De Zandvoortse dames deden niet
veel onder voor Schaerweijde. Dit
team dat na de winst het kampioen-
schap kon gaan vieren heeft het zeer
moeilijk gehad tegen Zandvoort en
waren de kansen beter benut dan was
Schaerweijde zeker geen kampioen. In
deze open en sportieve wedstrijd werd
goed gehockeyd met kansen voor bei-
de. Schaerweijde opende in de achtste
minuut de score, 0-1.

Zandvoort kwam vooral in het twee-
de gedeelte sterk opzetten en drukte
Schaerweijde met de rug tegen de
muur. In de vijftiende minuut kreeg

Zandvoort een strafbal doch helaas
werd die gemist. Zandvoort bleef vech-
ten voor een beter resultaat en schiep
zich goede mogelijkheden, doch de af-
werking liet te wensen over. Met een
snelle uitval wist Schaerweijde in de
laatste minuut de overwinning en het
kampioenschap veilig te stellen.

In de tweede wedstrijd wederom een
sterk spelend Zandvoort dat echter te
veel kansen liet liggen. De voortduren-
de druk op het doel van Pmoké leverde
slechts één treffer op van Karin van
de Staak. In de tweede helft een zelfde
spelbeeld. Zandvoort creëerde goede
kansen en ook nu bleef een strafbal
onbenut. Het bleef 1-1 en daarmee is
een derde plaats voor Zandvoort wég-
gelegd.

De heren kwamen niet tot grootse
daden en bleven zonder punten. In
beide partijen was er nauwelijks
krachtsverschii doch Weesp was iets
fortuinlijker. Beide middenmoters
hielden elkaar vrijwel de gehele wed-
strijd in evenwicht met uiteindelijke
winst voor en in Weesp met 2-1. In
Zandvoort werd het een doelpuntrijk
duel met veel spanning doch ook nu
bleef Weesp Zandvoort de baas met 4-
3.

Veekend: 3 - 4 mei
IUISARTSENPRAKTIJK
JOORD: tel. 19507.
irts: Bart van Bergen

NIEUW

1UISARTSENPRAKTI.IK G..Ï.J. Mol
:n P.C.F. Paardekoper: tel. 15091.
irts: G.J.J. Mol
l'erdere inlichtingen omtrent de
teekenddiensten worden verstrekt
ia de telefoonnummers van de huis-
irtsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
el. 13355,
'Heringa, tsl. 12181 en Zwerver, tel.
2499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
irts bellen.
IPOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
iVUKVERPLEGING: Voor informa-
le over de dienstdoende wijkverpleeg-
Kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Judshoorn, Kochstraat 6A, Zand-

KERK
DIENSTEN

•Veekend: 3 - 4 mei
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
tondag 10.00 uur: Prof. Dr. A. v.d.
ieek uit Leiden,
-reene aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK
tondag: 10.00 uur: Ds. Dr. M.E. Brink-
Dan, viering H.A.. Thema: "Het grote
festmaal". Kindernevendienst en
*êche.
(EDERLANDSE PROTESTANTEN-
iOND
bndag geen dienst,
'msdag 19.30 uur: R.K. Kerk Oecu-
«enische Gebedsdienst.
tOOMSKATHOLIEKE KERK
^terdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
ïmenzang
bndag 10,30 uur: E.V. met orgel en
amenzang. Thema "Open je toch".
;elebrant J. v.d. Meer.
(ERK v.d. NAZARENER, zuiweg
;18, Haarlem
^ndag 09.30 uur: zondagsschool, bij-
*Igespreksgroepen
10.30 uur: morgendienst, ds. J. Over-

;uin.
19.00 uur: avonddienst ds. J. Over-

'oensdag 20.00 uur: Bijbeloverden-
"ig/bidstond.
ED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
L'HAPSBOND
'dere veertien dagen samenkomst op
Mandag om 15.00 uur, tel. 14878.

voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.
BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: tel. 12600.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALG.MAATSCHAPPELI.IK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373. op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.
DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak.
PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur. tel. 16973.

|̂ 7T?BüRGeRUIK|1
"^^

Periode: 22 april - 28 april 1986
Geboren
Dunja, dochter van: Abdelkader Bu-
tieb A. en Molenaar Anne Mieke.
Ondertrouwd:
Stor, Theo en Jochems. Esther.
Overleden
Ruis, Hans, oud 51 jaar
Van Keulen g,eb. Van der Ben, Louisa
Christina, oud 87 jaar.

Wedstrijden rolstoelhouders
HAARLEM - Dit jaar wordt op moe-
derdag 12 mei 1986 op het wielercircuit
van het Recreatieschap Spaarnwou-
de, in samenwerking met de wielerver-
eniging De Kampioen een rolstoelcri-
terium gehouden, met rondepremies,
pelotonrijden en tussensprints. De
twee ritten (prestatierit en wedstrijd-
rit) staan open voor niet-gehandicap-
ten en gehandicapten met als enige
voorwaarde dat de atleet zich voortbe-
weegt in een rolstoel.
Voor de tweede maal organiseert de
Stichting Gehandicaptensport Haar-
lem een wedstrijd voor atleten in de
rolstoel. Vorig jaar werd op 9 juni 1985
in Schalkwijk een zeer geslaagde halve
en hele marathon gehouden met meer
dan 400 deelnemers. Op deze dag zul-
len er ook enige activiteiten plaatsvin-

Vijf tafeltennis-
teams kampioen
ZANDVOORT - De tafeltennis-
sers van de Zandvoortse sportclub
„Unicum '73". spelend met maar
liefst 12 teams in het competitie-
gebied Kennemerland noteren
uitstekende resultaten. Afgelopen
maandagavond werden vijf teams
(van elk drie spelers) uitbundig in
het zonnetje gezet door het be-
stuur wegens hun bereikte pro-
motie naar een hogere speelklasse.

Dat gebeurde in het gastvrije
„Nieuw Unicum" waar alle spelers en
speelsters persoonlijk werden gecom-
plimenteerd door de voorzitter
N.T.T.B. van de Afdeling Kennemer-
land. De heer Veldhuizen vertelde dat
hij de prestaties van deze Zandvoortse
tafeltennisvereniging op de voet volgt
en prees vooral het streven naar inte-
gratie tussen valide en invalide spe-
lers, een feit waarin juist deze sport-
club uitblinkt. Tafeltennis, een uiter-
mate goedkope sport, is bijzonder po-
pulair geworden waarbij zowel indivi-
dueel als in teamverband (binnen een
vereniging) prestaties duidelijk geme-
ten kunnen worden. Daarop speelt de
sportclub „Unicum '73" bijzonder
goed in en mag zich daarom in een
groeiende belangstelling en aanwas
van leden verheugen.

De heer Veldhuizen overhandigde
elke speler een herinnering en bloe-
men waarna hij in zijn slotwoord de
inzet van het bestuur memoreerde. De
kampioenen: promotie naar 2e klas
dames: M. Doing, N. Doing, T. v.d.
Burch; prom. naar 5e klas heren: F.
Wiesman, R. v.d. Laan. M. de Ruig.
alsmede M. ter Braake, A. de Goede, B.
de Ruig: prom. naar ie klas junioren:
T. Steiner, D. Agustin, M. Keur; prom.
naar 2e klasse junioren: R. Cliteur, E.
Stokman. R. ter Heijden.

den in het kader van Haarlem als kan-
didaatstad voor de Paralympics 1992.
Haarlem maakt daarbij een goede
kans, omdat de samenwerking tussen
de Olympische Spelen 1992 te Amster-
dam en de Paralympics 1992 te Haar-
lem goed verloopt en zodoende de inte-
gratie tussen beide Spelen gewaar-
borgd is. Integratie door middel van
gezamenlijke sportbeoefening is te-
vens één van de doelstellingen van de
Stichting Gehandicaptensport Haar-
lem.
13.00 uur: Prestatierit over vier ronden

van 1,7 km = 6,8 km.
Deelnemers: iedereen die in
een rolstoel wil rijden.
Opgave: SGH, Rijksstraat-
weg 24,2022 DA Haarlem 023
- 275188.
Kosten: ƒ5,- vooraf op
banknr. Rabo 16.13.15.763
giro Bank 495837. / 7,50 bij
inschrijving op 11 mei.
Na afloop activiteiten Para-
lympics 1992 Haarlem.

14.00 uur: Wedstrijdrit over 10 ronden
van 1,7 km = 17 km.
Deelnemers: leden van de
Road Racers Club voor
punten van het klassement
voor de Road Racers Cup
(Grand Prix telling).
Opgave: Secr. RRCN de
heer Fr. Verhoef, St. Antho-
niuslaan 30, 2171 EM Sas-
senheim.

± 15.15 uur: prijsuitreiking.

Veelzijdig motorsport weekend

Zondagmiddag nonstopracing
ZANDVOORT- In het weekend van

3 en 4 mei kunnen liefhebbers van
motorsport en een dagje spanning en
actie weer terecht op liet Zandvoortse
duinencircuit. De races beginnen zon-
dagmiddag om 13.00 uur maar er is al
veel eerder van alles te beleven.

Vrijdagmiddag zijn er voor alle deel-
nemers vrije trainingen en verder
kunnen alle motorrijders met een gel-
dig rijbewijs en een gewone motor met
kenteken op het Zandvoortse circuit
een aantal ronden rijden. De KNMV-
tydwaarneming meet de gemiddelde
snelheid per ronde van deze motorrij-
ders en iedereen krijgt na afloop hier-
van een certificaat.

Zaterdag zijn er weer de hele dag
trainingen en wedstrijden - die bijna
net zo interssant zijn om te volgen als
de races zelf én er vinden zaterdag-*
middag al een aantal voorronden en
wedstrijden plaats.

Zondagmiddag om 13.00 uur begint
de eigenlijke wedstrijddag. Dan start,
met de klassen zijspannen, een onaf-
gebroken serie van maar liefst tien

wedstrijden in negen verschillende
klassen, waarvan de laatste klasse om
16.45 uur van start gaat.

Non-stop-racing. Zo gaat dat op het
Zandvoortse circuit. De ene klasse is
nog maar nauwelijks afgevlagd of de
volgende klasse begint al aan de op-
warmmgronde om gelijk daarna met
draaiende motor - iets unieks in de
motorracerij - van start te gaan m
aantallen van vaak tussen de 40 en 45
motoren! De klassen die aan de start

komen zijn: tot 125 cc 1-cilinder. 250 cc.
500 cc. zijspannen. Formule I en II.
1000 cc, 750 cc viertakt en de Yamaha
RD 350 LC.

Een racedag op het Zandvoortse cir-
cuit meeleven betekent continu moto-
ren in de baan, volop gezelligheid m '
het toegankelijke rennerskwartier
(even paddockkaart kopen), en op het-
binnenterrein direct jezelf bij het weg-.'
race-gebeuren betrokken voelen.

ZVM op schot
ZANDVOORT - Door het behalen

van een periode-titel is het Zandvoort-
meeuwen zaterdag voetbalteam ge-
rechtigd deel te nemen aan de nacom-
petitie wat recht geeft op promotie
naar de eerste klasse HVB. Daarin
moesten de Zandvoorters aantreden
tegen Stormvogels en met prima voet-
bal werd een 4-1 overwinning behaald.
De andere wedstrijd tussen KHFC en
Hillegom leverde een 1-0 overwinning
op voor laatstgenoemde. Tegen deze
twee clubs moet Zandvoortmeeuwen
nog aantreden.

Bij Zandvoortmeeuwen was Rob
van der Bergh de grote man door drie
doelpunten voor zijn rekening te ne-
men. Zandvoortmeeuwen was over de
gehele linie de beste ploeg en schierp
zich vele mogelijkheden. Voor de rust
wist Rob van der Bergh slechts een-
maal te scoren. Na de pauze liep het
veel beter bij de badgasten en met vlot
samenspel werd de stand opgevoerd
naar 3-0 door twee doelpunten van
Van der Bergh. Toen kon Stormvogels
iets terug doen m de vorm van een
doelpunt (3-1) maar veel gevaar heeft
Zandvoortmeeuwen met te duchten
gehad. Het was Ane Los die de eind-
stand op een verdiende en zeker niet
geflatteerde 4-1 zege bepaalde.

Gewone motorrijders op het circuit sportief in actie met hun eigen motor.
Genieten van het motorrijden zonder verkeerslichten en tegenliggers. En
straks gezellig kijken naar de echte coureurs.

Veel kandidaten slagen voor
diploma Reddingsbrigade

ZANDVOORT - Op donderdag 17
april hebben acht kandidaten met
goed gevolg het jeugd-E.H.B.O.-B exa-
men afgelegd voor de Zandvoortse
Reddingsbrigade. Het zijn: Sylvia
Mors, Sylvain Slieker, Monique van
Konginsbruggen, Cynthia de Graaf,
Elly van der Mije, Monique Alblas, El-
les van Toornburg en Cilla-Grè Eke-
ma. De acht jongelui werden opgeleid
door Mary van Duijn-Alberda en Thea
de Roode-Van der Horst. Door dr. J.
Zwerver werd het examen afgenomen.

Tijdens het jaarlijkse Jeugd-
E.H.B.O.-toernooi dat op zaterdag 19
april werd gehouden, eindigde de B-
ploeg van de Zandvoortse Reddings-
brigade op de zevende plaats. Het was
de eerste maal dat deze ploeg (boven-
dien de enige reddingsbrigade temid-
den van vijftien E.H.B.O.-verenigin-
gen) aan de wedstrijden deelnam. Men
was dan ook zeer te spreken over de
einduitslag. Via zeven posten werden
zowel A- als B-kandidaten getest op

praktische en theoretische kennis in
de Technische School te Schagen.
waar het toernooi plaatsvond.

In het Zandvoortse zwembad "De
Duinpan" werd op donderdag 24 april
gezwommen voor de brevetten en di-
ploma's van de Koninklijke Neder-
landse Bond tot het Redden van Dren-
kelingeii. Er waren in totaal 81 kandi-
daten en 75 van hen slaagden voor het
examen. Vanwege ziekte was niet ie-
dereen aanwezig. Degenen die de tes-
ten hebben gemist, krijgen later in het
seizoen nog een kans. De deelnemers
werden allen opgeleid door gediplo-
meerde instructeurs van de KNBRD.
Zij kregen van de voorzitter van de
examencommissie een compliment
voor de goede uitvoering van het on-
derdeel zwemmend redden.

Deze avond was tevens de laatste
zwemavond van de Zandvoortse Red-
dingsbrigade. Het zwemmen in De
Duinpan wordt op donderdag 11 sep-
tember hervat.

t

ADVERTENTIE

BENOORDEN HET IJ
(52 beschreven fietstochten met 4 stafkaarten)

Prijs ƒ 19,50

Weer of geen weer, ook dit |aar
kunt u weer volop fielsen in uw
omgeving met behulp van deze
zo|Uist verschenen map.

Ook deze map is tot stand gekomen
door samenwerking van Hel Parool
en de diverse Weekmedia-uitgaven
met uitgeven) Dwarsstap.

Wegens groot succes in 1985 is tevens een herdruk
verschenen van de map ,,FIETSTOCHTEN IN DE WIJDE
OMGEVING VAN AMSTERDAM".

De pri|s van deze map is eveneens ƒ 19,50.

Beide mappen zi|n te koop bi| alle lantoren
van Het Parool en Weekmedia m en om
Amsterdam.
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Alles voor uw kat

Kattesnoep
Katfesteentjes

(puik fris)
Kaftespeeltjes

Diepvries ééndags
haantjes los 50 voor

100 st. B r

Dierenspeciaalzaak

Grote Krocht 28, Zandvoort

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKERS VAW LUXAFLEX
m REPARATIE

TAPIJTREÏWÏGEW
en ook verhuur machines hiervoor

TEL 14090/14764 (vraag demonstratie)

AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

BROODJE
BURGER
mini broodjeszaak - maxi beleg
Ook voor lunchpakketten en salades

WEEKAANBIEDING
Broodje rauwe ham

+ glas melk ƒ 45~

- open van 11.00 uur tot 01.00 uur,
vrijdag en zaterdag tot 03.00 uur
's nachts.

- dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4 - TEL. 18789

IRISH CREAM
samen met een
LUXE DOOS
IRISH CREAM

BONBONS

mm WIMH m Btumiam-.
• VIN DE PAYS DE L'HERAULT
• BLANCDEBLANCS ^
• SOUCHES DU RHONE 3.98

.FLESSEN

UEIH MIMIH HOE VOOBOllieW.
COINTREAU

Triple-sec likeur
in luxe doos

geen 27.95 nu

PISANG
AMBON

de stille kracht
geen 15.95 nu

TIA MARIA
LIKEUR

voor moeder
geen 26.95 nu

Gijsbrecht van Aemstel
BESSENJENEVER

HELE LITER
alleen bij DirckUT

Gijsbrecht van Aemstel
VIEUX/Extra zacht

HELE LITER
alleen bij DircklH

' E S

échte Oud-Hollandse
GRAANJENEVER
(puregraanalcohol)

fles 0,7 l i ter-35 7.alc.

HENKES

BESSENJENEVER
HELE LITER

CLAUSTHALER

BIER
ALCOHOLFREI

GEEN 4-49-

.̂ , r-7-

^
^„- -!\

(veelal naast/bij supermarkten van Dirk van den Broek, Bas van der Heijden, Digros en Dirkson). • Amsterdam: Nieuwpoortstraat, Lijnbaansgracht, Sloterkade,
Delflandplein, Osdorpplein, Lambertus Zijlplein, Plein '40 - '45, Motorkade, Kamperfoelieweg, Kastelenstraat • Zwanenburg l Hoofddorp • Nieuw Vennep
0 Zandvoort 8 Volendam B Hilversum l Katwi|k aan Zee a Sassenheim l Hillegom l Noordwijk • Leiden • Noordwijkerhout • Oude Wetering • Spijkenisse
O Dordrecht B Sliedrecht l Bolnes l Ridderkerk l Papendrecht l Vlaardingen • Schiedam • Rotterdam: Overschie, G.J. Mulderstraat en Alexanderpolder.
(zie voor juiste adressen de Gouden Gids).

8736 - Aanbiedingen geldig t/m 10 mei 1986

SERVEERBOY
OP WIELEN

DIRCKIH

PRIJS:

68:49.50

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

OFF. RENAULT dealer autobedrijven
RINKO

Curiestraat 10 Zandvoort (N-Noord)
Telefoon:

werkplaats - magazijnen: 12323
showroom: 13360

Renault 21.
oei je vrij.

Drogisterij-Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

Gedipl.
pedicure

komt bij u aan
huis

Ook 's avonds.
Tel. afspraken, na

18.00 uur
19632

Speelantomatenhal Casino Royaal
te Zandvoort

zoekt in vaste dienst een

FLINKE BETROUWBARE
WERKSTER

voor drie ochtenden van 7.00
tot 10.30 uur volgens rooster
in de week

Bellen op donderdag of vrijdag van
9.30 tot 14.00 uur. Tel.nr. 19535

Kerkstraat 15
Tel. 12253

Haltestraat 13
Tel. 14738

FOTO QUELLE
Compleet

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

GEVRAAGD

Buffetbediende M/V
Leeftijd plm. 18 jaar

Sollicitaties tel. 12253.

Dnloinl u vaneen au tod ic imix- \n jho id biedt"
m dan 'rn.s snel bi] ons langs Want \ \ i j houden

uraag lu t port u- i v a n de nieime Renault Hl voor
en Daii ontdekt u het i oml'ort \ aneenau tod ie lou te r
lleen 01U\\ 011>en is \ oor t - ( |it niplezier

\ \aann de bestuurder en /i|ii passagiers •/.\(\\ eoni
bel kunnen nestelen Kn \\aann kollers \ an lorniaai

inoeileloos kunnen u orden opgc-borgen
Al ti |dens de proeli n e ivaa i t u /.'n krachtige l 7 liter

motor ( ) l andeis de H liter motor die graag do -00 km. h

tSJaarplaatwerkiarantto.

haalt, maar die /innig is als het om brandstofverbruik
gaat Ken ei ononusehe middenklasse!' dus, maar met het
gastx nje onthaal van een sedan.

En eenmaal achter het stuur zal het soepele rijge-
drag \ an de Renault '2\ u niet ontgaan Hij munt dan ook
uit in \\egligiyng, remkraeht en veiligheid, op ieder
moment, op elk soort \\egdek Maar voordat u instapt wij-
/.en \\ ij u eerst op x'n elegante N onngeving en optimale
leelruimte \oorhet l iele gezin Daarna is het moment aan-
j'.i 'l iroken om in alle \Tijheiil van een proefrit te genieten.

'RENAULT 2;

De Renault 21 is er in vele versies vanaf f 26.995,-
(inclusief BTW). U least 'm vanaf f 675,- per maand
(exclusief BTW), afhankelijk van kilometrage en contract-
duur. Afhkosten f 445,-. Prijswijzigingen voorbehouden.

TE KOOP
15 ronde terras-
tafels, 6 Vendor
toilet-automaten,
1 warmwaterke-
tel 15 l, 1 koffie-

ketel
TEL 15524,

NA 18.00 UUR.

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

Renault adviseert elf oliën.

Zandvoort; Rinko, Curiestraat 8 (Nieuw Noord), Tel. 02507-13360. ^P Am^tml.tiiU'iiolnstrt'kril ^^

word ook bloeddonor

CW-K

020-123456

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELtKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:

023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-18225
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ZAND VOORT - Het collegepro-
gramma dat door VVD, PvdA en
D66 is vastgesteld voor de komen-
de raadsperiode, 1986-'90, is door
de oppositie, het CDA en Gemeen-
te Belangen Zandvoort, niet on-
dertekend. Integendeel, zoals
•vyerd verwacht, kwam er van deze
zijde felle kritiek. Volgens de frac-
öievoorzitter van het CDA, Peter
ïngwersen zijn alle moeilijke pun-
t!èn omzeild en kan het nieuwe
college en de collegeondersteu-
riende partijen met dit stuk alle
kanten uit. In de ogen van de frac-
ievoorzitter van GBZ, Jan Jongs-

ma, mist het programma iedere
financiële onderbouwing. "Een
wollig stuk, waar een veiligheids-
klep is ingebouwd, waarmee U al-
Jes in dit vage programma aan Uw
iaars kunt lappen", constateerde
hij.

Door Jongsma werd hiermee verwe-
•*xn naar de laatste zin van het nieuwe
^:ollegeprogramma die luidt: "Slechts
'lieer zwaarwegende argumenten kun-
iien aanleiding zijn om van het pro-
iramma af te wijken". Door Ingwersen
iverd fel uitgehaald naar de college-
jindersteunende partijen. De verschil-
£>unten die er tijdens de collegeonder-

, jiandelingen bleken te zijn tussen
• -"VVD en PvdA, zoals het Mabonplan,

Je Sociale Dienst en doortrekking van
de Herman Heijermansweg, bleken nu
met de mantel der coalitie te zijn toe-

. gedekt. De deelname van D66 aan het

'D66 is wormvormig aanhangsel'

Collegeprogrogramma is in
ogen oppositie 'wollig stuk'
college, werd door hem afgedaan met
de mededeling dat deze partij geen in-
spraak in de onderhandelingen heeft
gehad. "Wij hebben een college van
linkse signatuur. D66 is een nietszeg-
gend wormvormig aanhangsel en de
VVD blijkt te zwak om aan de politiek
van de PvdA weerstand te bieden" stel-
dehij.

Rekensom
Door Jongsma werd nogmaals de

nadruk gevestigd op de 'ridicule' wijze
waarop de landelijke politieke partijen
(de plaatselijke afdelingen van VVD,
PvdA, CDA en D66) de enige plaatselij-
ke politieke groepering van de onder-
handelingstafel hadden geweerd.
"Dwars tegen de wens van de kiezers
in, die in Zandvoort duidelijk een
rechts belpid wensten". Hij verwees
hierbij naar de verkiezingsuitslag
waarbij de VVD, CDA en GBZ met een
totaal van elf zetels uit de verkiezings-

strijd waren gekomen. Slechts vier
(PvdA) en twee (D66) zetels voor linkse
partijen, dan wil de Zandvoorter geen
'links' beleid dat nu wordt gepresen-
teerd. Zijn partij had het financiële
plaatje gemist bij ieder punt, hetgeen
hem teleurstelde omdat het immers
altijd de PvdA in de vorige periode was
geweest die continu had gevraagd
naar de financiële consequenties van
het dan gevoerde beleid.

Door de nieuwe fractievoorzitter
van de PvdA, Ineke Wind werd uitge-
breid op dit rekensommetje ingegaan.
Ook zij kwam tot elf stemmen, 5 VVD,
4 PvdA en 2 van D66, en bestreed dat
van een 'linkse' signatuur kan worden
gesproken. Evenals de fractievoorzit-
ter van de VVD (Jaap Methorst) nam
zij stelling tegen de uitspraak van het
CDA ten aanzien van D66.

In de tweede ronde van dit korte de-
bat verklaarde Ingwersen dat zijn
woorden geen betrekking hadden op
de persoon van Jan Termes, doch
slechts als kritiek op de partij D66 ge-
zien moesten worden. "Het is niet per-
soonlijk bedoeld, maar Uw partij ver-
tegenwoordigt slechts een kleine min-
derheid. Goed mocht uw stem in het
college gehoord worden, dus de keren
dat uw partij niet op de schoot van een
ander gaat zitten, zal ik dit iedere keer
luidop in deze zaal vermelden", luidde
zijn weerwoord op de kritiek. Het
collegeprogramma werd, ondersteund
door PvdA, VVD, en D66 voor de ko-
mende raadsperiode aangenomen.

tuifzandÈit
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• De verschijning van het
Ontwerp Streekplan
Amsterdam
Noordzeekanaalgebied,
kortweg ANKG genoemd,
behelst voor Zandvoort geen
schokkende saken. Het is een
toekomstvisie waarnaar een
plan door de Provincie is
opgesteld. In overleg met de
betrokken gemeenten sal in de
-toekomst bekeken worden in
hoeverre het plan ook
uitgevoerd kan worden.
• Teleurstellend is, dat in het
wegenplan in dit plan geen
uitbreiding te zien is van de
toe- en afvoerwegen van en
naar Zandvoort, maar dat lag
ook niet in de lijn van de
verwachtingen.
• Belangrijk wel de sienswijse
van de Provincie ten aansien
van strand en duinen. Aan de
rand van de woongebieden
(onder andere Zandvoort) sal
de inrichting van de duinen
erop afgestemd moeten zijn
dat daar een eerste opvang
kan plaatsvinden, sodat het
overige duingebied wordt
ontlast.
• De mogelijkheden van een
bungalowpark in de bebouwde
kom van Zandvoort voor
verhuur aan vakantiegangers
en de vestiging van 'minder
mooi weer' voorzieningen
moeten zorgvuldig worden
bekeken. Ze mogen in ieder
geval geen aanleiding geven
tot een onverantwoorde
aantasting van het
duingebied;
• Met de aanwezigheid van het
circuit sal voorlopig rekening
moeten worden gehouden. Wel
wordt gestreefd naar de
beëindiging van deze
activiteiten op termijn. De
ge-volgen hiervan voor de
omringende natuurgebieden
zullen zoveel mogelijk
ingeperkt worden.
• Dit blijkt de zienswijze te
zijn van de Provincie. Door de
directie van het circuit wordt
erop gewezen dat deze
zienswijze werd vastgelegd na
de collegevergadering van
Gedeputeerde Staten van 19
maart 1986. "Toen waren onse
nieuwste plannen nog niet bij
de Provincie bekend. Deze
zijn bijsonder gunstig
ontvangen", aldus de
persvoorlichter van het
circuit, Dirk Bwualda. Een
mening die wordt bevestigd
door de chef van de afdeling
algemene saken ten
raadhuise. "De nieuwste

plannen, bekend geworden op
27 maart, zijn bijzonder
gunstig door de Provincie
ontvangen, dus wij hebben
onse hoop gevestigd op een
goed overleg en juiste
inrichting van het
circuitterrein" is zijn
commentaar.
• Tobber is helemaal niet
optimistisch gestemd,
integendeel, voor een zwarte
kat heeft hij vandaag een
bijzonder zwart humeur.
" Op een stralende
koninginnedag, eindelijk eens
een keer geen regen en kou,
zou je toch wat vrolijker
moeten kijken", merken wij
op, wanneer hij binnenstapt.
"Goh, schijnt de zon ?"
reageert hij verbaasd. "Had ik
nog niet gemerkt. Ik loop
alsmaar rekensommetjes te
maken. VVD en CDA en GBZ
is elf zetels, en PvdA, D66 en
VVD is ook elf zetels. Ik heb
altijd geleerd dat je geen
appels en peren bij elkaar
kunt optellen, en hier gooien
se hele fruitmanden door
elkaar. Daar kom ik niet meer
uit hoor. Rekenen was al niet
mijn sterkste kant en als se nu
nog grootste gemene delers
erbij halen, dan snap ik er
niets meer van.
• "Ik ben toch vrij hoopvol
gestemd naar de raadszaal
gegaan voor de plechtige
installatie. Ik dacht met frisse
sin gaan we nu van start,
maar ik ben wel een ietsje
bedrogen uitgekomen. Lelijke
woorden, of is een
wormvormig aanhangsel geen
lelijk woord? Ik heb er wel
eens meer van gehoord.
Trouwens nu blijkt dat
volgens de PvdA, die in de
boeken is gedoken dat de VVD
van oorsprong een linkse
partij is. Heb ik net geleerd
dat het woordje VVD 'rechts'
betekent en dan hoor ik dit
weer. De sfeer lijkt er niet op
verbeterd. Ik ben dan wel een
kat, maar zoveel 'gekat' op één
avond, daar kan ik niet tegen.
En wat is nou een
wormvormiug aanhangsel ?"
• Hij keek ons wat klagerig
aan.
" Lieve Tob, wat denk je van
een rondje Koninginnedag?
Lekker naar de markt, en de
kinderspelen, oliebollen eten
en de dag besluiten met een
dansje op het Oranjebal, is dat
niet een veel betere bezigheid
dan al dat gepieker ?"
"Ja, ja, dat ga ik ook allemaal
doen, maar wat is nou..."
"Volgens de Dikke van Dalen
icordt ook wel eens gesproken
van blindedarm",
"Oooh, wacht even, die
snijden ze wel eens weg, want
die kun je viissen, o, wacht
even.."
• Wij hebben echter geen tijd
meer, de krant is klaar, dus
snel de voetjes op tafel, tot
volgende week..

Provincie handhaaft visie
over circuit in streekplan

ZANDVOORT - In de milieupara-
graaf van het streekplan Amsterdam
Noordzeekanaalgebied wordt uitge-
breid vermeld, dat de uitvoering van
het Mabonplan geen aanleiding mag
vormen tot een onverantwoorde aan-
tasting van het duingebied.

Bovendien blijkt dat met de aanwe-
zigheid van het circuit 'voorlopig' re-
kening gehouden moet worden. Een
zienswijze die voorlopig niet tot onge-
rustheid behoeft te leiden, aldus de
heer Dost chef van de afdeling Alge-
mene Zaken

Voor het Amsterdam-Noordzeeka-
naalgebied is in 1979 een streekplan
vastgesteld. Nog niet zo lang geleden
als men ervan uitgaat dat een streek-
plan in het algemeen voor tien jaar
wordt opgezet. Toch is gekozen voor
een snelle herziening van het plan. De
hoofdreden hiervoor is, dat met het
huidige streekplan onvoldoende kan
worden ingespeeld op de veranderde
doelstellingen van rijk, provincie en
gemeente. Centraal in het nieuwe be-
leid staat de versterking van dit deel
van de provincie. Het streekplange-
bied omvat de regio's Umond, Zuid-
Kennemerland, Zaanstreek, Groot-
Amsterdam en De Meerlanden. Ten
opzichte van het huidige streekplan
wordt het gebied uitgebreid met de ge-
meente Uitgeest en Castncum. Het
Amsterdam-Noordzeekanaalgebied
telt ongeveer 1,4 miljoen inwoners,

waarvan ongeveer de helft in Amster-
dam woont. In het gebied staan bijna
600.000 huizen, ongeveer tweederde
van de totale provinciale woningvoor-
raad. De doelstellingen van het streek-
plan zijn bouwen voor eigen behoefte,
het versterken van de stedelijke struc-
tuur, benutting woningmogelijkhe-
den aan en bij de steden. Daarbij zijn
er beperkte mogelijkheden voor kleine
kernen. Er moet een goed verkeers- en
vervoersstelsel in stand worden ge-
houden.

Met het bouwen van woningen wil
de provincie onder meer bereiken dat
er een evenwicht komt tussen vesti-
gmg en vertrek in het gebied Groot-
Amsterdam. In de Meerlanden zouden
zich ongeveer tweehonderd mensen
meer mogen vestigen dan er vertrek-
ken.

Er is berekend hoeveel bouwruimte
er nog te kort is nadat alle plannen
zijn verwezenlijkt. Voor Groot-Am-
sterdam komt dat neer op ruim 21.00C
woningen en voor De Meerlanden op
negenhonderd.

Het streekplangebied telt bijna zes-
honderdduizend arbeidsplaatsen. Ze-
ventig procent van de totale Noordhol-
landse bedrijvigheid is geconcentreerd
in dit gebied. De provincie verwacht
niet dat de ontwikkelingen veel zullen
toenemen, ondanks kansrijke sectoren
als vliegtuigbouw en offshore. De met

handel en transport verbonden dien-
stensector bied meer werkgelegen-
heidsperspectieven, vooral de lucht-
vaart speelt hier een rol.

Bijzondere aandacht krijgt de kan-
torensituatie in het streekplangebied.
In Groot-Amsterdam is ongeveer vier
miljoen vierkante meter kantoorvloer
in gebruik en in Haarlem nog eens
300.000. In Diemen, Amstelveen en
Haarlemmermeer is een forse toena-
me van het aanbod m kantoren te ver-
wachten.

De werkloosheid is ongelijk verdeeld
in het streekplangebied. Vlak naast
het gebied met de laagste werkloosheid
in Nederland, de Meerlanden, ligt de
stad met de hoogste werkloosheid: Am-
sterdam. Schiphol em omgeving biedt
een bijzonder vestigingsmilieu voor
bedrijven die om technische redenen
of bedrijfseconomische redenen op of
vlakbij de luchthaven gevestigd die-
nen te zijn. Om de economische moge-
lijkheden van Schiphol goed te benut-
ten is nodig dat nieuwe bedrijfsterrei-
Jien tot ontwikkeling kunnen komen.

In de milieuparagraaf wordt ver-
meld dat bij het toetsen van gemeente-
lijke plannen gekeken wordt naar de
geluidcontouren rond de luchthaven,
waarbij zowel met de huidige als met
een gedraaide vierde baan rekening
wordt gehouden. Het provinciaal be-
leid blijft gericht op het draaien van de
vierde baan.

Herdenking gevallenen
ZANDVOORT - Zondagavond 4 mei zullen ook in Zandvoort de slachtof-

fers van de laatste wereldoorlog worden herdacht. Voorafgaande aan „de
stille tocht" naar het monument m het Vijverpark wordt in de hervormde
kerk van 7 tot 7.30 uureen door de plaatselijke commissie Nationale Herden-
king voorbereide samenkomst gehouden. Muzikale medewerking wordt ver-
leend door het Zandvoorts Mannenkoor onder leiding van Dico van Putten.
Het orgel wordt bespeeld door de heer G. van Zwieten de Blom.

Verder zal de heer G. Loogman een kort herdenkingswoord spreken. Ook
zullen leerlingen van de Dr. Albert Plesmanschool en van de Nicolaasscliool
een declamatie verzorgen. Bij de uitgang van het kerkgebouw wordt gecol-
lecteerd voor het werk van de plaatselijke commissie Stichting 1940-1945.
Van 7.45 tot 30 seconden vóór 8 uur zullen de kerkklokken luiden. Van 8 uur
af tot twee minuten daarna wordt op de herdenkingsplaats in het Vij ver-
park en in de naaste omgeving volkomen stilte in acht genomen.

De burgerij wordt verzocht deze stilte overal en algemeen te betrachten.
Van 's avonds 6 uur tot zonsondergang - 9.08 uur - zullen van alle openbare
gebouwen de vlaggen halfstok worden gehangen. Particulieren wordt ver-
zocht deze gedragslijn eveneens te volgen.

Speciale meiviering door PvdA
ZANDVOORT - Op donderdag l mei

houdt de Zandvoortse afdeling van de
PvdA een extra feestelijke meiviering
m verband met het veertig jarig be-
staan. Dit gebeurt in het Gemeen-
schapshuis aan de Louis Davidsstraat
waar zowel in de middaguren als 's
avonds het programma een speciaal
tintje heeft gekregen.

Alle partijleden die veertig jaar lid
zijn, worden in het Gemeenschaps-
huis even extra m het zonnetje gezet.
De gebeurt in een programma waar-
aan de Zandvoortse Operettevereni-
ging haar medewerking verleend.
Aanvang van deze feestmiddag spe-
ciaal voor ouderen is 14.00 uur.

In het avondprogramma dat om
20.00 uur begint is opgenomen het
'Klemkamer kwartet'. Een cabaret-
programma van leerlingen van de Ivo-
Mavo uit Aerdenhout. Het belooft een
bijzondere voorstelling te worden.
Omstreeks 21.00 uur treedt de forma-
tie 'Base' aan, die een repertoire heeft
van pop- tot levenshederen.
Belangstellenden voor beide program-
ma's zyn van harte welkom, de toe-
gang is gratis.

• Leden van het Kleinkamerkwartet
de cabaretgroeop van de Ivo-mavo uit.
Aerdenhout.

Verlichting is een duistere zaak
ZANDVOORT - Door bewoners van

het Huis in de Duinen en die van de
aanleunwoningen is fel geprotesteerd
brj de gemeente over de straatverlich-
ting.

Na ruim anderhalfjaar zijn de nood-
woningen verdwenen. Zo de bewoners
al een kleine hoop hadden dat het aan-
tal lantaarnpalen rondom dit verzor-
gingshuis zou worden uitgebreid, dan
zijn ze bedrogen uitgekomen. "Geen
enkel verlichtingspunt meer, hoewel
wij daar toch al herhaalde malen om
hebben verzocht. Het werd zelfs nog
erger, want 's avonds om 22.00 uur
gingen de twee belangrijkste licht-
punten uit. Dat zijn namelijk die aan
het einde van het wandelpad dat langs
de aanleunwoningen voert en die voor
de huisnummers l t/m 3", vertelt een
bewoonster van één van deze wonin-
gen.

Door haar werd direct een brief op
poten geschreven aan de Dienst Pu-
blieke Werken. "Het is hier nu aarde-
donker. Hoe haalt U het in Uw hoofd.
Zoals U bekend is hier destijds al een
personeelslid dat op weg was naar

haar avonddienst aangerand. Ook ik*
ben hier op een avond overvallen", al-ü
dus deze Zandvoortse in haar protest-
brief. ^

Dit schrijven heeft in zoverre resul--
taat gehad, dat de verlichting smds-
maandagavond 28 april niet meer om1"
22.00 uur uit gaat. "Ik ontving telefo%
nisch bericht dat de lantaarnpalen'-
zijn gerepareerd. Overigens is er geert
zichtbare reparateur aan te pas geko-
men. Ik denk dat wij uitbreiding vaa
de verlichting wil op onze buik kun-\
nen schrijven, in ieder geval heeft!
mijn brief m zoverre resultaat gehad.-
dat ook na 22.00 uur de verlichting aan'
blijft. C

'Zonnige toost'
•*\

ZANDVOORT - Het bestuur van de;
Zandvoortse Reddingsbrigade zal op£
zaterdag 10 mei om 15.00 uur het-
strandseizoen 1986 officieel openen."1

Dit gebeurt in de reddingspost Piet*
Oud aan de Noord Boulevard. ..,

ZAND VOORT - Het was voor
hem een moeilijke keus: voorzitter
blijven bij Zandvoort '75, of zich
verkiesbaar stellen voor de ge-
meenteraadsfractie van de VVD.
Dit jaar heeft hij de knoop doorge-
hakt. Andries van Marie, een
nieuw raadslid van de Vereniging
voor Vrijheid en Democratie met
een opmerkelijke visie op zaken
als Mabon-plan en circuit.

Van Marie zit al tien jaar in het
dagelijks bestuur van de voetbalvere-
niging Zandvoort '75, waarvan de laat-
ste drie jaar als voorzitter. Met plezier
heeft hij deze functie vervuld, maar
nu komt er een eind aan. "Er gaat erg
veel tijd in zitten, vooral met het werk
voor het krantje en de toto en lotto
erbij. Ik ben er elke week minstens
twee avonden plus de zaterdag aan
kwijt. Nu ik in de gemeenteraad ben
gekozen, zou dat werk erbij teveel wor-
den. Ik moest dus wel kiezen".
Vier jaar geleden koos Van Marie voor
Zandvoort '75, nu voor de VVD. Ruim
zes jaar is hij lid van deze partij; de
laatste drie jaar bestuurslid.

De 47-jange Van Marie is afkomstig
uit Kampen en woont sinds 1965 in
Zandvoort. Hij werd indertijd aange-
steld bij de gemeente, op de afdeling
Burgerzaken. Na een specialisatie in
financiën kreeg hij later werk bij de
Provinciale Griffie van Noord-Hol-
land, op de afdeling Toezicht Gemeen-
tefmancien. Momenteel heeft hij daar
de rang van referendaris.
Van Marie: "Eigenlijk specialiseer ik
me al 18 jaar in gemeentefinancien.
Financiële besluiten van gemeenten,

Nieuw WD-raadslid:

'Bungalowpark noodzaak'

• Dries van Mar-
le de nieuwe libe-
raal in de raad.

FOTO BERLOTT

die de goedkeuring nodig hebben van
de afdeling waar ik werk, krijg ik on-
der ogen. Daardoor heb ik zicht op het
beleid van heel wat gemeenten, het-
geen een goede vergelijking tussen de
diverse besluiten mogelijk maakt".

Mabon
Volgens van Marie betekent de

bouw van een bungalowpark in Zand-
voort eveneens een extra injectie in de
gemeentekas. "De gemeente staat er
financieel niet zo best voor. Zij kan

hooguit proberen het peil van de be-
staande voorzieningen te handhaven.
Dat is stilstand en dat betekent vol-
gens mij achteruitgang. Binnenkort
moeten we ook nog bijdragen aan de
rioolafvoerleiding (afvoereffluent,
red.) naar Haarlem. Wanneer we die
onkosten over tien jaar verdelen komt
dat op ongeveer f350.000,- per jaar.
Door dit bedrag, vermeerderd met de
jaarlijkse exploitatiekosten van het
zwembad, wordt de financiële positie
van de gemeente nog veel slechter. Bij
realisering van zo'n bungalowpark ra-

ken we op de eerste plaats al de exploi-
tatiekosten van het zwembad kwijt.
Bovendien geven de inkomsten finan-
cieel weer wat ruimte."

Het is voor Van Marie duidelijk dat de
grond verkocht moet worden. "Erf-
pacht kan niet. Op de eerste plaats is
het voor de investeerder niet aantrek-
kelijk. Hij kan alleen hypotheek krij-
gen als hij de grond in eigendom heeft.
En als de erfpacht afloopt vervallen de
opstallen aan de eigenaar.
Daarnaast is de rente een zeer onzeke-
re factor. Afhankelijk hiervan moet
wél de canon, dus het jaarlijkse pacht-
geld, vastgesteld worden. De vraag is
dan voor hoelang. De rente is nu laag,
maar zij kan binnen vijf of tien jaar
verdubbelen."
Of het plan doorgaat staat echter ook
voor Van Marie nog niet vast. "Ik hoop
dat de ondernemers, die op dat terrein
nog hun bedrijf hebben, meewerken.
De gemeente zal hen moeten wegko-
pen. Dat kun je niet aan de investeer-
der overlaten. Stel dat zij niet weg wil-
len en de zaak uitvechten tot bij de
Hoge Raad, dan kan dat wel drie tot
vier jaar oponthoud geven. Tegen die
tijd is elke geïnteresseerde investeer-
der allang verdwenen.

Circuit
Van Marie noemt het plan om het

circuit te wijzigen 'ideaal'. "De verleg-
ging van het baan geeft een grote
ruimtebesparing. Buiten dat wordt
het aantrekkelijker voor het publiek,
omdat men dan vanuit één punt een
veel groter deel van het parcours kan
zien. Een groter aantal toeschouwers
trekt weer meer adverteerders aan.

Dus meer reclameborden maar ook-1

meer inkomsten. Voor de pers wordt^
het terrein overzichtelijker. Het ver-,
slaan van een wedstrijd wordt gemak-'
keiijker maar ook goedkoper omdat er'
minder mensen en materiaal voor no-*
dig zijn. Het circuit zal ook beter ge--
bruikt kunnen worden voor andere'
sporten zoals hardlopen en wielren-^
nen. Kortom, de exploitatie kan een.
stuk aantrekkelijker worden." Voor*
het welslagen van dit plan is het vol-
gens Van Marie wel noodzakelijk dat
er langdurige contracten afgesloten
kunnen worden. "Het geld moet toch
voornamelijk uit de particuliere hoek
komen. De grote investeerders raken
pas geïnteresseerd als hun investerin-
gen langere tijd geld kunnen opleve-
ren."
Binnen het circuit ligt het terrein van
Zandvoort '75, hetgeen voor deze vere-
niging een vervelende bijkomstigheid
heeft. "Als er op het circuit betalende
evenementen plaatsvinden, mag er bij
Zandvoort '75 niet gespeeld worden.
Het gebeurde in het verleden nog wel
eens dat een bal op het wegdek te-
rechtkwam. Als de baan verlegd is en
er een geluidswal is geplaatst, zijn we
hopelijk ook van dat probleem af," al-
dus Van Marie, die zijn vereniging
blijkbaar toch niet helemaal vergeet.
Zowel tegen het Mabon-plan als tegen
het circuit worden, vanuit de hoek van
de milieubescherming, nogal wat be-
zwaren geuit. Andnes van Marie: "Bij
bijna elk plan dat je voor Zandvoort
kunt bedenken is de natuur in het
geding. Je moetje echter wel afvragen
wat er vóór gaat, het landschap of de
bevolking".

JOHAN KURPERSHOEK
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Jonge Zandvoortertjes op hun best

Voor gave voorstelling 'n dikke tien

• Het begin van het tweede bedrijf. Het keukenpersoneel staat klaar om de lekkere hapjes te maken, helaas...
Boterbloem is stappen. - FOTO. BERLOTT

ZANDVOORT - Een eclatant
succes. Dat werd de jaarlijkse
voorstelling van de
kinderoperettevereniging Jong
Zandvoort die op vrijdagavond 25
april in Gebouw De Krocht werd
gegeven. Zowel jong als oud, sprak
van een 'gave' voorstelling, en dat
woordje 'gaaf' moet dan wel an-
ders geïnterpreteerd worden.
Gaaf bij het jeugdige publiek was
een 'te gekke' uitvoering. Ouderen
bedoelde met 'gaaf' de zuivere
zang, dictie en toneelspel van de
acteurs en actrices. Voeg deze twee
uitspraken tezamen en men komt
tot de conclusie dat een 'dikke
tien' meer dan verdiend is.

Nadat de kinderoperettevereniging
enige jaren geleden een dieptepunt be-
leefde en er zelfs twijfels rezen over de
viering van het zeventig jarig bestaan,
is het tij ten goede gekeerd. Momenteel
kan weer gesproken worden van een
bloeiende vereniging, waar natuurlijk
altijd plaats is voor nog meer leden,
maar die in staat is een volwaardige
musical op de planken te zetten, zoals

vrijdagavond duidelijk naar voren
kwam.

Gekozen was voor de musical 'Boter
voor de Koning' van E.V. Weatherly,
die speciaal voor de Zandvoortse kin-
deroperette was bewerkt. De bewer-
king van de vaste leiding. Greet Vas-
tenhouw en Ed Fransen, bleek aange-
past aan de acteurs/trices van de eigen
vereniging. Het resultaat was verbluf-
fend. Het gebeurt namelijk niet vaak
dat kinderen in liedjes zo duidelijk tot
achter in de zaal te verstaan zijn. Dat
verschillende malen een herhaling ge-
geven moest worden op verzoek van
het publiek, spreekt voor zichzelf. Zo
was er direct na het eerste bedrijf dat
speelde in de slaapkamer van de ko-
ning al een herhaling van het duet
tussen koning (Diana Sandbergen) en
koningin (Claudia Beierman). De tal-
loze open doekjes maakten dat de kin-
deren al beter ingespeeld raakten en
het verhaal zich boeiend en vloeiend
ontrolde.

Het verhaal zelf is simpel. De koning
is verzot op lekkere hapjes en alles wat
met roomboter is bereid. De vaste bo-
terproducen-t is de koe Boterbloem.
Wanneer deze, onder invloed van het

naderende voorjaar een dagje gaat
stappen is Leiden m last en breekt er
paniek uit in het paleis.

Schitterende decors van onder an-
dere de slaapkamer van de koning, de
keuken van het paleis, politiebureau,
veestal en de eetkamer maakten dui-
delijk dat de decorbouwers Wim Sluis
en Jan Molenaar heel wat werk voor
deze uitvoering hebben verzet. Trou-
wens het kap- en grimewerk. a'smede
de kleding was zeer goed verzorgd.
Voeg daar dan bij de uitstekende ver-
lichting van Ton Kasperen men krijgt
een idee waarom de talrijke aanwezi-
gen (gesproken kon worden van een
goed bezette zaal) na afloop spraken
van een 'gave' voorstelling.

Apparatuur vermist
ZANDVOORT - In de nacht van za-

terdag op zondag heeft men ingebro-
ken in een bedrijf aan de Brederode-
straat. De dieven namen een beeld-
scherm, twee toetsenborden en een
draagbare radio-cassetterecorder mee.
Op dit moment is nog niet bekend wie
de inbraak heeft gepleegd. De politie
heeft de zaak in behandeling.
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Nieuwe Renault 21 paart
comfort aan zuinigheid

In de loop van de maand mei zal de Renault 21 zijn opwachting in ons
land maken. Dat betekent een uitbreiding van het aanbod in de hogere
middenklasse. Het zijn zuinige auto's mede door hun zeer lage lucht-
weerstand.

Er zijn meteen al negen verschillende uitvoeringen beschikbaar door
een kombinatie van vijf verschillende motoren, twee types versnel-
lingsbakken en vier uitrustingsniveaus.

De carrosserie heeft het moderne stroomlijn-uiterlijk met aflopende
neus en hoge achterkant, waarbij een uitzonderlijk lage luchtweer-
stand is bereikt: Cx = 0,29 (TL uitvoering). Terwille daarvan is de
carrosserie aan de buitenkant glad afgewerkt en maken de schildbum-
pers voor en achter als het ware deel uit van de carrosserie. Ook de
onderkant is goed verzorgd. Een frontspoiler, die ook de afvoer van de
lucht uit het motorcompartiment bevordert, is in de schildbumper
ogenomen, het middenstuk heeft geen uitstekende delen en het achter-
gedeelte sluit daar goed op aan.

Mede dank zij die stroomlijning zijn
hoge prestaties mogelijk: een top van
176 km voor de TL uitvoering (56
kW/76 pk) met 5-versnellmgsbak en
200 km voor de TXE (147 kW/200 pk).
Ook de verbruikscijfers liggen gun-
stig: voor de 21 TL 5,3 liter per 100 km
bij 90 km/u constant, 6,8 liter bij 120
km/u en m stadsverkeer 9,1 liter per
100 km. Gemiddelde van deze drie
waarden 7.06 liter per 100 km )1 op
14,2).

De Renaults 21 hebben voorwiel-
aandrijving; de vier wielen zijn onaf-
hankelijk geveerd. Voor de nieuwe
(zelfdragende) carrosserie zijn twee ty-
pen voortreinen ontworpen. Daardoor
kunnen de verschillende motoropstel-
lingen toch aan de lopende band wor-
den ingebouwd. De 1721 cm3 grote ben-
zinemotor, die nauw verwant is aan
die van de Renault 9 en 11 met ernaast
gemonteerde versnellingsbak en
MacPherson voortrein wordt dwars
geplaatst. De 1995 cm3 benzinemotor
(er is ook een 2068 cm3 diesel) wordt in
de lengterichting gemonteerd, waarbij

de MacPherson voortrein een nieuw
element is in deze opstelling.

Alle uitvoeringen hebben een ach-
tertrein die verwant is aan de Renault
5 GT Turbo, met achterwaarts gerich-
te draagarmen en onafhankelijk ge-
veerde wielen. Vier torsiestaven ver-
zorgen de veer- en stabilisatorwer-
king.

De motoren
Zoals ik al vertelde heeft de toekom-

stige koper keuze uit vijf verschillende
motoren, drie benzine- en twee diesel-
uitvoeringen. Daarvan zijn de 1721
cm3 benzine- en de 2068 cm3 dieselmo-
toren al bekend, namelijk uit de Re-
nault 9 en 11 en uit de Renault 25
diesel.

De 1995 cm3 benzinemotor is een op-
merkelijke nieuweling, afgeleid van de
Renault 25 TS en GTS en de Renault
Espace. Het is een inspuitmotor, die
door de allernieuwste micro-electroni-
ca gestuurd wordt. Debenzine-inspui-
ting en de ontsteking zijn gekoppeld

en worden geregeld door een rekeneen-
heid. Bij het loslaten van het gaspe-
daal stopt de benzinetoevoer. Het sta-
tionaire toerental wordt automatisch
aangepast aan de behoeften van de
diverse ingeschakelde accessoires en
daarmee wordt ook voorkomen dat de
motor in koude toestand te snel draait.
Ook pingeldetectie, luchtdruk en ac-
cuspanningscorrectie verhogen het
rendement van deze motor.

Nieuw interieur
Het interieur van de Renault 21 is

geheel nieuw ontworpen en biedt vol-
op comfort. De voorstoelen zijn van
het type „monorail" met dicht bij el-
kaar geplaatste verstelrails, wat aan
de achterpassagiers beduidend meer
voetruimte laat. Bij de midden- en ho-
gere uitrustingsniveaus is de bestuur-
dersstoel in hoogte verstelbaar, bij de
topmodellen kan ook het stuurwiel in
hoogte worden versteld.

Net als bij de overige recente Re-
nault-modellen is voor de verwarming
en de ventilatie het principe van
luchtmenging toegepast. De verwar-
mingsradiateur is permanent in de
koelcirculatie van de motor opgeno-
men en de luchttoevoer wordt niet
door de rijsnelheid maar door een aan-
jager geregeld.

Met een lengte van 4,46 m, een
breedte van 1,71 m en een hoogte van
1,41 m kan de Renault 21 als een com-
pacte middenklasser worden be-
schouwd, die zeer beslist vele automo-
bilisten zal aanspreken. De exacte
prijzen zijn op dit moment nog niet
bekend maar zullen naar verwachting
liggen vanaf circa / 26.500,-. Voorlopig
wordt voor dit jaar gemikt op een pro-
duktie van iets meer dan 1000 stuks

per dag.

De succesvoile Nissan Sunny, waarvan er al meer dan acht miljoen zijn
geproduceerd.

Al acht miljoen
Nissan Sunny's

Nissan Motor Co. Ltd heeft zijn
8 miljoenste Sunny geproduceerd.

Sinds de introductie in 1966 (toen
nog als Datsun) is de Sunny in Japan
een van de meest populaire personen-
auto's geweest. Vanaf 1971 zijn er elke
twee jaar één miljoen Sunny's gepro-
duceerd. In 1983 was de Nissan Sunny
met 556.340 eenheden zelfs de meest
geproduceerde personenauto ter we-
reld.

Vannaf de introductie tot heden
heeft de Sunny vijf belangrijke model-
veranderingen ondergaan.

Sinds 1982 was er van de Europese automobielindustrie weinig nieuws te melden in de hogere middenklasse. De komst
van de Renault 21 serie brengt daar verandering in en het moderne, zuinige, concept biedt alle kans om een succes te
worden.

Nieuwe coupé van Subaru
heeft vierwielkracht

De Subaru L-serie Coupé met
desgewenst vierwiel-aandrijving,
is nu ook in Nederland verkrijg-
baar. Dit model heeft enkele dui-
delijke verschillen met de be-
staande sedan en stationwagon,
met name wat betreft carrosserie
en interieur. Er is veel aandacht
besteed aan de verlaging van de
luchtweerstand. Dat werd onder
meer bereikt door het aanbrengen
van een grotere voorspoiler onder
de bumper, een vlakker geplaatste
voorruit, een speciaal gevormde
achterruit, die wervelingen voor-
komt en een daaraan aangepaste
achterklep, vlakke flankafwer-
king en luchtgeleiders voor de
achterwielen. Opvallend is ook
het grote glasoppervlak van de
achterruit.

De coupes hebben een bijzonder lage
Cw-waarde van 0,32, wat voor het snel-
ste model een topsnelheid van 195
km/h mogelijk maakt bij betrekkelijk
•weinig windgeruis.

In het interieur - uitgevoerd in pret-
tige ruit - zijn voorin twee comforta-
bele sportstoelen gemonteerd, die de
bestuurder en zijn passagier ook bij
snel genomen bochten volop steun ge-
ven. De bestuurdersstoel is in vele
richtingen verstelbaar (lengte, rug-
leuning, hoogte, ledenverstelling) en
het stuur kan in hoogte worden ver-
steld.

De achterbank biedt in principe
twee zitplaatsen en er is een bagage-
ruimte van 550 liter. De achterbank
kan in twee gelijke delen worden om-
geklapt en dat biedt de mogelijkheid
de bagageruimte te vergroten tot 1.127

liter. De bagageruimte kan door mid-
del van een rolhoes worden afgedekt.

Drie motoren

De nieuwe Subaru Coupé die sinds kort in ons land leverbaar is.

Er zijn voor de Subaru Coupé drie
motoren beschikbaar, die overigens
ook in de sedan-modellen worden toe-
gepast. De lichtste is een 1.6 liter vier-
cilinder boxermotor met een vermo-
gen van 54 kW/74 pk. Hiermee is een
top van 160 km/h bereikbaar. Het ge-
middelde verbruik bedraagt 7,6 1/100
km ofwel l op 13,2.

De 1.8 liter injectiemotor levert e?n
vermogen van 77 k W/105 pk, goed voor
een topsnelheid van 180 km/h en een
gemiddeld verbruik van 7,5 1/100 km,
wat overeenkomt met l op 13,3.

De derde mogelijkheid is de 1.8 liter
turbo, die zowel met handgeschakelde
vijfbak als met een automaat wordt
geleverd en die biedt het maximum
aan trekkracht en prestaties. Het
maximum vermogen is 100 kW/136 pk
en de topsnelheid bedraagt 195 km/h.
Het gemiddelde verbruik van de hand-
geschakelde versie bedraagt 8,7 1/100
km (l op 11,5).

De krachtige turbo-modellen zijn
alle uitgerust met vierwielaandrij-
ving, wat wegligging en veiligheid ten
goede komt. Subaru heeft pioniers-
werk op dit terrein verricht. De ach-
terwielaandrijving kan worden bijge-
schakeld door middel van een druk-
knop in de versnellingshandel. In nor-
male, niet-kritische situaties kan na-
tuurlijk met alleen de
voorwielaandrijving worden volstaan.
Omschakeling van voor- naar
vierwielaandrijving kan ook tijdens
het njden plaats vinden.

De prijzen van de Subaru L-serie
Coupes variëren van / 25.995,- voor de
1.6 GL tot / 45.495,- voor de 1.8 4 WD
Turbo automaat.

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

'Telefoon 15186

Fa. Gansner&Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518

Deskundig advies.

Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

ff SLAGERIJ ARBOUW
HAt,TI*TRAATIÏ-ï04alMZAflOVOONT-ttL.(OIÏOT)l l*

HALTESTRAAT 12 - 2042 LM ZANDVOORT
TEL. (0207) 12616

Biefstuk
250 gr.

Schnitzel
gepaneerd 100 gr.

Achterham
100 gr.

Rosbief
100 gr.

Boterhamworst
100 gr.

Cornedbeef
100 gr.

Lever
100 gr.

Pekelvlees
100 gr.

7,25
1,69
2,45
2,95
0,95
1,75
1,60
1,95

• • • een vliegreis naar de
Dordogne
. . . bijna een jaar lang
gratis vlees

LIMOGRA B.V.
Vraag nadere inlichtingen bij ons in de
zaak.

DE NIEUWE PEUGEOT 309.
HARD OP WEG NAAR 'N OSCAR VOOR TH SUCCES.
Twee maanden geleden werd de Peugeot 309 in Nederland
geïntroduceerd. Nu zijn er in ons land al meer dan 5000 verkocht.
Een spektakulaire start in z'n klasse. Zo zijn we nu hard op weg
naar een zesde Oscar. Want we hadden er al vijf.

PMftl !lWt] !KRF J
Door toepassing van een onderhoudsvrije accu, bougies met koperen kern, tran-
sistorontsteking en zelfnastellende remmen kunt u dag en nacht op de 309
rekenen. Grote beurt: slechts om de 20.000 km. En het plaatwerk werd zo
grondig tegen corrosie beschermd dat de waardevastheid van
een Peugeot 309 tot in lengte van jaren is gegarandeerd.

Hoe minder weerstand een auto tijdens de rit ondervindt, hoe lager z'n brandstof-
verbruik zal zijn. De Peugeot 309 GL Profil verbruikt door z'n onwaarschijnlijk
lage CX-waarde van 0.30 slechts l op 20.8 bij 90 km/u constant*. Peugeot is wereldkampioen rally's

1985. Die rally-ervaring vindt u terug,
in onze serie-modellen. Dank zij
voorwielaandrijving, onafhankelijk
geveerde wielen rondom, lange
wielbasis en grote spoorbreedte be-
houdt de Peugeot 309 onder alle omstandigheden z'n rotsvaste wegligging.

De 309 GT met 105 DIN pk is goed voor 'n top van 190 km/u. Maar zo snel als hij
optrekt - van O tot 100 km/u in 10,4 sec. - zo snel staat hij (alshet moet) ook weer
stil. Het remsysteem is namelijk zeer ruim bemeten en bekrachtigd.

f 19.495,-Voor dat bedrag krijgt u 'n fraai gelijnde, 5-deurs auto met een
hoog prestatievermogen, veel comfort voor 5 personen en lage'
onderhoudskosten: de Peugeot 309. Kom naar onze showroom
en maak een proefrit.

Peugeot 309 standaard met 5 portieren in 7 uitvoeringen. Keuze uit
4 motoren, van 55 totlOS DIN pk. Prijzen zijn vanaff19.495,*

mcl. BTW. Aflevenngskosten f 450,-.* Verbruik
309 GL Profil volgens ECE-norm bij 120

km/u constant 1:15,8; in stadsverkeer
1:12,9.Wijzigingen voorbehouden.

Nooit eerder zag u zo'n compacte auto met zoveel binnenruimte.
Zelfs met z'n vijven in de Peugeot 309 is er voor ieder nog royaal be-
wegingsvrijheid. De forse vijfde deur geeft toegang tot een grote

bagageruimte
van 397 dm3./.
Zelfs 12 79
dm3 bij
neergeklap-
te achterbank

Êft
Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

lffi^, 5b*pt&m<UoU op lueo-*
Ll» 5 <-Wi * *



WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 1 MEI 1986 r-

SPORT KORT

Zeevissers op
Oosterschelde
[ ZANDVOORT - Op zondag 24 april
hebben de leden van de Zandvoortse
Zeevisvereniging een ideale visdag be-
leefd op de Oosterschelde.

Onder ideale weeromstandighede/i
werd een grote vangst behaald. De
wisselbeker werd deze zondag behaald
door D. Kreuger sr. voor de grootste
platvis, 32 cm. De meeste vis werd ge-
vangen door René Vissers die met vier
en een half pond gevangen vis naar
huis ging. De meest bijzondere vangst
had Rob Buys, die een geweldige
kreeft ving, op de Oosterschelde een
.weinig voorkomende vangst. De vol-
gende wedstrijd wordt gehouden op
zondag 10 mei om 16.00 uur op het
Zandvoortse strand.

Schaakclub houdt
Louis Bloktoernooi

ZANDVOORT - Op Hemelvaarts-
dag, donderdag 8 mei, organiseert de
Zandvoortse Schaakclub voor de zesde
maal het Louis Bloktoernooi. Het toer-
hooi wordt vanaf 9 uur 's morgens
gehouden in het Gemeenschapshuis
aan de Louis Davidsstraat.

i Ook dit jaar worden ongeveer 90
deelnemers verwacht. Schakers in alle
klassen kunnen aan het toernooi deel-
nemen, omdat men naar sterkte zal
worden ingedeeld. Aan iedere groep
worden drie fraaie prijzen uitgeloofd.
Om deel te kunnen nemen, dient men
zich uiterlijk dinsdag 6 mei aangemeld
te hebben via tel. 15721,13546 of 17272.
Het inschrijfgeld bedraagt tien gulden
per persoon.

Avondfietstochten
ZANDVOORT - Het is weer zover.

Op alle dinsdagavonden in de maan-
den mei en juni en op l en 8 juli orga-
niseert de RTC Olympia de Zand-
voortse avondfietstochten. Voor de 8e
keer zullen toeristische routes worden
uitgezet in de omgeving van de bad-
plaats. De start is telkens tussen 18.30
en 19.30 vanuit Strandpaviljoen 8
„Trefpunt". De afstand per avond
welke afgelegd dient te worden is on-
geveer 30 km.

Bij het volbrengen van 4-6 of 8 toch-
ten ontvangt de deelnemer een aange-
paste beloning. De inschrijf kosten zijn
ook dit keer laag gehouden wat bete-
kent de eerste twee tochten f2,- per
persoon en de overige tochten ƒ l,- per
persoon per avond. De organisatie
gaat er ook nu van uit enkele honder-
den te kunnen trekken, die met veel
plezier de fraaie routes zullen uitrij-
den. Een tijdslimiet is niet vastgesteld,
dus dat wordt genieten van de omge-
ving. De eerste toeht is op 6 mei a.s.
Op zaterdag 10 mei is Zandvoort de
startplaats van de landelijke fietsdag.
Voor de zesde maal wordt deze gehou-
den en het vertrek is vanuit strandpa-
viljoen 8 tussen 9.00 en 13 uur. De
afstand is 45 km en de deelnemers uit
Zandvoort sluiten aan op de Haarlem-
se route. De RTC Olympia is verder
actief in vele tochten waarover tijdig
bericht zal komen.

Toyota-cup redt clubraces
ZANDVOORT - Races om het Nederlands Autorensport kampioen-

schap zijn niet meer de attractieve sportevementen van voorheen. Wat
over is zijn de clubraces die als verplichte nummers moeten worden
opgevoerd. Geen vol bezette startvelden meer en enkele titelkandida-
ten hebben geen of nauwelijks concurrentie. De organiserende Neder-
landse Autorensportvereniging mag zich in dit verband nog gelukkig
prijzen met de merkenrace. Want deze strijd om de Toyota Starlet Cup
heeft nog de ingrediënten die Zandvoort zo nodig heeft: spanning en
sensatie.

Voor sensatie zorgde Ronald van de
Zande. Het zesentwintig wagens tel-
lende veld was nauwelijks een kilome-
ter op weg toen de Toyota-rijder aan de
kop van het veld door de lucht vloog.
Terwijl de ongedeerde rijder in omge-
keerde positie verwoede pogingen deed
een uitgang te vinden stoof het veld
wonder boven wonder veilig langs de
schroothoop.

Of dit nog een tweede keer zou luk-
ken wachtte de wedstrijdleiding niet
af. De pace-car drukte de snelheid en
de baanvegers konden aan het werk.
toen het gas weer op de plank mocht
stoof trainingssnelste Jaap van de
Ende als eerste weg. Maar de moeilijk-
heden waren nog niet over. Halverwe-
ge kregen de rijders met een tweede
hindernis te maken. Op zich is regen
niet zo erg, maar op slicks wordt het
wel erg glad. Hans Deen leek zich aar-
dig op zijr. gemak te voelen.

De anti-slipspecialist klom van de
vijftiende plaats op naar de vierde.
Maar met de kopgroep in zicht werd
hij wat al te gretig en gleed in de grint-
bak van de Panoramabocht. Het zou
de verzamelbak van Toyota's worden.
Maar liefst zes rijders kwamen erin
terecht.

Van de strijdlustige renners was uit-
eindelijk Jaap van de Ende de snelste,
gevolgd door John Vos en Pred Fran-
kenhout. De als vierde geëindigde
Evert Bolderhey is eveneens het ver-
melden waard. Hij liet 2.04,97 als snel-
ste ronde afdrukken. Aanzienlijk snel-
ler dan het eerste optreden van de
Toyota's met een beste tijd van Fred
Krab van 2.06,61.

Evenals collega Deen bleek anti-
slipspecialist Frans Vörös zich uitste-
kend thuis te voelen op de gladde piste.
Lange tijd voerde de Zandvoorter het
veld bij de formule Ford 1600 aan, tot
hij m de „banana split" werd genomen
door Delmonte rijder Jaap Bokhoven.

Maar de tweede plaats bracht Jan
Lammers Junior Racing tot twee
punten van de als derde geëindigde
lijstaanvoerder Gert Valkenburg.

Bij de produktietoerwagens greep
Hans Hugenholtz jr. opnieuw net
naast de totaalzege. Bij de ppeningsra-
ces was Jeroen Hin m zijn Mercedes
oppermachtig en nu was het de BMW
352i van Arie Ruitenbeek die de Mit-

subishi Starion voor bleef. Maar Hu-
genholtz hoeft er niet over in te zitten.

Met twee klasseoverwinningen lijkt
hij regelrecht op het kampioenschap
af te stevenen.

Voor Carly Pellinckhof -werd de su-
pertoerwagen-race een grote teleur-
stelhng. In zijn Mazda RX 7 ging de
Zoetermeerder onbedreigd over de fi-
nish. Toch zou Arthur van Dedem als
winnaar worden gehuldigd, omdat
Pellinckhof bij de start een strafmi-
nuut had opgelopen.

Maar hij liet zich de zege niet zo-
maar afpakken en tekende protest
aan. „ik ging achter Van Dedem aan,
dus hoe kan ik dan als enige te vroeg
zijn gestart?", zo vroeg hij zich af.

Sensatie aan het begin van de races. Ronald v. d. Zande belandde na nog geen
kilometer via een salto langs de baan. FOTO DICK LOENEN

Volendam te sterk voor ZVM
VOLENDAM - Zandvoort-

meeuwen is er zondag niet in ge-
slaagd het dreigende degradatie-
gevaar in te dammen. Tegen kop-
loper Volendam was de grote inzet
niet voldoende om tot punten te
geraken. Het technisch betere Vo-
lendam won dan ook terecht met
3-1 en lijkt op weg naar de titel.

Op een goed bespeelbaar veld begon
Volendam direkt aanvallend en dat le-
verde een hoekschop op waaruit niets
ontstond. Zandvoortmeeuwen loerde
op een snelle uitval en daaruit kwam
snel een verrassende 0-1 voorsprong.
De snelle uitworp van Bert Leijen-
horst werd met het hoofd verlengd
door John van der Zeijs en Sander
Schuurman liet de Volendamdoelman
kansloos, 0-1.

Bijna was er een tweede Zandvoortse
treffer geweest toen Bert Leijenhorst
door de Volendam defensie soleerde.
Zijn inzet werd echter nipt tot hoek-
schop gewerkt. Volendam kreeg na-
dien steeds meer grip op de strijd en
drong Zandvoortmeeuwen ver terug.

In de vijftiende minuut moest de
Zandvoortse defensie capituleren en
Kes maakte gelijk, 1-1. Vele hoek-
schoppen daalden op het Meeuwen-
doel neer en Ben Visser moest enige
malen handelend optreden wat hem
foutloos afging. Een uitval van de
Zand voor ters gaf I var Steen een
schietkans en dat schot kon met moei-
te onschadelijk worden gemaakt.

In de 28e minuut wierp het Volen-
damse overwicht vruchten af en was
het Kwakman die met een geweldig

schot 2-1 op het scorebord bracht. Het
technisch goed voetballende Volen-
dam bleef de overhand houden en
zorgde vlak voor de rust voor een veili-
ge 3-1 stand. De strafschop die daar-
voor nodig was, was wel zeer dubieus
daar tijdens een kopduel tussen Frans
Post en de spits beiden neergingen en
de scheidsrechter strafschop gaf. Vis-
ser had geen kans op de inzet van Mo-
lenaar.

In de rust begon het te regenen en
dat heeft de gehele tweede helft ge-
duurd. Dat kwam het spelpeil niet ten
goede daar het veld zeer glad was. Vele
glijpartijen en zelfs een tiental minu-
ten werd de strijd onderbroken door
hevig onweer. Na deze stop heeft
Zandvoortmeeuwen nog wel van alles
geprobeerd om een punt mee naar
huis te nemen maar het zat er niet in.

Enerverend schoolvoetbaltoernooi
ZANDVOORT - Onder rede-

lijke weersomstandigheden is af-
gelopen week het schoolvoetbal-
toernooi verspeeld. Voor de tweede
keer stond er ook een meisjestoer-
nooi op het programma en dat
werd opnieuw een groot succes.

Een wat mindere techniek wordt
door de jongedames gecompen-
seerd met een tomeloze inzet en
dat levert veel kijkplezier op. Bij
de meisjes was de winst voor de

Oranje Nassauschool en bij de jon-
gens zegevierde de Van Heuven
Goedhartschool.

Op de velden van Zandvoortmeeu-
wen aan de Van Lennep weg ging bij de
meisjes de Plesmanschool na de eerste
dag fier aan de leiding met vier pun-
ten. De Oranje Nassau volgde goed
met drie punten. De volgende speeldag
zou een goede worden voor de Oranje
Nassau daar eerst de Beatnxsc'.ool
verslagen werd en ook de confrontatie
met de Plesmanschool in winst werd

omgezet. Op de laatste speeldag wisten
de Oranje Nassaumeisjes hun top-
vorm vast te houden en opnieuw wer-
den beide wedstrijden gewonnen.
Kampioen dus de Oranje Nassau en
die kwam voor het eerst m het bezit
van de fraaie, door de gemeente be-
schikbaar gestelde wisselbeker. De
Van Heuven Goedhart en de Plesman
eindigde gelijk doch door een beter
doelsaldo werd eerstgenoemde tweede.

Bij de jongens stond na een dag spe-
len al vast dat het een heel interessant
toernooi zou worden. De Beatrix

De kampioenen bijeen. De meisjes van de Oranje Nassauschool en de jongens van de Van Heuven Goedhartschool.

kwam sterk uit de startblokken en
pakte tweemaal de winst. De sterke
teams van de Hannie Schaftschool en
de Van Heuven Goedhart, kwamen te-
gen elkaar niet verder dan een 0-0 ge-
lijkspel. De kampioen van vorig jaar,
de Oranje Nassau leed direct een 1-0
nederlaag tegen de Hannie Schaft. Op
de tweede dag zorgde de Hannie
Schaft voor twee overwinningen en
kwam daardoor aan de leiding, ge-
volgd door de Van Heuven Goedhart
en de Beatrix. Op de laatste dag stelde
de Van Heuven Goedhart het kampi-
oenschap veilig door in twee sterke
partijen te zegevieren. De Hannie
Schaft won de eerste wedstrijd maar
verloor met 1-0 van de Beatrixschool.
Ondanks de nederlaag van de Hannie
Schaft was een tweede plaats voor dit
team weggelegd. Door twee fraaie
overwinningen kwam de Oranje Nas-
sau op de derde plaats terecht voor de
Beatrix. De wisselbeker ging dus niet
voor de derde maal achtereen naar de
Oranje Nassau en dat betekent dat
deze fraaie beker, die al vanaf 1966 in
roulatie is voorlopig nog geen defini-
tieve eigenaar kent.

Hulde dus voor de kampioenen
maar een even groot compliment aan
alle andere teams, vooral de kleinere
scholen waar het soms moeilijk is om
een elftal op de been te brengen. Voor-
zitter Weidema merkte terecht op tij-
dens de prijsuitreiking dat je alleen
maar kampioen kunt worden als je
tegenstanders hebt om tegen te spelen.
De organisatie was zich er ook dit jaar
weer van bewust dat zonder medewer-
king van velen zo'n toernooi niet te
houden is. Zo waren de scheidsrech-
ters Stokman, Daane, Schilpzand en
Halderman drie dagen present om het
geheel goed te begeleiden en ook het
Rode Kruis droeg haar steentje bij.

Eindstand meisjes: 1. Oranje Nassau
11 pnt.: 2. Van Heuven Goedhart 8
pnt.; 3. Plesman 8 pnt.; 4. Nicolaas 7
pnt.; 5. Hannie Schaft 3 pnt.; 6. Maria
3 pnt.; 7. Beatrix 2 pnt.

Jongens: 1. Van Heuven Goedhart
10 pnt; 2. Hannie Schaft 9 pnt.; 3.
Oranje Nassau 8 pnt.; 4. Beatrix 8 pnt.;
5. Nicolaas 4 pnt.; 6. Plesman 3 pnt.; 7.
Maria O pnt.

ZANDVOORT - Het volleybal-
programma zit er bijna op en za-
terdag jongstleden stonden de
laatste thuiswedstrijden te wach-
ten voor Sporting OSS. Daarbij
werden redelijke resultaten be-
haald.

Het vierde damesteam werkte twee
wedstrijden af en verloor met 1-3 van
die Raeckse 9 en speelde 2-2 gelijk te-
gen Die Raeckse 7. In de eerste wed-
strijd gaf Sporting OSS goed partij
(naar kon desondanks niet tot winst
komen. Alleen de tweede set wist Spor-
ting winnend af te sluiten door goed
aanvalsspel. Voor het overige was

Sporting op dreef
Sporting OSS niet opgewassen tegen
het sterk spelende Die Raeckse. Tegen
Die Raeckse 7 speelde Sporting OSS
een gelijkwaardige partij volleybal en
aangezien beide teams twee sets wis-
ten te winnen eindigde deze wedstrijd
in 2-2. Het tweede damesteam had wei-
nig moeite met Spa.arne '75 3 en won
op eenvoudige wijae. Slechts één set
werd spelenderwijs weggegeven, waar-
door het een vier-setter werd die uit-
eindelijk met 3-1 werd gewonnen.

Ook het derde damesteam moest vier
sets spelen maar die kwamen tot een 1-
3 verlies. Vier sets ook voor het tweede
herenteam dat echter won. In de eer-
ste twee sets draaide dit team op volle
toeren en bracht tweemaal 15-11 op
het scorebord. In de derde set was
Sporting uitgeblust en kon niet tot
goed spel komen. Spaarne rook een
kans en benutte die ten volle door de
setwinst op te eisen. Sporting OSS
herstelde zich in de vierde set en met

gevarieerd volleybal werd de tegen-
stander tot opgave gedwongen. Het
derde herenteam pakte een reglemen-
taire 3-0 zege doordat het sterke Ken-
nemerland te laat aan de start ver-
scheen. De wedstrijd werd nu vriend-
schappelijk gespeeld en dat leverde
een overtuigende Sporting zege op.

Het jongens-mixteam speelde met
OVRA en won met 3-0, Via zeer sterk
spel nam de Zandvoortse jeugd snel
een voorsprong en stond die niet meer
af. Uit de setstanden 15-5,15-7 en 15-11
blijkt duidelijk het overwicht van
Sporting OSS.
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Op de foto de gehele Zeeschuimerploeg na afloop van een training in De Duinpan TOTO BERLOTT

Zeeschuimers-A promoveert
ZANDVOORT - Zondag werd het feest bij de Zandvoortse zwemvereniging De Zeeschuimers. De

gehele A-ploeg bestaande uit: Ria Willemse, Ingnd v.d.Fits, Patricia Heeremans, Wendy Kater, Marja
Molenaar, Barbara de Wit en de jongens: Hans Jansen, Wander Halderman, Onno Joustra, Stan
Steegeling en Jaco Koning is gepromoveerd naar de hoogste divisie van de KNZB.

In deze hoogste afdeling van de KNZB (vergelijkbaar met eredivisie voetbal) bevinden zich slechts
vijftien clubs, die regelmatig elkaar bekampen om de hoogste eer.

De geweldige prestatie van deze Zandvoortse zwemmers(sters) werd bereikt in vier competitiewed-
strijden. Deze promotie betekent eveneens een opsteker voor de trainer van de A-ploeg, George
Sieverding die in belangrijke mate heeft bijgedragen tot dit succes.

Op dezelfde dag promoveerde de 'B'zwemmers van de Zeeschuimers van de F naar de E competitie.
Een derde promotie werd geleverd door de jeugd van 1969 en jonger. Zij gaan van de derde naar de twee-
de divisie, ook op weg naar de hoogste trede. Bijzondere prestaties van een succesvolle vereniging.

Zondag staat de zeer belangrijke uit-
wedstrijd op het programma tegen
DTS dat één punt minder heeft. Uit de
derde klasse degraderen twee teams,
dus minstens een gelijkspel is gewenst.

Wat de jeugd betreft van Zandvoort-
meeuwen gaat dat een stuk beter. Na
het kampioenschap van de Al junio-
ren een tweetal weken geleden behaal-
de nu de A2 junioren de titel. Evenals
de Al junioren werd dit resultaat be-
haald met een doelsaldo van ruim
honderd. Wat de toekomst betreft zit
Zandvoortmeeuwen dus wel goed.

De stand: Volendam 20-30; SVW'27
20-28; Alcm. Victrix 20-24; LSVV 20-21:
HSV 20-20; West Frisia 20-19; De Val-
ken 20-19; KGB 20-18; Zandvoort-
meeuwen 20-17; WGW 20-17; DTS 20-
16; SRC 20-11.

Handbalmeisjes
worden hedankt

ZANDVOORT - Alle medewer-
kers aan de collecte van de Neder-
landse Hartstichting worden door
het bestuur van de Zandvoortse
afdeling hartelijk bedankt voor
hun inzet. Hoewel het niet gebrui-
kelijk is de collectanten met name
te noemen wordt graag ditmaal
een uitzondering gemaakt voor de
meisjes van de handbal vereniging
die op zaterdag 19 april m het
dorpscentrum hebben gecollec-
teerd.

De moeite van alle medewerkers
is ruimschoots beloond. De collec-
te heeft een bedrag van f. 15.468,30
opgebracht, hetgeen ruim twee
duizend gulden meer is dan vorig
jaar.

Bridgenieuws
ZANDVOORT - Door de leden van

de Zandvoortse Bridgeclub werd on-
langs de derde wedstrijd in de vijfde en
tevens laatste competitie gespeeld. In
de A-lijn eindigde mevrouw De Leeuw
en de heer Braun met 58,93% op de
eerste plaats. Het team bestaande uit
de heren De Leeuw/Reijer werd twee-
de met 58,33 %, gevolgd door het koppel
Emmen/Sjouwerman met 54,02%. Na
drie wedstrijden staat het team De
Leeuw/Braun op kop gevolgd door de
dames Berghoff/Stocker.

Met 62,50 % ging bij de B-lijners de
overwinning naar de familie Hogen-
dijk. De dames Dear/Paap, de win-
naars van vorige week, eindigden deze
maal op de tweede plaats met 55,71%.
De derde plaats was voor mevrouw
Groen en de heer Veldhuizen met
53,21%. De dames Dear/Paap voeren
de B-lijn aan, gevolgd door de dames
Hagen/Menke.

In de C-lijn wonnen de dames Van
Os/Saueressig opnieuw met een hoge
score: 61,31%. De tweede plaats was
voor de dames Van Duijn/De Roode
met 57,14%, derde werd het team Van
der Moolen/Oostermeijer met 54,17%.
Lijstaanvoerders zijn de dames Van
Os/Saueressig, de familie Loos staat
thans op de tweede plaats.

Mevrouw Notterman en de heer Van
der Veen behaalden de eerste plaats m
de D-lijn met 58,33%, gevolgd door de
dames Haverkate/Rudenko met
54,76 % en de dames Van der Bos/Ha-
vinga met 48,81 %. Het team Van der
Bos/Havinga voert de D-lijn aan. De
familie Verburg bezet de tweede
plaats.

Uitslag loterij
ZANDVOORT - Op de Oranje Nas-

sauschool heeft onlangs de jaarlijkse
loterij plaatsgevonden. De uitslag is
inmiddels bekend en luidt als volgt:
no. 2794 - eerste prijs: computer met
data recorder
no. 2214 - tweede prijs: koffiezetappa-
raat
no. 1307 - derde prijs : fotocamera
no. 3385 - vierde prijs: elektrisch gour-
metstel
no. 1604 - vijfde prijs: tent

B asketbaltoer nooi
ZANDVOORT - De Zandvoort-

se basketbalvereniging The Lions
heeft voor aanstaande zaterdag
en zondag een fantastisch toer-
nooi georganiseerd dat zijn weer-
ga in Nederland niet kent. Onder
leiding van vier enthousiaste le-
den namelijk, Rob Kiburg, Jan
Piet Paap, Herman Leising en Pe-
ter Siertsema en de twee niet-le-
den Piet en René Leeg water woedt
in de Pellikaanhal en de Van Pa-
géehal een groots mini-basketbal-
toernooi gespeeld onder de slogan:
„The Lions draagt de jeugd op
handen."

De voorbereidingen begonnen al
maanden geleden met het aanschnj-
ven van alle verenigingen m Neder-
land welke mini-basketbalteams heb-
ben. Door middel van een antwoord-
kaartje konden die clubs laten weten
wel of geen interesse te hebben. Tot
aan de sluitingsdatum, 20 maart, wa-
ren er maar liefst 48 verenigingen die
inschrven. Tot grote verbazing en ook
vreugde van de toernooicommissie
van The Lions, kwamen nadien nog
een aantal inschrijvingen binnen
waardoor het aantal deelnemende
teams op 65 kwam. Door dit enorme
aantal was de Zandvoortse club ge-
noodzaakt, behalve de Pellikaanhal,
de Van Pagéehal, erbij te trekken. Op
zaterdag wordt gespeeld van 9.00 uur
tot 19.00 uur en op zondag dan alleen
in de Pellikaanhal van 09.00 uur tot
17.00 uur.

The Lions maakte een poule-mde-
ling waarbij elk team minimaal vier
wedstrijden speelt om daarna via een
afvalsysteem tot dagwmnaars te ko-
men. Het is de bedoeling om zoveel
mogelijk teams te laten spelen tegen
teams waarvan zij het bestaan met
eens weten. De kinderen die iets bijge-
bracht worden van het basketbalspel
zullen scheidsrechters aantreffen die

de instructie hebben meegekregen om :
vooral opbouwend te fluiten. De teams
komen van overal uit Nederland zoals'
Groningen en Maastricht. Het aantal -
kinderen dat aan dit evenement deel-*
neemt is ongeveer 750 en die zullen]
meer dan 110 wedstrijden afwerken^
Allen krijgen een herinnering mee
naar huis zoals vaantjes, buttons ert l

posters. The Lions zijn erin geslaagd;'
om het kostenplaatje dekkend in te -
vullen. Voor de deelnemende vereni-
gingen zijn geen inschrijfgelden ver-
schuldigd, maar die kosten zullen door •
sponsors worden opgebracht. Daartoe ' '
heeft vooral de Zandvoortse middenj
stand een belangrijk steentje bijgedra-
gen met als grote sponsor Coca Colai

De organisatie die dit grootse gebeu;-
ren heeft weten te realiseren zijn nog
steeds enthousiast bezig met de laatste
voorbereidingen en hopen dat velen de
weg naar de Sporthallen zullen vilt
den. De eerste reacties zijn in ieder
geval grandioos.

Het geheel wordt omlijst op zater- ,
dagavond met een wedstrijd tussen
oud-basketbal sterren. Het team van
jaren geleden. Levi's Flamingo's uit
Haarlem treedt dan aan tegen de oud-
Lions dat toen successen oogstte in de
hoogste basketbalklasse. Bij de Haar- ,
lemmers zullen aantreden Kees AkeÈ-
boom. Jan Schappert, Eef Halewjjiï,
Enk Jager, Wim Franke, Adriaah
Helmig, Tree Marnoneaux en Hank
Smits terwijl de coaching wordt ver-
zorgd door Jan Janbroers. Het Zand-
voortse team kent zeker niet minder
bekende namen. The Lions spelen ih
de volgende opstelling: Lex Kroder,
Frans Stiphout, Roy Leysner, Roei
Tumstra. Karel Vrolijk, John Epker
en Paul Hoeksema. Coach is Henny
Blom. Voorwaar een elite gezelschap
dat zeker wel m staat zal zijn om enige
.staaltjes van topbasketbal te laten
zien. Als scheidsrechter zal in ieder .
geval aanwezig zijn Piet Leegwater.
De strijd van de oudgedienden begint
om 20.00 uur.

Een weekend dus vol basketbal-promotie, waarbij The Lions hoopt deze sport •
in Zandvoort weer in de lift te krijgen.
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1 mei-viering
's Middags 14.00 uur voor de

ouderen m.m.v. het koor van de
Zandvoortse Operettevereniging.

3s Avonds 20.00 uur het
Kleinkamer Kwartet

kabaret van de IVO-MAVO.

Als nagerecht dansen
bij muziek van 'Base'.

School B (Gemeenschapshuis).

PvdA
afd. Zandvoort
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De Volvo 340 DL. Luxe met een lange adem
Dtit luxe betaalbaar is en ook nog

een lang leven heelt, bewijst de Volvo 340
DL. Deze uiterst complete Volvo biedt
luxe die u normaal gesproken in duurdere
middenklasse auto's aantreft. En dat het alle-
maal nog completer kan, laat
de Volvo 340 DL Special zien.

Die heelt onder andere
een centrale portiervergren
deling extra. Maar boven
al is de Volvo 340
DL natuurlijk een
echte Volvo.

Dus op en top

betrouwbaar, niet een lange levensduuren
een hoge inruilwaarde. Leverbaar als 3- en 5-
deurs Hatchback of Sedan met 1.4 of 1.7 liter
benzinemotorof met zuinige 1.6hterdiescl.
Hij staat klaar voor een comfortabele proefrit.

Investeer in een Volvo 340 DL.Vanaf f22.070,-.

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto!!!

OFF. FORD Service-Verkoop Dealer

Autobedrijf J. JONGSMA
Curiestraat 8 Zandvoort (N.-Noord)

Telefoon: werkplaats-magazijn: 12323,
showroom: 13360.

AUTOMOBIELBEDRIJFH.R KOOIJMAIM BV.
Brederodestraat 6-10. Telefoon 02507-13242. ZANDVOORT

KRETA IN DE AANBIEDING
1 week ƒ595
2 weken ƒ 695 VERTREK OP 9 MEI A.S.
In een van de mooiste perioden van het seizoen (nog niet té warm) doen wij het wondermooie
Griekse eiland Kreta in de aanbieding!
Een week verblijf in een appartement in de omgeving van Aghios Nicolaos kost u slechts
ƒ 595 per persoon. De minimale bezetting is 2 personen per appartement. Twee weken
kosten slechts 695 gulden.
U kunt een keuze maken uit de volgende appartementen:
Athanati en Papamichalis (beide met zwembad), Ririca, Lukaki, Iliada, Popi, Xezonakis
(spreek uit: Zeezonakies), en Manolis.
Uiteraard zolang de voorraad strekt en de keuze is beperkt, dus reserveer snel!
Mochten de appartementen vol zijn, dan kunt u nog gebruik maken van ons speciaal
familiehotel PSAROS in Chersonissos. De speciale prijs bedraagt ƒ 695 (logies/ontbijt); 2
weken ƒ 895,-

INBEGREPEN IN DEZE PRIJZEN:
- retourvlucht Amsterdam-Heraklion per Martinair
- transfers naar uw appartement of hotel
- verblijf in appartement op basis van logies of
- verblijf in hotel Psaros op basis van logies/ontbijt
- diensten van Nederlandse reisleiding

HOE KUNT U BOEKEN?
Rechtstreeks per telefoon of aan de balie van ons hoofdkantoor Wibautstraat 131,
Amsterdam.

Tel. 020-5626265
Lid ANVR en Garantiefonds Reisgelden

De specialist
in al uw

bloemwerken

Alles voor
binnen en
buiten bij
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

OP DE KLEIN-
VERPAKKING

3 KG DENKADOG 2 KG DENKADOG
VLEESBROKKEN SMULDINER
VAN f. 9,25 VOOR VAN f. 6,85 VOOR

f. 4,63 f. 3,43
2 KG DENKADOG 2 KG DENKADOG
PUPPYBROKKEN SMULBROKKEN
VAN f. 8,45 VOOR VAN f. 6,65 VOOR

f.4r23 f. 3,33
DENKADOG. ALLE HONDEN

PRATEN ER OVER

DENKADOG KENNISAAAWNGSBON
(Max. 2 verp. per klant)

-, U ZAG HET IN HET
ü PROGRAMMA

> „DIERENMANIEREN"
D van
£ MARTIN GAUS
Tl

Z Balans voeding
7\ van levensbelang
> voor elke hond>
S Gratis boekje verkrijgbaar
D bij uw Denkadog-dealer
S in Zandvoort

DIACONIEHUISSTRAAT 36 - ZANDVOORT

(zijstraat Haltestraat)

Hondenkapsalon ,,ELSE Molenaar
gediplomeerd trimster .
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

muienacii
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SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie: •
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze.overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5,- in rekening ge-
bracht

• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2.50 m rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

Vakbekwaam
THUISNAAISTER heeft weer
tijd voor het bekleden van
oankstel, kussens v boot en
caravan Tel 023-322961

VEHUREN'
Plaats eens een advertentie

in een Duits dagblad
Inl/folder 0172043719

* Weggelopen grijs cypers
poesje, + 6 mnd oud, omg
van Speijkstr/Spoor. Gaarne
terug te bez bij Aleven, v
Speijkstraat 22, tel 19592

* Wie wil mij vr v 30 jr af en
toe gezelschap houden bij
het wandelen, fietsen, joggen
e d Br o nr 798-74395 bur.
v d blad

* Toonkunstkantoor Z'voort,
uitvoering op dond., 15 mei m
Herv kerk Stabat Mater en
Gloria

Zonnestudio
Kapsalon

Passage 42
k Lichaamssnelbruiner

40 minuten ƒ 40,
abonnement 3x ƒ 100

*• Gezichtssnelbruiner
20 minuten ƒ 10,
abonnement 4x ƒ 30

*• Zonnebank/hemel
20 minuten ƒ 8,50,
abonnement 1Óx ƒ75.
Openingstijden Studio
maandag t/m vrijdag

Ook 's avonds geopend
Openingstijden Kapsalon
dinsdag t/m zaterdag en

vrijdag t/m 21 00 uur
Wij werken op afspraak.

Tel 02507-12500

Tot ziens,
Ellie, Edith en Ben

Voor uw originele party
en uitstapjes op het water

v' Grachtenrondvaart op zondag om 1500 uur '
REDERIJ HAARLEM - TELEFOON 023-357723

MEDEDELING
In verband met Hemelvaartsdag zal in de week
van 5 t/m 9 mei a.s. de krant één dag eerder
verschijnen en wel op woensdag 7 mei.

De opgaven voor Micro-advertenties dienen
hierdoor uiterlijk vrijdag 2 mei vóór 15.00 uur in
ons bezit te zijn.

UITGEVER WEEKMEDIA

* Elek naaim ƒ85; hand-
naaim ƒ 50, kinderb ƒ 50, kirj-
derbox ƒ 40, fietsstoeltje ƒ 20,
geiser ƒ50, zinketeil ƒ20,
m f iets ƒ 80 Tel 02507-17421

* Garage te huur gevraagd
bij het v Fennemaplem Tel
02507-18068

* Gevraagd Luxaflex, breed
137 cm, hoog 165 cm Tel
14628 •

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
in alle stijlen, ook Mechels en
Henry II Laagste prijzen'
Leidsestraat 122 Dag tel
02520-20993 Koopavond

* HOERAi HOERA' HOERA'
Harry Faase, 8 jaar heeft zijn
eerste diploma reddend
zwemmen

* Inschrijving 1+2 mei in de
Sporth Badhoevedorp van
19-20 uur, loopdatum 27-30
mei, Avondvierdaagse Inl
tel 02968 6222 of 4039

KENGEN ANTIEK, uw adres'
voor mooie, functionele antië-
ke meubelen Geopend do'-
vr en za van 1030 - 1730
uur Rijksstraatweg 75, Sas-
senheim 02522-14682
Een betrouwbaar adres

Laat nu prachtige portret-
tekening maken naar foto, u
koopt alleen als u tevreden
bent Tel 15335

* Ook in mei een verrassend'
programma bij de ver Vrou-
wen van Nu Wordt lid en belt
u eens met ons, onder nr
16085 of 14462

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld'
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit'
voorkomt vertraging in de be-
handeling

* Te koop aangeb z g a n
paar Mohawks, m t 39'/2-40
Prijs n o t k Tel 13568

* Te koop Biedermeier eet-
hoek met ovale tafel en zes'
stoelen Tel 15178

* Te koop diverse stuks po-
sitiekleding, mt38, o a panta-
lons ƒ 15, japon ƒ 20, over-
gooier ƒ 25 Tel 14087

* Te koop golfclubs, i z g s t ,
heren-set 13 clubs -f tas, da-
mes-set 12 clubs; tevens
golfbanen, ƒ2,75 pst Tel
02507-18698

* Te koop leren herenjas,
maat 52, ƒ 65, 2-pits gasstel,
wit, ƒ 20. Tel 16154

* Te koop massief grenen
kinderledikant, ƒ 60 Gevr
naaister voor kl verstelwerk.
Tel. 17434

* Te koop Philips radio +
boxen, eenvoudige bedie-
nmg, z g a n , ƒ 75 Tel 14087.

* Te koop nbcord bankstel,
beige, 2x 2-zits of 4-zits Tel
I9509

Te koop zeilboot Vaunen mcl.
dekzeil en Atlanta hellmgtrai-
ler Pr n o t k Tel 17964

T h ZOMERHUIS ƒ 550 p m ,
mcl. Br o. nr. 798-74397 bur.
v d blad

Timmerbedrijf
R. F. Lammers -

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk Tel 023-364168,
bgg 023-381378

* T k gevr. stevige, ouder-
wetse linnenkast o.id Bel
15052 of 14643 -

* T k leren dames combi-
motorpak, mt 38, ƒ150, re-,
genpak, ƒ 50, laarzen, ƒ 50,
heren motorlaarzen, mt 45,
z g a n , ƒ50 Tel 14992.

* T k rijlaarzen, mt 45, cam-
ping-gasstel, 2-pits met on-
derstel, voetbalschoenen, mt
41 met verschillende scheen-
beschermers. 02507-17593

5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander
huisraad te koop9 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bi| het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300.- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zi|n voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag

Naam

Adres . . .

Telefoon ..

Postcode .... Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij.

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort
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ZANDVOORT - Na een va-
kantie van zes weken in Ne-
derland te hebben doorge-
bracht, was de Amerikaan
Vance Bryan er van overtuigd
dat het Nederlandse leefkli-
maat hem uitstekend zou be-
vallen. Hij besloot dat hij voor-
lopig liever in ons land woonde

- dan in zijn geboorteland, de
Verenigde Staten. De voor-
naamste reden hiervoor was

- dat de politiek van Reagan
' hem niet aanstond. Het leek

hem bovendien een interes^
santé ervaring en een goede
gelegenheid om zijn horizon
verbreden.

"Naar mijn mening worden de be-
grippen "vrijheid en rechtvaardig-
heid", waar de Verenigde Staten toch

J voor staan, in Nederland veel beter in
«praktijk gebracht. In Amerika wordt
"riet individu veel meer aan banden ge-
^egd. Ook de persvrijheid is hier groter
'dan in de V.S. Eén van de dingen
waaraan ik in Nederland wel erg
moest wennen was de Burgerlijke
Stand, dat begrip kennen wij héle-
maal niet.

Het feit dat ik Zand-
voort als woonplaats koos is niet zo
verwonderlijk. Ik ben namelijk ge-
trouwd met een geboren en getogen
Zandvoortse, Henrëtte Penaat. Onze
tienjarige zoon Seth spreekt inmiddels
natuurlijk vloeiend Nederlands, hij
gaat hier naar de lagere school. Maar
ik heb er nog steeds moeite mee, het is
geen gemakkelijke taal. Dat komt na-
tuurlijk ook omdat zoveel mensen hier
goed Engels spreken. Mijn Nederlands
is gewoon altijd slechter en als het
gaat om het afsluiten van contracten
of het maken van afspraken, speel ik
)tiet liever "safe" en doe dat in het En-
g^els om misverstanden te voorkomen.

Veel werk
"Het was voor mij niet moeilijk om

werk te vinden. In Amerika had ik
jarenlang een belichtingsmaatschap-

pij (een bedrijf dat de belichting ver-
zorgt bij shows) gehad. Toen ik hier
kwam gold ik een beetje als de expert
en ik vond al snel een baan bij een
soortgelijk bedrijf in Haarlem. Dat
was maar goed ook, want het luie le-
ventie begon me wel te bevallen. Mijn
Amerikaanse bedrijf had ik heel goed
kunnen verkopen, maar wel met de
bedinging dat ik gedurende vier jaar
geen nieuw bedrijf in die branche zou
beginnen in de V.S. Ik had in tien jaar
geen dag vakantie gehad, dus ik moest
er even aan wennen, maar het beviel
me prima.

Nu werk ik weer gemiddeld
twaalf uur per dag, mijn werk is op-
nieuw mijn hobby. Inmiddels bezit ik
twee bedrijven: Vanguard Rigging
Services, opgericht in 1984 en aan het
begin van dit jaar heb ik mijn baan
opgezegd en ben ik gestart met Flash
Light Productions. VRS levert kra-
nen, die de belichtlngsapparatuur
kunnen optillen en verplaatsen, PLP
levert belichtingsmateriaal en experts
die de shows verzorgen. We verhuren
onze spullen ook aan bedrijven, die een
hele show hebben aangenomen en niet
over alle apparatuur beschikken. We
verzorgen voornamelijk muzikale
shows, zoals bijvoorbeeld het North
Sea Jazz Festival, Lee Towers, James
Brown, the Rolling Stones, Killing
Joke, Golden Earring, Twisted Sister
om er maar een paar te noemen. Maar
we doen ook beurzen, zoals voor de
PTT, Akzo, Volvo en televisieshows zo-
als de "Los-vast show" in de Ahoy-hal
en dat soort dingen. Teveel om op te
noemen en het gaat goed, we hebben
volop werk.

"Buitenlandse Zandvoorters" aan het woord

"In Amerika wordt het individu
meer aan banden gelegd"

voorbereiding, zelfs bij een snelle klus.
Dan zijn er gewoon meer mensen nc-
dig. Ik probeer mijn klanten, de arties-
ten en hun managers, het beste te ge-
ven, zowel goede mensen als goed ma-
teriaal op een vriendelijke en profes-
sionele manier.

Zwarte schaap

Eigen aanpak
"Het feit dat het goed loopt schrijf ik

ook een beetje toe aan de manier waar-
op ik het aanpak. Ik geloof dat je de
dingen, zoals een kapitein op een
schip, voorzichtig moet bijsturen en
niet te rigoreus met mensen moet om-
springen. Natuurlijk ben ik ook za-
kenman en ik kan niet werken met
mensen die hun vak niet verstaan. Ik
werk voornamelijk met free-lancers,
er zijn ongeveer acht vaste medewer-

• Eén van de vele muzikale shows, waarbij Vance Bryan de belichting heeft verzorgd. Op de foto de band "Killing Joke"
tijdens hun optreden in Nederland.

kers en ik heb een hele lijst van men-
sen die ik regelmatig oproep. We heb-
ben een goede verstandhouding on-

derling en dat motiveert ze ook, dat is
in ieder geval de manier waarop ik het
beste functioneer. We denken te be-

schikken over de experts op dit gebied
en dat is naar mijn mening ook een
eerste vereiste. Ik geloof in een totale

"Mijn geboorteplaats is Jackson,
Tennessee. Ik kom uit, watje zou kun-
nen noemen, een rijk conservatief ge-
zin. Mrjn vader was erg streng en op
mijn twaalfde besloot hij dat ik geen
zakgeld meer kreeg omdat er genoeg te
verdienen was met een krantenwijk,
het wassen van auto's of het maaien
van grasvelden. Daardoor wist ik al
vroeg wat het betekende om je eigen
geld te verdienen. Ik was het zwarte
schaap van de familie want iedereen
ging keurig studeren aan de High
School, maar na een jaar "business
administration" en een jaar "adverti-
sing" hield ik het voor gezien. Ik had al
veel aan auto's en bromfietsen ge-
knutseld en bleek over een technische
aanleg te beschikken. Vanaf dat ik
vijftien jaar was hielp ik een aantal
vrienden die een band hadden hun
spullen op te zetten. Bovendien ging ik
regelmatig naar concerten. Op m'n
achttiende besloot mijn vader dat ik
maar beter ergens anders kon gaan
wonen. Ik had toen juist een draag-
baar podium voor mijn vrienden ont-
worpen en gebouwd en ontdekte dat
dit soort werk me lag. In die periode
kon ik een baan krijgen bij een ont-
werper die een geluidsmaatschappij
bezat. Sindsdien heb ik altijd mijn
brood verdiend met het verzorgen van
de apparatuur die bij shows te pas
komt.

"Als je plezier hebt in wat je doet,
vind je het niet erg om hard te werken.
Ik maak geen plannen voor de toe-
komst. Wat ik nu doe bevalt me uitste-
kend, maar misschien dat ik later
weer een nieuwe maatschappij op-
richt, als dit goed loopt. Want dan kan
het zijn dat de spanning eruit is en
juist die spanning heb ik nodig, dat
houdt me gaande.

CONSTANCE M. BASART

'Broodje Burger' in de Schoolstraat
.>• ZANDVOORT - Sinds enkele weken

- is het mogelijk in de Schoolstraat (4)
gezellig een broodje te eten, of te halen,

, voor; wat de Nederlander zo plastisch
i noem t "Tussendemiddag', of een an-
- der tijdstip wanneer men trek krijgt,

mits het maar tussen elf uur 's mor-
gens en één uur 's nachts is.

L Begin april opende Trees Burger na-
- melijk haar broodjeswinkel, geschoeid
op de leest van het zo bekende Amster-
damse 'Broodje van Kootje', hetgeen
wil zeggen volgens Trees "Dat er naar
het beleg niet gezocht hoeft te wor-
den". Het blijkt dat al veel Zandvoor-

,. ters de weg naar de Schoolstraat heb-
ben gevonden, waar het broodje gecon-
sumeerd kan worden desgewenst aan

| de bar of aan een tafeltje, maar vaker
! gebeurt het dat er 'snel, snel' een

lunch wordt ingepakt, of dat er een
telefoontje komt "Even snel voor het
hele personeel broodjes klaar te ma-
ken".

Logisch dat zus Martha dan ook
vaak in de zaak te vinden is, omdat
Trees slechts één paar handen bezit en
wat hulp momenteel goed kan gebrui-
ken. Behalve de diverse broodjes, wit of

bruin naar verkiezing, bereidt Trees
graag een smakelijke uitsmijter, hot
dog of hamburger. Bovendien is de
specialiteit van het huis 'broodje bur-
ger' en hier blijkt veel vraag naar te
zijn. "Een warm broodje met kip en
kerrie dat er in gaat als koek, en een
eigen recept is. Verder nmaken wij na-
tuurlijk cheeseburgers, hawaiibur-
gers en alles wat er op de kaart staat.

De soep van de dag betekent hier een
lekkere soep naar eigen recept, en vers,
want het openrukken van blikken is
niet een bezigheid die door Trees of
Martha wordt geambieerd. Veel liever
gaan ze op de experimentele toer en de
verwachting onder de nu al vaste
klanten lijkt gerechtvaardigd dat de
kaart binnenkort nog meer 'eigen' re-
cepten zal kennen.

Voor een pilsje kun je in de School-
straat bij 'Broodje Burger' niet te-
recht, voor het overige is er altijd verse
koffie of thee, melk of chocolademelk
of een frisdrank of een verse vruchten-
sap. 'Broodje Burger' is dagelijks geo-
pend van 11.00-01.00 uur, op vrijdag en
zaterdag tot 03.00 uur, maar op dins-
dag gesloten.

Trees en Martha Burger in de broodjeszaak van Trees in de Schoolstraat.
FOTO, BERLOTT

ADVERTENTIE

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166
Muziek stond te hard

ZANDVOORT - Op zondag hebben
omstreeks zes uur diverse mensen ge-
klaagd, dat ze last hadden van de mu-
ziek, afkomstig uit een horecabedrijf
in de Kerkstraat. De politie ging er
naartoe en moest de melders gelijk ge-
ven: de muziek was inderdaad nogal
luid. Doordat de deuren van het eta-
blissement wijd open stonden, werd de
overlast nog groter.

Men heeft de eigenaar van het hore-
cabedrrjf ervan kunnen overtuigen,
dat het verstandiger was de deuren
dicht te doen en de muziek lager te
draaien.

De Mistral = koude valwind
Er bestaan een aantal sporten win-

den die herhaaldelijk in één bepaalde
streek voorkomen. Deze hebben een
grote invloed op het weer. Een mooi
voorbeeld in ons eigen land is de frisse
zeewind, die we langs onze kust aan-
treffen als reactie op een warme zo-
merdag. We vinden ook speciale wind-
soorten bij berketens. Naast de warme
föhnwind in de Alpendalen is dat o.m.
de mistral, waarvoor men terecht kan
in Zuid-Frankrijk. Mistral is afkom-
stig van het Latijnse woord magistra-
lis, hetgeen „meesterlijk" betekent. De
„despoot van de Rhônedelta", zoals hij
ook wel wordt genoemd, laat zich met
name in de winter en de lente gelden.

Het is een onaangenaam krachtige,,
koude droge noorden - tot noordwes-
tenwind aan de kusten van de Middel-
landse Zee. Deze mistral steekt op
wanneer boven West-Frankrijk en de
Golf van Biscaje de luchtdruk flink
stijgt en in de omgeving van Noord-
Italie de barometers lage standen aan-
wijzen. Zijn grootste kracht bereikt hij
bij de aanwezigheid van een aparte
actieve lagedrukkern boven de Golf
van Genua. Brj een dergelijke situatie
perst koude, van het bergplateau van
het Centraal Massief afkomstige,
lucht zich een weg zuidwaarts door
het smalle Rhônedal, richting Mar-
seille.

Bij een vaak wolkenloze lucht en een

Carrousel op Hemelvaartsdag
ZANDVOORT - Voor de derde

maal wordt door de Stichting
Lions' Activiteiten een carrousel
gehouden in de Beverwijkse Vei-
linghallen. Dit gebeurt op Hemel-
vaartsdag, donderdag 8 mei van
09.00-17.00 uur. De Beverwijkse
Veilinghallen bevinden zich op
het terrein waarop ook de Zwarte
Markt wordt gehouden. Op 10 mi-
nuten loopafstand van het station
van de NS.

In Beverwijk worden op die dag tien-
duizenden bezoekers verwacht. Dit
aantal wordt afgeleid van de bezoe-
kersaantallen van voorgaande jaren.
De Carrousel is namelijk een doe-luis-
ter en kijkfeest voor het gehele gezin.
Dit gebeuren wordt georganiseerd
door een aantal Noordhollandse
Lionsclubs, waaronder die van Zand-
voort. Met tal van speciale attracties,
bekende artiesten die optreden, stunt-
teams, waarzegster, kinderboerderij
en een drie uur durende Avro Top Pop
Drive in Show is het een typische fa-
miliedag.

De artiesten die dit jaar optreden

Gemeente Zandvoort verzorgt in
toekomst afgifte van rijbewijzen

ZANDVOORT - Vanaf l mei
zullen aanvragen voor een nieuw
rijbewijs alleen nog schriftelijk
door de provincie Noord-Holland
worden behandeld. De mogelijk-
heid om het rijbewijs persoonlijk
af te halen bij de Provinciale Grif-
fie aan de Meesterlottelaan in
Haarlem is vanaf l mei niet meer
mogelijk.

Per l juli 1986 zullen Zandvoor-
ters zich voor de afgifte van het
rijbewijs moeten wenden tot het
raadhuis, afdeling bevolking. Ook
zal na die datum (wanneer de wet

Diefstal uit auto
ZANDVOORT - Onbekenden heb-

ben gedurende de nacht, van maandag
op dinsdag een aardige slag geslagen.
Uit een auto, die geparkeerd stond aan
de Thorbeckestraat, ontvreemdden zij
twee luidsprekerboxen. De totale
waarde van de gestolen artikelen be-
droeg zeshonderd gulden. Van tle dlef-
stal werd aangifte gedaan bij de poli-
tie, die de zaak in onderzoek heeft.

tijdig van kracht wordt) een
nieuw rijbewijs moeten worden
aangevraagd in de gemeente
waarin men staat ingeschreven.

Met ingang van l juli zal ook de
geldigheidsduur van het rijbewijs ver-
anderen. Een rijbewijs zal bij afgifte
geldig zijn tot de 70-jarige leeftijd is
bereikt, behalve wanneer daarom me-
dische redenen bezwaar tegen bestaat.
De verlenging die nu om de vijf jaar
noodzakelijk is vervalt dus. Wel zullen
de rijbewijzen eens in de tien jaar ad-
rninistratief moeten worden ver-
nieuwd. Gedacht wordt aan een vorm
van controle op deze vernieuwings-
plicht. Het ministerie van Verkeer en
Waterstaat onderzoekt de mogelijkhe-
den om dat uit te voeren.

Doordat de legesverordening per ge-
meente verschilt zulln de kosten van
een nieuw rijbewijs niet in iedere ge-
meente hetzelfde zijn. Aan de admini-
stratieve vernieuwing (eens in de tien
jaar) zijn dezelfde kosten verbonden
als bij de aanvraag van een rijbewijs.

De rijbewijsgegevens zullen centraal

geregistreerd worden in een Centraal
Register Rijbewijzen bij de Rijks-
dienst voor het Wegverkeer in Veen-
dam. De functie van deze centrale re-
gistratie is tweeledig: 1. Informatie
verschaffen aan de met de afgifte van
rijbewijzen belaste instanties.

2. Het verschaffen van informatie
aan politie en justitie met betrekking
tot rijbewijzen en hun houders. Ten
behoeve van de beveiliging van deze
gegevens zijn door de Rijksdienst voor
het Wegverkeer zorgvuldige maatre-
gelen genomen.

Voor de overgang van de afgifte van
rijbewijzen van provincie naar ge-
meenten bestaat een regeling. Deze
duurt vijf jaar.

In de eerste negen maanden leggen
de gemeenten iedere rijbewrjs-aan-
vraag voor aan de provincie. Gemeen-
ten en provincie behandelen de aan-
vragen dan gezamenlijk. Deze periode
is een leerproces voor de gemeenten.
Daarna controleert de provinciale
griffie de aanvragen alleen op efcht-
heid.

zijn Koos Alberts, Conny Vandenbos,
Thérese Steinmetz met het zigeuner-
orkest van Andrei Serban, Greetje
Kauffeld en combo en de Ruud Jan-
sen Band. Bovendien is aan de Avro
Top Pop Drive-in Show een amateur-
wedstrijd verbonden.
Verder is er een rommel-en platen-en
boekenmarkt. Draait het rad van
avontuur en kan men sjoelen op een
sjoelbak van dertig meter. Speciale
schijven zorgen ervoor dat toch ieder-
een genoeg kracht heeft om de schrj-
ven in de juiste vakjes te mikken. Voor
de inwendige mens is gezorgd door het
oprichten van een aantal kraampjes
waar men haring, pof fertjes, f risdran-
ken, bier etc. kan kopen.
In voorbereiding is nog een caféchan-
tant terwijl er eveneens bemande
luchtballons zullen opstijgen.

De netto-opbrengst van de carrousel
komt geheel ten goede aan de projec-
ten die zijn geselecteerd door de Stich-
ting Lions Activiteiten. Tussen de
bruto-en netto opbengsten zit maar
een minimum verschil, omdat er veel
belangeloze medewerking is vanuit
het bedrijfsleven.' Gezien de aard van
de diverse Lions' projecten, verwach-
ten de organisatoren dat velen de Car-
rousel zullen bezoeken. Het geld komt
namelijk ten goede aan: Gezondheid-
sproject Multatuli in de arme streek
van Lebak op Java. Voor betere scho-
lingsmogelijkheden voor blinde kinde-
ren in Lima (Peru), voor het Tessel-
huus op Texel. Hier kunnen lichame-
lijk gehandicapten een vakantie door-
brengen en voor het lange termrjnpro-
ject van de Lions, de drugspreventie.

Toegangsprijs voor deze dag is f. 5,~
voor volwassenen en voor kinderen tot
12 jaar f. 2,50. Plaats Beverwijk, datum
8 mei Hemelvaartsdag 1986 van 09.00-
17.00 uur.

Bloembollentocht
AERDENHOUT - Op zaterdag 3 en

zondag 4 mei organiseert de Haarlem-
se wandelsportvereniging "Jan Pass-
toors" de jaarlrjke Bloembollentocht
over afstanden van 5, 10, 15, 25 of 40
kilometer naar keuze.

Het vertrekpunt is bij het gebouw
"De Princehof", Glipperweg 55 te
Heemstede. Voor de 40-kilometer
tocht kan men uitsluitend starten
tussen 9.15 en 9.45 uur, voor de overige
afstanden tussen 10 en 13.30 uur. De
deelnemers, mits daarvoor ingeschre-
ven, ontvangen een aardige herinne-
ring met bloemmotief

Inschrijven voor de tocht aan de
start,-inlichtingen tel. 023-241927 of
023-357751.

temperatuurdaling tot rond het vries-
punt, in van oorsprong polaire lucht,
wakkert de mistral in de delta aan tot
een snelheid van 60 km per uur met
soms uitschiets, die de 100 km per uur
overtreffen. De kracht en de hardnek-
kigheid van de mistral worden o.a.
gedemonstreerd aan de stand van de
bomen, die naar het zuidoosten zijn
gericht en aan het omverwerpen van
hooiwagens en zelfs treinwagons. In
de plaats Arles heeft een mistral eens
een aantal goederenwagons in bewe-
ging gezet en 40 km (!) voor zich uit
gedreven, voordat spoorwegbeambten
konden ingrijpen.

Met dichte hagen van cipressen aan
de noordwestkant trachten de tuin-
ders hun gewassen tegen de schadelij-
ke kracht van de wind te beschermen.
De wat kleinere huizen hebben deuren
en ramen die uitkijken op het zuidoos-
ten. De mistral kan een dermate grote
omvang aannemen, dat hij haar in-
vloed tot in het hele kustgebied tussen
Barcelona en Genua, in de Golf van
Lyon en op de Balearen doet gevoelen.
Zelfs schroomt hij er niet voor de Mid-
dellandse Zee over te steken om de
Afrikaanse noordkust van zijn aanwe-
zigheid te laten blijken.

Geen enkele Nederlander hoeft ech-
ter af te zien van een vakantie in dit
stukje Frankrijk en als reden op te
geven at het weer hem of haar als
gevolg van de mistral in de zomer te
slecht is. Uit het gemiddelde aantal
dagen met sterke mistralwinden van
kracht 8 Beaufort (stormachtig) of
meer, gebaseerd op het optreden ervan
tussen Perpignan en de Rhône, blijkt,
dat op een jaartotaal van 30, m de
periode juni tot en met november er
zich niet meer dan vier voordoen. Men
kan dus met een gerust hart 's zomers
in zuidelijke richting afreizen, de zon
tegemoet, zonder veel kans te maken

HETWE£fi

*door Payl Dekkers

de koelte te ondervinden van de mis-
tral. Hoewel de zon in Nederland op de
meest gunstige plaatsen maar 1600
uren zon per jaar maakt, tegenover
het Middellandse Zeegebied ongeveer
3000, is één ding zkeer: in Nederland
wordt men in geen geval geconfron-
teerd met een mistral.

Bijna 19 graden
Eind april is de race naar de magi-

sche grens van twintig graden zowaar
toch nog begonnen. De kwikdraad in
Zandvoort klom op vrijdag 25 april op
tot 22.0 gr. C. (schaduw 16 gr. C.) en een
dag later tot 20,0 gr. C. (schaduw 15 gr.
C.). Zondag jl. was de lucht zeer onsta-
biel. Er vielen die dag bij ons nogal wat
buien, die totaal 13 mm regen brach-
ten. Het voelde wel, vooral als het zon-
netje zich even liet zien, zacht en
groeizaam aan. Met een maximum
van 18,0 gr. op zondag en 14,0 gr. C. op
maandag jl. moest de temperatuur
even een stapje terugdoen, maar in de
loop van deze week zou de natuur wel
eens een echte gooi kunnen doen naar
die twintig graden. Gisteren mistig
met een zicht van 200 tot 250 meter.
Dinsdagmorgen was het om 8 uur 6 gr.
C. Temperatuurnormalen periode 30
april-7 mei: maximum (overdag): 16 gr.
C., minimum ('s nachts): 6 gr. C.

Bedrijven houden contactdagen
HAARLEM - Ruim 18000 onderne-

mers en detaillisten uit Haarlem en
omgeving zijn uitgenodigd een bezoek
te brengen aan de "Bedrijven Kontakt
Dagen" die op maandag 12 en dinsdag
13 mei worden gehouden. Deze be-
drijfsmanifestatie wordt gehouden in
de Kennemerhal in Haarlem. Zij die
belangstelling hebben om aan deze
contactdagen deel te nemen, kunnen
contact opnemen met het Organisa-
tieburo Bedrijven Kontaktdagen Ex-
pocare, tel. 020-993304/982227.

De belangstelling voor deze dagen
blijkt erg groot te zijn. Zelfs diverse
regionale overheidsinstanties zullen
zijn vertegenwoordigd. Men krijgt de
gelegenheid om de mogelijkheden van
zijn onderneming uitgebreid te etale-
ren. Daarnaast kan men waardevolle
contacten leggen, die de efficiency en
de winstkansen kunnen bevorderen.

Aangeraden wordt om spoedig te re-
serveren, aangezien het aantal stand-
plaatsen gelimiteerd is.

Programma
ZANDVOORT - Door de Zandvoort-

se vereniging "Vrouwen van Nu" is
voor de maanden mei en juni het vol-
gende programma samengesteld:
Dinsdag 6 mei: Contactochtend in Ho-
tel Keur, aanvang 10.00 uur. Gelegen-
heid tot intekenen voor het museum-
bezoek, de "koksschool", excursie en
operette-avond. Deelneemsters aan de
toch naar Bouillon worden verzocht
aanwezig te zijn om reisdocumenten
op te halen.
Woensdag 7 mei: Speurtocht door
Haarlem. Verzamelen om 9.30 uur bij
de bushalte aan de L. Davidsstraat.
Naar de Tempelierstraat, waar dege-
nen met eigen vervoer zich om 10.00
uur bij het gezelschap voegen. Dona-
teurs zijn welkom. Aanmelden bij Aaf-
ke, tel. 13765.
Maandag 12 mei: Om 8.00 uur vertrek
bus van het Gemeenschapshuls voor
de reis naar Bouillon.
Zaterdag 17 mei: Bezoek aan de Hof-
stadoperette die "De Graaf van Lu-
xemburg" van Franz Lehar m Stads-
schouwburg te Haarlem opvoert. Er
zijn twintig mooie plaatsen beschik-
baar a f.30,-. Verzamelen om 19.45 uur
in de hal van de schouwburg.
Dinsdag 20 mei: Spelmiddag bij Tref-
punt, strandtent 8 vanaf 14 uur.
Donderdag 22 mei: Vertrek om 7.30
uur bij het Gemeenschapshuis voor
een aspergetocht. Onderweg koffie
met gebak, gelegenheid om asperges te
kopen en aspergesoep met stokbrood
te eten. Per persoon f.27,50.
Dinsdag 27 mei: Regenten en Schut-
terstukken bekijken o.l.v. de heer
Kooy m het Frans Halsmuseum. Ver-
zamelen om 11.15 uur bij ingang mu-
seutn. Entree voor eigen rekening,
rondleiding f.4,- voor leden en dona-
teurs.
Woensdag 28 mei: Om 12.00 verzame-
len bij Algemeen Technische School,
Verspronckweg 150, Haarlem of om
11.30 uur bij bushalte 81 aan L. Da-
vidsstraat voor examenlunch van de
"koksschool". Er zijn 16 plaatsen be-
schikbaar. prijs f.15,- per persoon, in-
clusief koffie en wijn.
Donderdag 29 mei: Lezing in Hotel
Keur door mevrouw Emmy Verpoor-
ten vanaf 14.00 uur over kunst en we-
ven in Marokko.
Dinsdag 3 juni: Contactochtend in
Hotel Keur vanaf 10 uur. Gelegenheid
tot intekenen voor de excursie, de
avondtocht en het museumbezoek. .
Mevrouw Kouwenberg vertelt over de
prof. Aslankuur in Roemenie.
Vrijdag 6 juni: Verzamelen om 10.00
uur bij de Rotonde voor een strand-
wandeling. Opgeven brj Aafke,
tel.13765.
Woensdag 11 juni: Avondwandeling
door de Japanse tuin van Clmgendael
m Den Haag. Vertrek bus om 18.00
uur van Geneenschaphuis. Prijs tien
gulden voor leden en donateurs.
Donderdag 12 juni: Bezoek aan het
Van Goghmuseum onder leiding van
de heer Kooy. Verzamelen om 10 uur
bij de ingang. Paulus Potterstraat 7.
Amsterdam. Entree voor eigen reke-
ning, kosten rondleiding vier gulden
per persoon.
Maandag 16 juni: Spelmiddag brj
Trefpunt, strandtent no.8, vanaf 14
uur.
Donderdag 19 juni: Vertrek bus om 8
uur voor tocht door Gelderland. Kof-
fie met gebak m de Witte Bergen, be-
zoek aan het Streekmuseum te Tiel,
middag in Nijmegen met bezoek aan
de Heilige Landstichtmg. Kosten f.29,-
per persoon.
Maandag 23 juni: Lezing met dia's
vanaf 14 uur in Hotel Keur over na-
tuurgeneeswrjze met kruiden van Dr.
Vogel.
Donderdag 3 juli: Contactochtend in
Hotel Keur, aanvang 10 uur.

Hoop voor Rinko
ZANDVOORT - In de zaalvoetbal-

competitie wil Rinko zich nog niet
gewonnen geven en probeert de degra-
datie te ontlopen. Daartoe werden
twee belangrijke punten veroverd na
een harde wedstrijd tegen De Meer, 3-
2.

Het zag er geenszin naar uit dat
Rinko de overwinning zou pakken. In
de eerste helft had De Meer het beste
van het spel en dat leverden de gasten
een 0-1 voorsprong op. Toen na de
doehvisseling De Meer uitliep naar 0-2
gaf niemand meer iets voor Rinko. Het
pakte echter geheel anders uit. Jan
Willem Groen onderbrak aan De Meer
aanval en zette direct voorwaarts
Frans Post aan het werk. die niet faal-
de, 1-2. Uit een strafschop, benut door
Piet Keur, kwam Rinko op gelijke
hoogte. De strijd kreeg een grimmiger
karakter wat De Meer op enige straf-
minuten kwam te staan. Van die man
meer situatie profiteerde Rmke be-
kwaam en het was wederom Piet Keur
die raak kogelde, 3-2.

Auto's weggesleept
ZANDVOORT - Door de Zandvoort-

se politie zijn maandag vijf auto's wég-
gesleept. De automobielen werden
aangetroffen op plaatsen waar niet
mag worden geparkeerd. De auto's be-
vonden zich hetzij binnen vijf meter
van de hoek, bij een bushalte of op een
parkeerplaats bestemd voor voertui-
gen van invaliden, hetgeen verboden

Ongenode gasten
ZANDVOORT - De bewoner van een

huis aan de Dr. C.A. Gerkestraat keek
vreemd op, toen hij in de nacht van
zaterdag op zondag twee onbekenden
aantrof in zijn woonkamer. De man-
nen hadden het plan opgevat de rest
van de nacht bij hem door te brengen.
Ze vertelden dat ze bij zijn buurman
hadden zullen logeren, maar dat deze
de deur niet open deed, waarschijnlijk
omdat hij al sliep. De twee mannen
hadden toen besloten het volgende
huis maar te proberen en aldaar van
de, weliswaar onaangeboden, gastvrij-
heid gebruik te maken.

Zieke vos
ZANDVOORT - Door een Zandvoor-

ter is op maandag een vos gevonden in
de zuidduinen. Aangezien het dier ziek
was, liet het zich gemakkelijk door de
man mee naar huis nemen. De politie
werd ingeschakeld, omdat de Zand-
voorter niet wist wat hij met het dier
moest beginnen. Men heeft de vos
naar de dierenarts gebracht, die het
dier liet "inslapen", omdat zijn ziekte
niet meer te genezen was.

Oud Zandvoort
op ansichtkaarten

ZANDVOORT - Door de Folklorevereniging De Wurf is een nieuwe serie
van vijf ansichtkaarten uitgebracht. Deze geven een duidelijk beeld van de.
vroegere klederdrachten in het dorp. Zowel aan de Zondagse als aan de
doordeweekse kleding wordt op de kaarten uitgebreid aandacht geschon-
ken. De kosten van deze kaarten bedragen één gulden per stuk. Voor.
verzamelaars een goede gelegenheid de collectie uit te breiden.

De kaarten zijn verkrijgbaar op de volgende adressen in Zandvoort: Me-
vrouw S. Gansner Grote Krocht 6A, E. Kerkman. Jan Steenstraat 8. A. Bos
Kostverlorenstraat 89B en K.J.Koper Van Lennepweg 38/4.
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VADERS TEGEN ZONEN (ZVM A1)
HET KAMPIOENSELFTAL VAN ZVM A1

speelt a.s. zaterdag om 18.00 uur op de
Van Lennepweg tegen de resp. Vaders.

De opstelling:
Jan Dik Termaat
Adri Remco van Lent
Ab Gerard Vossen
Raymond .. Dennis Keuning
Bert Eric Grimberg
Leo Bas Heino
Wim Peeters
Piet Bert van Meelen
Nico Wim Paap
Guus Henry Marcelle
Hans Marcel Elsinga
Bert Ivar Steen
Piet Enno Timmer
Jan Klein Schiphorst
Johan Dorsman

Wedstrijdsecretaris
Speaker

Henk Kinneging
Peter Schuuring

KOOP VERSER bij VAKMAN
SLAGERIJ
G. ZWINKELS
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 12175

Blanke hamlappen i kg 11,95
Bretons gehakt 500 gram 4,95
Gekookte worst 250 gram 2,75
Gebraden gehakt m gram 1,89

KIP CORDON
BLEU

per stuk

1,95

STOKBROOD
a la Stroganott

3,25

VLEESSALADE

150 gram

2,25

ALLESBEHALVE DE WIND.

WINDSURFEN
Nog voor de zomer windsurfen leren!

Op 10, 11, 14, 21, 24 en 25 mei zal Westend Surfing in Aalsmeer in
navolging van de zeer succesrijke serie lessen van vorig jaar speciaal

voor onze lezers EEN AANTAL DRIE UUR DURENDE
WINDSURF-BEGINNERSCURSUSSEN VERZORGEN.

Na deze drie uur kent de deelnemer de meest elementaire
basisbegrippen van het windsurfen en ... heeft hij/zij al enige uren

oefenen op het water achter de rug.

De lessen (maximaal 6 deelnemers per lesgroep) worden gegeven op
de Westeinderplas in Aalsmeer onder leiding van de ervaren

windsurfinstructeurs van Westend Surfing.

Tegen inlevering van onderstaande bon,
bedraagt de deelnemersprijs, inclusief gebruik van

surfplank en surf pak ƒ 25,-.
(de normale prijs voor een enigszins vergelijkbare cursus

bedraagt ± ƒ 60,-).

U kunt, INDIEN NOG BESCHIKBAAR,
zelf kiezen op welke dag en/of welk tijdstip
- op 10, 11, 24 en 25 mei 's ochtends van 10.00-1300 uur

én 's middags van 14.00-17.00 uur
's middags van 14.00-17.00 uur
én 's avonds van 18.30-21.30 uur

- op 14 en 21 mei

u de lessen wilt volgen

JEUGDKORTING
Op de woensdagmiddagen (14 en 21 mei) krijgt DE JEUGD VAN 10 t/m 16
JAAR, nog eens een extra korting van ƒ 5,-
Zij betalen dus ƒ 20,- voor de drie uur durende surflessen

HET AANTAL CURSUSPLAATSEN IS BEPERKT, dus:
indien u zeker wilt zijn van deelneming adviseren wij u de deelnemersbon in te
vullen en zo snel mogelijk af te geven bij de volgende adressen:
- Amstelveens Weekblad, Dorpsstraat 54-56, Amstelveen
- Aalsmerder Courant, Dorpsstraat 8, Aalsmeer
- Badhoevese/Slotense Courant, Pa Verkuyllaan 8, Badhoevedorp
- Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort

U DIENT WEL DIRECT TE BETALEN
Telefonisch reserveren kan ook onder telefoonnummer 02977-28411, maar... u
bent pas echt zeker van deelname als wij uw cursusgeld hebben ontvangen.
Inschrijving op meerdere cursusblokken m beginsel mogelijk
Minimumleeftijd 10 jaar.
Deelnemers dienen de zwemkunst machtig te zijn
Zwemkledmg/handdoek en schoeisel meenemen

WINDSURFCURSUS VOOR BEGINNERS (WESTEINDERPLAS)
Tegen inlevering van deze bon kan ik (zolang niet volgeboekt)

Naam

Adres

Plaats

Telefoonnummer

Postcode'

(leeftijd jaar)
voor/25,- (vijfentwintig gulden) deelnemen aan één van de windsurf beginners-
cursussen die worden gehouden op 10, 11, 14, 21, 24 en 25 mei 1986.

l

In de bekende badplaats aan de Noordzee bestaat op de afd. adminh
stratie/sectie boekhouding van de dienst van publieke werken, annex
het gas-, grond- en woningbedrijf de vacature van:

BOEKHOUDKUNDIG
MEDEWERK(ST)ER

Functie-informatie:
De werkzaamheden bestaan uit
- het coderen van werk en tractiebriefjes, alsmede van magazijnafgifte-

bonnen;
- het opstellen van rekeningen voor uitgevoerde werkzaamheden;
- diverse overige boekhoudkundige werkzaamheden.

Functie-eisen:
- bezit van het praktijkdiploma boekhouden of MEAO-BE;
- boekhoudkundige ervaring strekt tot aanbeveling maar is niet beslist

noodzakelijk.

Selectie en salariëring:
Bij de selectie van kandidaten wordt een vertegenwoordiging van de
afdeling betrokken.
Afhankelijk van opleiding en ervaring, zal aanstelling plaatsvinden in
schaal 3 of schaal 4 (min. f 2.041,- max f 2.725,- bruto per maand).
Het definitieve niveau van de functie zal te zijner tijd via de regeling
functiewaardering nader worden vastgesteld.

Inlichtingen en sollicitaties:
Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij de admini-
strateurde heer P. P. van Delft, tel. 02507-14841 toestel 144.

Sollicitaties gericht aan de directeur van de dienst van publieke
werken, Postbus 2,204O AA Zandvoort, worden tegemoet gezien
binnen 14 dagen na verschijnen van dit blad. l

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Te koop
gevraagd

4 kam.flat
tot 115.000,-

Tel. 16813 of
13498

Te koop
garage met nw.

kanteldeur
Dr. Gerkestraat

ƒ11.000,-
Schepijsvitrine

ƒ850,-
Frituuroven

ƒ1150,-
Tel. 020-241421
Elke dag tussen
9.30-19.00 uur.

Kwekerij P. van KLEEFF ,,
<£&*ï* "

Van Stolbergweg 1
Zandvoort -Tel. 17093

55 soorten vaste
planten
Bloeiende violen
Heester - Struiken
Bemesting voor gazon - border
Biologische bemesting
Bestrijdingsmiddelen
Tuinaarde - e.d.
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Joy Bruidsboetiek
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Taxi Centrale
Zandvoort B:V.

, Grote Krocht .18, tel. 12600
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Kinderen adopteren verzetsmonument

Schrijfster overhandigt leerlingen
gesigneerd 'geschiedenisboek'

• In het raadhuis ontvingen de kinderen een plaquette ter herinnering uit
handen van de heer W.C.J. Tensen.

Sobere samenkomst
ZANDVOORT - Klokslag 19.00

uur startte in de Hervormde Kerk
de samenkomst in het kader van
de Nationale Herdenkingsdag.
Aan het opgestelde programma,
werd strak de hand gehouden,
hetgeen het sobere karakter van
deze dienst nog eens benadrukte.
Medewerking verleende behalve
de organist, G. van Zwieten de
Blom, het Zandvoorts Mannen-
koor onder leiding van Dico van
Putten. 'Centraal op deze 4e mei
stond de jeugd, dit in verband met
de adoptie door schoolkinderen
van oorlogsmonumenten.

In zijn kort herdenkingswoord
richtte Ge Loogman zich speciaal
tot de aanwezige schoolkinderen.
Hij maakte hen duidelijk dat de
vrijheid gezocht moet worden in
de gewone dagelijkse dingen. Door
het voorlezen van enkele regels uit

het Dagboek van Arme Frank
trachtte hij hen duidelijk te ma-
ken wat dit precies inhield.

Door een drietal leerlingen wer-
den enkele verzen voorgedragen.
Het Zandvoorts mannenkoor gaf
een bijzonder gave vertolking van
'Omnes Amici Mei' van Palestri-
na. Er was geen tijd voor het aan-
gekondigde 'Plow o my tears', het-
geen jammer was. Eerder zong het
koor enkele liederen uit de bundel
Valerius' Nederlandsche Ge-
denck-Clanck. De samenkomst
werd besloten met het bekende
'Mijn schild ende betrouwen'.

Hierna verzamelden veel aan-
wezigen zich voor de stille tocht
naar het monument in het Vijver-
park waar door de schoolkinderen
en tal van anderen bloemen wer-
den neergelegd bij het Verzetsmo-
nument.

ZANDVOORT - Tijdens de bij-
zondere plechtigheid, die op dins-
dag 2 mei plaatsvond in de raads-
zaal van het raadhuis, heeft me-
vrouw M.A. Brave-Mak de aanwe-
zige leerlingen van de hogere klas-
sen van de Nicolaas- en Mr Van
Heuven Goedhartschool haar
boek overhandigd. De vijftig
exemplaren die werden uitge-
reikt, waren persoonlijk door haar
gesigneerd. In haar boek be-
schrijft mevrouw Brave-Maks
hoe en op welke gronden de Neder-
landse regering beslissingen nam
tijdens de ballingschap in Enge-
land gedurende de oorlogsjaren.
Zrj was namelijk gedurende deze
periode persoonlijk secretaresse
van Koningin Wilhelmina. Aan
het boek had zrij graag de opdracht
"Wie van de geschiedenis niet le-
ren wil, moet hem nog eens mee-
maken" toegevoegd. "Maar," be-
kende ze, "ik had al veel moeite
met het vijftigmaal mijn handte-
kening zetten". In plaats daarvan
liet zij de kinderen deze tekst in
koor herhalen.

De bijeenkomst werd gehouden ter
gelegenheid van het officieel adopte-
ren van twee monumenten door twee
Zandvoortse scholen. De opening werd
verricht door loco-burgemeester Au-
kema. In een kort woord, dat hij in het
bijzonder richtte tot de aanwezige
leerlingen van beide scholen, vertelde
Aukema dat monumenten er zijn om
de herinnering levend te houden aan
bijzondere gebeurtenissen. "Een oor-
log is zeker een bijzondere gebeurtenis,
en de mensen die voor onze vrijheid
hun leven gaven, eren wij met een her-

denkingsmonument in ons geval de
gevallenen uit de tweede wereldoor-
log", aldus Aukema.

Stichting februari '41
Door de heer Tensen van de Stich-

ting februari '41 werd uiteengezet
waarom de herdenkingsmonumenten
door scholen geadopteerd worden. Het
plan om te komen tot deze stichting is
oorspronkelijk van Arthur en Rosa-
lind Gilbert uit Los Angeles, die in
1982 geld overmaakten naar Neder-
land om zo uiting te geven aan hun

dankbaarheid voor de hulp die het Nc-
derlandse volk tijdens de bezetting
aan Joodse landgenoten heeft ver-
leend. Dit resulteerde in de Stichting
februari '41 (een herinnering aan de
Februaristaking in Amsterdam). Om
de jeugd bij deze geschiedenisperiode
te betrekken werd het idee geboren
klassen van de basisscholen een mo-
nument te laten adopteren.

In Zandvoort werden het de Mr. Van
Heuven Goedhartschool en de Nico-
laasschool waarvan de hoogtste klas-
sers nu verantwoordelijk zijn voor een
verzetsmonument. Dit zijn respectie-

• Leerlingen van de Mr. Van Heuven Goedhartschool legden vrijdagmorgen
een krans bij het vliegermonument in de Waterleidingduinen.
De kinderen van de Nicolaasschool deden hetzelfde op 4 mei bij het Verzets-
monument in het Vijverpark.

Financiële positie in wankel evenwicht ADVERTENTIE

Gemeente naarstig op zoek naar
inkomsten voor dreigend tekort

ZANDVOOBT - In de voorjaarsnota 1986 spreekt het college het
vermoeden uit dat voor het jaar 1987 zeker gerekend moet worden op
een tekort van f. 172.092,-. Dit tekort kan echter stijgen in verband
met en aantal onzekere factoren. Bekening moet gehouden worden
met een bedrag van f. 275.00,- waarvoor nog een dekking gevonden
moet worden. Het college van b en w is van mening dat dit geld
gevonden kan worden in een verhoging van de inkomsten van het
strand, een meer dan trendmatige verhoging van de onroerendgoedbe-
lasting, en een extra verhoging van de rioolrechten. Bovendien zal per
huisaansluiting een extra bedrag van f. 14,50 moeten worden betaald
door de inwoners in verband met de nieuw aan te leggen rioolaf voerlei-
ding. Een extra meevaller in de sector onderwijs van f. 62.000,- voor
onderwijsvergoeding kan eveneens aan de algemene middelen worden
toegevoegd, aldus de Nota.

Hoge onderscheiding K.C.v.d.Mije Pzn
ZANDVOORT -Door

Staatssecretaris van Justitie,
mevrouw Korte van Hemel
zijn op vrijdag 2 mei aan de
Zandvoorter K.C. van der
Mije de versierselen uitge-
reikt die behoren bij de benoe-
ming Officier in de Orde van
Oranje Nassau. Dit gebeurde
tijdens een banket in Kasteel
Marquette in Heemskerk
waar de heer Van der Mije
afscheid nam als voorzitter
van de Koninklijke Vereni-
ging van Gerechtsdeurwaar-
ders.
Deze hoge onderscheiding kwam
voor de Zandvoorter als een com-
plete verrassing. "Ik ben nu vijf-
tien jaar voorzitter geweest van
onze vereniging, daarvoor was ik

acht jaar gewoon lid. In verband
met mijn leeftijd heb ik de voor-
zlttershamer neergelegd. Omdat
ik al eerder door Hare Majesteit
benoemd was tot Ridder van
Oranje Nassau had ik deze onder-
scheiding niet verwacht, ik ben er
dan ook bijzonder blij mee", ver-
telt een trotse Van der Mije.

Kors van der Mije is in Zand-
voort geen onbekende figuur. Ja-
renlang heeft hij deel uitgemaakt
van de Zandvoortse raad, waar-
van enkele perioden als wethou-
der. Het blijkt dat de K.V.G.
slechts tweehonderddertig leden
kent, groter is het korps gerechts-
deurwaarders niet. Van der Mije,
die ook een zetel in de Raad van
.State bekleedt, overweegt binnen
afzienbare tijd zijn functie neer
te leggen.

Onder onzekere factoren wordt in de
nota verstaan de toekomst van het cir-
cuit en de opbrengst van de toeristen-
belasting van het Casino. Bovendien
moet er nog ruimte zijn voor een even-
tueel nieuw beleid, waardoor waar-
schijnlijk een hoger tekort ontstaat
dan de voorlopig geschatte f. 172.09,-.
Een voordeel zou er kunnen zijn door
de verkoop van grond ten behoeve van
een nieuw hotel en door het Mabon-
plan. Echter bij de inkomsten dit het
Mabonplan worden vraagtekens ge-
zet. Verwacht wordt niet dat reeds in
1987 hier voordeel uitgeput kan wor-
den.

Per l januari 1986 werden de riool-
rechten met viereneenhalf procent
verhoogd om een hoger dekkingsper-
centage van de lasten te bereiken. Om
ervoor te zorgen dat de onkosten voor
rioolrechten niet hoger zijn dan de in-
komsten, dus een dekkingspercentage
van 100%, moeten de rioolrechten, be-
halve trendmatig, opnieuw verhoogd
worden met viereneenhalf procent. De
opbrengst hiervan wordt geraamd op
f. 39.000,-.

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe
rioolafvoerleiding wordt gerealiseerd,
moet de opbrengst uit de rioolrechten
met f. 225.000,- worden verhoogd.
Wanneer dit in drie fasen gebeurt be-
tekent dit dat iedere driejaar een extra
bedrag van f. 75.000,- moet worden
opgebracht. Om dit bedrag in 1987 bij
elkaar te schrapen zal per huisaan-
sluiting door de burgers een bedrag
van f. 14,50 moeten worden betaald.

Voorgesteld wordt eveneens de on-
roerendgoedbelasting behalve trend-
matig, nog eens extra te verhogen met

2%. Een inkomenspost van f. 56.000,-
wordt gezegd.

De gemeente Zandvoort heeft door
de invoering van de zogenaamde
'Londonormen' voor onderwijsvergoe-
dingen, een extra bedrag ontvangen
van f. 137.000,-. Inmiddels is hiervan
f. 75.000,- al gegaan in de pot 'algeme-
ne middelen'. Een bedrag van
f. 62.000,- werd gereserveerd voor een
arbeidsplaats. Omdat het aantal ar-
beidsplaatsen op de afdeling OPW in
het kader van de arbeidsduurverkor-
ting al is ingevuld, kan nu ook het
laatste restant van dit bedrag in de
'algemene middelen ' worden gestort.
Een extraatje van f. 62.000,-.
Ook het strand zal moeten zorgen voor
een kostendekkende exploitatie. Ter-
wijl de kosten die op de afdeling secre-
tarie voor de strandexploitatie worden
gemaakt eveneens op deze exploitatie-
rekening moeten worden onderge-
bracht. Gestreefd wordt ervoor te zor-
gen dat door verhoging van de pacht-
sommen een extra bedrag van
f. 43.000,- wordt geind.

Voor het jaar 1986 wordt een nadelig
saldo verwacht van circa f. 131.000,-
Hier moet nog bijgerekend worden een
bedrag van f. 50,000.- omdat de par-
keerboetes niet, zoals werd verwacht,
gefiscaliseerd kunnen worden. Een
andere onvoorziene post is de tweede
tekstverwerker die de Dienst PW no-
dig blijkt te hebben. Daarnaast was er
een voordelig saldo van f. 65.749,-. In
de voorjaarsnota wordt voorgesteld
het tekort ten laste van de algemene
reserve te brengen. "Gezien de reke-
ningsoverschotten van de laatste ja-
ren achten wij dit verantwoord", aldus
de Nota.

In de inleiding van de Voorjaarsnota

WIN 'N FIJNE
MINI-VAKANTIE

Bij de keurslager
in uw buurt!
Let op de speciale akties
voor extra kanskaarten

Zie onze
advertentie
op pagina 2

wordt nog onder de aandacht ge-
bracht dat er een onzekere situatie
heerst daar waar het de inkomsten
van het circuit betreft. Deze situatie
zal waarschijnlijk in de loop van dit
jaar tot een definitieve besluitvorming
leiden. Het streven is (om wanneer de
kosten van de renovatie bekend zijn)
bijna gelijktijdig een inzicht te krijgen
in welke mate de voorgestelde plannen
door andere overheden en/of instan-
ties van een financiële onderbouwing
kunnen worden voorzien.

Onzekerheid bestaat er eveneens
over de inkomsten uit het Casino. In
de komende maanden zal naar aanlei-
ding van recente ambtelijke contacten
worden getracht het overleg voort te
zetten. Het doel zal moeten zijn een
voor Zandvoort zo voordelig mogelijk
resultaat te krijgen.

Nog geen rekening is gehouden bij
de vaststelling van de voorjaarsnota
met besparingen die voortvloeien uit
reorganisatie, doelmatigheid en be-
sparingen door automatisering. "Op
korte termijn zal worden bezien in
hoeverre de organisatie onderwerp
moet zijn van heroverweging met be-
trekking tot haar functioneren",
wordt in de Nota gezegd. "Het automa-
tiseren maakt een heroriëntatie op de
organisatie noodzakelijk. Dit is ook in
het belang van de mensen die ermee
moeten werken. Wanneer de raad tot
een heroriëntatie overgaat, dan zal
een externe advisering nodig zijn", al-
dus de Nota die op 15 mei in de com-
missievergadering financiën zal wor-
den besproken.

Niet met geld, maar met kaarten

• Het verwaarloosde monument in de
Waterleidingduinen, waarop staat ver-
meldt dat op 13 april 1945 de Halifax
A347 neerstortte, waarbij de beman-
ning, zeven man, het leven liet.

FOTO BERLOTT

velijk het zogenaamde 'Vliegersmonu-
ment' in de Waterleidingduinen, en
het Verzetsmonument aan het Vijver-
park. Aan de directeuren en twee leer-
lingen uit de hoogste klassen werden
door de heer Tensen plaquettes over-
handigd, vervaardigd door de Amster-
dams kunstenaar Vos. Dit ter herin-
nering aan de adoptie.

De overige leerlingen ontvingen etn
vaantje met inscriptie "Ik sta stil bij
vrijheid toen en nu". Het is de bedoe-
ling dat de komende klassen de taak
van de leerlingen uit 1986 overnemen,
zodat van een continu-adoptie gespro-
ken kan worden.

Nieuwe telefooncellen zijn primeur voor badplaats
ZANDVOORT - Vorige week donderdag zijn in Zandvport enkele

nieuwe telefooncellen in gebruik genomen. Dit gebeurde in de Louis
Davidsstraat in tegenwoordigheid van drs H.Beijer, directeur PTT
Telecommunicatie, wethouder Van Caspel en VW-directeur Hilbers.
Het bijzondere van deze telefooncellen, onder andere op de Strandweg
en het Stationsplein is, dat men bij het gebruik van de telefoon geen
geld, maar met een kaart de rekening moet voldoen.

Deze telefoonkaarten die het formaat van een giropas hebben kun-
nen voorlopig alleen in Zandvoort, Enkhuizen, St Maartensvlotbrug
en op Texel in de plaatsen De Koog en De Burg worden gebruikt. Het
betreft een experiment, dat na goede resultaten ook verder in de
provincie zal worden toegepast. Nederland is tot dit experiment over-
gegaan, omdat in Duitsland en Frankrijk het systeem goed werkt. Op
de telefooncel is het internationale teken aangebracht, dat in ieder
geval door buitenlanders herkend zal worden als dé telefoonkaartcel'

Deze telefooncellen worden in bad-
plaatsen geplaatst, omdat de PTT er
vanuit (L;aat dat deze vorm van telefc-
neren juist voor buitenlandse toeris-
ten een extra service biedt. Voor een
lang gesprek naar het buitenland
heeft meh nu geen grote hoeveelheid
munten nneer nodig. Men betaalt voor
het aantail "tikken" (impulseenheden)
met een (telefoonkaart. Deze kaarten
zijn te korap op het station, op het oost-

kantoor, bij de VVV en een aantal
postkantoren. Voor f.5,- krijgt men
een kaart met 20 'tikken', voor f.10,- 40
'tikken' en voor f.25,-100 "tikken". Een
ander belangrijk voordeel van deze
cellen is, dat ze nu niet meer interes-
sant zijn om door degenen die op geld
uit zijn "gekraakt" te worden.

Bellen vanuit een telefooncel is
een stuk makkelijker geworden: met
de PTT Telefoonkaart.

Want daarmee kunt u bellen zonder
een cent op zak. De voordelen van zo'n
kaart zijn legio. Nooit meer gestoord
worden tijdens een gesprek omdat er
weer een muntje bij moet. Minder de-
fecte cellen. En altijd kunnen bellen,
ook als uw portemonnee nog thuis ligt.
Uiterst simpel.

Bij u in de buurt is er vast wel een cel
die geschikt is voor de Telefoonkaart.
U herkent 'm aan de speciale sticker,
die ook rechts onderaan op deze pagi-
na staat. Bovendien staat er duidelijk
„Kaarttelefopn" op.

De rest is simpel. U schuift de kaart
in de gleuf en belt. Automatisch wordt
het aantal verbruikte tikken van uw
kaart afgeschreven. Na het gesprek
neemt u de kaart weer uit het toestel.
U ziet dan vanzelf, hoeveel tikken er
nog over zijn.

Is de kaart opgebruikt, dan kunt u
ook tijdens het telefoongesprek de
oude kaart voor een nieuwe verwisse-
len, zonder dat uw gesprek onderbro-
ken wordt.

Met de PTT Telefoonkaart heeft dus
alle gemak op zak. U kunt 'm kopen bij
de plaatselijke postkantoren, VVV

kantoren en sommige winkels. Deze
zijn herkenbaar aan de speciale poster
op de deur, met dezelfde afbeelding
erop als de voorkant van dit foldertje.
Of aan de sticker die ook rechts onder-
aan de pagina staat.

De kaart is er met 20 (ƒ 5,-), 40 (ƒ 10,-)
of 100 (ƒ 25,-) tikken. En tijdelijk krijgt
u bij de 40-kaart 15 tikken gratis.

't Is duidelijk: bellen met de kaart is
een stuk aantrekkelijker en makkelij-
ker dan bellen met muntgeld.

l hoorn opnemen 2 kaart insteken 3 nummer kiezen 4 hoorn_ophangen na
~ gesprek

t

kaart bijna leeg-1 oude kaart uitnemen nieuwe kaart
zwarte knop indrukken

&li'-.

Zomerconcert NPO
ZANDVOORT - Het Noordhollands

Fhilharmonisch Orkest zal ook dit
jaar een zomerconcert geven in Zand-
voort. Het concert wordt gehouden op
donderdag 26 juni, aanvang 20.30 uur.
De voorstelling vindt plaats in de Her-
vormde Kerk aan het Kerkplein. Een
uitgebreid concert-programma zal
binnenkort worden gepubliceerd.

Dodelijk ongeval
bij motorraces

ZANDVOORT - Tijdens de motor-
races die zondag werden gehouden op
het circuit is de 25-jarige Richard
Schilder uit Tuitjehorn dodelijk ver-
ongelukt. In de eerste ronde van de
race slipte de motorrijdster Gerrie van
Rooyen, Richard Schilder moest haar
ontwijken, raakte de vangrail en werd
van zijn motor geslingerd. Hoewel di-
rect eerste hulp ter plaatse was moest
de aanwezige arts de dood constateren.
De races, die onder auspiciën van de
KNMV werden gehouden, zijn na een
half uur hervat.

Brand bij manege
ZANDVOORT - De hooivoorraad

van de manege aan de Keesomstraat
stond afgelopen zaterdag omstreeks
vijf uur 's middags in brand. Het vuur
werd opgemerkt door een aantal bewo-
ners van het woonwagenkamp, dat
grenst aan de manege. Zij waarschuw-
den de brandweer die de situatie snel
meester was.

Een aanzienlijke hoeveelheid hooi in
de opslagplaats achter de manege is
verloren gegaan. De manege zelf heeft
geen schade ondervonden van de
brand.

Botsing met gevolgen
ZANDVOORT - Een 39-jange Zand-

voorter heeft zaterdag een auto in de
Van Speijkstraat flink beschadigd. De
man pakte vervolgens een stuk ijzer en
begon op de voordeur te slaan van een
woning van de vermoedelijke auto-ei-
genaar.

De vandaal verklaarde tegenover de
politie, dat hij kwaad was geworden,
omdat "de auto statisch geladen bleek
te zijn" toen hij er tegenaan liep. Een
arts van de GGD achtte het raadzaam
de man voorlopig onder te brengen in
een opvangcentrum te Vogelenzang.

l ZANDVOORT - In de Kerkstraat
verkochten een aantal buitenlandse
kunstenaars 's morgens hun produk-
ten, zonder daarvoor de vereiste papie-
ren te bezitten. Ze hadden hun koop-
waar uitgestald op het trottoir. De ar-
tiesten moesten hun spullen weer op-
pakken en konden vertrekken met een
standje van de politie.

Gasthuisplein - Evenementenplein
ZANDVOORT - Opnieuw is de

functie van het Gasthuisplein onder
bewoners en belanghebbenden ter
sprake gekomen. Duidelijk wordt
steeds weer dat organisatoren verge-
ten waarom ooit door de gemeente het

asthuisplein een speciale functie
moest krijgen. Was vorig jaar op Ko-
ninginnedag het Gasthuisplein nog
min of meer het centrum van een aan-

activiteiten (rommelmarkt, play-
Dackshow en een optreden van Koos
Alberts), dit jaar werd er slechts een
rommelmarkt gehouden. Vooral men-
sen die in de middaguren speciaal
naar het plein kwamen omdat men
verwachtte dat het een centrum van
gezelligheid zou zijn, kwamen bedro-
en uit. Slechts de veegwagens van

PW waren op het plein actief.

Door ondernemers wordt herhaalde-
.ijk gewezen op het verlies dat zij lijden
sinds het plein autovrij werd gemaakt.
"Ik ben hiervoor speciaal naar de bur-
gemeester geweest om te zien of er nog
regelingen bestaan waar je als onder-
nemer een beroep op kunt doen wan-
neer je de dupe wordt van gemeentelij-
ke herinrichtingen. Het antwoord dat
ik ontving heeft mij diep teleurgesteld,
"misschien zijn de mensen wel minder
gaan roken," was het commentaar van
de burgemeester", vertelt sigarenhan-
delaar Bluijs. Ook de overige zakenlie-

den hebben de omzet fors zien dalen
sinds het Gasthuisplein tot Evene-
mentenplein werd verklaard. Het
standpunt van het nieuwe college "dat
het gebruik van de auto selectiever en
beperkt dient te worden" vervult de
ondernemers dan ook met zorg.

.\

Waterstanden
HNJ LENGTE (MM) = 00035
WATERSTANDEN
Datum HW LW HW LW
8 mei 04.03 12.17 16.21 --.--
9 mei 04.36 10.51 16.55 --.--
10 mei 05.08 03.53 18.29 13.14
11 mei 05.40 01.25 18.03 13.37
12 mei 06.1201.5818.3514.10
13 mei 06.42 02.33 19.06 14.45
14 mei 07.12 13.08 19.40 15.21
15 mei 07.47 03.46 20.22 16.03
Maanstanden: donderdag 8 mei NM
00.10 uur
doodtij: 11 mei NAP + 96 cm
06.00 uur
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FAMILIEBERICHTEN

Wij hebben het genoegen u mede te delen dat
onze ouders en grootouders

Gerrit Kerkman
en

Sijtje Kerkman-Koper
op woensdag 28 mei 1986

50 jaar zijn getrouwd.
Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen

Lijsterstraat 2/37
2042 CJ Zandvoort

Lieve PAPA LOEK Gefeliciteerd met je verjaar-
dag Kusjes Laura

DOKTERSBERICHTEN

P. A. H. Wijnands
tandarts
Afwezig

vnjdag 9 mei

Dringende spoedgevallen
tandarts Doorgeest

tel 13026

ADVERTENTIES

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal
Schelpenplein - Tel 15068/13612/12518

Deskundig advies

Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

'n Nieuwe telg met
eigen wensen V

f til uit nu t tltfHi. ;/s/t in int k't c //
/ nu/rnt/Jtii> so/m nicmt hen (t t nu c u nd
11 n bi/zonticti' i ttnicldin^ naat d <>/> 11 n
t>tktt:<.'n iiituki'kttentHiteffnuiitti nizu
kcnnemei hfifitten Rollcktic

Randstad
Handelsdrukkerij b v

Stationsweg 38, Aalsmeer
Te! 02977-25141" •̂ SSwpW?^

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-17244/12137/
13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

•, Daarnaast kunt u bij ons terecht
v<^>or:
•' inschrijvingen
• JUitvaartverzekering

NIVO-POLIS
• één Natura-

ü^vaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 \RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

Zandvoorts Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia,

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr 9 , Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 , Zandvoort
AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort
Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 , Zandvoort
Sig.mag. De Krocht,

Gr Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens, Pasteurstr 2, Zandvoort

Alles voor uw fiets
Er zijn heel wat handige
accessoires ontwikkeld voor ^
fietsers. Zie onze collectie tassen
^enkel en dubbel), snelbinders,
hand- en voetpompen, gereed-
schapsetjes, kilometertellers,
enz. enz.
En als u nog op zoek bent naar de
ideale vakantie-tweewieler... wat
zou u zeggen van een Gazelle
sportfiets of trimfiets?
We ontvangen u graag!

FEEST BIJ DE KEURSLAGER!

Verwen u zelf met een Gazelle

WIELERSPORT

PETER VERSTEEGE
Haltestraat 31, Zandvoort

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

nin-

Heeft de mooiste en meest gesorteerde
kollektie van Noord-Holland en ook de
langharige Ierse mohair

Z*ndvoortM
WOLBOETIEK

(̂BSJP

AANBIEDING
Bollen katoen met linnen
50 gr.

Bollen katoen lint n -»c
50 gr. C.,/U

Deze week alle katoensoorten

10% korting
gratis onderricht + patronen

Kom kijken! Kerkstraat 22
Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag 12 00-18.00 uur
Zaterdag 10 00-17.00 uur.
Zondag 13.00-17.00 uur.

SLAGERIJ ARBOUW

HALTESTRAAT 12 - 2042 LM ZANDVOORT
TEL (0207) 12616

Biefstuk
250 gr

Salami
100 gr

Ham
150 gr

Fricandeau
100 gr

Seldery salade
100 gr

Cornedbeef
100 gr

Lever
100 gr

Pekelvlees
100 gr

Leverworst
250 gr

7,25
2,10
2,25
1,95
1,60
1,75
1,60
1,95
2,25

.. • een vliegreis naar de
Dordogne
.. . bijna een jaar lang
gratis vlees

LIMOGRA B.V.
Vraag nadere inlichtingen bij ons in de
zaak.

^A ŝajjSg-ŷ sĝ ŝ rSJ1^

Dierenspeciaalzaak

„Dierplezier"
bedankt
JAAP, WILLEM,
LEX EN JAN
(en manager Skylla)

voor de
grandioze
overwinning
m de Zandvoortse
estafette

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:

023-255021

ZANDVOORT:
(C Koper)
02507-18225

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Mansstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

De specialist
in al uw

bloemwerken

Maak moeder
dubbel zo blij
met bloemen

van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel 1 20 60

De Keurslagers bestaan 40 jaar Dat wordt een
heel jaar feest Te beginnen met 5 weken lang 3 000
mini-vakanties

Elke week opnieuw bij uw Keurslager kans op een
lang weekend- of midweek arrangement in een
bungalow van AEGON Rekreatie. Ga snel naar uw
Keurslager. BIJ een bestelling vanaf ƒ 10,- ontvangt u een kanskaart
Misschien bent u deze week de gelukkige winnaar

De Amsterdamse Keurslagers hebben met deze actie
reeds meer dan 300 VAKANTIES WEGGEGEVEN.

Deze week laatste week bij alle keurslagers:
HAMBURGERS
5 halen, 4 betalen!

HUZARENSALADE

EXTRA VOORDELIG

EXTRA KANSKAART

Maandag 12 mei is de laatste trekking bij
uw keurslager en uw keurslager denkt
ook aan MOEDERDAG!!

Bengaalse
Kipfilet
kant en klaar produkt
al,een warm maken
100 gram

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht
DROGISTERIJ
MOERENRURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 14090/14764 (vraag demonstratie)

Hulp in de HUISHOU-
DING gevraagd. 2x per
week Aanm na 18 00
uur. 023-281093

MOEDER VERWENNEN?
dan naar „Delicia"
Speciaal diner voor Moederdag

Hors d'oeuvre***

Groentesoep

Varkensfilet gevuld met
gehakt met garnituur***

Us, Koffie

25,-p.p.
Voor iedere moeder een bloemetje

Restaurant „Delicia"
Kerkstraat 16
tel. 12270

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

EP ZIJN NOG 120 82
WACHTENDEN VOOR U

DE TELEFOONDIENST LEVERDE
AFGELOPEN JAAR EEN

HOGERE PRODUKTIE

't staat m de krant
iedere week weer

Voorgenomen Hinderwetvergunning
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om op de aanvraag om een ver-
gunning ingevolge de Hinderwet, voor het oprichten en m werking hebben van
een herstehnrichtmg voor motorvoertuigen, gelegen aan de Kochstraat 10 te
Zandvoort, positief te beschikken

De ontwerp-beschikkmg en andere op de aanvraag betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van 12 mei 1986 tot 26 mei 1986 voor een ieder ter inzage ter
gemeentesecretane, afd algemene zaken, Swaluestraat 2 te Zandvoort op werk-
dagen van 08 30 - 12 30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan
worden verkregen
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinses-
seweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10 00 - 14 00 uur
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaar hebben ingebracht naar aanleiding van
de aanvraag en een ieder die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is
geweest, kunnen tot bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren
inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijr persoonlijke gegevens
niet bekend te maken

Aangevraagde bouwvergunningen
52B86 Fr Zwaanstraat 16 - plaatsen vollere
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag-
en vrijdagmorgen van 8 30 tot 12 30 uur gedurende een week na verschijnen van dit
blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder is het mogelijk dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde
Staten nodig is.

33B86 Emmaweg 11
51 B86 Haltestraat 56
41 B86 Herman Heijermansweg 4
38B86 Dr J P Thijsseweg 18
47B86 Thorbeckestraat31
48B86 Haarlemmerstraat 39
34B86 Lijsterstraat 9

Verleende bouwvergunningen
- wijzigen gevels/indeling woning
- wijzigen gevel/splitsing tot 2 winkels
- wijzigen gevel
- plaatsen dakkapel
- wijzigen achtergevel
- vergroten dakkapel
- uitbreiden garage

Zij die menen dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kun-
nen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een be-
zwaarschnft indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
2040 AA Zandvoort

Burgemeesteren Wethouders van Zandvoort maken bekend, dat zij, m verband
met de door de gemeenteraad van Zandvoort bij besluit van 21 juni 1985 nr 8b
vastgestelde zônegrens circuitgebied Zandvoort, voornemens zijn bij Gedepu-
teerde Staten van Noord-Holland, ten behoeve van de navolgende geluidsge-
voelige objecten een hogere waarde aan te vragen
1. Mr G J van Heuven Goedhartbasisschool, Flemmgstraat 180, Zandvoort;
2 Nicolaasbasisschool, Lorentzstraat 15, Zandvoort.
Voor de Mr G J van Heuven Goedhartbasisschool zal een hogere waarde van
51 dB(A) worden gevraagd en voorde Nicolaasbasisschool een hogere waarde
van 54 dB(A)

Het ontwerp van het verzoek en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van
8 mei 1986 gedurende één maand vooreen ieder ter inzage bij de afdeling Algemene
Zaken ter gemeentesecretarie, Swaluestraat 2 te Zandvooit, op werkdagpn van 8 30
tot 1230 uur
Gedurende deze periode kunnen schriftelijke opmerkingen ten aanzien van het
ontwerp-verzoek worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethou-
ders van Zandvoort

l Voorts zal op dinsdag 20 mei 1986 om 10 30 uur m het raadhuis, ingang Swalué-
I straat 2, een openbare zitting worden gehouden, waarbij een ieder de gelegenheid
l wordt gegeven opmerkingen ten aanzien van het ontwerp-verzoek te maken

l 7 mei 1986
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IK VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT
Fabrieksnieuwe fietsen

met 3 jaar garantie
voor krankzinnig lage prijzen!

meisjesfiets leeft. 8-12 jr. 149?
Kleuterfietsen v.a. . 69r
BMX crossfietsen v.a.-* '•'* 189?
Hollandse dames- en hefenfietsen
remnaaf, ' 245?
Hollandse dames- en herenfietsen
3 versrtellingen , 325?
Hollandse dames- en herenfietsen
idem + trommelrem 399r
Sportfietsen 10 versnellingen 325?
Sportfietsen 3 versnellingen 289?
Opoefietsen, groot en klein 249?
Spotgöedkope 2e hands fietsen v.a. 10,-

Taxi Centrale Zandvoort B.V.
Grote Krocht 18, tel. 02507 - 12600

inruil, reparatie, stalling, verhuur, onderdelen

Alles voor uw kat ,
*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ *•

Kattebrokjes
Kattesnoep

Kattesteentjes
(puik fris)

Kattespeeltjes

4,50
7,50

Diepvries eéndags
haantjes los 50 voor

100 st
Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28, Zandvoort

;. •*

Zandvoort
Heemstede

Grote Krocht 21
Zandvoo'rtseJaan 69

Altijd snel en
schoner!

/boM'
stopP*

rePc

Uw hulp voor het chemisch
reinigen van al uw
kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens,
slaapzakken i

stomerij/dry cleaning

AZEANETTE

Zo in e r. ••Zon
Zonnebril...

Volop keus bij uw vakman-opticien

Opnaardefffl
vakman-opticien IfiSl

OPTIEK SLINGER
gedipl oogmeetkundige contactlensspeciahst A N V C

Grote Krocht 20a, Zandvoort
Tel 02507-14395

Leverancier alle ziekenfondsen

Voor MOEDERDAG
een fruitmand bij AART VEER halen
en Vader laten betalen

AART VEER
i Gr. Krocht 25
iZANDVOORT
tel. 14404

frultmanden
al vanaf 25;-

S t o o o t f l B o o o c o o o a o o o o o o o o o o l

r^7i*/j£*&tff*

MOEDERDAG
BLOEMENDAG

„erica"
Bloemenmagazijn sinds 1908

Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon 02507 -12301 x

WIN EEN REIS MET

Biikcnstock sandalen z\ n al sinds vele jaren
het synoniem voor qt^onü e.n veizorgrj omgaan
met u/; voelen BirFenbtoek SeincJdk n onder
bcheidtin A ich o d door hel originele t-urken voel
bed een vUoursiederen binnengooi diverse wijdte
indien en de we! zeer kwahldticve afwerking Voor
mensen mei slddnde beroepen rnddr ook voor
anderen een weldaad voor de voeten

Maar lel bij hel kopen wel op het originele
rode Birkensiocl' zegel Wij adviseren u graag o a
onderstaande modellen

Hoe kunt u een van die
prachtige prijzen winnen?

Heel eenvoudig' U stapl nog deze week
riddr onze zaak en bij aankoop van een paar
Birkenstoek s ontvangt u dan van ons een deel
ramckaart met alle wedstrijdgegevens
En het invullen9 Dat is net zo gemakkelijk als het
lopen op Birkenstock s

Herman Harms Schoenen
Grote Krocht 22

Natuurlijk het origineel!

ICRO
Voor uw originele party

en uitstapjes op het water
* Grachtenrondvaart op zondag om 1500 uur *

REDERIJ HAARLEM - TELEFOON 023 357723

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer en onder
houdswerk Tel 023364168
bgg 023381378

* Aang A'dam-Slotermeer
grote 2 k woning, 1e etage,
balkon Gevr 2/3 k flat, Zand
voort Z/C Tel 020138353

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub in alle stijlen Veel
klemantiek Laagste prijzen'
Leidsestraat 122 Dag tel
0252020993 Koopavond

iicro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
m gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
'ootten
[articulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
icro's op de pagina „MICRO S
laatsing is mogelijk m de volgende editie
iandvoorts Nieuwsblad ƒ O 31 per millimeter
luitmgstijd dinsdag 1700 uur

kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
'977-28411 of afgeven.of zenden aan
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2 2042 JM Zand-
voort
Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer
Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie
Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie Edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins->
bode De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties m de Micro s is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar >
Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5 - in rekening ge
bracht
BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummer:
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hè
verspreidingsgebied een krant verstuurd hiervoor word
ƒ 2 50 m rekening gebracht

kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor

:£orgklachten), of zenden aan
ntrale orderafdeling Weekmedia,

[ostbus 122,
[000 AC Amsterdam.
'e sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
ng jn dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
'kagrt

Z s m gevraagd voor het sa-
zoen (tot 30 september)-
VERKOPER/STER, ± 20 jaar,
voor tabakszaak Kerkstraat
12 Tel 18791

* Te koop aangeb z g a n
paar Mohawk, mt 39V2-40
Prijs n o t k Tel 16835

* T k a een chemisch toilet
makkelijk voor camper boot
of caravan Nu voor slechts
ƒ300 Bel nu 12383

Te koop PUCH PEARLY
z g,a n Vraagpnjs ƒ 1400 Tel
02507-16394

Te koop zeilboot VAURIEN
incl dekzeil en Atlanta hei
Imgtrailer Pnjs n o t k Tel
02507-17964

Vakbekwaam
THUISNAAISTER heeft weer
tijd voor het bekleden van
bankstel, kussens v boot en
caravan Tel 023322961

* Waarom is er nog niemand
donateur van de Bomschui-
tenclub geworden Voor mini-
maal ƒ 25 per jaar Bel 15836

VEHUREN?
Plaats eens een advertentie

m een Duits dagblad
Inl/folder 0172043719

OPPAS biedt zich aan
voor overdag

Tel 0250718167

Zonnestudio
Kapsalon

Passage 42
*• Lichaamssnelbrumer

40 minuten ƒ40,
abonnement 3x ƒ 100

*• Gezichtssnelbrumer
20 minuten ƒ10
abonnement 4x ƒ30

*• Zonnebank/hemel
20 minuten ƒ 8 50
abonnement 10x ƒ75
Openingstijden Studio
maandag t/m vrijdag

Ook s avonds geopend
Openingstijden Kapsalon
dinsdag t/m zaterdag en

vrijdag t/m 21 00 uur

Wij werken op afspraak
Tel 02507 12500

Tot ziens
Ellie Edith en Ben

EEN EIGEN BEDRIJF BEGINNEN
KUN JE OOK MET 2 KRUKKEN
AVO-NEDERLAND bemiddelt bij
en zoekt werk voor mensen met
een handicap. Reeds 60 jaar.
Jaarlijks kunnen vele
gehandicapten zich via AVO-
NEDERLAtfD maatschappelijk
ontplooien. Bij een bedrijf of als
startende ondernemer. AVO-
Nederland maakt nog meer
mogelijk: opteidingenri/orming,

recreatie, aanpassingen Want
AVO-NEDERLAND helpt, zoveel
als de middelen toelaten, waar
wettelijke voorzieningen écht te
kort schieten. Voor iedere
gehandicapte! Dankzij het
landelijk buro, regionale
consulenten, afdelingen en zo'n
20.000 vrijwilligers rondom onze

^NEDERLAND
2iü-i.~v,kterws

beschermvrouwe antwoordnr 201,3800 VB Amersfoort
HM de Koningin Tel 033-635214

Steunde collecte GIRO 625.000

5 R E G E L S G R AT l Sb t t t U t L b jm ^•laKAMb

_-/MlCRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander
huisraad te koop' Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter punt komma of ci|fer een vakje Laat
tussen ieder woord punt o( komma een vakje vrij Schrijf
per regel hele woorden ol lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300 - KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO GRATIS MICRO S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5 25 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13 30 uur in ons bezit zijn \oor plaatsing in dezelfde week
op donderdag

Naam

Adres

Telefoon

Postcode Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12
2041 JM Zandvoort



WEEKMEDIA 30 WOENSDAG 7 MEI 1986

,ELSE'Hondenkapsalon ,,•
gediplomeerd tnmster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Molenaar SCHILDERWERK
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

'Telefoon 15186

Gevr.
handige hulp
v.d. keuken

en afwas
Rest. Classique,
Kerkstraat 27,

tel. 12537

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

N.A.M.S.
Nederlandse Academie voor Medisch Secretaressen.

Telefoon 020-227447.
Planciusstraat 11, 1013 MD Amsterdam.

EENJARIGE BEROEPSOPLEIDINGEN
aanvang september

Medisch secretaresse (dagopleiding)
Medewerk(st)er Medische admin. (avondopleiding)

met vervolg tot medisch secretaresse.

Onze APPELPUNTEN
met SLAGROOM
ECHT DE LEKKERSTE

bij: R. v.d. Werft
Tolweg 6 - Tel. '1 50 01

Op weg naar
RIJBEWIJS A

en B

met AUTO en

MOTOR-
RIJSCHOOL

Frans v. Sprang
Voor informatie

tel. 02507-14946

Drogisterij-Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

Gevraagd
ervaren
keuken-

hulp
Strandpaviljoen 21

Tel. 15524

Gevraagd

Daghulp
voor de verzorging
van oudere heer.
Huish. hulp 1 x p.w.
aanwezig.

Tel. 12682.
Tussen 20.00-21.00 uur.

Timmer- en
Metselbedrijf

West
heeft tijd voor al

uw verbouw, en/of
onderhoudswerk.
Tel. 020-862705
of 072-119817.

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oraniestr. 7 - Zandvoort
Tel 02507 - 1 23 27

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Woningruil
Aangeb.

Koningstraat
eengezinswoning

2 slaapk., voor- en
achtertuin, huur 260,-
Gevr. grotere woning

(geen flat)
Tel. 02507-19430

HUIS

O

de krant helpt
u op weg

SPAAR VOOR 6 VERGULDE
KELTUM LEPELTJES BIJ SUPRA KOFFIE

UIT PARIJS

ELEGANCE
PARFUM DE
TOILETTE

GROTE
FLACON

90 ml

FERRERO ROCHER
LUXE BONBONS
geschenkdoos , ;, y v Mf
a 16 stuks t'vn

BIJ ONS VOOR

SUPRA KOFFIE
VAN V. NELLE
brandvers gemalen, snelf ilter-
maling of normaal

PAK 250 GRAM

FRUITCONSERVEN
• RENCOS PERENPARTJES

blik 225 gram
• SIAM FOOD ANANAS

(stukjes) blik 225 gram
• MATADOR

MANDARIJNEN (partjes)
blik 300 gram

PROFESSIONELE
HAARKRULBORSTEL

ZOEK UIT

CAMPINA
PARTY-
BOOMSTAM

• met opklapbare standaard
• verwarming op 2 standen

instelbaar
• onbreekbaar verwarmings-

element
e kunststof borstel die

gemakkelijk is te reinigen

GEEN 12.95

LECOQ

KEUKEN-SET
BESTAANDE UIT:

• 1 keukendoek 50 x 50 cm
• 1 luxe bijpassende theedoek

65 x 65 cm
beidel 001 '
katoen
SAMEN ALS /
SET VERPAKT
in 4 fraaie
pastelkleuren

ZEILER
SCHWARZE
KATZ 1984
Qualitatswein Bestimmter
Anbaugebiete. Een stevige
kwaliteitswijn uit het
gebied Moezel-Saar-Ruwer.
Koel geschonken een
heerlijke frisse wijn met
een lichtzoete afdronk en
een vol bouquet.
GEEN ^95" MAAR

SUZI-WAN
GROENTE-MIXEN

kant en klaar, blik 400 gram
• IN CHILI SAUS
• IN KERRIESAUS
• IN ZOETZURE SAUS

7OFK fi£& /T9 ̂z.utr\ f^y-,^^

COLOMBO
SNELKOOKRIJST

droog kokend,
binnen 8 minuten klaar

1 PAK 400 G R AM

FENJAL LUXE CADEAU-SET
BESTAANDE UIT: ./ ", ~ ' " • , 'r'
• flacon crèmebad a 100 ml ,
• 2 stukken „Romance" ,

toiletzeep
Beschermt en reinigt de huid,
fijn geparfumeerd

GEENJ5MKTNU

'WW&f H l SÜ>^ »W.->'

Lli

jfn-r? j*;; ,-n-,.

&*-\&,$!&fe,-i| fj'wSf^Mr^
;wsr tüc

NVPÈ«

LACORBEILLE
doperwtjes
extra fijn ffi?

r u'.' i i ^<-̂
LITERblik

159

OMO WAS-
POEDER met
wasverzachter
REUZE PAK
4000 gram

GEEN

royaal opgemaakte
FEESTTAART

voor ruim 8 -10 pers. -SI fS
Elders betaalt u ftj*. Vè
ieker7.50 bijons: "*rB^

'&OTEFMALSZ
1ZUNDEK-

BIEFSJUK
50O
OfZftM

9.95

\

FRAMELOZE

FOTO-
LIJST
met
ontspiegeld
glas

let op!

HOUANDSf
KOMKOMMER

VOOR $ Hi&-;

formaat
24x30 cm

ROESTVRIJ STALEN

DEKSCHALEN-
epT 'N FRAAIE
OCI GESCHENKDOOS

4 delig met deksel
12,14,16 en 21 cm

49.50
moederdagprijs

f f l
BROEKLUIERS
elastische beenafsluiting net meer-
malig te openen klcefbandsluitmg

GEEN24SS'

MERANO
JUSD'ORANGE

puur sinaasappelsap

LITERPAK

UITDEHERO FABRIEK

GUL VAN SMAAK

HOLLANDSE
ERWTENSOEP

LITERBLIK
LET OP DE PRIJS

GEEN 159 MAAR

ZUINIG IN PRIJS

ZEEUWS
MEISJE

MARGARINE
pakje 250 gram ;|

GEEN 58

HOOFDDORP
Marktlaan 55

NIEUW VENNEP
Hoofdweg 1185

ZWANENBURG
Dennenlaan 19

ZANDVOORT
Burg. Engelbertsstraat 21
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ZANDVOORT - Na maanden
wachten was het dan eindelijk zo-
ver, onverwacht deed op de laatste
dag van april de lente haar intre-
de. Met echt zomerse temperatu-
ren, in Zandvoort gemeten in de
zon, donderdag l mei 22 graden,
vrijdag 2 mei 33 graden, zaterdag 3
mei 30 graden. Helaas draaide de
wind zaterdagmiddag naar het
Zuidwesten en stroomde koele
zeelucht het land binnen.
Zondag was het dan ook aanmer-
kelijk koeler, 'slechts' 24 graden
uit de wind in de zon. Doch het
strandseizoen lijkt geopend, ook'al
was het stranddetachement nog
niet ter plaatse, de zonaanbidders
kwamen en het werd een goed
weekeinde.

In Zandvoort gaat het strandseizoen
het komend weekeinde min of meer
van start. Niet alleen wordt door de
Zandvoortse Reddingsbrigade de ope-
ning van het seizoen gevierd met een
receptie in de post Piet Oud, ook aan

Na maanden vergeefs wachten
daar was hij dan...'De Zomer4
de Zuidboulevard zal een kleine hap-
pening plaatsvinden.
Daar wordt de nieuwe bewaakte f iet-
senstalling om 11.00 uur geopend.
Deze fietsenstalling bevindt zich langs
het fietspad Zandvoort-Noordwijk ter
hoogte van de strandopgang van het
naaktstrand. De symbolische opening,
het stallen van een met bloemen ver-
sierde fiets, geschiedt door burgemees-
ter Machielsen.
Deze stalling wordt geëxploiteerd door
Peter Booker (strandpaviljoen Ameri-
ka). De aanleiding van de opening van
deze fietsenstalling is nogal triest. Tij-
dens het strandseizoen worden veel
fietsen neergezet langs het fietspad bij
de strandopgang. Zeer regelmatig wer-
den Booker en zijn medewerkers ge-
confronteerd met mensen van wie de

• Op vrijdag 1 mei weden twee zomeragenten geïnstalleerd op het Zandvoort-
se politiebureau, v.l.n.r. Erwin Krone en zomeragent De Vries die wordt
gefeliciteerd door korpschef Menkhorst. FOTO: BERLOTT

fiets was gestolen. Door hem werd be-
sloten een fietsenstalling in te richten,
doch voordat alle formaliteiten en ver-
gunningen waren ingeleverd en goed-
gekeurd, was het seizoen 1985 al hal-
verwege gevorderd. Tezamen met de
fietsersbond ENPB is het nu gelukt,
nog vóór de opening van het seizoen de
fietsenstalling in te richten. Reden tot
vreugde, want een veilige fietsenstal-
ling in Zandvoort-Zuid is een keiharde
voorwaarde voor badgasten die per
fiets naar het strand willen gaan. Aan
de Zuidboulevard wordt aan deze
voorwaarde nu voldaan.

Stranddetachement
Het komende weekeinde zal ook het

stranddetachement weer aanwezig
zijn. Dit jaar wordt gemist Van Dam,
die na zeven jaar stranddienst zijn
plaats heeft afgestaan aan Ruud Lut-
tik. Verder zullen commandant Schil-
der, zijn plaatsvervanger Wim van
Rhijn, en de anderen: Roy Keur, Ron
van Leeuwen, Paul Tromer en Ed
Hendriks weer vertrouwde figuren
worden op het strand deze zomer.

Wanneer het allemaal een beetje
mee zit, zal ook dit weekeinde de nieu-
we boot worden afgeleverd. Het is een
speciaal voor de Zandvoortse politie
door Jachthaven Poelgeest BV in
Oegstgeest gebouwde Jumbo 535 type
rescue. Vorige week donderdag en vrij-
dag zijn op de Kagerplassen de laatste
proefvaarten gehouden, en de mensen
van het stranddetachement zijn er en-
thousiast over. "Het is een goed alter-
natief voor de oude boot. Er is veel
meer ruimte voor drenkelingen, de
boot is zeer stabiel zodat je met twee
mensen aan één kant kunt uithangen
om iemand uit het water te halen zon-
der dat je risico loopt dat de boot kap-

seist. Bovendien zijn er diverse snufjes
in de boot aangebracht, zoals een wa-
terdichte ruimte waar een zuurstof-
koffer in opgeborgen kan worden. Ja,
wij zijn bijzonder enthousiast", vertelt
commandant Schilder. Overigens
blijkt dat er al diverse proefvaarten
zijn gehouden, zodat alle leden van het
Zandvoortse stranddetachement ook
goed met de boot overweg zullen kun-
nen. "Wanneer je bedenkt dat de vori-
ge boot twaalf jaar dienst heeft ge-
daan, dan besef je wel dat van deze ook
een dergelijke levensduur wordt ver-
wacht. Wij denken een goede keus te
hebben gemaakt. In de loop van de
jaren moet blijken of wij gelijk hebben
gehad", legt Schilder uit.

Op vrijdag 16 mei wordt het strand-
seizoen min of meer officieel geopend
door de strandpolitie. Dit gebeurt in de
politiepost aan de Rotonde.

Zomeragenten
Op vrijdag l mei zijn in het Politie-

bureau aan de Hoogeweg opnieuw
twee zomeragenten geïnstalleerd.
Agenten De Vries en Krone zullen nu
in een deeltijdbaan deel uitmaken van
het Zandvoortse politiekorps. Voor Er-
win Krone is het niet de eerste maal
dat hij deel uitmaakt van het Zand-
voortse korps. Hij werkte al eerder in
dit korps. Nu combineert hij zijn stu-
die met die van zomeragent.

Agent De Vries was twee jaar werk-
zaam bij de Apeldoornse Gemeentepo-
litie. Hij heeft echter besloten aan het
Conservatorium in Amsterdam te
gaan studeren, en combineert even-
eens de studie met het vak 'zomera-
gent'. Het Zandvoortse politiekorps
heeft nu zes zomeragenten. "Er is nog
plaats voor enkele oudpolitiemensen,
maar voorlopig zijn er geen sollicita-

Zodra de zon er is wordt het druk in Zandvoort. De eerste zonaanbidders meldden zich al op Koninginnedag.
FOTO DICKLOENEN

ties in behandeling. Wil men zich als-
nog aanmelden, dan moet het snel ge-
beuren. De hele sollicitatieprocedure
vergt wel wat tijd, dus wil men nog
deze zomer bij ons in dienst treden,
dan is haast geboden", vertelt korps-
chef Menkhorst.

Strandbezoekers
Vrijdag en zaterdag was het wat je

noemt ouderwets druk op het strand.
Vele duizenden mensen wilden toch
wel snel wat bij kleuren. Strandpach-
ters waren best tevreden en nu maar
hopen dat ook Hemelvaartsdag zorgt
voor de nodige zonneschijn.

Zeer positief zijn de reacties van de
mensen die in het bezit zijn van de

'piekenkaart' en een bezoekje brengen
aan het strand. Aan de passagiers van
de dubbeldekstremen zijn namelijk
deze kaarten uitgedeeld. Veertig
Zandvoortse ondernemers (waaronder
diverse strandpachters) bieden de pas-
sagiers voor een gulden een consump-
tie aan tegen inlevering van de bon op
deze kaart die geldig is gedurende de
actie. Anderen daarentegen verlenen
een gulden korting bij aankoop van
artikelen. Een strandpachter vertelt:
"Het is zeer goed aangeslagen m Am-
sterdam. Leuk is dat veel mensen ko-
men die anders met naar Zandvoort
gaan. Ik had bijvoorbeeld een gezin
met vier kinderen. De mensen waren
zo enthousiast, want voor een gezin
van zes personen is een dagje Zand-

voort een hele uitgave. Nu werd het
een feestdag voor het hele gezin, want
na die consumptie blijven ze toch han-
gen, dus snijdt het mes aan twee kan-
ten, zij zijn voordelig uit en wij zien
mensen die anders nooit komen".

Met spanning wordt nu door de
strandbevolking uitgezien naar He^
melvaartsdag en Pinksteren, want
van oudsher zijn dat dé dagen waarop
de toerist naar Zandvoort komt. "Als
het weer een beetje mee zit, wordt het
misschien een ouderwetse zomer" is
momenteel de overheersende gedachte
in Zandvoort, en die wens leeft nie"
alleen bij de Zandvoortse strandpach-
ters, maar bij alle ondernemers en in-
woners.

tmjzana^L
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• Ondanks het feit dat
oudwethouder Flieringa, in de
periode dat hij de portfeuille
financiën beheerde, 'als een
bok op de haverkist' zat, wat
hem vaak genoeg is verweten,
lijkt de financiële positie van
de Gemeente niet so
rooskleurig als werd
aangenomen.
Er zijn diverse omekere
situaties ontstaan, zoals het
wegvallen van de Grand Prix,
het niet legaliseren van de
parkeerboetes, en de
toeristenbelasting die de
gemeente Zandvoort van het
Casino ontving. Legaliseren
van parkeerboetes houdt in
dat het geld van uitgereikte
parkeerbonnen in de
gemeentekas vloeit. Nog steeds
gaat dit geld naar de Rijkskas
en dat is veel gemeenten een
doorn in het oog. Al maanden
duurt het gevecht tussen
Casino en gemeente over het
al dan niet heffen van
toeristenbelasting voor de
Casinobezoekers.
• Een forse tegenvaller dus. De
kas moet echter kloppend
gemaakt worden, vandaar dat
in de Voorjaarsnota
voorgesteld wordt enkele
belastingen met een extra
viereneenhalf procent te
verhogen. Zo luidt het voorstel
een extra 2% op de
onroerendgoedbelasting te
leggen, en de rioolrechten ook
met viereneenhalf procent te
verhogen. Ook de
strandpachters zullen er aan
moeten geloven, de
pachtgelden gaan omhoog.
Daar komt nog bij dat voor
het beruchte afvoereffluent
ook nog het nodige geld op
tafel gebracht moet worden
door de inwoners. Het wordt
een kwestie van de buikriem
aanhalen.
• Verwonderlijk is dan het
coUegeprogramma waarin
staat dat de VVD, PvdA en
D66 vastleggen dat slechts
"een trendmatige aanpassing
van de gemeentelijke
belastingen en heffingen
waarschijnlijk niet te
voorkomen zal zijn".
Trendmatig is wel iets anders
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dan een extra viereneenhalf
procent.
Ook dient volgens het
collegeprogram de druk van
de onroerendgoedbelasting
binnen aan aanvaardbaar
niveau te blijven. Wat is dan
een aanvaardbaar niveau kun
je je af vragen.
• Gelukkig is er dan nog wel
een meevallertje. Volgens het
nieuwe onderwijssysteem,
ontvangt de gemeente voor de
post onderwijs een hogere
uitkering. Dat geld behoefde
niet aan het onderwijs besteed
te worden, dus kan het in de
algemene pot. Dat scheelt in
ieder geval weer een dikke
zestig mille. (Het eerste deel
van de extra honderdzeventig
mille was al in die pot gestort),
maar sestig mille was achter
de hand gehouden voor
eventuele uitbreiding van het
onderwijskorps. Dit blijkt nu
overbodig te sijn, vandaar dat
het nu bij de algemene
middelen terecht komt.
• Misschien dat dit extra geld
besteed kan worden aan de
uitvoering van de 'jeugd-en
jongerennota' waar immers
geen geld voor was. Overigens
wordt door deze partijen grote
prioriteit gegeven aan
professionele ondersteuning.
Een betaalde kracht voor het
jeugdwerk dus. In de
jeugdnota tweede versie, sal
hiervoor, die betaalde kracht
dus, financiële dekking
worden aangegeven. Zou voor
het jeugdwerk dan die
beroepskracht alles
zaligmakend zijn en hoeft, de
rest van die nota niet meer ?
Met spanning worden de
ontwikkelingen afgewacht.
• Tóbber heeft het druk. Hij is
naar het stadhuis gerend om
een 'Zandvoort-das' te
bemachtigen. Maar mis-poes
geen das voor Tóbber.
"Kijk de burgemeester heeft
op 6 mei een officiële
Zandvoortdas omgestrikt
gekregen van de directeur van
de VVV. Ik dacht, kom
misschien heeft hij er nog
eentje over, maar
niksniemendal voor een
zielige kat. De VVV heeft
alleen de burgemeester
gestrikt, en dat is niet eerlijk",
komt hij zijn nood klagen.
Wij mompelen iets terug van
'niet te veel verbeelding
hebben', maar Tóbber is
steendoof op dit punt.
"Ik ben zielig", houdt hij vol.
• "Nou kijk, ik woon op het
Gasthuisplein. Daar heb ik
het jaren naar mijn zin gehad,
tot het moment waarop het
plein autovrij gemaakt moest
worden. Ik heb met alle
buurtbewoners meegevochten
hoor, tot aan de Hoge Raad
zijn wij geweest. Wij kregen
allemaal nul op request, het
'evenementenplein' dat zo
chique werd gedoopt door de
directeur van de VVV is
helemaal geen
evenementenplein. Behalve
met het Jazzfestival, maar dat
was altijd al hier. de jazz
behind the beach is hier
geboren zogezegd. Zo af en toe
wordt ons iets toegeworpen,
een vismaaltijdje, een
kunstmarktje, maar daar heb
je het mee gehad. Drie
evenementen in één jaar, dat
is niet veel, zeg nou zelf. De
rest van het jaar, zo'n dikke
driehonderd en zestig dagen
ligt het er maar verlaten bij.
De klanten weten de weg niet
meer te vinden naar de
bedrijven, dus ik lijd mee, en
ik ben zielig".
• Met een verongelijkt gezicht
ging hij zijn poten wassen.
• De krant is klaar, voetjes op
tafel...tot volgende week. •.

Toneelavond
druk

bezocht

'Badman word ik al bruin' in
juiste temperatuur gespeeld

ZANDVOORT - De jubileum
feestavond van de Zandvoortse
Politie Sport Vereniging werd
vrijdagavond 2 mei in De Krocht
gevierd met het toneelstuk 'Bad-
man word ik al bruin'. Leden van
de Noordwijkse Beddingsbrigade
hadden veel succes met deze
klucht, die wonder boven wonder
gespeeld kon worden in een tem-
peratuur van ruim 24 graden,
hetgeen van meet af aan veel bij-
droeg tot het welslagen van de uit-

voering. Want een specificiek
strandstuk te gaan zien in een
winterjas doet veel afbreuk aan
het gegeven.

Het werd een avondje lachen in De
Krocht want de klucht in drie bedrij-
ven van Aad Caspers had speciaal voor
Zandvoorters duidelijk herkenbare
aanknopingspunten. Ten eerste de
commerciële instelling van de badman
(Ab Barmentlo, de enige Zandvoorter .
in het gezelschap), ten tweede de Duit-
se badgasten en ten derde het neefje

dat Oom en Tante in de zomermaan-
den helpt in het bedrijf.

Er werd met vaart en verve gespeeld,
afgewisseld met zang en dans. Zelfs
het zangerige Noord wij ks van Greet
de echtgenote van de badman, die
vaak het stopwooordje van Noord wij k
'niet dan?' achter een zin vlocht, werk-
te niet storend. Want de Noordwijkers
hadden de hele mise en scène naar
Zandvoort verplaatst. Knap was dat
niet éénmaal een foutje werd gemaakt
waar het de naam van de badplaats
betrof.

• Het eerste bedrijf, de Duitse gasten worden enthousiast ontvangen door de badman en zijn vrouw.
v.l.n.r. Pietje, Sybille, Heinrich, Badman Barmentlo en Greet zijn vrouw. FOTo BERLOTT

Het waren zeer rake typeringen die
op de planken werden neergezet. De
rollen waren een ieder op het lijf ge-
schreven, en misschien is dat ook wel
zo. Het meeste applaus was ongetwij-
feld voor Roei van Leeuwen die een
karikatuur van een Duitse badgast
neerzette, maar dit zo vakkundig deed,
dat het publiek bulderde van het la-
chen. In zijn vrouw Sybille (Ineke
Kortekaas) trof hij bovendien een zeer
vakkundig tegenspeelster. Bijzonder
goed waren ook Hans Bal en Wil van
der Bent die respectievelijk als de Ara-
bische Sjeik Ah Ben Eusi en de boer
Gaitjan Berenmoes via een wedden-
schap een 'Nederlands' meisje moesten
versieren. Een kolfje naar de hand van
Manan Caspers (Rosie) en Ineke
Hooymans (Margo) haar vriendin.

In al dit Noord wij ks geweld moest
Barmentlo als regisseur en als hoofd-
rolspeler de eer van Zandvoort hoog
houden. Dit lukte hem op waardige
wijze en zijn collega's die in grote geta-
le met vrouw en kinderen naar deze
feestavond waren gekomen zullen
hem de komende weken waarschijn-
lijk nog vaak complimenteren niet al-
len met de rol, maar ook voor de wijze
waarop hij de regie heeft gevoerd. Een
vlotte en sprankelende voorstelling
van een stel amateurs die er duidelijk
plezier in hebben. Jammer dat het
jazz-ballet van leerlingen van John en
Gemma de Boer wat tegenviel. Het
gebrachte ballet toonde eerder aan dat
de meisjes aerobic dancing uitstekend
beheersen, doch hierover kunnen de
meningen verschillen.

Het grime- en kapwerk van deze uit-
voering was in handen van Gras de
Jong-Remders, licht en geluid werden
verzorgd door Cor van Duivenboden,
de coulissen waren vervaardigd door
Ben van Abswoude. Voor de algehele
muzikale leiding zorgde, op vakkundi-
ge wijze, Gijs Vlieland.

M.Ates
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Verkeersincidenten
in het weekend

ZANDVOORT - Gedurende het af-
gelopen weekend hebben zich in totaal
twaalf incidenten in het verkeer voor-
gedaan, waaraan de politie te pas
moest komen. Op zaterdag vonden er
vijf aanrijdingen plaats. Daarbij de-
den zich geen persoonlijke ongelukken
voor, er was uitsluitend sprake van
blikschade. Verder kwam er een fiets-
ter ten val die naar de Mariastichting
moest worden vervoerd omdat zij zich
ernstig bezeerd had.

Tijdens een uitgebreide acloholcon-
trole werden 42 automobilisten onder-
worpen aan een blaasproef. Aan acht
personen werd een rijverbod opgelegd
en er werd viermaal proces verbaal
opgemaakt.

Ook op zondag waren er zes aanrij-
dingen, waarvan één met dodelijke
afloop tijdens de motorraces op het
circuit. De overige botsingen beperk-
ten zich tot blikschade. Er waren
maar weinig auto's die moesten wor-
den weggesleept omdat ze verkeerd ge-
parkeerd stonden.

Keuken in brand
ZANDVOORT - In de vroege och-

tenduren stond de keuken in brand
van een woning aan de Van Heems-
kerckstraat. De bewoners waren met
in staat het vuur zelf te blussen en de
brandweer moest gewaarschuwd wor-
den. Deze was de brand gelukkig snel
meester. Op dit moment is nog niet
bekend, hoeveel schade is aangericht.

Diamanten bruidspaar geniet van huwelijksfeest

"Wij zijn erg dankbaar dat
we elkaar nog niet kwijt zijn"

ZANDVOORT - Op dinsdag 6
mei waren Piet en Petronella van
der Veld maar liefst zestig jaar
getrouwd. Beiden zijn rasechte
Zandvoorters en de dag werd dan
ook op traditioneel Zandvoortse
wijze gevierd, ondermeer met een
"koppiesmiddag". Degenen die
weten dat Piet de zoon is van
Maartje van Mengs de Ruifel en
Petronella de dochter van Kokkie
de koster, hebben geen nadere in-
troductie nodig. Zijzelf, hun ou-
ders en verdere familieleden wa-
ren en zijn een begrip in de bad-
plaats. De familie Van der Veld is
nog steeds te vinden op het oude
vertrouwde adres op de Zand-
voortselaan. Ze hopen daar nog
lang te blyven wonen.
Het officiële gedeelte van het hu-
welijksfeest vindt plaats op zater-
dag 10 mei tussen half vijf en zes
uur in de Vijverhut. Er worden
veel bewoners verwacht op de re-
ceptie.

"Zo'n 'koppiesmiddag', dat is iets
echt Zandvoorts", vertelt mevrouw
Van der Veld met een twinkeling in
haar ogen. "Die wordt gehouden als er
iets te vieren is. Het is alleen voor
vrouwen, mannen mogen er niet bij
zijn. Er is natuurlijk altijd wel een een
harmonicaspeler. Nu komt Gerard
Nijkamp, vroeger was dat Piet Goudje.
Gezellig dat dat altijd is, er wordt ge-
kletst en oude wijsjes gezongen en ook
wel een borreiye gedronken. Er zijn

nog zo'n acht vrouwen die dit nog zo
vieren. De bruid of de jarige ontvangt
dan alle buren, die iets voor de uitzet
brengen. Meestal is dat bestek of ser-
vies, vandaar het woord 'koppiesmid-
dag'.

"We zijn al dertig lid van 'De Wurf'.
In 1983 hebben ze ons erelid gemaakt
van deze folklorevereniging, omdat we
er zo'n beetje vanaf het begin bij wa-
ren. We zijn daar vroeger veel mee
bezig geweest, mijn man was nog
dorpsomroeper voor de 'De Wurf'.
Maar dat gaat nu natuurlijk allemaal
niet meer. Als ze een avondje hebben
proberen we er nog wel altijd naar toe
toe gaan als het even kan. We willen de
gezelligheid nog niet graag missen.
"Tot 1978 hebben we nog auto's gepar-
keerd aan het Favaugeplein. Nu lei-
den we een rustig leven, ik kom de
deur bijna niet meer uit. Mijn aandeel
heb ik wel geleverd, voor het trans-
portbedrijf, dat mijn zoon Bert nu
beheert, heb ik ook altijd hard ge-
werkt. Toch heb ik het gevoel dat ik
alles nog meebeleef, er komen ontzet-
tend veel mensen langs die we kennen
en iedereen zwaait naar me. En door
het drukke verkeer heb ik genoeg te
zien overdag. Nee, ik heb geen belang-
stelling voor de tuin. Daar kijk ik
graag naar, maar m'n vrouw verzorgt
hem.

"Zolang het nog gaat blijven we hier
wonen", vervolgt mevrouw Van der
Veld. Ik doe alles zoveel mogelijk zelf,
ook de boodschappen, die doe ik fiet-
send al ben ik dan 83 jaar oud. Het
gaat nog allemaal goed en mijn doch-
ter komen veel langs om te helpen,

zoals met de ramen lappen enzo. Zo-
lang we elkaar nog goed kunnen op-
vangen willen we niet naar een bejaar-
denhuis. En als het zover is, dan niet
naar het HIK, dat is veel te rustig, zo
zonder verkeer voor de deur.
"Ja," neemt haar man het gesprek
over, "ik heb lang genoeg langs de weg
gezeten. We zijn de laatste tien jaar
weinig de deur uit geweest, dus niet op
vakantie of voor een langere tijd van
huis. Dat heb ik vaak genoeg moeten
doen voor m'n werk, dus daar had ik
ook helemaal geen behoefte aan. Nu
zit ik maar het liefst bij het raam, alles
komt hier door en voor mij is dat ge-
noeg. En iedereen kijkt altijd: zit hij er
nou of zit-ie er niet?

"We hebben vier kinderen, vijftien
kleinkinderen en vier achterkleinkin-
deren. Op 6 mei is iedereen 's morgens
eerst komen koffiedrinken. Alleen
onze jongste Peter kon er niet bij zijn,
dat was natuurlijk wel jammer. Maar
hij is kapitein op een Shell-tanker en
hij kon niet op tijd terug zijn.
We zijn heel dankbaar en gelukkig dat
we elkaar, maar ook tot nu toe nie-
mand uit ons gezin hebben verloren.
Het moet iets vreselijk zijn als je een
kind moet missen. Leren geven en ne-
men, dat is het belangrijkste. Ook bij
ons heeft het heus wel eens gerommeld
en tegenwoordig denken ze daar alle-
maal veel te makkelijk over. We heb-
ben altijd ons best gedaan en konden
altijd weer tot elkaar komen. En zo
hoort het ook", besluit de stralende
bruid. De bruidegom geniet zichtbaar
en neemt een slokje van zijn feestbor-
reltje in de vrolijk verzierde kamer

O Het diamanten bruidspaar Van der Veld drinkt uit op eikaars gezondheid.
Foto DickLoen^:i
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Reliant jubileert
met Rialto Speciaal

Vijftig jaar geleden verscheen
in Engeland de eerste Reliant be-
stelwagen op de weg, een driewie-
lige truck en m 1953 kwam daar
ook een personenauto bij. Con-
structeur T. L. Williams gold als
een pionier op het gebied van
kunststofcarrosseneen en bij onze
overzeese buren zijn de Reliant
driewielers een vertrouwde ver-
schijmng op de wegen geworden.
De fabriek in Tamworth Staf-
fordshire telt nu bijna 1000 werk-
neiners.

Ter gelegenheid van het jubileum is
een kleine serie luxueuze ..Jubileum
Specials" gebouwd, die zich van de
standaard Rialto onderscheidt door
een met goud en zwart geaccentueerde
carrossenebelyning en areodyna-

misch gevormde wieldoppen. De jubi-
leumserie wordt uitsluitend met witte
carrosserie geleverd.

Omdat het om een driewieler gaat
met een ledig gewicht beneden de 400
kg (395 kg) kan met een rijbewijs A
worden volstaan. De kunststof carros-
serie biedt het voordeel van een lange
levensduur en een ander pluspunt is
het lage verbruik. De viercilmder mo-
tor een inhoud van 848 cm3 is lekker
zuinig; bij een constante snelheid van
90 km/h is het verbruik l op 25,9.

Een groot beletsel is naar mijn me-
ning toch wel de prijs. De jubileum-
uitvoering kost namelijk, schrikt u
niet, ƒ 23.999.- en de standaarduitvoe-
ring draagt een prijskaartje van
ƒ 23.250,-. Dat zijn bedragen waarvoor
in de autowereld een grote keuze uit
meer volwassen auto's mogelijk is.

Bij het 50-jarig jubileum brengt Reliant de Rialto Special uit, een driewieler met
kunststof carrosserie, die ook met rijbewijs A bereden mag worden, maar
daarbij ook een hoog prijskaartje draagt.

WE HISTORISCHE ZANDVOORT TROPHEE

Oude racers rijden ronkend
rond op Zandvoort 11-12 mei

Voor de tiende keer vinden op het Circuit van Zandvoort de interna-
tionale historische racedagen plaats, waaronder wedstrijden die mee-
tellen voor het Europees kampioenschap.

Daaraan nemen sport- en racewa-
gens deel die een minimumleeftijd
hebben van 20 jaar en die voldoen aan
de originele specificaties en eisen van
ïiun tijd. Ook tal \ an vooroorlogse au-
to's zullen acte de presence geven.

De feestelijkheden vinden plaats m
het weekeinde van 10 en 11 mei. De
zaterdagochtend wordt benut voor

trainingen, de zondagochtend voor
een Concours d'Elegance. Het grootste
deel van het weekeinde razen de histo-
rische raspaardjes roekeloos rond tij-
dens races.

Voor de echte autohefhebber een
happening, die men beslist niet mag-
missen.

Primeur in Turijn

Modelcoupé van Rover
Op de autotentoonstelling in Turijn toonde Austin Rover haar nieuwste

ontwerp, de Rover Coupe Concept Vehicle. Het gaat hierbij om een experimen-
teel ontwerp, waarbij praktische ontwerpdetails getest worden met als doel
een optimale balans te bereiken tussen een stijl, praktische gebruiks- en rij-
eigenschappen.
Krachtbron, wielophanging en onderstel zijn rechtstreeks afgeleid van de
nieuwe Rover 800. De carrosserie heeft een fraaie stroomlijn en bij proefnemin-
gen met modellen werd een - zeer lage - Cw-waarde van 0,27 genoteerd. De
vloeiende overgang tussen glas en carrosseriedelen is tot in het dak doorge-
voerd. Het uit koolstofvezel vervaardigde, keramisch gecoate, dakpaneel
bevat een glazen zonnedak in een stalen frame. Opvallend zijn de zeer
compacte koplampen, richtingaanwijzers en achterlichten.

Pontiac Fiero GTP
Niet uit de showroom te koop, maar wel een fraai stuk automobiel, de nieuwe

Fiero GTP die in de Verenigde Staten zal deelnemen aan races. De carrosserie
werd ontworpen door Pontiac.
De Fiero GTP werd ontwikkeld en gebouwd door het Britse bedrijf Spice
Engineering. Als krachtbron wordt de beproefde 4-cilinder Pontiac super-
dutymotor gemonteerd, die 330 pk levert en een inhoud heeft van drie liter.

Een Jaguar E-type Cabriolet weet een Ferrari(1) voor te blijven tijdens een
vorige Historische Zandvoort Trophee.

Nieuwe Hondamotor
voor formule 3000

Honda heeft een nieuwe V-8-
formule 3000-motor ontwikkeld,
die als test zal worden ingezet in
een Ralt-raceauto in de interna-
tionale F 3000-races. Honda gaat
het dus weer eens proberen in de
autoracerij.

Dit jaar zal onder de naam Ralt-
Honda aan de diverse F 3000-races
worden deelgenomen, waarbij Honda
voor de motor en Ralt voor het chassis
zal zorgen, terwijl voor onderhoud en
tuning geassisteerd wordt door het
Britse bedrijf Engine Development
Ltd. uit Rugby. Als rijders zijn aange-
trokken John Nielsen, een dertigjarige

Deen en de Japanner Satoru Nakaji--
ma (33).

Formule 3000, een klasse tussen de
Fl en F3, werd verleden jaar voor het
eerst als een aparte klasse, voorname-
lijk in Europa, verreden. De voor-
naamste regels schrijven een gebruik
voor van een motor met een cilmderm-
houd van 3000 cm3 of minder, voorzien
van een toerenbegrenzer, die het toe-
rental onder 9000 t.p.m. houdt en
waarbij toepassing van een turbolader
niet is toegestaan. Voor dit jaar staan
er niet minder dan veertien interna-,
tionale F 3000-races op het program-
ma, jammer genoeg niet op Zand voort.
Wel komen ze op 22 mei op het Belgi-
sche circuit van Spa Francorchamps
aan bod.

Honda levert de krachtbron voor deze Formule 3000-racer, die onder de naam
Ralt Honda uitkomt in een veertiental internationale races voor deze nieuwe
klasse.

Range Rover met Italiaanse diesel
Land Rover Ltd., specialist op

het gebied van gecombineerde
weg/terreinvoertuigen heeft de
Range Rover uitgerust met een
nieuwe dieselmotor. Die werd ont-
wikkeld door VM uit Italië (Stabi-
limenti Meccanici VM S.p.a). De
nieuwe motor bevat vier cilinders
met een totaalinhoud van 2392
cm3 en is voorzien van een turbo-
lader en intercooler; het vermogen
bedraagt 84 kW bij 4200 t.p.m.

Testen van de nieuwe motor bij
koud weer gebeurde bij temperaturen
tot minus 38° C in Timmins, Canada.
Voor de zeer hoge temperaturen zocht
men Death Valley in de Verenigde
Staten op. De motoren komen com-'
pleet, ook al voorzien van brandstofin-
spuitsystemen, uit Italië en worden inl
Solihull geassembleerd.

De Range Rover Turbo D kost nogal
wat: in commercial uitvoering
/ 54.900,- in car uitvoering ƒ 78.000,-
incl. BTW.

Eén nieuwe Bluebird
Sinds begin maart zijn de be-

staande Nissan Bluebird- en
Stanza-reeksen opgevolgd door
één nieuwe Bluebird-serie. Deze is
nogal uitgebreid en kan daardoor
het gehele middenklasse segment
bedienen.

Er zijn drie carrosserie-varian-
ten: de vierdeurs sedan, de vijf-
deurs hatchback en de vijfdeurs
combi. Voor de krachtbron heet

men keus uit 1.61,1.81 turbo en 2.0
l benzinemotor ene en 2.0 liter die-
sel. Standaard is een vyfversnel-
lignsbak gemonteerd en de 2.0 l
benzinemoto! kan ook met een
viertrapsauto;naat worden gele-
verd.

Ook de eenvoudigste modellen
worden zeer compleet uitgevoerd
en de prijzen lopen van / 24.000,-
tot ƒ 38.500,-.

Na 100.000 km begint z'n tweede jeugd.
Een lange adem is een Volvo 240 nu

eenmaal van huis uit meegegeven Dat komt
omdat elke Volvo is gebouwd om jarenlang
plezier van te hebben En dat hi j daarbij niet
op een kilometertje kijkt, spreekt vanzelf'.

We durven daarom ook
best te zeggen dat een Volvo na
100.000 km nog eens

veiligheid en de hoge inruilwaarde van een
Volvo, dan kunt u een Volvo 240 gerust een
verstandige investering noemen.

Voor een uitgebreide proefrit bent u bij
ons dan ook van harte welkom.

Investeer in een Volvo 240.Vanaf f33.795,-.
iris aan z'n 2e jeugd /jf
begint. En dat terwijl i f ,„„, JDl5a
de meeste van z'n "~"'"
tijdgenoten dan al
bijna indeVUTgaan*

PRIJS tfJ UIHÜEH1M,SWIJ.%1NG£N
VOOHBl M )UDLN l RIJS INi L BH\

AUTOMOBIELBEDRIJF H.R KOOIJMAN BV.
Brederodestraat 6-10. Telefoon 02507-13242. ZANDVOORT.

Kwekeri] P. van KLEEFF
VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

55 soorten vaste planten
Bloeiende violen

Heesters - Struiken

Bemesting voor gazon - border
Biologische bemesting ,
Bestrijdingsmiddelen
Tuinaarde - e.d.

m

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto!!!

FOTO QUEUE
Compleet

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd m poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

Aanbieding voor
MOEDERDAG en Pinksteren
Mini gezicht behandeling: Epileren

Make-up +
oogschaduw of

Masker lipstick

'ALLES, BEHALVE DE WIND.
WINDSURFEN
Nog voor de zomer windsurfen leren!

Op 10, 11, 14, 21, 24 en 25 mei zal Westend Surfing in Aalsmeer in
navolging van de zeer succesrijke serie lessen van vorig jaar speciaal

voor onze lezers EEN AANTAL DRIE UUR DURENDE
WINDSURF-BEGINNERSCURSUSSEN VERZORGEN.

Na deze drie uur kent de deelnemer de meest elementaire
basisbegrippen van het windsurfen en ... heeft hij/zij al enige uren

oefenen op het water achter de rug.

De lessen (maximaal 6 deelnemers per lesgroep) worden gegeven op
de Westeinderplas in Aalsmeer onder leiding van de ervaren ^

windsurfinstructeurs van Westend Surfing.

Tegen inlevering van onderstaande bon,
bedraagt de deelnemersprijs, inclusief gebruik van

surfplank en surf pak ƒ25,-.

GRATIS 25r
Manicure: inkl. massage, GRATIS nagellak 25,-
Pedicure: inkl. massage GRATIS nagellak 25,-
Tevens bij aankoop van
eenzonneprodukt
Ixzonnebank

Kapsalon Janine
Kosterstraat 11

Om teleurstelling te voorkomen: bespreek
tijdig s.v.p.

JEUGDKORTING
Op de woensdagmiddagen (14 en 21 mei) krijgt DE JEUGD VAN 10 t/m 16
JAAR, nog eens een extra korting van ƒ 5,-.
Zij betalen dus ƒ 20,- voor de drie uur durende surflessen.

HET AANTAL CURSUSPLAATSEN IS BEPERKT, dus:
indien u zeker wilt zijn van deelneming adviseren wij u de deelnemersbon in te
vullen en zo snel mogelijk af te geven bij de volgende adressen'
- Amstelveens Weeifolad, Dorpsstraat 54-56, Amstelveen
_ Aalsmerder Courant, Dorpsstraat 8, Aalsmeer
- Badhoevese/Slotense Courant, Pa Verkuyllaan 8, Badhoevedorp
- Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort

U DIENT WEL DIRECT TE BETALEN
Telefonisch reserveren kan ook onder telefoonnummer 02977-28411, maar... u
bent pas echt zeker van deelname als wij uw cursusgeld hebben ontvangen.
Inschrijving op meerdere cursusblokken m beginsel mogelijk.
Minimumleeftijd 10 jaar.
Deelnemers dienen de zwemkunst machtig te zijn.
Zwemkledmg/handdoek en schoeisel meenemen.

WINDSURFCURSUS VOOR'BEGINNERS (WESTEINDERPLAS)
Tegen inlevering van deze bon kan ik (zolang niet volgeboekt)

Naam:

Adres:

Plaats: Postcode:

Telefoonnummer (leeftijd jaar)

voor/ 25,- (vijfentwintig gulden) deelnemen aan één van de windsurf beginners-
cursussen die worden gehouden op 10, 11, 14, 21, 24 en 25 mei 1986.
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De ontdekking van de duinen
door Bertus Voets

Voor de bevolking van Zandvoort
werden de duinen alleen maar ge-
bruikt om er op een vlugge manier
naar de stad te lopen en vis te verko-
pen. Hier en daar hadden enkelen
een klein stukje in cultuur gebracht
maar omdat het land schraal was en
ver van de bewoonde wereld haalde
het niet veel uit. -

Maar andere mensen, vooral die
uit de stad kwamen vonden er hun
ontspanning: zij konden prachtige
wandelingen maken door de natuur
en trokken vandaaruit naar het
strand.

Amsterdammers
De eersten die de recreatiemoge-

lijkheid van de Zandvoortse duinen
ontdekten waren de Amsterdam-
mers. Met de trekschuit gingen se
naar Haarlem, stapten bij de Am-
sterdamse poort over in een speel-
wagen, en lieten 2ich naar de duinen
rijden. Ze hadden ontsaggelijk veel
plezier; maakten allerlei grapjes,
maar gaven flink de ruimte aan jon-
ge paartjes die wegkropen in de bos-
jes voor hun liefdesspel.

Het ging er vaak onstuimig aan toe
en iets van dat alles is opgetekend in
een boekje van een onbekende Am-
sterdammer uit 1828 getiteld „De op-
regte Santvoorter speelwagen ver-
ciert met roere minneliedjes,
geneuglijke vrijagien, minnaers-
klagten, herders en bruijloftgesan-
gen. Alles op de nieuwste en mooijste

voijsjes die nu hedendaegs gezongen
worden".

De taal was nogal gedurft en het
was voor de schrijver niet gemakke-
lijk een uitgever te vinden maar ten-
slotte vond hij Izaak v.d. Putte be-
reid dit te drukken. De nadruk in dit
boekje ligt op plezier: van de
schoonheid van de natuur had men
weinig begrepen en men gebruikte
dit alles alleen maar als versiering
van liefdesgedichten.

Het boekje werd, zoals andere
bronnen aangeven, druk verkocht.
Het was een duidelijke aanwijzing
dat de duinen toen in waren.

Genoegen
Het was jammer, zo vonden ver-

schillende lezers, dat niet naar het
strand werd verwezen: het mooiste
toch van de duinen was om daar-
door heen te trekken en dan te ver-
pozen op het strand. Een zekere W.
v.d. Huil, een streng orthodoxe pro-
testant had niet veel op met lucht-
hartige vrijpartijen. Als tegenhan-
ger van de speelwagen schreef hij
een wat dor en droog verhaal over
het ontstaan van de duinen, maar
sijn informatie over de vegetatie
was voor menigeen een openbaring.

Zeker, men moest wat moeite doen
om zich door deze droge kost heen te
worstelen, maar als men dat had
gedaan had men bewondering voor
de natuur en voor de kracht van de

zee die voor het landschap had ge-
zorgd.

Een bijzonder verhaal was sijn be-
schrijving van de zee die gaf en
nam. Bbij hem vinden we uitvoerige
inlichtingen over/ het afkalven van
duinen. Bij najaarsstormen werden
hele stukken weggeslagen en hij be-
weert dat bij paal 24 Zandvoort nog
een eind in zee heeft gelegen.

Later is dat bevestigd toen archeo-
logische werkgroepen op het strand
sporen vonden van een vroege bewo-
ning maar daar wist v.d. Huil toen
nog niets van. Het was hem vooral te
doen om de losbandigheid van Am-
sterdamse feestgangers wat in te to-
men en daarom verscheen zijn
boekje in 1838 in Haarlem onder de
titel „Over de oorsprong en de ge-
schiedenis van de Hollandsche dui-
nen. Met eene afbeelding van het
strand,". De koopcijfers van dit
boekje waren niet zo geweldig. Am-
sterdammers hielden liever van iets
pikants, maar toch moet men erken-
nen dat dit wel enige invloed heeft
gehad op de manier waarop men in
de duinen ging recreëren.

Duinen werden geen doel maar
middel voor recreatie en de aan-
dacht werd meer gericht op de zee.
Toch heeft op deze manier het duin-
gebied meegewerkt om van Zand-
voort een druk bezochte badplaats te
maken. In die dagen, toen er weinig
media waren, hadden boekjes en
brochures grote invloed.

Carrouselrijden in opkomst
ZANDVOORT - Na de geweldi-

ge prestatie van het tweede team
van de Carrouselclub Sandevoer-
de vorige week gaat het eerste
team aanstaande zondag probe-
ren een evenzo goede prestatie
neer te zetten. Sandevoerde I
komt uit in de B-poule en hoopt in
Waarland promotie te kunnen be-
werkstelligen naar de A-poule, het
hoogst bereikbare in Nederland.

De laatste jaren is het carrouselrij-
den erg in opkomst en ook in Zand-
voort niet onopgemerkt voorbijge-
gaan. In het ruitersportcentrum
Zandvoort zijn twee groepen elke week
bezig om onder leiding van Pilip Dros
deze rijkunst onder de knie te krijgen.
En dat gaat hen uitstekend af. Het
carrouselrijden is ontstaan uit gezel-
ligheid waarbij de figuren die een
groep van zestien maken door een jury
worden beoordeeld. Het kan echter
niet duidelijk genoeg worden gezegd:

het carrouselrijden is geen circus,
geen hogeschool, geen wild-west of iets
dergelijks, maar het is het gewone
werk en dan punctueel uitgevoerd.
Dat gewone werk bestaat uit de basis-
figuren, dat in een dressuurles wordt
bijgebracht en dat heel precies en ge-
disciplineerd wordt verreden in gele-
deren van twee, drie of vier afdelingen.
Het is een soort ijsballet doch dan ge-
projecteerd in de paardenwereld,
nauwkeurig verzorgd tot in de details.

In 1982 startte de Carrouselclub
Sandevoerde in de onderste regionen
en heeft zich nu opgewerkt tot in de B-
poule. Mede door de prima training
van Pilip Dros is er een perfecte uit-
voering tot stand gekomen. Enthou-
siast carrouselrijder en bestuurslid
van de Zandvoortse vereniging Bob
ten Haave over deze sport: „Het car-
rouselrijden is een teamsport in tegen-
stelling tot andere onderdelen van de
paardesport. Het is een spel waarbij de
beste mag winnen; het gaat om de ge-
zelligheid al probeer je als groep tot

Weekend: 10 - 11 mei
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
arts: Bart van Bergen.

NIEUW

HUISARTSENPRAKTIJK G J J. Mol
en' P.C.F. Paardekopen tel. 15091.
arts: G.J.J. Mol
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel. 13073.

WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
Icundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
ifoort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
?OLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
iVijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
ïogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

SRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
IAND: Ongevallen tel. 023-319191.

ÏAXI: tel. 12600.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
el. 17641.

VLG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ÏANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
aur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
fe inwoner van Zandvoort geldt dat

l ervoor de vrager geen kosten verbon-
I den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
idvies en hulp tel. 17373, op alle werk-

Nagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

BURGERUJKE

In verband met Bevrijdingsdag geen
opgave ontvangen.

Weekend: 10 - 11 mei

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Hemelvaartsdag 10.00 uur: Ds. J.A.
van Leeuwen. Gemeensch.Herv./Ger.
dienst in de Hervormde Kerk.
Zondag 10.00 uur: Gemeensch. Ger./-
Herv. dienst in de Geref. kerk. Ds. J.A.
van Leeuwen.
Crèche aanwezig.

GEREFORMEERDE KERK
Hemelvaartsdag 10.00 uur: Ge-
meensch. dienst in de Hervormde
kerk. Ds. J.A. van Leeuwen.
Zondag 10.00 uur: Gemeensch. dienst
in de Geref. kerk. Ds. J.A. van Leeu-
wen. Kindernevendienst en crèche.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
Zondag ds. S.L. Verheus
Dinsdag 19.30 uur: R.K. Kerk Oecu-
menische Gebedsdienst. N.P.B. Ge-
meenteavond "Rondom Ruimte"

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Hemelvaartsdag: E.V. met orgel en sa-
menzang.
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor. Thema "Ik zie de hemel
open". Celebrant J. v.d. Meer.

KERK v.d.NAZARENEB, Zijlweg 218,
Haarlem
Hemelvaartsdag: 10.30 uur: Morgen-
dienst ds. J. O verduin
Zondag 09.30 uur: zondagsschool, bij-
belgespreksgroepen

10.30 uur: morgendienst, ds. J. Over-
duin.

19.00 uur: zendingsdienst
Woensdag 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag om 15.00 uur, tel. 14878.

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

goede prestaties te komen", stelt Ten
Haave.

En om zo'n hoog mogelijke score te
bereiken is niet alleen het maken van
de figuren van belang ook de verzor-
ging van paarden is erg belangrijk. „Je
moet op de kleinste details letten.
Paarden van gelijke kleur en even
groot, bijeen, en ook de kleding van
ruiters en amazones dient gelijk te
zijn. Hoe beter verzorgd des te meer
punten dat oplevert", stelt Bob ten
Haave.

Niet alleen tijdens het Nederlandse
kampioenschap wil de Carrouselclub
haar beste kunnen tonen. Tijdens de
vorige „week van het paard" werd een
demonstratie van carrouselrijden op
het strand gegeven, doch dat was te
zwaar voor paard en ruiters. De wens
van de vereniging is dan ook om tij-
dens de week van het paard meer in
het centrum te mogen acteren. Daar-
voor ziet de vereniging als goede plaats
een van de voetbalvelden van Zand-
voortmeeuwen. Die zijn toch kaal aan
het eind van het seizoen en een de-
monstratie moet dus mogelijk zijn om
daar de Zandvoortse bevolking te la-
ten genieten van prachtige paarde-
sport.

Anjercollecte '86
ZANDVOORT - Gedurende 8 tot en

met 22 juni en 18 tot en met 24 augus-
tus wordt de jaarlijkse Anjercollecte
gehouden. Collectanten worden ver-
zocht om zich voor 15 mei telefonisch
of schriftelijk aan te melden bij de
heer A.H. Hedden, Bureau Burgerza-
ken, Schoolstraat 6, tel. 14841. Bij de
opgave dient te worden vermeld, welke
van beide genoemde perioden de voor-
keur geniet.

Deze collecte vindt plaats onder au-
spiciën van het Prins Bernhardfonds.
Dit fonds steunt verenigingen en in-
stellingen die werkzaam zijn op cultu-
reel gebied. Ook diverse culturele ma-
nifestaties ontvangen financiële hulp.
Een en ander geschiedt via de provin-
ciale anjerfondsen.

Voor het collecteren wordt onder-
meer een beroep gedaan op leden van
culturele verenigingen, leerlingen van
m.a.v.o.-scholen en andere cultureel
geïnteresseerden. Gewezen wordt op
het belang van het Anjerfonds, dat bij-
dragen geeft om de entreeprijzen van
concerten, toneel- en filmvoorstellin-
gen en exposities zo laag mogelijk te
houden.

Overzicht van de laatste veiling.

Postzegelclub groeit
ZANDVOORT - In oktober ko-

mend jaar is het vijf jaar geleden
dat de Zandvoortse postzegelclub
werd opgericht. En dat dat zo zou
aanslaan bij de Zandvoorters had
niemand verwacht. Begonnen
werd met een twintigtal leden en
nu zijn het er honderd vier en
veertig. Bij de viering van het eer-
ste lustrum wordt zeker verwacht
dat de honderdvijftig vol zal zijn.

In het begin liep het nog niet zo doch
na twee jaar groeide de postzegelclub
en dat zette zich door tot het nu be-
reikte aantal. Voor slechts zeven en
een halve gulden kan men lid worden
van deze club, die haar clubavonden
houdt op elke laatste vrijdagavond
van de maand in het Gemeenschaps-
huis. Deze avond worden volgens se-
cretaresse Heini den Duin erg goed
bezocht. De leden zijn erg actief in het
postzegels verzamelen en op die cluba-
vonden wordt een veiling gehouden.
Leden van de club brengen kavels in
en bij opbod worden die verkocht.

Voor de leden is er tevens 10% kor-
ting op alle filatelistische materialen.
Bovendien wordt door de vereniging
elke maand een prachtig clubblad ver-
zorgd, waarin opgenomen de clubacti-
viteiten. Secretaresse Heini den Duin
kijkt elke maand uit naar de cluba-
vond. „Je komt onder de mensen en
door het postzegels verzamelen en het
ruilen krijg je veel contacten. Dat vind

ik erg belangrijk en bovendien is het
erg leerzaam. De meeste leden komen
uit Zandvoort en het merendeel verza-
melt postzegels uit Nederland. Ook
zijn er verzamelaars van speciale on-
derwerpen, zoals bijvoorbeeld trein-
tjes, handwerken of iets dergelijks."

De eerstkomende clubavond is 30
mei aanstaande in het Gemeen-
schapshuis. De zaal is open om 19.00
uur.

TOZ geeft concert
in Hervormde Kerk

ZANDVOORT - Op donderdag 15
mei geeft het Toonkunst Oratorium-
koor Zandvoort vanaf 20.15 uur een
concert in de Hervormde Kerk aan het
Kerkplein. Tijdens deze avond zal het
"Stabat Mater" van J. Haydn en het
"Gloria" van A. Vivaldi worden uitge-
voerd. Solisten op deze avond Marian-
ne Koopman - sopraan, Mira Kroese -
alt, Arthur Schildmeijer - bas, Harry
van Berne - tenor en Dick Koomans -
orgel.

Het Amsterdams Begeleidingsor-
kest verzorgt deze avond de muziek-
.Het concert staat onder leiding van
Frans Bleekemolen.

De toegangsprijs bedraagt f. 11,00
per persoon. Kaarten zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij de leden van
T.O.Z. en 's avonds in de kerk.

Overzichtsexpositie W Steyn
ZANDVOORT - Van 3 tot en

met 25 mei wordt in 't Huys Dever,
Heereweg 349a te Lisse, een expo-
sitie gehouden van schilderijen,
tekeningen en etsen van de beken-
de kunstenaar Wim Steijn.

Uit het indrukwekkende oeuvre van
deze in 1980 overleden kunstenaar is
voor deze expositie een selectie ge-
maakt van een aantal emotioneel ge-
laden landschappen en expressieve
portretten, die getuigen van zijn grote
liefde voor de natuur en de mens.

Zoals de kunstcriticus Hans Rede-
ker in zijn inleiding schrijft, is het
nauwelijks mogelijk om het werk van
Wim Steijn in een bepaalde stijl onder
te brengen. Op een heel eigen manier
heeft hij de natuur om zich heen geob-
serveerd en vastgelegd in zijn etsen,
tekeningen en schilderijen, die dooi
hun expressiviteit en kracht grote in-
.druk maken.

Wim Steijn, geboren te Assendelft,
kwam in 1935 naar Haarlem, waar hij
lessen kreeg van de Haarlemse nestor
Henri Frédéric Boot. Hij woonde en
werkte een groot deel van zijn leven in

het rustieke „Groot Bentveld", een
ideale omgeving, waar hij zich geheel
uit kon leven. In 1948 gaf Wim Steijn
zijn eerste eenmanstentoonstelling,
waarna in veel andere musea een
reeks van tentoonstellingen volgde.
Verder kwam hij uit op groepsten-
toonstellingen in binnen- en buiten-
land. Hij ontving de Rrjksreisbeurs, de
Jeanne Bieruma Oosting-prijs en de
•eerste Publieksprijs van de Kenemer-
gemeenten. Werken van Wim Steijn
zijn aangekocht door diverse musea in
binnen- en buitenland en opgenomen
in particuliere collecties.

De tentoonstelling van Wim Steijn
in Lisse is dagelijks geopend van 14.00-
17.00 uur. Maandagen gesloten, behal-
ve Tweede Pinksterdag. Toegang gra-
tis.

Tassen en koffers in Cultureel Centrum
ZANDVOORT - Van 14 mei tot en

met 29 juni is in het Cultureel Cen-
trum Zandvoort aan het Gasthuis-
plein de tentoonstelling "Beurzen,
Tassen, Manden, Koffers" te zien. De
expositie kan gedurende deze periode
dagelijks worden bezocht van 13.30 tot
16 uur, behalve op maandag en dms-
dag.

Op deze tentoonstelling wordt ge-
toond hoeveel variaties aan modellen,
materialen en kleuren men aantreft,
wanneer men op zoek gaat naar ge-

bruiksvoorwerpen waarin meerdere
artikelen kunnen worden gedragen en
vervoerd. Deze voorwerpen zijn een
greep uit een aantal particuliere ver-
zamelmgen, afkomstig uit de periode
van halverwege de achttiende eeuw
tot aan heden.

De expositie zal hen, die gemteres-
seerd zijn in handwerken en antiek
zeker boeien. Maar ook degenen die
zomaar eens een grote hoeveelheid zo-
wel mooie als vreemde gebruiksvoor-
werpen by elkaar willen zien, zullen er
zeker veel genoegen beleven.

Leesprogramma Smakelijk lezen
ZANDVOORT - Vanaf 12 mei tot en

met 18 juni kunnen alle kinderen tot
12 jaar meedoen met het leesprogram-
ma „Smakelijk lezen". Kinderen die
mee willen doen, moeten 3 boeken le-
zen waarin eten een grote rol speelt (er
is een tentoonstelling in de biblio-
theek). Voor elk gelezen boek wordt er
een sticker in een smulpas geplakt.
Van het leukste boek mogen kinderen

een tekening of een klein opstel schrij-
ven.

Voor alle kinderen die meegedaan '
hebben, is er op woensdag 18 juni van,
14.00-15.00 uur een afsluitende mid- -
dag. Iedereen krijgt dan een verras-
sing en... er is een film van Winnie de_.
Pooh. De toegang voor deze middag is
gratis, maar wel de volle smulpas mee-
nemen!

Werk Amerikaan John Blake
in Orangerie landgoed Elswout

OVERVEEN - Van zondag 2? april
tot en met maandag 5 mei 1986 expo-
seert John Blake, een Amerikaans
kunstenaar, zijn werk in de Orangerie
van het Landgoed Elswout in Over-
veen (gemeente Bloemendaal), 10 mi-
nuten rijden vanaf Haarlem. Het park
is ontworpen naar klassiek Engels
voorbeeld. Aangelegde „natuurlijke"
landschappen, verweven in een nét-
werk van „georganiseerde" voetpaden.
Hierbinnen vorm de klassieke negen-
tiende-eeuwse Orangerie samen met
het bekende „Huise Elswout" een ar-
chitectomsch interessant geheel.

Blakes werk voor deze tentoonstel-
ling heeft een eerdere oorsprong, maar
vindt opnieuw betekenis op het Land-
goed Elswout. Eén zeer grote tekening
„Arena" beheerst door haar grootte (4
bij 10 meter) niet alleen de centrale hal
van de Orangerie, maar ook de naam
van de tentoonstelling. Deze tekening
is één van de hoogtepunten uit het
afgeronde project Luxor serie. Een

krachtig grafische weergave van, zo-
als Blake het aangeeft; een levensgang
in ruimte ten tijd, het gaan, voortko-
mend uit een gemeenschappelijke
bron, zoals de lanen van bomen die
zich hoog verheffen langs de paden
van het park.

Passend binnen de architectonisch
rond gevormde erker, de glazen koepel
en het fijne ijzerwerk, is het audio-
werk (Plowers/Grow/Hard) (1982)
vormgegeven.

Ook Blakes voorstudies voor het Els-
woutproject zijn te zien.

John Blake (1945) werkt en woont
sinds 1967 hoofdzakelijk in Europa.
Hij heeft gestudeerd aan de Carnegie-
Mellon en Yale Universiteiten en aan
het Royal College of Art (London).

De tentoonstelling is dagelijks ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur en kan
bezocht worden door alle bezoekers
van het park.

In de Orangerie van Elswout te Overveen wordt een tentoonstelling gehouden
van het werk van de Amerikaan John Blake.

Koninginnedagsport geslaagd
ZANDVOORT - Koninginne-

dag is alweer een week achter de
rug, doch toch is de vermelding
van enige sportieve prestaties, die
op die dag zijn geleverd, de moeite
waard. Zo stond er op de velden
van Zandvoortmeeuwen het tra-
ditionele vpetbaltoernooi voor be-
drijven en instellingen op het pro-
gramma. Onder ideale weersom-
standigheden kon dit toernooi
worden verspeeld en ook nu kan
van een groot succes worden ge-
sproken.

Op de velden aan de Vondellaan
speelden de „grote jongens" met uit-
eindelrjk een finale tussen het Meeu-
wennest en Aranka Mode, die door
eerstgenoemde werd gewonnen. De
derde plaats was weggelegd voor
Luykx Verhuizingen dat Dubrovnik
versloeg. Op de Van Lennepweg speel-
den de recreanten hun toernooi en
daar was veruit de sterkste Empire.

Bouwbedrijf Keur was in de finale
kansloos en legde beslag op de tweede
plaats. In de strijd om de derde en
vierde plaats bleef Chin Chin, Auto
Shell de baas.

Ook waren er sportiviteitsbekers te
verdienen en die werden respectieve-
lijk gewonnen door Hotel Bad Zand-
voort en Auto Versteege. Bij de recre-
anten is het elk jaar een familie-aan-
gelegenheid daar vorig jaar IJzerhan-
del Versteege met deze beker er van-
door ging.

Ook de Zandvoortse estafette was
een groot succes en werd door enorm
veel publiek gevolgd. Veertig teams
namen in diverse categorieën deel en
maakten er een goede strijd van. Daar-
bij werden enige snelheidsrecords ge-
broken. Veel teams kwamen van de
ZVM-handbal en de AFAPA die dan
ook vaak in de prijzen vielen. Bij de
meisjes 11 tot 13 jaar was de eerste
plaats voor ZVM-handbal voor de
Wim Gertenbach Mavo. De jongens in
de zelfde leeftijdsklasse was de Wim

Gertenbach Mavo de snelste voor de'
AFAFA. •

•É

De heren junioren liepen 800 meter
en daar bleef het tweede team van.
ZVM-handbal het eerste team ruim.
voor. Bij de dames junioren slechts
twee deelnemende teams. De ZVM-
handbal l vestigde een nieuw record
en werd dus eerste ver voor het tweede
ZVM-team. ;

Bij de senioren dames eveneens te
weinig teams doch het lopen van het
AFAFA-team was de moeite waard.'
Dat team was duidelijk te snel voor dé
overigen. Passage 42 volgde op eeri
twintigtal seconden als goede tweede:
De heren hadden een goed en groot
deelnemersveld en hier werd gekeken
of het team van De Puur voor de derde
maal achtereen kon winnen. Dier Ple4
zier dacht daar echter anders over en
finishte als eerste in een nieuwe re-^
cordtijd. De Puur kwam als goede
tweede over de meet voor het tweede
team van De Puur.

PERSCOMBINATIE N.V.
et Advertentiebedrijfvan Perscombinatie N. V., uitgeefster van Het
Parool, Trouw, de Volkskrant en Weekmedia (de nieuws-en
huis-aan-huisbladen groep), is belast met alle activiteiten op de
advertentiemarkt.

De afdeling Retail Verkoop, verantwoordelijk voor de
advertentie-verkoop van bovenstaande uitgaven voor het
marktsegment detaillisten (retail), vraagt een

ADVERTENTIE VERKOPER (M/V)
BUITENDIENST

op basis van 36 uur per week (=fulltime per 1-10-1986). De
werktijden worden in overleg nader vastgesteld.
Hij'/zij zal zich primair bezighouden met de verkoop van
advertenties en advertentie-contracten aan de lokale
retail-adverteerders en het eventueel onderhouden van de contacten
met hun reklamebureaus en/of adviseurs.

Voor deze representatieve, zelfstandige en afwisselende functie gel-
den de volgende eisen:
• klantgericht kunnen denken en handelen; • meerjarige praktische
verkoopervaring; • bekend met de moderne mediatechnieken;
• opleiding op M.E.A.O.-of H.A.V.O.-niveau; • rijbewijs B.E.;
• goede contactuele eigenschappen; • leeftijd 25-35 jaar; • het in
teamverband kunnen werken.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer F. G. N. van Dam,
verkoopleider van de afdeling Retail Verkoop, tel. 020-562.2243.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan mevrouw L. Witmer, afdeling Sociale Zaken
Perscombinatie N. V., Wibautstraat 150, i091 GR AMSTERDAM, onder vermelding van
LW/86.09.
De sollicitatietermijn sluit op 20 mei 1986.

Van Lent
occasions

1985 OPEL ASCONA LS 16 S, 2-deurs, blauw metallic
1985 OPEL ASCONA LS 1.6 Diesel, 4-deurs wit
1984 OPEL KADETT Spec. 1.2 S, 3-deurs, wit
1984 OPEL KADETT LS Caravan nw. model 1.6 Diesel, blauw
1984 OPEL KADETT SPEC. 1.2 S, 3-drs., blauw

OPEL CORSA 12S T.R. kl. blauw
1983 CITROEN VISA SUPER E, 5-deurs, wit
1982 OPEL KADETT SPEC. 1.3 N, met extra's, blauw ....
1981 OPEL ASCONA 1.6 N, 2-deurs, groen metallic
1981 OPEL REKORD 2.0 S, 4-deurs, goud metallic
1981 BMW 315 2-drs kl. zwart
1980 NISSAN SUNNY 1400 2 drs kl. blauw

38.000 km
50.000 km
25.000 km
35.000 km
36.000 km
39.000 km
44.000 km
62.000 km
49.000 km
90.000 km
81.000 km
75.000 km

Bij de Opel-dealer staan ze
altijd voor u klaar

van lent-opel
kamerlingh onnesstraat 15, zandvoort,
tel. 02507-15346
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Nieuw kussens maken
slapen plezieriger
ER ZIJN TWEE leuke

nieuwtjes op de markt om
beter te kunnen slapen. Het
eerste heet Ompillow en is het
beste te omschrijven als een
onderkussen (dus voor gebruik
onder het gewone kussen
waarop men 's avonds het
hoofd ter ruste legt). Nu is een
'gewoon' kussen een rekbaar
begrip. Sommige mensen heb-
ben er twee nodig, anderen
zoeken eindeloos naar een hol-
letje voor hun hoofd en veel
mensen worden 's morgens

wakker terwijl ze met hun
hoofd naast hun kussen lig-
gen. Ze worden wel wakker
maar zijn lang niet altijd uit-
geslapen. Hebben of een stijve
nek of lichte hoofdpijn.

Ompillow werd ontwikkeld door een
medisch specialist. Het is een relatief
dun onderkussen. Orthopedisch ge-
vormd, dat wil zeggen dat het kussen
de nek goed ondersteunt en lekker
aansluit bij de schouders. Ook heeft
het kussen al het 'geliefde' holletje
voor het hoofd standaard in zich. Het
kussen is gemaakt van latex schuim.
Een soort en kwaliteit die uiterste hy-

Helpt vloerisolatie
tegen koude voeten?
OVER VLOERISOLATIE en koude voeten is al heel wat

geschreven. De ene keer staat er dat vloerisolatie wel tegen
koude voeten helpt en de andere keer staat er juist het tegeno-
vergestelde.

Waardoor krijgen we koude voeten?
Voor dit verschijnsel zijn drie oorza-
ken te noemen, als we de medische
aspecten buiten beschouwing laten
(bijv. bloedvatvernauwing). Koude
voeten kunnen m de eerste plaats ver-
oorzaakt worden door een lage con-
tacttemperatuur. Iedereen weet dat
het een allesbehalve prettige wijze van
op.staan is. als men uit bed springt en
met blote voeten op een stenen tegel-
vloer terecht komt Doet men hetzelf-
de maar nu op een kleedje, dan voelt
dit veel warmer aan. Toch hadden de
voeten in beide gevallen dezelfde tem-
peratuur en was de temperatuur van
de tegelvloer en het kleedje gelijk. Het
verschil m aanvoelen (contacttempe-
ratuur) komt omdat steenachtige ma-
tenalen. zoals tegels en beton, de
warmte van de voeten snel afvoeren.
Dit wordt ervaren als een 'koud op-
trekkende vloer'. Bij een lage tempera-
tuur van de lucht boven de vloer zul-
len voeten en benen ook afkoelen. Deze
temperatuur is under andere afhan-
kelijk van de kruipruimte-tempera-
tuur. de opbouw van de vloer, de vloer-
bedekkmg en de mate van isolatie van
de vloer. Daarnaast spelen nog andere
zaken een rol. zoals kieren en ventila-
tie.

Vloerisolatie geeft een verhoging
van de oppervlaktemperatuur van de
vloer ten opzichte van een ongeisoleer-
de vloer. Hoeveel dat in de praktijk is.
hangt onder andere af van: de mate
van isolatie van de vloer, desamenstel-
ling van de vloer, het type vloerbedek-
king. de mate van ventilatie in de
kruipruimte, de warmtegeleidmg van
de grond onder de kruipruimte, het al
of niet geïsoleerd zijn van de muren
die de scheiding vormen tussen kruip-

ruimte en het buitenmiheu, de bin-
nentemperatuur m de woning, type
verwarming (lucht-. radiatoren-,
vloerverwarming).

Helpt isolatie tegen de onderzijde
van de vloer nu ook tegen een koud
aanvoelende vloer? De contacttempe-
ratuur hangt voornamelijk af van het
materiaal van de vloerbedekking (te-
gels, zeil. tapijt, hout) en of men met
blote voeten, sokken, schoenen of pan-
toffels loopt. Als men met blote voeten
of op sokken over een stenen vloer
loopt, zal de warmte van de vloer snel-
ler afgevoerd worden dan bij dezelfde
vloer met een tapijt. Hierdoor zal de
tegelvloer veel kouder aanvoelen dan
een vloer bedekt met een hout of een
tapijt. Voorbeeld: loopt men op blote
voeten, dan zal een stenen tegelvloer
28 graden warm moeten zij'n om even
warm aan te voelen als een vloer met
tapijt van 18 graden. Isolatie aan de
onderzijde van de vloer zal de tempera-
tuur van de tegels wel enigszins verho-
gen maar lang met voldoende om de
vloer op 28 graden te brengen. Isolatie
helpt dus nauwelijks tegen het snel
afvoeren van de voetwarmte naar een
plavuizen vloer. Om hier iets tegen te
doen. kan men naast isolatie: vloerver-
warming aanbrengen; een tapijt aan-
brengen; warme sokken en pantoffels
of schoenen aandoen.

Meer informatie over isolatie en energie-
besparing geven de (gratis) brochures: 'Fa-
bels m isolatieland' en de 'Isolatiewegwij-
xer'. Deze zijn verkrijgbaar by Sven te Apel-
doorn (7300 AM. postbus 503. telefoon 055-
497911) Veel informatie over deze onder-
werpen is ook te vinden in het boekje 'Met
minder energie toch behagelijk wonen' dat
by Sven en m de boekwinkel verkrijgbaar is
a ƒ 19.90.

giene garandeert en geen stof afgeeft.

Het tweede nieuwtje heeft de veelbe-
lovende naam 'seventh heaven'. Het
geheim van dit kussen is dat het be-
staat uit een luchtkussen dat bmnen-
in een 'gewoon' kussen zit. Het lucht-
kussen is eenvoudig op te blazen en
volkomen individueel m te stellen
naar gewenste hardheid. Het aardige
is dat je verder niet merkt dat in het
gewone kussen een luchtkussen zit.
Dat komt doordat het in z'n geheel is
omgeven door de beproefde zijdezacht
fibervulling. Die vulling zorgt er bo-
vendien voor dat zelfs mensen die ge-
voelig zijn voor stof (hooikoortspatien-
ten) het kunnen gebruiken. En tevens
is het kussen, na eenvoudige verwijde-
ring van het luchtkussen, perfect was-
baar. Het kussen biedt verder de voor-
delen van een betere ligging. Wie z'n
hoofd draait in z'n slaap houdt het
hoofd nu goed ondersteund. De lucht
in het kussen zorgt namelijk voor een
optimale aanpassing van de kussen-
vorm aan het hoofd.

De beide kussens zijn te zien en te
koop bij de slaapspecialisten en wo-
nmginnchters. Het ompillow kost /
95.- inclusief sloop en de seventh hea-
ven / 110.-. Meer informatie over de
kussen geeft Dunlopillo in Landsmeer
tel. 02908-3851.

Practisch milieubeheer in en om het huis
EEN GROOT deel van alle milieuverontreiniging wordt

veroorzaakt door huishoudens en auto's en is slechts
gedeeltelijk via wettelijke maatregelen aan te pakken.
Verandering van het consumentengedrag speelt daarom
een zeer belangrijke rol in de terugdringing van de mi-
lieuvervuiling in en om het huis. Uit diverse onderzoeken
is gebleken dat een meerderheid van onze bevolking be-
trokken is bij het milieuprobleem.

'Practisch milieubeheer' biedt een ieder nu de mogelijk-
heid deze bezorgheid voor het milieu om te zetten in
daden. „Eindelijk is er nu een boek dat als vraagbaak en
handleiding kan dienen voor iedereen die een bijdrage wil
leveren aan de oplossing van ons milieuprobleem: een
kleine bijbel voor practisch rentmeesterschap van de in-
dividuele burger", schrijft minister Winsemius in zijn
voorwoord.

'Practisch Milieubeheer' bevat een bundeling van de
kennis van de Vereniging Milieudefensie op het gebied
van milieu en huishouden. Aan de hand van de indeling
van een huis worden diverse onderwerpen aangesneden.
Onder het hoofdstuk 'Keuken' bijvoorbeeld: kunststoffen,
een zegen of een vloek?; zware metalen in levensmidde-
len; Chateau migraine: te veel sulfiet. Bij 'Bad en WC'
komen onder andere wasmiddelen, spuitbussen, energie,
wasverzachters en cosmetica aan de orde.

Ook milieu-aspecten van spullen en stoffen, planten en

<on)gedierte in woon- en slaapkamer, kinderkamer, hob-
byruimte, garage, tuin en balkon komen aan de beurt.
Bijvoorbeeld: loopvlakvernieuwing van autobanden, verf,
borst- of flesvoeding voor een baby, stofzuigerlawaai en de
straling van beeldschermen.

Totaal bevat het boek zo'n 500 practisch tips, aangevuld
met een groot aantal handige adressen voor meer infor-
matie. Met 'practisch Milieubeheer' in de hand kan de
consument nu op talloze milieuvragcn zelf het antwoord
vinden. Vaak weet men bijvoorbeeld niet:
- of een LPG-aulo minder belastend voor het milieu is dan
een benzineauto met katalysator;
- hoe zuur de neerslag in zijn of haar omgeving is;
- waar men verontreinigde grond op de mate van giftig-
heid kan laten onderzoeken;
- waarom geen enkel wasmiddel, dus ook die zonder fosfa-
ten, goed is voor het milieu.

Het boek bevat bovendien een antal proefstrips om zelf
bijvoorbeeld drinkwater, groenten en tuingrond te onder-
zoeken. Zo kan men vaststellen: de hoeveelheid sulfiet in
wijn, het nitraatgehalte van groenten, de zuurgraad van
tuingrond en de hardheid van water. Op de resultaten van
de test en de eventueel te nemen maatregelen wordt uit-
voerig ingegaan.

'Practisch milieubeheer in en om het huis' kost ƒ 29,90, lelt 2GO
bladzijden en is verkrijgbaar in de boekhandel.

Mixen kan ook zonder snoer

De snoerloze multimix kan gebruikt worden op elke gewenste plaats.

BIJ HET MIXEN en het
mengen van ingrediënten

zijn we in de keuken steeds af•
hankelijk geweest van hè
stopcontact. Op die plaats
moesten we de mixer gebrui-
ken. Black & Decker introdu-
ceert de eerste snoerloze multi-
mix: een handig apparaat dat
zichzelf oplaadt. De multimix
kan overal gebruikt worden,
ook boven fornuis, kookplaat
en buiten.

De mixer heeft een wandhouder met
oplader die bij een stopcontact is op te
hangen of neer te zetten. Opgeladen
kan men het apparaat vijfentwintig
minuten gebruiken. De hulpstukken
zitten in de wandhouder. Bij de multi-
mix horen een ballongarde voor eiwit
en slagroom. een spiraalgarde voor
sauzen en cocktails, een klopper voor
zwaardere mengkarweitjes zoals het
maken van cake en een kunststof
mengspaan, speciaal voor teflon pan-
nen.

Er zyn twee snelheden: langzaam
(zonder blokkeermogelijkheid) en snel
(met blokkeermogelijkheid). Volgens
de firma is het grote voordeel van de
mixer dat er een comfortabele bewe-
gingsvrijheid is bij het koken en bo-
vendien is het apparaat licht en ge-
makkelyk in het gebruik.

De adviesprijs van de snoerlozer
multimix is ƒ 119,-.

MOEDERDAG IN GEUREN EN
KLEUREN van eau de toilcttc

WHITE UNEN
ESTEE LMJDER

DRUGSTORE

mOEREHBURC

VanCIccf&Arpcls
Paris

Cnristian
Dior

CHANEL

NOCTURNES
K

CARON

Vs...-

D Nina Ricci Spray 27,50

D Sortilege spray 15,00

Intimate spray 19,95

Anals-Anais spray 32,50

mm Gauche Y.S.L 25,00

D Miss Worth Spray 1

D Guerlain spray 29,50

D Ysatis Givenchy 39,50

D Amazone Hermes 24,50

D Caleche Hermes 24,50

D Selection Lancaster 16,75

D Eau Fleuri Lancaster 19,50

D CrepedeChine 12,50

D Detchema spray 19,95

D Bambu v. Weil 19,95

D OdeLancôme 25,00

D Carven Ma Griffe 15,00

D en nog vele andere o.a.
CartierJill Sander, Ivoire de
Balmam, Opium Kerkstraat 23/2042 JD Zandvoort

Telefoon 02507 -12107
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ties van de VVD, PvdA en D66 is
ondertekend behelst voor Zand-
voort weinig nieuwe gezichtspun-
ten. Wél krijgt het emancipatie-
beleid een extra ruggesteuntje, en
wprdt voor het jeugdbeleid hoge
prioriteit verleend aan professio-
nele ondersteuning. Eveneens ex-
tra aandacht voor de uitvoering
van het basis-rioleringsplan
waarvoor jaarlijks f 100.000,- op
de begroting zal worden uitge-
trokken. Het doortrekken van de
Herman Heijermansweg om zo-
doende de dorpskern te ontlasten
van het doorgaande verkeer lijkt
opnieuw op de lange baan gescho-
ven, terwijl de bouw van goedkope
vrije sectorbouw woningen zal
worden gestimuleerd.

Het wordt door het nieuwe college
wenselijk geacht de bestuurlijke coör-
dinatie en het voorzitterschap van de
emancipatiecommissie onder te bren-
gen bij de portefeuillehouder voor al-
gemeen bestuurlijke zaken. Boven-
dien behoort iedere vakwethouder
kanspreekbaar te zijn voor het eman-
cipatiebeleid in zijn sectoren. Het se-
cretariaat van de commissie zal wor-
den ondergebracht bij een coördine-
rend ambtenaar. Na twee jaar zal een
evoluatie plaatsvinden over het func-
tioneren van deze commissie.

Toch de voetbalvelden
"De emancipatiegedachte zal in het

onderwijs doorgevoerd dienen te wor-
den door middel van roldoorbrekende
aanpak, lesmaterialen, advisering bij
beroepskeuze, schoolwerkplan enzo-
^oorts", staat in het collegeprogram-
ma. Aandacht ook in dit programma
voor de kwaliteit van het onderwijs dat
bij een teruglopend aantal leerlingen
niet mag teruglopen, evenals de rand-
voorzieningen zoals het schoolzwem-
men. Belangrijk wordt gezien de mi-
lieu-educatie van de schooljeugd, ter-
wij l ouderen kunnen rekenen op steun

frat Veel aandacht voor emancipatie

Geen verrassend nieuw beleid in
programma WD/Pvd A/D66-college
van gemeentezijde bij onderwijs aan
volwassenen.

In het hoofdstuk 'ruimtelijke orde-
ning en volkshuisvesting' wordt stil-
gestaan bij de mogelijkheden die
Zandvoort nog heeft in de woning-
bouwsector. Het zal de komende vier
jaar onontkooombaar zijn, om naast
een aantal kleinere potentiële bouw-
locaties voor de korte termijn, ook de
voetbalvelden van Zandvoortmeeu-
wen in de plan voorbereiding te betrek-
ken voor bebouwing op langere ter-
mijn. "Vanzelfsprekend zal een gede-
gen voorbereiding nodig zijn en vroeg-
tijdig overleg met alle betrokkenen
worden gevoerd. Dit ook in verband
met de aangegane privaatrechterlijke
verplichtingen", staat er in het pro-
gramma.

Eveneens zal in de komende periode,
bij gebrek aan woningwetcontingen-
ten, een goed gebruik gemaakt moeten
worden van de mogelijkheden die er
zijn in de goedkope vrije sector wo-
ningbouw. Er zou in deze sector in
Zandvoort gebouwd kunnen worden
mits het woningen zijn van goede kwa-
liteit waarvan de woonlasten niet ho-
ger of misschien zelfs lager zijn dan
woningwetwoningen. Deze bouw kan
zowel in de koop- als in de huursfeer
worden uitgevoerd. Wanneer het
huurwoningen betreft is de woning-
bouwvereniging EMM de aangewezen
instantie voor de exploitatie hiervan
Voorkeur verdient eveneens geïnte-
greerde bouw (eengezinswoningen te-
zamen met tweeden driekamerwonin-
gen in één project). Wanneer er niet
voldoende gebouwd kan worden in de

woningwet- en huursector, dan ver-
dient premiekoopbouw de voorkeur.
Bovendien mogen nieuwe bouwpro-
jecten niet hoger worden dan twee- of
drie woonlagen.
Overwogen wordt een adviesraad voor
de volkshuisvesting in het leven te
roepen. Het doel van deze adviesraad
is de toekomstige bewoners(sters)
evenals EMM nauwer bij het beleid te
betrekken. Er zal een raambeleid
dorpsvernieuwing worden vastge-
steld. Uit een analyse van de bebouwde
kom resulteert de aanwijzing van een
buurt of wijk tot speerpuntgebied,
waarvoor dan een plan met uitvoe-
ringsschema's wordt opgesteld (Prin-
sesseweg). Op gebieden die voorlopig
niet aan bod komen, zal een leefmi-
lieuverordening worden toegepast.
Naast de woonkwaliteit zal het ook
gaan om verbetering van de woon-
omgeving en verkeersveiligheid.

Selectief gebruik
van de auto

"De auto zal een minder dominante
plaats in het centrum in moeten ne-
men, ten gunste van de voetganger.
Het verkeersluw maken van het cen-
trum zal in goed overleg met het be-
drijfsleven én omwonenden moeten
worden gerealiseerd. Daarbij zal het
aan parkeren nabij het centrum grote
aandacht worden besteed, met name
bij de herinrichting van het gebied
Prinsesseweg/busbaan," vermeldt het
collegeprogramma. Eveneens wordt
gezegd dat het gebruik van de auto
selectiever en beperkt dient te worden,
terwijl het fietsen en het openbaar

• Het gebied rondom de Prinsesseweg zal in de komende periode worden aangemerkt als 'speerpuntgebied'. Een
gebied waarbij de woonomgeving en verkeersveiligheid voorop staat. (Archieffoto)

vervoer door dit college zal worden
gestimuleerd.

Men denkt dit laatste te bereiken
door de 'uitstekende' trein- en busver-
bindingen van Zandvoort onder de
aandacht van een breder publiek te
brengen. Het doortrekken van lijn 80
naar Nieuw Noord zal worden nage-
streefd, terwijl de mogelijkheid van
een bel- of buurtbus zal worden onder-
zocht. Ook de avondopenstelling gedu-
rende het gehele jaar van het station
zal worden bepleit. Bewoners van
Nieuw Noord moeten de kans krijgen
het uitgevoerde verkeersplan nader te
bespreken. Hierbij dient de wenseüjk-
heid van een autoverbinding langs de
begraafplaats als tweede toevoerweg
voor deze wijk te worden besproken.

Doortrekking van de Herman Heij-
ermansweg/behoud Kostverloren-
park wordt afhankelijk gesteld van
de financiële, milieutechnische- en
verkeersaspecten. Eerst zal men tot
een weloverwogen oordeel moeten ko-
men waarin de punten woon-en leef-
milieu in Zandvoort en behoud van
het Kostverlorenpark voorop staan.
Door Ingwersen (CDA) zijn op deze vi-
sie al aanmerkingen gemaakt. Het is
namelijk het punt uit het collegepro-
gramma 1978-'82 dat letterlijk is over-
genomen. In die periode is men niet
verder gekomen dat de vaststselling
van dit punt.

Duidelijkheid over
de toeristenfunctie

Zandvoort dient een eigen beleids-
nota voor toerisme en recreatie op te
stellen. Een en ander geënt op het
Rijks- en Provinciaal beleid. Er dient
een duidelijke plaats te worden inge-
ruimd op bestuurlijk en organisato-
risch gebied binnen de gemeente. Bij
dit beleid dient de commissie midden-
en klein bedrijf nauw te worden be-
trokken. Het advies van de midden-
stand (rapport bureau Terp) kan hier-
bij een leidraad zijn.

Uiteraard is er steun voor het Ma-
bonplan, terwijl de visie ten aanzien
van het circuit al eerder werd ver-
woord. Namelijk steun van het Rijk
voor de realisering van de renovatie.
Gestreefd zal worden het circuit naast
het Mabonplan te handhaven.

Het nieuwe college zal binnenkort
een terrein inrichten voor campers,
terwijl de reinheid van het strand ex-
tra aandacht krijgt. (Regelmatig
schoonmaken en streng optreden te-
gen loslopende honden). Er zal waar-
schijnlijk één strandafgang geschikt
gemaakt worden voor mindervaliden,
rolstoelgebruikers.
De VVV krijgt steun, evenals de pro-
motie van Zandvoort.

In het hoofdstuk 'openbare orde en
veiligheid' valt op dat het het college
ernst is met de opvang van slachtof-
fers van misdrijven en ongelukken.
Aangedrongen wordt op de benoeming
van een nieuwe brandweercomman-

dant terwijl waarschijnlijk in deze col-
legeperiode de nieuwe APV het licht
zal zien. Gesproken wordt verder over
een soepel beleid ten aanzien van de
openingstijden van de terrassen en ho-
recabedrijven.

Mager beleid
Opvallend zijn de zeer kleine hoofd-

stukken in het collegeprogramma die
gewijd worden aan cultuur-, sport- en
jeugdbeleid en het onderwijs. Naast
enkele algemene opmerkingen dat 'ac-
tiviteiten op cultureel gebied bevor-
derd dienen te worden' en handhaving
van de bibliotheek, stimulatie van de
sport voor de jeugd, volwassenen en
overdag, wordt gezegd dat een samen-
hangend jeugdbeleid dient te worden
ontwikkeld. Gestreefd wordt naar een
professionele kracht waarvoor een fi-
nanciële dekking zal worden gezocht.

Bij Sociale Voorzieningen en Maat-
schappelijk Werk wordt beloofd dat bij
het ouderenbeleid de ouderen zelf na-
drukkelijk zullen worden betrokken.
Verder zullen werkgelegenheidspro-
jecten worden nagestreefd en zal zo
mogelijk de gelegenheid worden gebo-
den tot plaatsing van WSW medewer-
kers. Kinderopvang in al haar vormen
zal financieel voor iedereen bereik-
baar moeten zijn. Dit in verband met
de toenemende arbeidsdeelname van
vrouwen.

De nadruk ligt op het zo lang moge-
lijk zelfstandig wonen en functione-
ren van de oudere en mindervalide
mens. Zo nodig zullen vrijwilligers-
(sters) in dit kader een financiële on-
dersteuning krijgen. Er zal een ont-
moedigingsbeleid ten opzichte van het
roken worden gevoerd ook zal voor-
lichting plaatsvinden (buiten school-
verband) over drugs- en alcoholge-
bruik.

Naleving van de milieuwetgeving
staat hoog in het vaandel, evenals het
opstellen van een beheersplan voor
het gemeentelijk duingebied. Het mi-
lieubeleid zal zich toespitsen op mi-
lieuvoorlichting, gescheiden inzame-
len van diverse soorten afval en het
bevorderen van grondstof- en energie-
besparende maatregelen. Ook zullen
de illegale activiteiten in het binnen-
circuitterrein aan banden worden ge-
legd, evenals de illegale autohandel. Er
behoort strenger opgetreden te wor-
den tegen de storters van huisvuil in
het duingebied en tegen ruitersport
buiten de ruiterpaden. Bromfietsers
en automobilisten in het duingebied
kunnen eveneens straffen verwach-
ten.

Ook het hoofdstuk 'financiën' ver-
meldt weinig nieuws. Gesproken
wordt over het vormen van reserves
voor calamiteiten. Verder wordt ver-
meld dat een trendmatige aanpassing
van de belastingen de voorkeur ver-
dient, terwijl de druk van de onroe-
rendgoedbelasting en de verhouding
tussen heffing van zakelijk gerechtig-
den en gebruikers binnen een aan-
vaardbaar niveau behoort te blijven.

Joke Homoet-Kamstra
portrettekenares
• ZANDVOORT - In 1973 ver-
huisde Joke Homoet-Kamstra
met haar gezin van Amsterdam
naar Zandvoort. De kinderen Ro-
bin en Karin waren toen nog in de
peuter- en babyleeftijd, twee jaar
en een paar maanden, zodat ze
haar handen vol had aan huis-
laouden en kinderen. Na twee jaar
échter hunkerde Joke naar wat
andere activiteiten dan alleen het
huishouden. Handenarbeid- en
tekenen had haar al eerder in
haar beroep (onderwijzeres) geïn-
teresseerd dus pakte zij het pot-
lood op. Zij volgde enkele schrif te-
lijke teken- en schildercursussen,
en kwam tot de conclusie dat por-
trettekenen haar grote voorkeur
had. Naarmate de kinderen ouder
•werden, kreeg zij ook meer tijd
voor haar hobby, die nu is uitge-
groeid tot een bijna dagelijkse be-
zigheid.

* "Toen ik eenmaal mijn keuze had
bepaald, werd het eenvoudiger om te
beslissen dat ik daar dan ook de ver-
schillende technieken van wilde leren
kennen. Ik besloot om in te schrijven
lop één van de cursussen van 'Jong
'Haarlem Vooruit'. Twee jaar geleden

as dit de eerste cursus. Een beetje
/onzeker ben ik daar binnengestapt,
hiaar het bleek een hele gezellige cur-
Sus te zijn van amateurs. Wij leren
baar tekenen naar levende modellen
onder leiding van Setske Beek. Trou-
wens die modellen dat zijn wij vaak
feelf, ieder op zijn beurt, anders wordt
'het te kostbaar, want een model moet
ietaald worden.

• Je leert daar veel, ook van elkaar. Je
feiet welke materialen de anderen ge-
Jaruiken, maar ook hoe de anderen het
doen. De les van Setske beperkt zich
eigenlijk tot het aanwijzen van jouw
fouten. De ogen heb je bijvoorbeeld te
Clicht bij elkaar, of de neus is toch
önders, ze wijst je dan hoe je dit kunt
verbeteren. Ook kun je met je vragen
over bepaalde lastige punten natuur-
lijk bij haar terecht. Ze geeft dan pre-
•eies aan hoe je dat kunt verhelpen.
'Moeilijk is om het karakter, de uitstra-

ling die ieder mens heeft te vangen in
een tekening.

Natuurlijk ging ik thuis enthou-
siast aan de slag, maar niet iedereen is
even gewillig om een tijd stil te zitten.
De mannen in mijn gezin zagen dat na
een paar keer al helemaal niet meer
zitten. Mijn dochtertje Karin heeft er
meer geduld voor, maar je zoekt na-
tuurlijk naar andere modellen, andere
gezichten. Om toch verder te komen,
ben ik begonnen met foto's van fami-
lieleden, vrienden en bekenden na te

voorts Nieuwsblad, alhoewel dat na-
tuurlijk geen portret is. Ik teken dus
ook wel andere onderwerpen als die
mij op een bepaald moment fascine-
ren. Toch is het portrettekenen mij
het liefst ik doe het zo graag. Af en toe
betrap ik mijzelf erop wanneer het lek-
ker loopt, dat ik bijna niet stoppen. Ik
denk dan: "Nog even dat haartje, dat
lijntje". Zo af en toe moet ik mijzelf
streng toespreken, zo van: "Vandaag
wordt er in dit huis niet getekend er
zijn nog wel anderen dingen te doen".
(Hierbij lacht ze ondeugend)

Nu ben ik begonnen ook anderen te
tekenen. Door ruimtegebrek thuis
kan ik de mensen niet vragen om voor
mij te poseren. Daarom doe ik het van
een foto. Moeilijk wordt het natuurlijk
wanneer je de persoon niet kent, dan
weet je niet of de foto ook lijkt. Dit
probleem doet zich voor wanneer men
komt met een foto van een familielid
of een vriend(in), dan moet ik afgaan
op hetgeen de opdrachtgever zegt.
Dan gok ik erop dat de foto goed is.

Graag doe ik kinderportretten. Ik heb
er al veel getekend, kinderen fotogra-
feren meestal goed en vaak ken ik ze
persoonlijk.

Natuurlijk moet er voor de tekenin-
gen worden betaald. Dat is niet zo

• De meeste tijd is Joke hier te vinden, aan haar tekentafel.
FOTO, BERLOTT

tekenen. Natuurlijk moet de foto er
één zijn die ook goed is. Daarmee be-
doel ik dat de persoon er levensecht op
staan. 'Er goed op staan" is nog iets
anders dan een 'sprekende foto'.

Tot mijn grote verrassing werden
die tekeningen goed ontvangen. Van-
daar dat ik mee durfde doen aan de
expositie in het Cultureel Centrum
van Zandvoortse amateurs. Ik was bij-
zonder verguld met de extra aandacht
die ik in uw krant kreeg voor de teke-
ning van de schoenen op het Zand-

kostbaar voor een speciaal geschenk.
Wanneer de opdrachtgever het niet
eens is met het resultaat dan hoeven
ze de tekening niet af te nemen, maar
dat is nog niet voorgekomen. Kijk dat
geld heb ik nodig voor het materiaal,
want je blijft jezelf verbeteren, je wil
experimenteren met nieuwe materia-
len en technieken zoals ander papier,
krijt, olieverf, aquarelverf enz. Ik ben
nu pas begonnen met het tekenen
naar foto's van huisdieren en het lukt
wonderwel".
M.A.

Amnesty International
bestaat een kwart eeuw

ZANDVOORT - 'De noodzaak
blijft', met deze slagzin viert Am-
nesty International dit jaar het 25
jarige bestaan. 'De noodzaak
blijft' omdat nog steeds mensen
'verdwijnen' van de ene op de an-
dere dag; slachtoffer worden van
politieke moord; terwijl ook de
doodstraf in veel landen nog niet
verdwenen is. Geen reden om vro-
lijk een zilveren jubileum te vie-
ren, echt feest wordt het pas wan-
neer Amnesty International zich-
zelf heeft overleefd.

Om de schendingen van de mensen-
rechten te kunnen bestrijden is veel
geld nodig voor onderzoek, het uitstu-
ren van missies en het publiceren van
rapporten. Ook is er geld nodig voor
het wereldwijde netwerk dat Amnesty
International ontwikkelt om effectie-
ve acties te voeren. Geld ook voor het
verlenen van materiële ondersteuning
van de slachtoffers en hun gezinnen.
De verwachtingen van de slachtoffers
van mensenrechtenschendingen, van
organisaties die zich inzetten en van
het publiek betekenen een grote druk

voor Amnesty International om méér
te doen.
Daarom wordt de aandacht gevestigd,
bij de viering van het zilveren jubile-
um, op het contributiebedrag van
ƒ 47,50 per jaar. En hoger bedrag is van
harte welkom, en een extra donatie als
jubileumgeschenk wordt als een 'fan-
tastisch kado' ervaren.

In Zandvoort zal op zaterdag 10 mei
op het Raadhuisplein een informa-
tiestand worden ingericht, waar ieder-
een van 10.00-16.00 uur kennis kan
maken met de Afdeling Zandvoort van
Amnesty International./
Ter ondersteuning van het werk van
A.I.Zandvoort zal nog deze zomer in
augustus een bridgedrive worden ge-
organiseerd. In oktober volgt dan nog
een koffieconcert met medewerking
van Lee Towers en het Zandvoorts
mannenkoor.

Op 6 juni zal in Treslong in Hillegom
een manifestatie worden gehouden
van Amnesty International metoptre-
den van onder andere Diewertje Blok,
Louis van Dijk en Liesbeth List. Kaar-
ten voor deze avond zijn a f. 5,- p.p.
verkrijgbaar aan de zaal. Aanvang
van deze avond 20.15 uur.

FOTO, BERLOTT

York-Optiek BV, Haltestraat 5
ZANDVOORT - De bekende Am-

sterdamse York-Optiek heeft er sinds
enkele weken een filiaal bij in Zand-
voort. Bedrijfsleider is Arne de Graaff
(23) afkomstig uit Zandvoort en nu de
verantwoordelijke man voor het filiaal
in de badplaats.

Door York-Optiek worden behalve
het leveren van monturen en glazen,
ook oogmetingen verricht en kan men
er terecht voor contactlenzen. Trots is
De Graaff wel op de collectie montu-
ren die door York-Optiek worden ge-
bracht. "De allernieuwste modellen
van de grote namen zoals Christian
Dior en Saphira, maar ook het laatste
op dit gebied van Duitse merken, die
vrij voordelig zijn", vertelt hij. Deze
zaak legt zich speciaal toe op een su-
persnelle service. De voorraad glazen
is groot, zodat het vaak voorkomt dat
men reeds enkele uren of een dag later
de nieuwe bril kan afhalen.

Behalve de zeer grote collectie mo-
deme monturen, in de nieuwste mode-
kleuren, van rood tot roze, geel en
zwart, zijn er natuurlijk talloze meer
klassieke modellen verkrijgbaar. Op-
vallend ook de bril voor de sportieve

man/vrouw. Een exclusiviteit is onge-
twijfeld, behalve de gewone sportbril,.
de Surfbril van Cazal. Een montuur
waaraan een speciale band bevestigd!
kan worden voor het surfen, maar ook
één voor tennis, plus nog een andere
band voor de wintersporter, die dan
over een skibril beschikt.

Een extra service die door York-Op-
tiek wordt verleend is die aan de cliën-.
ten van de voorganger. "Klanten van
de vroegere opticien Looman kunnen
altijd bij ons terecht, want deze service
hebben wij overgenomen", vertelt De
Graaff.
Dankzij het zonnige weer vliegen mo-
menteel de zonnebrillen de winkel uit,
behalve het officiële dealerschap van
Ray Ban zijn ook de bekende Polaroid
brillen en vele andere merken bij
York-Optiek BV verkrijgbaar.

Deze zaak is gevestigd in de Halte-
straat 5, Geopend op werkdagen van
09.00-18.00 uur, in het middaguur van
12.30-13.30 uur gesloten. Op zondag-
middag geopend van 13.00-17.00 uur,
op maandagmorgen gesloten evenals
tijdens de koopavond.

FOTO, BERLOTT,:

't Kinderwinkeltje - Buureweg 1/3;
ZANDVOORT - Het is nu Susan

Helsdingen die sinds l maart in het
bekende Kinderwineltje aan de
Buureweg ervoor zorgt dat ouders
voor hun kinderen gezellige kleding
kunnen kopen. Het winkeltje kreeg
een fris verfje én wat belangrijk is, een
geheel nieuwe collectie.

Het blijkt dat Susan is gevallen voor
het merk Oilily. Een Hollands mode-
huis dat zich speciaal toelegt op goed
draagbare, wasbare, kleurrijke kin-
dermode voor de leeftijdsgroep tot en
met maat 176. Momenteel kan men er
terecht vanaf maat 104, maar bij de
wintercollectie is dat verlaagd tot het
magische getal 'maat 80' in de kinder-
mode.

"De collectie slaat geweldig aan",
vertelt Susan die momenteel de nog
aanwezige andere merken tegen gere-
duceerde prijzen verkoopt. Daarom
was er ook nog geen plaats in 't Win-
keltje voor de hele collectie van Oilily,
maar voor de wintercollectie daaren-
tegen wel, mits de oude voorraad ver-
kocht zal zijn.

Het merk Oilily kenmerkt zich door

de zeer leuke, kleurrijke modellen;
waarin kinderen zich wel prettig zul;-
len moeten voelen. Er zijn jeans eiï
sweatshirts, T-shirts, broeken, rokken
en jurkjes voor de kleinsten. Trouwens;
ook voor de modebewuste teenermeis-
jes die nog niet boven maat 176 komen'
zal hier ook vaak gekocht worden;
want de T-shirts, swaetshirts en jeans
zijn, wat deze leeftijdsgroep zo duide-
lijk wenst 'Gaaf'.

Nieuw dus deze collectie, maar ook
het voornemen van Susan in de toe-
komst gedurende de wintermaanden
geopend te zijn. Mascottes in de zaak
zijn Mickey Mouse (die meldt wanneer
de zaak open is) en Cathrien Duck die
al in de Kerkstraat de aandacht ves-
tigt op 't Kinderwinkeltje aan de
Buureweg. Niet alle inwoners, maar
ook toeristen zijn bekend met de
Buureweg, vandaar de extra borden
die verwijzen naar één van Zandvoorts
oudste straatjes waar men de modern-
ste kinderkleding kan vinden,
't Kinderwinkeltje is geopend op zon-
dag en maandag van 13.00-19.00 uur,
en op dinsdag t/m zaterdag van 10.00-
19.00 uur. Telefonisch te bereiken op
nummer: 02507-16580.

Het stemmen tijdens de komende verkiezingen
ZANDVOORT - Op woensdag

21 mei van 's morgens acht uur tot
's avonds zeven uur zal de stem-
ming worden gehouden ter ver-
kiezing van de leden van de Twee-
de Kamer.

De oproepingskaarten voor de
stemming worden eind april, be-
gin mei bezorgd. Degenen die geen
oproepingskaart hebben ontvan-
gen en op 8 april 1986 in het bevol-
kingsregister van Zandvoort ston-
den ingeschreven, kunnen zich
wenden tot de afdeling Burgerza-
ken, Schoolstraat 6. De kiezers
kunnen hun stem uitbrengen in
het stembureau dat op de oproe-
pingskaart is vermeld of in een
stembureau naar keuze, gelegen
in Nederland.

Stembureau kiezen
Het verzoek om in een stembureau

naar keuze in Nederland te stemmen
kan zowel schriftelijk als mondeling
worden gedaan. Een schriftelijk ver- __.. . .
zoek moet worden gedaan op een for- JDlj VOlmaCIH
muiier dat kosteloos verkrijgbaar is bij
de afdeling Burgerzaken. Het formu-
lier en de oproepingskaart moeten ui-
terlijk 7 mei 1986 bij de afdeling Bur-
gerzaken worden ingediend. Boven-
dien is het mogelijk een verzoek om te

stemmen in een stembureau naar
keuze uiterlijk op vrijdag 16 mei 1976
in persoon en onder overlegging van
de oproepingskaart bij de afdeling
Burgerzaken in te dienen. De inwilli-
ging van het verzoek blijkt uit de om-
zetting van de oproepingskaart (op de
achterzijde) in een kiezerslegitimatie-
kaart. Een kiezerslegitimatiekaart
kan, indien deze in het ongerede is
geraakt, niet worden vervangen.

Het stemmen in een stembureau
naar keuze kan een oplossing zijn voor
mensen die slecht ter been zijn en voor
mensen die zich met een rolstoel voort-
bewegen. Voor deze laatste categorie
zijn er 6 speciaal aangepaste stembu-
reaus t.w. Cultureel Centrum, Gast-
huisplein 9b, stemdistrict l, Gemeen-
schapshuis, Louis Davidsstraat 17,
stemdistrict 4, Hannie Schaftkleuter-
school, Corn. Slegersstraat 11,
stemdistrict 5, Huis in het Kostverlo-
ren, Bm. Nawijnlaan l, Stemdistrict
10, Bodaanstichting, Bramenlaan' 2,
stemdistrict 11 en Nieuw-Unicum,
Zandvoortselaan 165, stemdistrict 12.

Komt het stemdistrictnummer van
uw oproepingskaart niet overeen met
de hierboven vermelde stemdistrict-
nummers en is het stembureau waar u
dient te stemmen voor u moeilijk toe-

gankelijk, dan kunt u ook uw oproe-
pingskaart omzetten m een kiezersle-
gitimatiekaart zoals hierboven reeds
vermeld.

Voor degenen die hun stem door een
ander willen laten uitbrengen bestaat
de mogelijkheid tot het stemmen bij
volmacht. Een volmacht kan worden
verleend hetzij door overdracht van de
oproepingskaart dan wel op schrifte-
lijke aanvraag. De aan te wijzen ge-
machtigde moet zelf bevoegd zijn om
te stemmen; hij mag niet meer dan
twee aanwijzingen als gemachtigde
aanvaarden.

Bij machtiging door overdracht van
de oproepingskaart is de tussenkomst
van de gemeente niet nodig. Machti-
ging op deze wijze kan uitsluitend ge-
schieden indien de gemachtigde in
hetzelfde stemdistrict als de vol-
machtgever woont (de adressen van
het stembureau en het nummer van
het stemdistrict op de oproepings-
kaart moeten gelijk zijn).

De machtiging geschiedt door in-
vulling en ondertekening van de op de
voorzijde van de oproepingskaart
voorkomende verklaring en de over-
handiging van de aldus in een vol-
machtlegitimatiekaart omgezette op-
roepingskaart aan de gemachtigde. De
aldus gemachtigde moet de volmacht-
stem tegelijk met zijn eigen stem in

het op de oproepingskaart vermelde
stemburau uitbrengen.

Indien de volmachtgever en de ge-
machtigde niet in hetzelfde stemdis-
trict wonen kan een schriftelijk ver-
zoek tot het stemmen bij volmacht
worden gedaan op een formulier dat
kosteloos verkrijgbaar is bij de afde-
ling Burgerzaken, Schoolstraat 6. Het
formulier moet uiterlijk 7 mei 1986 bij
de afdeling Burgerzaken worden inge-
diend. Bij inwilliging van het verzoek
ontvangt de gemachtigde een vol-
machtlegitimatiekaart, waarme de
volmachtstem door de gemachtigde in
een willekeurig stembureau in Neder-
land kan worden uitgebracht.

Stemmen per brief

De kiezer, die op de dag der stem-
ming, wegens zijn beroep of werk-
zaamheden of wegens het beroep of de
werkzaamheden van een lid van het
gezin waarvan hij deel uitmaakt, bui-
ten Nederland zal verblijven, kan op
zijn verzoek toegestaan worden per
brief te stemmen. Dit verzoek moet
uiterlijk 23 april kenbaar gemaakt
worden. Formulieren hiervoor worden
kosteloos verstrekt bij de afdeling bur-
gerzaken.
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Nieuw Unicum biedt een
aangepaste woon- en leefomgeving
aan 20O lichamelijk gehandicapte
mensen.
Er werfcen meer dan 300
medewenXere in de hulpverlenende
en ondersteunende diensten
De spanning tussen individu en
instituut is een reëel gegeven dat
re9elmatig ter sprake komt m de
werkbesprekingen en m het
overleg met de bewoners
(organisatie).
(n Nieuw Unicum wordt het
uitvoerende werk vooral gedaan
door
- de dienst verpleging en verzoiging,
- de (para-) medische dienst.
- de maatschappelijke dienst.
- de civiele dienst.
Algemene ondersteunende werk-
zaamheden worden vemcht door de
dienst personeelszaken en
opleidingen, de economische
dienst en de directie.
De bijzondere plaats van Nieuw
Unicum m het verpleeghuiswezen is
erkend door de overheid.
Kenmerkend is dat de meeste
bewoners een eigen kamer hebben
en zoveel mogelijk hun eigen
leefwijze bepalen. De gemiddelde
leeftijd is 4O jaar. Omdat er zo
weinig mogelijk beperkende regels
zijn en de hulpverlening vooral
individueel gencht is, aanvullend op
hetgeen de bewoner zelf kan, wordt
in de verzorging alleen gewerkt
door gediplomeerde verzorgenden.
Werken in Nieuw Unicum is
boeiend, uitdagend en lang niet
altijd gemakkelijk.
Daarom selecteren wij op kunde,
ervanng en mentaliteit.

Voor de afdeling huishouding roepen wij sollicitanten op voor de funktie
van

medewerker
machinale schoonmaak m/v
(volledige werkweek)

Funktie -inhoud:
- Het machinaal reinigen van vloeren en gangen.
- Het verrichten van algemeen voorkomende werkzaamheden van
huishoudelijke aard.

Funktie -eisen:
-Zelfstandig kunnen werken.
- Flexibele opstelling.
- Leeftijd van 2C tot 40 jaar.

De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld overkomstig de
CAO Ziekenhuiswezen.

Het bruto maandsalans bedraagt minimaal f. 1 .982,- en maximaal
f. 2.545,-.

Telefonische informatie kan worden ingewonnen bij Nenette Dieleman,
hoofd afdeling huishouding, telefoon 02507- 6.1 1.22.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot 1 0 dagen na verschijning van deze
advertentie sturen naar de afdeling personeelszaken.

niEuuu unicum
Wooncentrum voor lichamelijk gehandicapten te Zandvoort
Zandvoortselaan 1 65, 2042 XK Zandvoort

KOOP VERSER bij VAKMAN
SLAGERIJ
G. ZWINKELS

ro\ Haltestraat 30 - Zandvoort
^ Tel. 12175

Schouderkarbonade i kg 8,95
Gemarineerde kipstukken soo gram 3,95
Slagersham isogram 2,40
Wijn cervelaat 100 gram 1,

OSSEWORST

150 gram

2,55

KOMKOMMER
SALADE
150 gram

2,55

BARBECUE
WOBSTJES

500 gram

5,45

Alleen uw

merkt het
verschil niet

Ineens isde Audi 80 nog een
stuk luxueuzer dan ie al was.
Al die extra's waar u tot op vandaag
extra voor moest betalen, krijgt u nu
gratis mee.

En dan hebben we het niet
over een snel biesje over de flan-
ken. Het gaat over de extra's die u

altijd al wou heb-
ben. Maar ja.. .

Metdenieu-
we Audi 80 GT en
Audi 80 CE - u
raadt het, de ene

sportief, de andere comforta-
bel - hoeft u daar geen cent extra
voor te betalen.

De Audi 80 GT is er al vanaf
f 29.595-. de CE vanaf f 29.745,-
(incl.BTW,excl.afleveringskosten).

We hebben er maar 'n be-
perkt aantal van kunnen bemachti-
gen. Dus wacht niette lang. Voor

het adres van uw dichtstbijzijn-
• de Audi dealer: 020-867651.

Telescoop-antenne
(80 CE)

Mistachtei licht (80 GT)

Zwarte siet plaat tussen de
achtet lichten (80 GT)

Aerodynamische achterspoiler
(80 GT)

Opbergvakken aan de
voorportieren (80 CE)

Matzwarte raamlijsten
(80 GT)

Centrale portiervergrendeling
(80 CE)

Middenconsole
(80 CE)

Pookknop met lederen
overtrek (80 GT)

Sportstoelen voor (80 GT)

In hoogte verstelbare
bestuurdersstoel (80 GT)

Voorspoiler
(80 GT)

Brede banden:
175/70 SR 13 (80 GT)

Stereo-radio voorbereidings-
set, incl. speakers (80 CE)

Groen zonwerend glas
(80 CE)

Talloze extra'sgratisbij de AudiSO GTen CE^/ •/
Audi

Voorsprong door techniek

Audi V.A-G Auto Strijder B.V
Burg. v. Alphenstraat 102, 2014 KP Zandvoort. 02507-14565.
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VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR ME11986

1. De eengezinswoning Zr. D. BRONDERSTRAAT 30.
Huur f 464,85 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en schuur.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze
woning slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- 2-persoonshuishoudens.

2. De flatwoning LORENTZSTRAAT 167.
Huur f 681,55 per maand.

3. De flatwoning KEESOMSTRAAT 279.
Huur f 644,60 per maand.
Deze flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging, lift
en c.v.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze
woningen slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- 2-persoonshuishoudens

4. De parkeerplaats MR. TROELSTRASTRAAT letter D.
Huur f 25,- per maand.
De huurders van de woningen Mr. Troelstrastraat 62-1 t/m 62-27 hebben voor-
rang bij toewijzing.

5. De garage CELCIUSSTRAAT letter H.
Huur f 54,60 per maand; per 1 juli 1986 f 56,80 per maand.
Op deze garage kunnen alle leden inschrijven.

6. De garage VAN LENNEPWEG 3A.
Huur f 77,25 per maand; per juli 1986 f 78,80 per maand.
De huurders van de woningen Van Lennepweg 32 t/m 42 hebben voorrang bij
toewijzing.

De toewijzing van de parkeerplaats en garages geschiedt in volgorde van het lid-
maatschapsnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder de op zijn/
haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1,2 en 3 alsmede het rijbewijs te to-
nen.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 13 mei aanstaande vóór 7 uur
's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meer-
dere woningen en/of garages kan men dat kenbaar maken in één brief; het is niet
nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven. U dient de woningen/gara-
ges in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brie-
venbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning
berust bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zand-
voort. De uitslag van de VOORLOPIGE toewijzing zal eerst op vrijdag 16 mei a.s.
om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging worden gepu-
bliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geiden-
de "puntensysteem voor de lidmaatschapsjaren voor het toewijzen van womn-
gen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.

In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging.
- uw geboortedatum.
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter

minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van inschrijving
bij de gemeente Zandvoort.

Als gevolg van de arbeidsduurverkortende maatregelen die in de C.A.O.
voor personeel werkzaam bij de Woningcorporaties, zijn opgenomen, heeft
het bestuur besloten om vrijdag 9 mei 1986 aan te wijzen als verplichte vrije
dag voor het gehele personeel.
De werkplaatsen en het kantoor zullen die dag gesloten zijn.

Voor spoedeisende reparaties kunt u ons telefoonnummer 17741 bellen; via
een telef oonbeantwoorder verneemt u vervolgens welke maatregelen u kunt
nemen.

RUILRUBRIEK ME11986

1. Aangeboden: De 2-kamerflatwoning STATIONSPLEIN.
Huur f 380,- per maand.
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, lift, berging
en c.v.

Gevraagd: Een 4-kamerflatwoning in het centrum.

2. Aangeboden: Eengezinswoning W. DRAYERSTRAAT.
Huur f 369,15 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, schuur en
c.v.

Gevraagd: Kleinere woning.

3. Aangeboden: De 4-kamerflatwoning VAN LENNEPWEG (2e etage).
Huur f 353,35 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, berging, c.v., dub-
bele beglazing, gemoderniseerde badkamer, enkele jaren ge-
leden grootonderhoud aan verricht.

Gevraagd: Eengezinswoning, maximum huurprijs f 500,- per maand.

4. Aangeboden: 5-kamerflatwoning LINNEAUSSTRAAT.
Huur f 466,60 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers, douche, berging
en c.v.

Gevraagd: Eengezinswoning liefst in het centrum.

5. Aangeboden: De 2-kamerhoekwoning (duplex) NICOLAAS BEETSLAAN.
Huur f 167,25 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, schuur en
tuin.

Gevraagd: 2-kamerwoning of andere beneden duplexwoning liefst Von-
dellaan of Van Lennepweg.

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij het
kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat l Woningruil geschiedt
alleen volgens de richtlijnen vanderuilregeling. Hierin staat o.a. dat bij toewijzing
van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw
nummerkrijgt, dat volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte
lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van
deze maand.
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Opening Holland Surf Pool competitie
ZANDVOORT - Vanaf Hemel-

vaartsdag 8 t/m zondag 11 mei zal de
Holland Surf Pool neerstrijken op de
stranden van Zandvoort ter hoogte
van Club Nautique en surfschool
Klijn.

Omdat de geplande openingswed-
strijden in Kijkduin moesten worden
afgelast wegens de lage water- en bui-
tentemperatuur krijgt Zandvoort de
primeur van dit nieuwe seizoen. ^

Gedurende deze vier dagen zal er
door de nationale surftop worden ge-
streden om de Pall Mail Holland Cup,
een prijs die zowel de eindwinnaar in
het heren- als het damesklassement in
ontvangst mag nemen.

De Holland Surf Pool is een geza-
menlijke krachtsinspanning van Ne-
derlandse planken- en zeilfabrikan-
ten, c.q. importeurs met als collectief
doel de surfsport in Nederland verder
te doen uitgroeien.

Tesamen met de ANWB, de Zand-
voortse windsurf vereniging, en de
NCRV die de wedstrijden op de televi-
sie zal brengen, zal het Pall Mail Ex-
port Service to Sailing team een be-
langrijke rol spelen bij de totale orga-
nisatie van deze branding-happening.

Alle Nederlandse kampioenen zul-
len aan de start komen waaronder in-
ternationals als Stephan van den
Berg, Onno Tellier en de winnaar van
vorig jaar Olaf van Tol.

Maar waar in Zandvoort vooral de
aandacht op gericht zal zijn, zijn de
plaatselijke favorieten, Johan Drie-
huizen, Tim Klijn en Martine van
Soolingen die allen in de nationale top
een rol van betekenis spelen.

Dat laatste geldt zeker voor Martine
van Soolingen, die niet alleen vorig
jaar de Pall Mail Holland Cup mee
naar huis mocht nemen, maar bij de
wereldkampioenschappen in Kijk-
duin doorbrak naar de wereldtop.

Brandingsurfen bestaat uit 3 disci-
plines: Course-racing dat gebeurt op
een driehoeksbaan achter de bran-
ding, slalom waarbij 8 surfers na een
Le Mansstart door de branding twee
boeien moeten ronden op snelheid, en
de wave-performance, ook wel ge-
noemd de kür omdat hier door de jury
de stijl van de deelnemers wordt beoor-

"deeld waarbij voor het publiek de
fraaie sprongen, barrel rolls en het rij-
den op de golven smaakvolle ingre-
diënten zijn.

Zandvoort zal dit jaar ongetwijfeld
de status van 'Surf City' gaan krijgen.

Holland Surf Pool
De tien Holland Surf Pool Cup-eve-

nementen - vijf aan de kust op bin- ,
nenwater- worden georganiseerd door
de Holland Surf Pool. Deze Holland
Surf Pool - officieel: de Nederlandse
Vereniging voor Windsurf Promotie -
werd in 1984 opgericht om de ontwik-
keling van de surfsport in Nederland
te bevorderen. Nu, twee jaar later, zijn
vrijwel alle belangrijke fabrikanten en
importeurs in de surfbranche lid van

deze organisatie. De Holland Surf
Pool is de nationale tegenhanger van
de WBA, de World Boardsailing Asso-
ciation, die op internationaal niveau
de funboardwedstrijden om de World
Cup organiseert. De leden van de Hol-
land Surf Pool betalen jaarlijks een
bijdrage aan de vereniging. Daaruit
worden de prijzengelden en de organi-
satie bekostigd. Aan de profwedstrij-
den op zee om de Pall Mail Holland
Cup mag alleen worden deelgenomen
met planken en zeilen van de leden
van de Pool. Ook zijn er een aantal
vrije startplaatsen beschikbaar voor
niet-leden van de Pool, doch zij moeten
aantreden op Pool of blanco surfmate-
riaal. De meeste leden sponsoren een
eigen team, bestaande uit een stuk of 3
wedstrijdsurfers. Die krijgen materi-
aal ter beschikking gesteld en een on-
kostenvergoedmg. Alleen de echte top-
surfers krijgen ook een 'salaris', al
staan sommigen ook wel uit hoofde
van een andere functie op de loonlijst
van hun sponsor. Daarnaast kunnen
de surfteams zich ook nog door 'bran-
chevreemde' bedrijven laten sponso-
ren. Die kunnen hun merknaam op
het onderste deel van het zeil laten
aanbrengen. De belangstelling voor
deze vorm van sponsoring is de laatste
tijd sterk toegenomen. Overigens léve-
ren diverse sponsors ook een bijdrage
aan het slagen van de verschillende
evenementen. Dankzij al deze mede-

werking is het gelukt tien grootse eve-
nementen op te zetten.

Brandingsurfen
Course-racing

Een van de onderdelen bij de wed-
strijden op zee is de course-racing. Dit
onderdeel lijkt nog het meest op de
traditionele wedstrijden op de drie-
hoeksbaan, al ligt het accent hier toch
vooral op de ruime - windse rakken.

Tevens is in de wedstrijdbaan een
boeienslalom opgenomen.

De deelnemers maken gebruik van
lange planken, de zogenaamde race-
boards.

Daarmee is het mogelijk hoog aan de
wind te varen, terwijl ze toch goed te
manoeuvreren en zeer snel zijn.

Slalom

Bij het onderdeel slalom komt het
vooral op behendigheid en snelheid
aan. In de branding liggen 2 boeien die
een aantal malen gerond moeten wor-
den. De deelnemers gebruiken korte
en zeer wendbare planken, waarmee
ze razendsnel om de boeien kunnen
gijpen. De slalom is een soort afvalra-
ce. Er wordt in groepjes van zes gestart

vanaf het strand, en de snelste twee
surfers mogen door naar de volgende
ronde. Dit onderdeel wordt alleen ge-
varen als het harder waait dan 11
knopen (windkracht 4).

Wave-performance

Het meest spectaculaire onderdeel is
zonder twijfel de wave-performance,
waarbij de surfers binnen een bepaal-
de tijd hun kunsten moeten vertonen.
Het gaat daarbij om sprongen en ver-
schillende andere figuren in de bran-
ding. Bij de wave-performance varen
de deelnemers steeds in groepjes van
drie. Een jury bepaalt wie van de drie
er door mag naar de volgende ronde.
Van een echte 'wedstrijdbaan' is bij dit
onderdeel geen sprake. Wel moeten de
surfers binnen een afgebakend stuk
water blijven.

Sponsor

Reeds vele jaren zijn de kleuren van
Pall Mail Export een vertrouwd beeld
bij de vele surf-, catamaran- en zeile-
venementen die worden gehouden.
Gedurende deze langdurige relatie
met de Nederlandse watersport ont-
wikkelde Pall Mail Export het Service
to Sailing-apparaat, dat vooral om
zijn professionaliteit tot ver buiten de
landgrenzen een geweldige bekend-
heid kreeg. Een vloot van moderne
rubberboten, series boeien in diverse
soorten en maten, geavanceerde com-
municatiemiddelen en een enorme
know-how zijn de ingrediënten waar-
mee Pall Mail Export vele waterspor-
tevenementen. mede mogelijk maakt.
Maar Pall Mail Exports deelname aan
evenementen is meer. Het meeplan-
nen, meedenken en de daardoor ont-
stane geweldige betrokkenheid met
zo'n evenement heeft ertoe geleid dat
het organiseren van professionele zei-
levenementen bijna niet meer moge-
lijk is zonder de inbreng van Pall Mail
Export.

De wedstrijdbanen
De wedstrijden die tijdens de Hol-

land Surf Pool evenementen worden
gevaren zijn voor het publiek goed te
volgen. Heel anders dan 'gewone' wed-
strijden op een driehoeksbaan en
daarom heel spannend en spectacu-
lair. Aan de wedstrijden op zee, voor de
Pall Mail Export Holland Cup, kun-
nen maximaal 64 heren en 16 dames
deelnemen en per evenement valt er
ruim / 5.000,- aan prijzengeld te ver-
dienen. Er wordt gevaren op twee ver-
schillende banen. Op het binnenwater
zijn er weer twee andere wedstrijdty-
pes.

AGENDA

Brandingwedstrijden

8/9/10/11 mei Zandvoort; 17/18/19
mei Kijkduin; 24/25 mei Egmond; 6/7
september Bergen aan Zee; 13/14 sep-
tember Finale Noordwijk

Binnenwaterwedstrijden

7/8 juni Reeuwijk; 21/22 juni Eijsden
(Limburg); 12/13 juli Hellevoetsluit;
19/20 juli Workum; 23 augustus Fina-
le Zeewolde.

Grandioos mini-basketbalfestijn
ZANDVOORT - Het eerste

mini-basketbaltoernooi van The
Lions is een ongekend groot suc-
ces geworden. Dit uitstekend ge-
organiseerde toernooi, dat ver-
speeld werd in de sporthal Peli-
kaan en de Van Pageehal is een
dermate groot succes geworden
dat de organisatie reeds nu heeft
besloten er een jaarlijks gebeuren
van te maken. Ook de wedstrijd
tussen oud-spelers van The Lions
en Flamingo's viel bij de vele toe-
schouwers in de smaak en de
„oudjes" lieten nog gave staaltjes
basketbal zien.

Waar het echter voornamelijk om
ging was de jeugd tussen 9 en 11 jaar
en die zijn volop aan hun trekken ge-
komen. De organisatie zat even met
het probleem dat twee teams niet op
kwamen dagen doch dat euvel werd
snel opgelost en de wedstrijden werden
vlot afgewerkt. De toernooi-organisa-
tie René Leegwater, Jan-Piet Paap,
Rob Kiburg, Peter Siertsema en Her-
man Leising hadden de onmisbare
steun van vele Lions-leden die zorgden
voor een perfect verloop van de wed-
strijden. Vol enthousiasme, strijdlust,
met goed spel en zeker sportief bonden
de spelertjes met elkaar de strijd aan.
Het spel was hoofdzaak en dat er bij
een toernooi nog winnaars zijn was
bijzaak. Voor de basketbalsport was
het een geweldige promotie. Op zater-
dag was de zege voor Oldenzaal bij de
jongens en bij de meisjes voor Doppel-
douche. De winst bij de mixteams ging
naar BOB.

Zondag werd het toernooi vervolgd
en hier kwam Derba als winnaar bij de
jongens naar voren. Mosquitos was de
sterkste bij de meisjes.

In tegenstelling tot de kleine basket-
ballertjes traden zaterdagavond oud-
spelers aan voor het spelen van een
wedstrijd. Zowel Lions als Flamingo's
lieten uitstekend basketbal zien. Gave

Oud-basketbaltopper Kees Akerboom tussen de winnaars

acties van Roei Tuinstra, Kees Aker-
boom en Hank Smith. In de eerste
helft bleven de partijen elkaar op de
hielen zitten (45-44) doch in het tweede
gedeelte namen de Haarlemmers een
voorsprong die niet meer uit handen
werd gegeven. Met 82-99 zegevierde
Flamingo's.

Voorzitter Herman Leising kon niet
anders zeggen dan dat het een gewel-
dig evenement was. „Het is vreselijk

geslaagd en erg positief overgekomen;
het is zo goed als zeker dat we volgend
jaar opnieuw een dergelijk toernooi
gaan organiseren. De mensen die kwa-
men kijken waren er erg gecharmeerd
van en ook de oud-spelers vonden het
geweldig. Als vereniging hebben we
goede reclame gemaakt en hopen dat
de positieve publiciteit uit zal werken.
De vereniging is niet zo groot meer
doch misschien levert het wat meer
leden op", aldus de voorzitter.

Foto Dick Loenen

Woorden van gelijke strekking ook
van een van de leden van de toernooi-
organisatie René Leegwater: „Het is
een gigantische happening geweest
waarbij we enorm veel medewerking
hebben gekregen van clubleden. Tij-
dens de wedstrijden kon alles aan hen
worden overgelaten. Het liep perfect
en de Zandvoortse middenstand heeft
door hun bijdrage dit mogelijk ge-
maakt. Volgend jaar weer met die
steun, dat moet mogelijk zijn."

René Paap in fel gevecht om de bal, terwijl Ruud van der Putten, de zaken in het oog houdt.

Zandvoort '75 zegeviert
oto Dick Loeni=n

ZANDVOORT - Alhoewel er
voor zowel Zandvoort '75 en Half-
weg niets meer op het spel stond
willen deze teams toch zo hoog
mogelijk op de ranglijst eindigen.
Daardoor werd het toch wel een
spannende partij voetbal die uit-
eindelijk in een 3-2 overwinning
voor de Zandvoorters eindigde.
Daarmee is zeker een knappe vier-
de plaats voor hen weggelegd.

Onder erg hoge temperatuur en met
een harde wind werd het geen hoog-
staand spel. Zandvoort '75 begon di-
rect sterk aanvallend en schiep zich
goede mogelijkheden doch het resul-
taat bleef uit. Na zeven minuten was
het wel raak aan de andere kant. Doel-
man Ruud Bakx moest voor het eerst
in actie komen maar was kansloos op
een harde en lage schuiver, 0-1. Het
overwicht bleef voor Zandvoort '75 en
na een halfuur spelen kwam de ver-
diende gelijkmaker door Johan van
Marie, 1-1.

Na de rust was de wind gedraaid en
had Zandvoort '75 opnieuw de wind in
de rug. Philip van de Heuvel scoorde al
snel 2-1 en had later de mogelijkheid
om definitief Halfweg terug te wijzen.
Dat lukte echter niet en daardoor
bleef Halfweg voor de punten strijden,
wat de 2-2 stand opleverde. Toen
kwam Zandvoort '75 weer meer aan
bod en Coen van der Heuvel kopte ra-
kelmgs naast en ook Rob Gansner had
kunnen scoren. Vlak voor het einde
kwam toch de verdiende overwinning
tot stand. Johan van Marie gooide ver
in en Wim van Straten dook verras-
send voor een verdediger op en drukte
de bal over de doellijn, 3-2.

Halfweg heeft het nog wel gepro-
beerd doch de hechte Zandvoortse de-
fensie gaf de zege niet meer weg. Ko-
mende zaterdag de laatste wedstrijd.
Dan gaan de Zandvoorters naar SCZ
'58, dat nog kansen heeft om de top te
bereiken.

Volgens trainer Gerard Nijkamp
was het geen beste wedstrijd. „Erg

goed was het niet, maar het zijn weer
twee punten. De laatste wedstrijden
hebben we thuis erg veel gescoord,
maar als je het aantal kansen ziet dan
hadden we er dubbel zoveel moeten
maken. Ik ben echter zeker niet onte-
vreden over de resultaten het afgelo-
pen jaar. Het tweede verkeerde jaar m
degradatiegevaar en staat nu veel ho-
ger en het eerste team eindigt in de
bovenste regionen, dus we hebben
goed gepresteerd. Er had toch meer in
gezeten als we na de winterstop met
één- of tweemaal onverwacht hadden
verloren. Sommigen hadden toen hun
dag met en dat kostte punten. Zater-
dag gaan we er nog even tegenaan
want we willen zo hoog mogelijk emdi-
gen", aldus Nijkamp die het volgend
seizoen opnieuw gaat proberen. „Dit
seizoen was het tramingsbezoek goed,
de sfeer m de groep en binnen de vere-
niging is erg positief en de resultaten
waren beter. Dat moet je proberen
door te trekken, zeker nu er enkele
spelers bijkomen", stelt de Zandvoort-
se trainer tot slot.

Kostbaar punt voor Z.meeuwen
SCHARWOUDE - Ondanks dat

Zandvoortmeeuwen tegen DTS
niet verder kwam dan een 1-1 ge-
lijkspel zijn de kansen op behoud
in de derde klasse KNVB geste-
gen. Dat behoud leek zondag reeds
vast te staan daar de Zandvoor-
ters tot twee minuten voor het
einde een 0-1 voorsprong fel ver-
dedigden. Toen volgde een ondui-
delijke strafschop tegen, die benut
werd en zodoende is de beslissing
wie gaat degraderen tot de laatste
speeldag uitgesteld. De kampioen
is wel bekend geworden. Volen-
dam versloeg naaste concurrent
SVW27 met 1-0 en kon gaan
feestvieren.

Voor 250 toeschouwers was de partij
tussen degradatiekandidaten DTS en
Zandvoortmeeuwen niet groots. De
spanning die tot aan de laatste secon-
de in de wedstrijd was, vergoedde ech-

Programma
Tennisclub

ZANDVOORT - Het programma
van de Zandvoortse Tenniclub luidt
voor zondag 11 mei:
Leeuwenberg l - Z'voort l
Meppel 2 - Z'voort 2
Z'voort 3 - Rhijnauwen l
Z'voort 4 - De Munnik 3
Haarlem 3 - Z'voort 5
ASVU 4 - Z'voort 6
Z'voort Heren l - L.Strike
Z'voort Heren 2 - Sassenheim l
Jeugd:
Heerenduinen 2 - Z'voort l
Z'voort 2 - Bloemendaal

Uitslag loterij ZVM
ZANDVOORT - Door notaris Weve

is deze week de trekking verricht van
de loterij die werd georganiseerd door
de sportverening Zandvoortmeeuwen.

De uitslag is als volgt:
Eerste prijs: nr. 115
Tweede prijs: nr. 278
Derde prijs: nr. 353
De vierde tot en met de 25e prijs zijn
gevallen op de volgende nummers: 35,
43,137,430,283, 329,150,246, 68,175, 44,
225, 507, 394, 320, 56, 61, 264, 503, 85, 27
en 451.

Duinbrand
ZANDVOORT - Bij een duinbrand,

die op donderdag 24 april plaatsvond,
is ongeveer zestig vierkante meter
duin verloren gegaan. Om vijf uur 's
middags werd melding gemaakt van
de brand die woedde in het duingebied
bij de Keesomstraat. De brandweer
was het vuur na enige tijd meester.

Doorgereden na
aanrijding

ZANDVOORT - Een automobiliste,
die vorige week een aanrijding heeft
veroorzaakt, is daarna doorgereden
zonder haar identiteit kenbaar te ma-
ken. De politie was in staat te achter-
halen wie de auto bestuurde tijdens
het ongeval. Haar auto werd namelijk
een uur na later aangetroffen in de
Burgemeester van Alphenstraat. De
auto bleek het eigendom te zijn van
een 53-jarige Haarlemse.

De vrouw was, komend van de
Brederodestraat, het parkeerterrein
."Sterre der Zee" ingeslagen, zonder
voorrang te verlenen aan de Zand-
voortse die rechtdoor reed. Zowel het
voertuig van de Haarlemse, als de
bromfiets van de 26-jarige Zandvoort-
se liepen tengevolge van de aanrijding
lichte schade op.

ZANDVOORT - De kunstzwem-
sters van de Zandvoortse Zwem & Po-
loclub de Zeeschuimers hebben afgelo-
pen zondag de concurrentie op kunst-
zwemgebied in de zwemkring Noord-
Holland getoond dat zij hun plaats in
de competitie ook werkelijk verdienen.
Met vijf eerste, vier tweede en drie der-
de plaatsen in negen verschillende ca- •
tegorieën scoorden zij de hoogste pun-
ten. ZZS uit Zaandam werd tweede en
HPC uit Heemstede en Zwepho uit
Hem legden beslag op de derde en vier-
de plaats.

In de eerste categorie (de laagste
klasse) kwam de eerste verrassing: de
jongste deelneemster, Zeeschuimster
Vanessa Noordervliet die voor het
eerst aan deze competitie meedeed
werd met groot puntenverschil eerste
in haar klasse. Daarmee versloeg zij
concurrenten van HPC uit Heemstede
en DWT uit Haarlem. In de oudere

Kunstzwemsters halen
gracieus maar fors uit
leeftijdsgroep, geboren in 1975 en eer-
der, waren twee nieuwelingen goed op
dreef. Vivian Croes scoorde een zeer
goede tweede plaats achter Denise
Noya en vóór Lonneke Meijer van ZZS.
Anita de Boer eindigde op een prima
zesde plaats. In de iets zwaardere cate-
gorie 2 behaalde Sandra Dijkzeul de
eerste plaats. In de oudere leeftijds-
groep waren Sharon Kerkman en
Sandra Paap voor het eerst ingeschre-
ven. Sharon noteerde een verdienste-
lijke derde plaats. Dubbel succes was
er voor de Zeeschuimers in de derde
categorie waar Sabine Blom, Annero-
se Abbenes en Ditte Valk streden in de

jongste groep. Sabine werd eerste, An-
nerose tweede en Ditte vierde. In de-
zelfde categorie maar dan voor de ou-
dere meisjes was Annemiek Duiven-
voorden onbetwist de beste. Ze sleepte
niet alleen een eerste plaats, maar ook
een prima en gloednieuw C-diploma
kunstzwemmen in de wacht. Joanne
van de Meer volgde Annemiek op de
voet, plaatste zich als tweede en mocht
eveneens een C-diploma in ontvangst
nemen. In de nog moeilijker vierde ca-
tegorie kon een B-diploma worden be-
haald. Ingrid Kraayenoord was, voor
de tweede maal meedraaiend op dit
niveau, bijzonder goed op dreef. Een

nieuw persoonlijk record voor haar,
terwijl Linda Paap, voor het eerst op
deze categorie prima punten scoorde.

Strijdend in dezelfde klasse maar
mét B-diploma gaven Anouk Noorder-
vliet en Petra Holst de toon aan.
Anouk stak met kop en schouders uit
(acht volle punten) boven de concur-
rentie. Zij veroverde daarmee niet al-
leen de eerste plaats maar vermorzelde
en passant een clubrecord en mag van
de KNZB een prestatiemedaille in ont-
vangst gaan nemen. Minder spectacu-
lair maar zeer geroutineerd verbeter-
de Petra Holst haar persoonlijk record
en nestelde zich op de derde plaats. In
de gecombineerde vijfde en zesde cate-
gorie tenslotte scoorde Arlette Sand-
bergen een tweede plaats en liet
nieuwkomer Saskia Wester met prima
punten een derde plaats en medaille
noteren. Een succesvol weekend voor
de enthousiaste kunstzwemsters van
de Zeeschuimers.

ter veel. Beide teams legden veel inzet
aan de dag waarbij de verdedigingen
over het algemeen overheersten. In de
Zandvoortse defensie maakte vooral
Frans Post en doelman Ben Visser een
zeer betrouwbare indruk. De eerste
aanvallen waren voor DTS dat enige
hoekschoppen forceerde maar toch
niet gevaarlijk kon doorbreken. Vlak
voor de rust kwam Zandvoortmeeu-
wen goed weg toen een DTS-mzet op
de lat belandde. De daaruit volgende
Zandvoortmeeuwen-aanval beteken-
de wel een 1-0 voorsprong. Riek Keur
speelde zich goed vrij en de pass naar
John van der Zeijs werd door deze hard
ingeschoten.

Na de rust was het vooral DTS dat
sterk aandrong en de Meeuwen moes-
ten het hebben van uitvallen. Daarbij
kregen beide teams goede mogelijkhe-
den doch de doelmannen stonden pa-
raat. De Zandvoorters verdedigden
zich met man en macht en leken de
nul vast te gaan houden. Het liep ech-
ter totaal anders. Een duel om de bal
tussen een verdediger en een aanvaller
leverde van beiden veel geduw op en
tot grote verbazing en woede van de
Zandvoortmeeuwen kende de scheids-
rechter DTS een strafschop toe, die

alsnog tot de gelijkmaker leidde: 1-1.
Na afloop nog steeds veel rumoer om
de scheidsrechter maar gelukkig wer-
den de gemoederen gesust.

Over het geheel genomen gaf het
gelijke spel de verhouding goed weer,
maar op zo'n manier de volle winst
verliezen betekende toch een enorme
teleurstelling voor Zandvoortmeeu-
wen. Gezien het onderstaande pro-
gramma voor komende zondag en de
ranglijst moet het nu toch mogelijk
zijn het derde klasserschap te behou-
den. Een nacompetitie zit er eventueel
nog in doch hopelijk niet voor de bad-
gasten. De Meeuwen spelen zondag
om 14.30 uur op het terrein aan de
Vondellaan.

Programma: SRC-Volendam; Zand-
voortmeeuwen-Alcmaria Victrix; De
Valken-DTS; LSVV-HSV; West Pri-
sia-KGB; SVW'27-WGW.

De stand: Volendam 21-32; SVW'27
21-28; Alcmaria Victrix 21-26; HSV 21-
22; LSVV 21-22; West Prisia 21-21;
KGB 21-19; De Valken 21-19; Zand-
voortmeeuwen 21-18; WGW 21-17;
DTS 21-17; SRC 21-11.

Hemelvaartsdag spectaculaire shows

Wereldstunts die de toe-
schouwer doen huiveren

ZANDVOORT - Tijdens He-
melvaartsdag, donderdag 8 mei,
zullen weer een aantal stunts van
wereldformaat worden uitgevoerd
op het Circuit van Zandvoort. Vijf
stunts vormen de hoofdmoot die
dag, terwijl er verder nog stunts
kunnen worden uitgevoerd indien
het tijdschema dat toelaat.

Het is alweer voor het derde achter-
eenvolgende jaar dat World Record
Day wordt georganiseerd. In tegen-
stelling tot voorgaande jaren worden
alle stunts uitgevoerd door het profes-
sionele trio uit België. Eric Van.
Thierry Hallard en niet te vergeten
stunttopman Alain Vinex.

De guillotine. Twee auto's rijden ge-
lijktijdig het dak van hun auto en
slaan daarna over de kop. Roll over.
Het zijdelings over de kop slaan en
tijdens de rol over een geparkeerde
auto rollen. Tijdens de Triple Salto
Mortale zullen drie wagens synchroon

in de lengte-as over de kop slaan. Een
bijzonder spectaculaire stunt zal on-
getwijfeld de Bus smash worden. Drie
auto's, twee van links en een van
rechts, springen gelijktijdig dwars
door een autobus.

Alain Vinex zal tijdens de Parking
mess proberen een nieuw wereldre-
cord te vestigen. Met een zware Amen-
kaanse personenwagen rijdt hij op ze-
ven naast elkaar geparkeerde Citroen
DS-en in. De snelheid waarmee de
Belg dit doet moet het nieuwe record
opleveren. Alle stunts worden uitge-
voerd op het rechte eind van het C:r-
cuit Zandvoort in de nabijheid van de
hoofdtribune.

Het aanvangstijdstip op donderdag
8 mei is 's middags om twaalf uur.
terwijl het einde om vijf uur is ge-
pland. De toegangsprijs bedraagt
ƒ 15,-, terwijl kinderen tot twaalf jaar
/ 7,50 betalen. Voor nadere informatie
kunt u terecht bij het Circuit Zand-
voort, telefoon 02507-18284.

Een van de stunts van verleden jaar tijdens World Record Day op het Circuit
Zandvoort
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'Watergek' en 'lichtelijk ge-
stoord' noemde ze mij, toen ik
drie jaar geleden op het water
ging wonen. Dat ik een royale
zeven kamers tellend huis in
de stad inwisselde voor een
woonark in een klein dorp
kon niemand begrijpen.
„Je zult daar verkommeren en
vereenzamen vooral in de
winter." Met deze weinig op-
wekkende woorden werd ik
door bevriende buren op de
dag van de verhuizing uitge-
leide gedaan. Pas na de belofte
het 'primitieve' leven op te ge-
ven en weer naar de stad terug
te komen, als het niet zou be-
vallen, was de omgeving
enigszins gerustgesteld.

Weekmedia-journaliste Wil
Merkies verhaalt van haar er-
varingen in en met een woon-
boot.

Wonen op water
is kiezen voor
vrijheid en ruimte

Arken op het water in het weidse polderland.

DRIE JAAR ZIJN nu voorbij en het wonen op het water
bevalt zo goed, dat ik er niet over pieker dit leven op te

geven. Ik ben niet de enige stedeling die er 2:0 over denkt. Het is
opvallend, dat heel wat arkbewoners afkomstig zijn uit een flat
of etage in de stad. Zij hebben al gauw door, dat een permanent
uitzicht op het omringende water niet alleen rustgevend is,
maar ook sportieve kanten heeft. Het huren van een roeiboot is
niet meer nodig en de surfplank of kano hoeven niet meer mee
op de 'imperial' van de auto. Ze horen helemaal bij het nieuwe
wooncomfort en hebben ook het hele jaar door een gratis li-
plaats bij 'huis'.

De meer verwende watersporter
heeft zijn speedboot of eigen motor-
jacht voor de deur liggen en kan er
altijd zo mee weg. Een arkbewoner ziet
zijn buren niet in de auto langs rijden,
maar groet ze 's zomers vanuit zijn
woonkamer of terras tijdf.ns het voor-
bij varen. In de winter ziet hij ze uit
zijn raam op de 'pnvé-ijsbaan' schaat-
sen.

Het water, de vrijheid en de ruimte
tellen voor mij en de veel andere ark-
bewoners zo zwaar, dat we niet meer
terug willen naar ons 'beschutte' huis
in de stad. Vooral de knutselaar, die
zijn ark met eigen handen op de beton-
nen casco heeft gebouwd op de zelf
uitgekozen ligplaats, is heel fanatiek
op zijn onderkomen in het water.

Een woonwagenbewoner reageerde
heel emotioneel tegen mij, toen hij
door de gemeente uit zijn wagen dreig-
de te worden gezet en een rijtjeshuis in

een straat kreeg toegewezen: „Als ik
uit mijn kar moet en in een huis tus-
sen al die burgers moet wonen, dan ga
ik dood". Een arkbewoner zal dit niet
zo gauw zeggen, maar denkt wel vaak
een beetje hetzelfde.

Verkommering
Dat er van verkommering op een

woonboot geen sprake hoeft te zijn,
daar zijn de kennissen door mijn en-
thousiasme inmiddels allang van
overtuigd. Toch kijken sommigen, die
voor het eerst een ark zien, nog heel
vreemd op als ze merken, dat er een
normaal toilet.met waterafvoer aan
boord is. Ze'zijn vaak nog verbaasder,
dat mijn (en ook veel andere arken) op
gas, electra en zelfs op de kabel zijn
aangesloten. Dat ik naast een royale
woonkamer en slaapruimtes nog over
de luxe van een badkamer met ligbad
beschik, verwacht niemand. Maar al

reageren de meeste huizenbezitters
heel verrast als ze met eigen ogen voor
het eerst zien, dat het met het primi-
tieve aan boord nogal meevalt, toch
zouden ze zelf hun eigen beschermde
rijtjeshuis niet willen ruilen voor een
onbekend bestaan op het water. Het is
opvallend, dat veel huizenbezitters al-
tijd eerst informeren naar de nadelen
van het leven in een ark en dan pas
willen weten wat nu eigenlijk de aan-
trekkelijke kanten zijn.

Schrikbeeld voor een buitenstaan-
der zijn bijna altijd de winter en de
herst. Kou en wind lijken de grootste
boosdoeners. Lijken, want de kou is in
de van hout opgetrokken ark uitste-
kend te bestrijden met een goede ver-
warming. Met wind leert practisch
iedere nieuweling leven. Van wind-
kracht 8 of meer lig ik allang niet meer
wakker. Een ark, die is gebouwd op een
betonnen casco kan behoorlijk deinen.
Om over een ark zonder betonnen on-
dergrond maar te zwijgen, want die
gaat met een flinke najaarstorm be-
hoorlrjk tekeer.

Dat lampen en schilderijen met ie-
dere windstoot meezwaaien hoort er
nu eenmaal bij. Wie dit soort onge-
makken niet kan verdragen doet er
beter aan in zijn geriefelijke doorzon-
huis of beschutte flat blijven zitten. In
een straat hebben huizen veel minder
last van de weersinvloeden, maar gaat
het wisselen van de seizoenen ook veel
ongemerkter voorbij.

Het onderhoud van een woonboot is
iets, waarover beslist niet te gemakke-

lijk moet worden gedacht. Mijn eigen
ervaring en ook die van anderen is, dat
een makelaar en de vorige eigenaar
hier uit eigen belang vaak veel te posi-
tief over doen.

Onwetendheid en goedgelovigheid
kunnen een toekomstige eigenaar wel
eens duur komen te staan. Zelf kan ik
hier over meepraten. Het dak, dat vol-
gens de makelaar en de eigenaar in
uitstekende staat verkeerde, was een
maand na aankoop aan al een grondi-
ge opknapbeurt toe. Niet zo vreemd
voor een dak, dat inmiddels twaalf
jaar oud is en nog nooit eerder was
gerepareerd. Met de riolering, waar ik
op was aangesloten, zat het ook niet
helemaal snor. Een half jaar na aan-
koop raakte mijn afvoer verstopt met
alle vervelende gevolgen, zoals een ver-
stopt toilet en gootsteen.

Een loodgieter ontdekte dat ik héle-
maal niet op de riolering was aange-
sloten. Dit was wel driejaar voor mijn
aankoop door de gemeente verplicht
gesteld, maar bleek nooit gebeurd te
zijn. Niet de vorige eigenaar, maar ik
als bewoner, werd achteraf door de-
zelfde gemeente financieel aansprake-
lijk gesteld voor de aansluiting.

Deze onplezierige verrassingen kun-
nen worden voorkomen, als de nieuwe
bewoner niet teveel op de makelaar en
de vorige eigenaar afgaat, maar zich
goed laat adviseren door een deskundi-
ge op het gebied van' woonarken. Ik
ben er inmiddels allang achter geko-
men, dat het bijhouden van een ark
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een behoorlijk tijdrovende zaak is en
beslist niet te vergelijken met het on-
derhoud van een huis. Hoewel een oud
huis ook de nodige problemen en zor-
gen met zich meebrengt.

Dit verschil wordt soms wel eens wat
al teveel in het voordeel van een wo-
ning uitgelegd.

Toegegeven, een woonark heeft een
zeer regelmatig en ook grondig onder-
houd nodig. Begint de nieuwe eige-
naar met de boel te verwaarlozen, dan
slaat de verrotting van het hout snel-
ler toe dan de onwetende bewoner ver-
wacht.

Het dak op
Een flinke beitsbeurt om de twee

jaar van de hele ark is beslist geen
overbodige luxe. Het dak vraagt ook de
nodige verzorging. Ik kijk net als mijn
buren wel geschrokken maar niet
meer vreemd op, als ik 's morgens uit
mijn bed kom en een vochtige plek in
het witte plafond ontdek. Of nog erger,
als ik na een flink noodweer thuiskom
en in de woonkamer een plasje water
op de eettafel zie en tijdens het droog-
maken weer nieuwe druppels in mijn
nek krijg. Het betekent een nieuwe
lekkage op weer een andere plek in het
platte dak. ledere bewoner weet, dat
het dak de meest kwetsbare plek van
zijn ark is. -

Een dak dichtsmeren met vloeibaar
teer hoort er nu eenmaal bij en is een
van de klussen, waarover je na een

tijdje niet langer moeilijk doet. Helpt
dichtsmeren niet meer, dan moet de
giro- of bankrekening worden aange-
sproken voor een nieuwe en prijzige
dakbedekking.

Heel wat arkberwoners verdienen
dit arbeidsloos liever zelf en zijn niet te
beroerd om zelf het dak op te gaan als
er gerepareerd moet worden. Zoals zij
zich ook niet meer te goed voelen voor
andere verplichte onderhoudsbeur-
ten. Een troost voor nieuwe en toe-
komstige bewoners: uit eigen ervaring
weet ik, dat het klussen op den duur
niet alleen aanstekelijk, maar ook ver-
slavend werkt. Wie wel eens een kijkje
neemt op een vrije dag in een woonar-
kengemeenschap moet niet vreemd
opkijken, als hij opvallend veel bewo-
ners druk in de weer aantreft op een
ladder en met hamer of kwast.

Nog een belangrijke tip. Laat een
ark nooit achter met open ramen, al
ziet het weer er nog zo stralend uit. De
kans op regen is in dit land bijna dage-
lijks aanwezig. Ik ben niet de enige
onoplettende bewoner, die na terug-
komst de ark aantrof alsof er net een
flinke overstroming had plaats gevon-
den. Van de schade en de chaos schrik-
ken de meeste mensen zo erg, dat na
zo'n 'waterramp' nooit meer wordt
vergeten bij vertrek alle ramen herme-
tisch af te sluiten, ook al is het nog zo'
warm en ziet de lucht er nog zo onbe-
wolkt en zonnig uit.

Warm kan het in een ark vooral 's'
zomers zijn. Een temperatuur van 35,
graden is niet abnormaal, als het bui-
ten een lekker temperatuurtje is. Het
is dus niet zo vreemd, dat de meeste,
bewoners als het maar even kan altijd
zoveel mogelijk buiten leven. En dat
leven in de natuur is door al het omlig-
gende water en vaak ook een royaal
stuk grond naast de ark een van de
vele aantrekkelijke dingen.

Zo snel als de thermometer binnen
kan oplopen, even gauw maakt de
warmte weer plaats voor flinke afkoe-
ling. Het hout, dat heel snel wordt verj
hit, koelt ook weer heel vlug af. Een
binnentemperatuur van 35 graden of
soms meer kan in een uur tijd dalen
tot 10 graden.

Ik heb ervaren, dat het vooral in de
begintijd heel plezierig is als een aardi-
ge buur bereid is te adviseren en zono-
dig een handje te helpen. Ben je een-
maal gewend aan de omgeving en
schrik je niet meer van een plotselinge
lekkage of ander onbekend ongemak;
dan wordt het tijd om zelf de handen
uit de mouwen te steken.

Het zelf knutselen en bijhouden
van de woonboot geeft de bewo-
ners onderling een saamhorig-
heidsgevoel, dat niet verstikkend
of benauwend hoeft te werken.
Veel arkbewoners zijn van huis
uit individualisten en kiezen heel
bewust voor de rust, de vrijheid en
het water. De vaak ruime ligr
plaatsen en de omgeving buiten
de woonkernen werken helemaal
mee om die gekozen vrijheid te be-
houden.
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Almere is een stad met 'groeistuipen'. De ene wijk met
duizenden woningen moet nog voltooid worden, terwijl
bouwvakkers elders al het fundament voor een nieuwe rij
huizen leggen. De verdere groei van de stad op de bodem van
de vroegere Zuiderzee wordt op de tekentafels voorbereid. Er
staan nieuwe wijken op papier, die echter voor de jaren na
1990 zijn gedacht. Mochten alle grootse plannen
werkelijkheid worden, dan stoot Almere door tot vierde stad
in het land. WOONINFO-medewerker René Papavoine nam
een er kijkje en doet hierbij zijn verslag.

• Schets van koopwoningen in de
Bouwmeesterbuurt. Het zal overigens
nog enige jaren duren, voordat het
groen ook inderdaad de getoonde
hoogte heeft bereikt.

Nieuwe wijken
in Almere tonen hun eigen gezicht

T^TEDERLANDS NIEUWSTE stad Almere groeit met de dag.
J-^ Waar eens het water van de Zuiderzee stroomde, ligt nu een
stuk land dat in een 'no-tempo' een eigen gezicht krijgt. Naast
de ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken heeft
men ruime aandacht geschonken aan ruimte, natuur(schoon),
groenvoorziening, en recreatie. Ook bij het ontwerp en de bouw
van de recente wijken hebben architecten en uitvoerenden dit
samengaan ruimschoots gerealiseerd.

ware meteen in de trein en andersom.
Verder komt de mogelijkheid om pas-
sagiers voor de trein vlak vóór het
station af te zetten met de auto.

Kruidenwijk

De bouw van Almere is in 1974 be-
gonnen onder aan de Gooimeerdrjk.
Het eerste stadsdeel, Almere-Haven, is
inmiddels met ruim 20.000 inwoners,
zo goed als klaar. De ontwikkeling van
Almere-Stad is echter (nog steeds) in
volle gang. De eerste bewoners konden
in 1980 welkom worden geheten in dit
hart van de toekomstige stad Almere.
Uiteindelijk zullen 110.000 inwoners
hier woonachtig zijn, maar zover is het
nog niet. Twee wijken, de Steden- en
Waterwijk, van Almere-Stad zijn in-
middels afgebouwd en bewoond. De
nieuwe wijken, waarvan de oudste de
Kruidenwijk en de Muziekwijk de
meest recente is, zijn in wording.

De eerste woningen in weer een
nieuwe wijk van Almere-Stad, de Mu-
ziekwijk, werden in maart betrokken.
Het zijn woningen die deel uitmaken
van een project van 188 huurwonin-
gen van de christelijke woningbouw-
veremging Goede Stede. Het hele pro-
ject, inclusief vier bedrijfsruimten, zal
voor het einde van de zomer worden
opgeleverd.

De plannen zijn om dit dit jaar nog
circa vierhonderd woningen in het
zuidelijke gedeelte van de Muziekwijk
in aanbouw te nemen, voornamelijk in
de koopsector. Zo komen er projecten
van Nelis (90 vrije sectorwoningen),
Moes (130 premie koop A-woningen),

Bouwgroep Flevoland (58 premie A en
B-woningen) en Slokker (96 woningen,
half huur- en half premiekoop C-wo-
ningen). Men schat dat de bouw van
de Muziekwijk in totaal zeven jaar in
beslag zal nemen. Als deze vierde wijk
van Almere-Stad klaar is, zullen zo'n
dertienduizend mensen woonzaam
zijn in ruim vijfduizend woningen,
voor het overgrote deel laagbouw.

Gelijktijdig met de woningbouw
vindt ook de bouw van voorzieningen
plaats. Scholen zijn bijvoorbeeld al in
voorbereiding; een overdekt zwembad,
een sportpark en een basisschool (de
Zeetuin) zijn er al. Rondom het NS-
station Muziekwijk, midden in deze
nieuwe wijk gelegen, is in totaal voor
3500 m2 aan winkelruimte gereser-
veerd. Het station gaat eind mei 1987
bij de ingebruikname van de Plevolijn
al open; de winkels volgen in een later
stadium. Tot zolang kunnen de wijk-
bewoners terecht in het vlakbij gele-
gen stadscentrum van Almere-Stad.

Aan de noordkant van NS-station
Muziekwijk komt een zogeheten Park
& Ride-project. Dit omvat een grote
parkeerplaats voor circa driehonderd
auto's, die een rechtstreekse verbin-
ding heeft met de perrons van het sta-
tion. Het Park & Ride-project, naar
Amerikaans voorbeeld, is speciaal be-
stemd voor de vele forensen, die met
het openbaar vervoer naar hun werk-
bestemming op het oude land willen
gaan. Men stapt uit de auto als het

De Kruidenwrjk in Almere-Stad is
één van de oudere van de nieuwe wij-
ken. Met de bouw was in eind 1984
begonnen en men verwacht dat de
laatste woningen rond 1990 opgeleverd
kunnen worden. De Kruidenwijk is -
net als de Waterwijk- omgeven door
grote recreatiegebieden. Ten noorden
van de Kruidenwijk ligt een park met
sportvelden en een gebied met volks-
tuinen. Aan de andere kant strekken
de Noordpiassen zich uit, een groot-
schalig recreatiegebied. In dit gebied
zijn en komen mogelijkheden voor ver-
blijfsrecreatie, plankzeilen, zwemmen,
motorboten, zeilsport, hengelsport,
e.d. Ook is er ruimte gecreëerd voor
twee jachthavens met circa 1.000 lig-
plaatsen.

De Kruidenwijk is de eerste wijk in
Almere-Stad waar conséquent een
rasterpatroon is toegepast. Het stede-
bouwkundig adviesbureau O.D. 205
uit Delft, dat in opdracht een ontwerp
voor de wijk heeft gemaakt, greep naar
het aloude terug vanwege de voorde-
len dat het biedt. Men kan er gemak-
kelrjk de weg vinden, en van binnenuit
zijn de parkranden te zien. Verder kon
door het rasterpatroon snel, efficiënt
en goedkoop worden gebouwd.

Het ruimtelijk beeld komt in deze
wijk goed naar voren, want in dit pa-
troon is de afstand tussen de wegen in
het midden van de wijk telkens 94,5
meter en in de randgebieden 63 meter
gehouden. Twee pleinen vormen de
twee centra van de wijk. Rond en in de
nabijheid van deze pleinen zijn win-
kels, bedrijfspanden, scholen, bushal-

tes en gestapelde bouw. Een vrije bus-
baan loopt midden door de wijk. Daar-
door ligt 90% van de huizen binnen
400 meter afstand van één van de twee
haltes in de wijk. Een passagier die in
de Kruidenwijk opstapt is binnen vijf
minuten bij station Almere CS en het
hoofdcentrum.

Het autoverkeer beweegt zich via
een lussensysteem door de wijk, waar-
mee doorgaand verkeer geweerd
wordt. Verder hebben de planologen er
voor gezorgd dat alle straten in deze
wijk geschikt zijn voor fietsers en voet-
gangers, zodat die steeds via de kortste
weg hun doel kunnen bereiken.

Bouwmeesterbuurt

Aan de noordoostzijde is aansluitend
het derde stadsdeel, Almere-Buiten, in
aanbouw genomen. De eersten van de
in totaal 50.000 inwoners, die hier op
de rand van stad en land 'komen te
wonen, hadden half '84 hun huissleu-
tels in ontvangst genomen.

Net als de Muziekwijk in Almere-
Stad is de Bouwmeesterbuurt een
nieuwe wijk in Almere-Buiten. Na vol-
tooiïngzal deze buurt 18.000 woningen
herbergen en zullen zo'n 50.000 men-
sen woonachtig zijn. Opmerkelijk is
dat zo'n 17 project-ontwikkelaars en
vele architecten zich met deze wijk
hebben beziggehouden. De buurt, die
de vorm heeft van een vierkant, is cir-
ca 58 hectare groot. Elke ontwikkelaar
met bijbehorende architect(en) heb-
ben ieder een gebiedje voor hun reke-
ning genomen. Het effect is dat men
een variatie van woningen en andere
voorzieningen te zien krijgt. Ook door
deze buurt loopt een busbaan. Naast
de stadsdienst stopt daar ook een bus,
die doorgaat naar Amsterdam-Amstel,
maar deze lijn verdwijnt, als de Plevo-

(spoor)lijn tot stand is gekomen.

De Bouwmeesterbuurt is overeen-
komstig de opzet van Almere-Buiten
ruim in het groen gezet. Voordat de
'eerste inwoners, in juni 1984, naar Al-
mere-Buiten kwamen, was er in dit
stadsdeel al 300 hectare groen aange-
bracht. De oppervlakte van het aan
deze buurt grenzende Polderpark is 40
hectare. Kenmerkend voor dit park
zijn een structuur van houtwallen, bo-
menrijen en slootjes. Andere elemen-
ten uit het Polderpark zijn: school-
werktuinen, tennisbanen, speelwei-
den, paden, visplekken, vogelbosjes,
knotwilgen, riet, grienden en plukber-
men.

Naast recreanten en natuurliefheb-
bers wordt ook aan de sportbeoefe-
naars gedacht. Tussen Almere-Buiten
en Almere-Stad wordt een sportcom-
plex aangelegd, met een voetbalsta-
dion en een atletiekbaan. Afhankelijk
van de groei van Almere worden hier
ook velden voor voetbal, honkbal, soft-
bal, rugby en cricket aangelegd.

Zelfs de Watersporters kunnen met
een klein vaartuig in de Bouwmees-
terbuurt terecht. Midden door de wijk
loopt een gracht en kan men in Alme-
re-Buiten varen zonder peilverschil-
len; naar andere grachten en vaarten
in Almere zijn er wel peilverschillen.

Voor de nabije toekomst zijn er
voor Almere verdere uitbreidin-
gen op papier gezet. Aan de west-
en oostzijde van de stad resteren
dan nog de stadsdelen Pampus en
Sticht, met samen circa 90.000 in-
woners. Deze beide stadsdelen zul-
len niet vóór 1990 gebouwd wor-
den. Komen ze tot ontwikkeling,
dan kan Almere de vierde stad van
het land worden.

Openhaarden-kit
SCHEUREN, NADEN en afbrokke-

lende voegen in open haard, alles-
brander en kachel. Problemen die
vuurvast opgelost moeten worden. Tot
voor kort was repareren niet zo een-
voudig. Bison introduceert als oplos-
sing voor deze brandende kwestie Bi-
son Openhaarden-kit. Met deze vuur-
vaste afdichtingskit (tot +700 graden)
kunnen ook aansluitingen tussen pijp
en schoorsteen afgedicht worden.

Het werken met Bison Openhaar-
den-Kit is eenvoudig. Maak de te her-
stellen plek vet- en stofvrij. Daara de
ondergond met water nat maken en de
kit uit de koker op de plek spuiten. Na
24 uur de open haard of kachel zacht-
jes opstoken tot de kit is uitgehard. "

Bison Openhaarden-Kit hecht op
steen, beton en metaal. Is hittebesten-
dig tot circa 700 graden, asbestvrij en
reukloos. Eerst is de kleur zwart, na
uitharding wordt deze grijs.

Bison Openhaard-Kit is verpakt in
een spuitkoker en kost ƒ 10,95. Ver-
krijgbaar bij Doe-Het-Zelf-zaken en
bouwmarkten.

RECEPT: Gigot
VOOR HET BRADEN in de oven

neemt men een fors stuk vlees,
want het stukje van een pond kan men
net zo goed bovenop in de braadpan
braden. Neem een stuk van minstens l
kilogram, dat in de oven mooi gelijk-
matig wordt gebraden. U warmt de
oven voor tot 'heet' (240 graden). In de
braadsles bovenop laat u de boter,
margarine of het vet of een mengsel
hiervan bruin of heet worden. Dan het
stuk vlees zo in het midden van de
braadslee leggen dat de vet- of velkant
boven komt te liggen. De braadslee in
't midden van de oven schuiven en het
vlees af en toe bedruipen. Bij vlees dat
kort in de oven is, blijft de tempera-
tuur hoog. Moet het vlees echter gaar
worden, dan de oven warmte temperen
tot 200 graden. De braadtijd is hetzelf-
de als bij in de pan braden, maar daar-
bij telt u 15 minuten op. Door het re-
gelmatig bedruipen gaat'-er steeds
ovenwarmte verloren en dat wordt op
die manier 'ingehaald'.

l kilo lamsbout
knoflook
100 gram bacon

Maak met een scherp mesje inkepin-
gen in het vlees op regelmatige afstaiir
den van elkaar en duw klein stukjei
knoflook zo ver mogelijk tegen het
been aan. Gebruik per kilo ongeveer }
teentje knoflook. Plaats de lamsbout
op het rooster van de braadslee. Bedek
met plakken bacon, als er weinig vet
op gigot zit. Eventueel met alumirii'-
umfolie bedekken als het te bruin
wordt. Niet bedruipen. Roostertijd in
middelmatig warme oven 35 minuten
per 500 gram. Het vlees moet van bin-
nen nog iets roze zijn.
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"Alleen beloften die niets opleveren"

Pachters zien geen heil
in O'Neffl Pro World Cup

ZANDVOORT - Het bestuur
van de Zandvoortse Strand-
pachtersvereniging is ontsteld
teruggekeerd van een werkbe-
zoek aan de zustervereniging
in Kijkduin. Het dagelijks be-
stuur van de Zandvoortse ver-
eniging had contact opgeno-
men met die van Kijkduin,
omdat men nader geinfor-
meerd wenste te worden over
de organisatie en afwikkeling
van de O'Neill Pro World Cup.
ïn 1985 werd dit evenement
voor de Scheveningse kust ge-
houden, in 1985 in Kijkduin en
nu is Zandvoort aan de beurt.
"Wy zijn geschrokken over de
berichten. Dit evenement kan
ons alleen maar geld kosten",
is de unanieme mening van zo-
wel voorzitter Jaap Paap, als
die van zijn secretaris Jan Fil-
mer en penningmeester Jan
Paap.

Volgens voorzitter Paap werd con-
tact opgenomen met Kijkduin omdat
het bestuur van de Zandvoortse
Strandpachtersvereniging de leden zo
goed mogelijk wenst voor te lichten
alvorens wordt besloten aan dit evene-
ment medewerking te verlenen. "Van
ons als pachters wordt gevraagd een
maand langer op het strand te blijven
staan. Dit heeft dan betrekking op de
vijf tenten ter linker en ter rechterzij-
de van de Rotonde. Het surfspektakel
zal zich namelijk op dit deel van het
strand afspelen. Bovendien moeten
wij gezamenlijk zorgen voor een be-
drag van vijfentwintig mille. Dit bete-
kent tweeëneenhalf mille per pachter.
Een grote investering, wanneer daar
dan nog de extra kosten van verzeke-
ring bijkomen, toch snel zo'n dikke vijf
honderd gulden per man. Dan bere-
ken ik nog niet de extra kosten aan gas
en licht, het is dan vroeg donker, kou-
der etc. Vast staat dat het je drie mille
kost voordat je nog een dubbeltje hebt
ontvangen.

Ons is beloofd door de organisatie
dat wij dat geld snel terug verdiend

zouden hebben. Men verwacht zo'n
tweehonderdvijftig duizend bezoekers.
Omdat het allemaal vage verhalen
zijn, vroegen wij ons af: "Waarom
wordt dit evenement niet meer in
Kijkduin gehouden wanneer het toch
zo'n winstgevend zaakje is". Na ons
bezoek weten wij het dan. Het heeft de
mensen in Kijkduin dik geld gekost,
en ze willen dit evenement niet eens
meer terug".

Gouden bergen
Het blijkt dat aan de ondernemers in

Kijkduin beloofd was dat de volledige
horeca-exploitatie op het strand in
handen zou zijn van de strandpach-
ters. Op de dag dat het surfspektakel
neerstreek, verscheen er echter een
karavaan aan cateringbedrijfjes die
op het strand neerstreken. Door de or-
ganisatie van de O'Neill Pro World
Cup waren aan deze mensen eveneens
vergunningen verkocht om die dagen
op het strand te mogen staan.

Er moest in Kijkduin een perscen-
trum worden ingericht "omdat zeker
honderd journalisten het evenement
zouden verslaan". Na afloop bleken er
slechts vijftien persvertegenwoordi-
gers geweest te zijn, waarvan een groot
deel afkomstig was van de regionale
pers die geen gebruik maakte van het
ingerichte perscentrum.

Door de ondernemers van Kijkduin,
onder andere die van het winkelcen-
trum, was goed ingespeeld op het eve-
nement. Men had straten vrijgemaakt
en afgesloten "voor de vele honderdui-
zenden bezoekers die zouden komen".
Uiteindelijk zijn er in Kijkduin zo'n
honderdvijftig duizend kijkers ge-
weest, maar... de leeftijd van de gemid-
delde toeschouwer lag tussen de 12 en
16 jaar. Schooljeugd in de herfstva-
kantie, die na de start weer vertrok, en
zeker niet het publiek dat door de
Kijkduiners was verwacht of hen was
voorgespiegeld. "Een patatje en een
glaasje fris" dat was alles wat de jonge-
lui konden verteren.
Door de organisatie van de O'Neill Pro
World Cup werd een grote tent neerge-
zet, verpacht aan een theaterbureau.
"De mensen was beloofd dat er iedere
avond topartiesten zouden optreden,
maar het publiek was er niet, dus geen
artiesten. "Slechts één avond met Ge-

rard Joling, en dat was nog niet eens
succesvol is ons verteld door deze thea-
teragent", zegt voorzitter Paap wat
mistroostig.

Door het bestuur van de strand-
pachtersvereniging Zandvoort wordt
ontkend dat zij zich slecht zouden
hebben laten voorlichten. "Wij zijn al
een aantal weken bezig schriftelijk
materiaal te verzamelen. Zaterdag-
middag hebben wij ons ter plaatse
persoonlijk op de hoogte gesteld.

De secreta-
ri's van de zustervereniging uit Kijk-
duin heeft ons alle gegevens laten in-
zien. Wij hebben een bezoek gebracht
aan de winkeliers van het winkelcen-
trum. De verhalen die wij daar hoor-
den waren nog erger. Ondernemers die
door de afgesloten straten hun norma-
le omzet hadden gemist en er slechter
van geworden waren. Ook al omdat die
van tevoren geld hadden gestort. De
strandpachters in Kijkduin hadden
bedongen dat na afloop een verreke-
ning zou plaatsvinden, die kwamen er
dus beter van af. Wanneer wij het
surfevenement hier houden, dan zul-
len er waterdichte contracten dienen
te worden opgesteld en moeten wij de
partij zijn die de contracten opstelt en
niet andersom, dat is wel gebleken",
zegt penningmeester Jan Paap.

Secretaris Jan Filmer, die vanaf het
bekend worden van het evenement
zich zeer positief heeft opgesteld, zegt
behoorlijk geschrokken te zijn. Om het
zekere voor het onzekere te nemen
hebben de strandpachters ook nog een
bezoek gebracht aan collega's in Sche-
veningen die in 1984 met de O'Neill
Pro World Cup organisatie werden ge-
confronteerd. "Dat deed voor mij de
deur dicht. Wij hoorden dezelfde ver-
halen, dezelfde beloften die nu aan
Zandvoort zijn gedaan. Scheveningen
zou die cupwedstrijden zeker voor een
aantalen jaren krijgen, Kijkduin kon
tien jaar vast op dit evenement reke-
nen, kortom dezelfde verhalen die wij
nu voorgeschoteld krijgen. Ik moet mij
eens ernstig beraden en zal de Zand-
voortse organisatoren inlichten", zegt
Filmer.

De Zandvoortse strandpachters zijn
gisteren, woensdag 14 mei, van de er-
varingen van het bestuur op de hoogte
gesteld tijdens een extra ledenvergade-
ring.

Zandvoort gastheer voor
deelnemers Sportcongres

ZANDVOORT - Op donderdag 15 en vrijdag 16 mei zullen de deelnemers
aan het Sportcongres van de Landelijke Cpntactraad voor de Gemeentelij-
ke bemoeiingen met lichamelijke opvoeding, sport en recreatie in Zand-
voort overnachten.
Reeds vorig jaar werd door oud-wethouder Jongsma medegedeeld dat het
het gemeentebestuur gelukt was de organisatie van deze landelijke cont-
cactraad voor Zandvoort te interesseren.

Op donderdag 15 mei wordt in het Concertgebouw dit congres geopend.
Thema is "Sport en Commercie, zege of ramp". Na afloop zullen de congres-
gangers in Zandvoort dineren in het Bouwes Hotel en wordt de avond
besloten met een gezamenlijk bezoek aan het Casino. Tweehonderdveertig
gasten worden ondergebracht in Zandvoortse hotels. Op vrijdag valt de
groep congresgangers in drie delen uiteen. Men zal zich verzamelen voor
een bezoek aan respectievelijk het circuit, het stadion Pim Muiier en het
recreatiepark Spaarnewoude. Door de huidige wethouder van sportzaken
Jan Termes zal tijdens het diner een herinnering aan Zandvoort worden
uitgereikt aan de gastheer van 1987, de burgemeester van Middelburg (zld.)
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ZANDVOORT - Een 38 jari-
ge Britse piloot is er vrijdag-
avond in geslaagd zijn eenmo-
torige Pipercup van het type
Cherokee Arrow veilig neer te
zetten op het Zandvoortse
naaktstrand. Bij deze nood-
landing liepen de passagiers
geen letsel pp, terwijl ook het
strandpaviljoen 'Amerika'
van strandpachter Peter Boo-
ker geen schade ondervond,
hoewel dit slechts een kwestie
van een meter was.

Het vliegtuigje was met drie
personen, de piloot en twee za-
kenlieden, op weg van Hannover
(Westduitsland) naar Norwich in
Engeland. Juist buiten de Neder-
landse kustlijn ontstond motor-
storing. De piloot zond een nood-
signaal uit, en vloog terug naar
de kust. Om 15.40 uur bereikte de
Zandvoortse politie het bericht
dat een eenmotorig vliegtuig met
motorstoring op anderhalve mijl
uit de kust, terugkeerde en een
noodlanding wilde uitvoeren. On-
middellyk werd door de politie de
KNZHRM te Zandvoort gewaar-
schuwd, opdat bij een eventuele
landing op zee deze reddingsploeg
direct zou kunnen uitrukken.

Zover is het echter niet geko-
men. De piloot, die nog even heeft
overwogen het toestel op het cir-
cuit neer te zetten, vloog laag bo-
ven de vloedlijn, in zuidelijke
richting. Hij wilde al eerder een
landing uitvoeren, maar moest
uitwijken naar het naaktstrand,
het enige stukje strand waar het
vrijdagmiddag niet druk was.
Hier lukte het hem het toestel
aan de grond te zetten. Het kwam
op een meter afstand van strand-
paviljoen 'Amerika' tot stilstand.
Direct waren politie en leden van
de KNZHRM ter plaatse om de
helpende hand te bieden.
Strandpachter Booker vertelt:
"Er was een helicopter naast dat
vliegtuigje, want die hoorde ik
het eerst. Een hels lawaai, ik
dacht nog 'wat moet dat ding
hier' ik hoorde een plof en plotse-
ling zag ik dat vliegtuigje op het
strand staan, vlak voor de deur.
Wij schrokken ons te pletter,
trouwens die mensen in het vlieg-
tuig zagen ook wat wit om de
neus".

De piloot en zijn passagiers
werden door de Zandvoortse poli-
tie meegenomen naar het bureau
waar een warme Icop koffie hen
over de eerste schrik heen hielp.
Later hebben de beide zakenlie-
den een warme maaltijd in het
dorp gebruikt, doch de piloot had
hiervoor geen tijd. Hij wilde terug
naar het strand waar inmiddels
medewerkers van de Rijkspolitie,
de Rijksluchtvaartdienst en dou-
ane beambten waren gearriveerd.
Het toestel bleek niet op eigen ge-
legenheid terug te kunnen vlie-
gen. De Zandvoortse politie heeft
het daarom met de landrover ge-
sleept naar het Zuidstrand. Hier
hielpen de leden van de
KNZHRM met hun tractor het
vliegtuig tot aan de boulevard.
Nadat de vleugels gedemonteerd
waren werd het toestel per diepla-
der naar Schiphol-Oost vervoerd.
De beide passagiers zijn zaterdag
per lijndienst naar Engeland te-
ruggekeerd, de piloot heeft ge-
wacht tot zijn toestel was gerepa-
reerd. De oorzaak van de motor-
storing was een afgebroken klep
in een der cylinders.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166

Auto te laat opgemerkt

Gouden Op Hoop
van Zegen

ZANDVOORT - De toneelvereni-
ging "Op Hoop van Zegen" bestaat in
februari 1987 vijftig jaar. Het bestuur
van deze vereniging doet een beroep pp
iedeieen die mee wil helpen om hier
een groot feest van te maken. Men
denkt hierbij aan bijdragen op het ge-
bied van toneel, zang, dans, poëzie en
dergelijke.

Aanmelden voor 23 mei bij Sylvia
Holsteijn, tel. 15200 (na 17.00 uur) of bij
Jo Bisenberger-Kromhout, tel. 12134
(voor 13.00 uur), ook voor nadere infor-
matie.

Visventers kregen
ruzie

ZANDVOORT - Gedurende de surf-
wedstrijden, die afgelopen weekeinde
werden gehouden, kregen twee visven-
ters het met elkaar aan de stok. Ken-
nelijk waren beiden van mening dat de
ander niet het recht had om op die
plaats zijn waar aan de man te bren-
gen. De politie moest er aan te pas
komen om te bemiddelen in het ge-
schil.

De auto van de Zandvoorter die op z'n dak tot stilstand kwam. FOTO Van Kleef

ZANDVOORT - Politie en brandweer zijn op Hemel-
vaartdag in actie gekomen bij een auto-ongeval dat
plaats vond op de kruising Vondellaan/Van Lennepweg.
Twee auto's konden naar de sloper worden afgevoerd,
doch de betrokken personen raakten slechts licht ge-
wond.

Het ongeluk gebeurde omstreeks 17.45 uur. Een auto-
mobilist uit Eindhoven, komend vanaf de Vondellaan,
stopte bij de voorrangskruising. Hij merkte echter de
auto van een 71-jarige Zandvoorter die het kruispunt
naderde op de Van Lennepweg niet op. Op het moment

dat hij de Van Lennepweg opreed, botste de Zandvoorter
tegen zijn auto. De Zandvoorter sloeg met zijn auto over
de kop en kwam na botsing met een lantaarnpaal tot
stilstand. De beide bestuurders bleven ongedeerd, doch
twee passagiers in de auto van de Zandvoorter moesten
naar het Marine hospitaal worden vervoerd. Hier bleek
dat slechts schaafwonden verbonden moesten worden.
Een derde inzittende kwam met de schrik vrij.

De brandweer die gewaarschuwd werd omdat er veel
benzine uit de Zandvoortse auto stroomde, hoefde niet in
actie te komen.

Brits piloot maakt
noodlanding op strand

• Vlak voor paviljoen 'Amerika kwam de pipercup tot stilstand.

Met de landrover van de politie werd het toestel versleept

• De leden van de KNZHRM zorgden ervoor dat het toestel van het strand
afkwam. FOT°'S BERLOTT

Autokrakers gepakt
dankzij getuige

ZANDVOORT - Dankzij de doortas-
tendheid van een Zandvoorter heeft de
politie vorige week drie autokrakers
kunnen aanhouden. De Zandvoorter
was in de nacht van donderdag op vrij-
dag getuige van een inbraak in een
auto die geparkeerd stond op de Zand-
voortselaan. De man belde de politie
en hield daarna de inbreker, een 20-
jarige inwoner van Den Haag vast tot
hij hem kon overdragen. Twee andere
verdachten waren inmiddels weggere-
den in een auto die de politie onderweg
was tegenkomen op de hoek Tolweg/-
Gerkestraat.

Ruim een half uur later werd door
de gemeentepolitie te Heemstede een
25-jarige inwoner uit Den Haag aan-
gehouden en overgebracht naar Zand-
voort, samen met zijn medepassagier.
In hun auto werd een grote hoeveel-
heid gereedschap, twee autoradio's en
een bos autosleutels aangetroffen. De
heren bleken oude bekenden van de
politie te zijn.

Boontje komt
om zijn loontje

ZANDVOORT- Een 27-jarige Haar-
lemmer zal ongetwijfeld spijt hebben
gekregen van zijn constant sarren van
een 58-jarige vrachtwagenchauffeur
uit Velzen. Zijn auto liep tengevolge
van zijn pesterijen op zaterdagmiddag
zware schade op. Beide voertuigen re-
den op de Boulevard Barnaart, toen de
vrachtwagenchauffeur de Haarlem-
mer trachtte in te halen, omdat deze
beurtelings hard en zacht reed. De
Haarlemmer had kennelijk niet ge-
noeg van zijn gesar. Hij stuurde ver-
schillende malen naar links, waardoor
een aanrijding ontstond. De vracht-
auto werd daarbij licht, de personen-
auto zwaar beschadigd.

Auto beschadigd
door klapband

ZANDVOORT - Op zaterdagmiddag
verloor een 26-jarige Amsterdamse de
macht over haar stuur, waarschijnlijk
tengevolge van een klapband. Op het
moment dat dit gebeurde, reed de
vrouw over de Burgemeester Van Al-
phenstraat. Haar voertuig belandde
op de verkeersgeleider in het midden
van de rijbaan en kwam uiteindelijk
tot stilstand tegen een verkeerszuil.

De auto van de vrouw werd zwaar
beschadigd, maar zij kwam er zelf ge-
lukkig zonder verwondingen af.

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
15 mei 07.4703.46202216.03
16 mei 08.22043021.2816.55
17 mei 1020052322.4717.59
18 mei 11.33 06.25 23.59 19.34
19 mei 123607.42 --.-21.03
20 mei 01 09 08 58 13.33 22.08
21 mei 0203 10.02 14.23 2303
22 mei 02 48 11.00 15.09 23.50
Maanstanden zaterdag 17 mei EK
03.00 uur
doodtij- 19 mei NAP f 39 cm
00.19 uur

Postkantoor
op zaterdag
open

ZANDVOORT - Met ingang
van 31 mei 1986 zal het postkan-
toor aan de Louis Davidsstraat
weer op zaterdagmorgen geopend
zijn van 09.00-12.00 uur. Men kan
dan terecht voor alle posthande-
lingen

Vanaf maandag 2 juni zijn de ope-
ningstijden van het postkantoor ge-
wijzigd. Het kantoor aan de Louis Da-
vidsstraat is dan geopend van maan-
dag t/m vrijdag van 08.30 - 18.30 uur.
De openstelling van het postkantoor
op de zaterdagmorgen duurt tot en
met 30 augustus, waarna de wintertij-
den weer van kracht worden.

Bovendien vestigt de directie van het
postkantoor de aandacht op de plaat-
sing van drie nieuwe brievenbussen.
Men kan nu ook brieven posten op de
hoek van de Quarles van Uffordlaan
bij het Huis in het Kostverloren, te-
genover de Hema op het Raadhuis-
plein en bij het busstation aan de zijde
van het postkantoor Louis Davids-
straat.

Spookrijder met
defecte tank

ZANDVOORT - Tijdens de vroege
ochtenduren is een 23-jarige man uit
IJmuiden staande gehouden omdat
hij op het Wagenmakerspad tegen het
verkeer inreed. Bovendien werd ge-
constateerd dat de benzinetank lekte.

De man werd gesommeerd om naar
het bureau te komen en daar een rege-
ling af te spreken, waarbij hij binnen
twintig dagen zijn gerepareerde auto
moest tonen. De man heeft zich niet
meer laten zien. Men heeft de gemeen-
tepolitie te Velsen hierover ingelicht.
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FAMILIEBERICHTEN

Wally Overmeer
(ex taxi, ex pannekoek)

trouwt vrijdag 16 mei om 15.00 uur,
na l H* jaar twijfelen EINDELIJK met

Mieke Schallies

Kom/ allen naar het raadhuis!

Enige en algemene kennisgeving

Op 6 mei 1986 is plotseling van ons heengegaan
mijn lieve vader en onze vriend

José. M. Faneyt

op de leeftijd van 45 jaar.

De begrafenis heeft op vrijdag 9 mei op de alge-
mene begraafplaats te Zandvoort plaatsgevon-
den.

Uit aller naam:
C. Faneyt en vrienden

Langs deze weg willen wij alle familie, vrienden en ken-
nissen, die de 29ste april voor ons tot een onvergetelijke
50-jarig huwelijksfeest hebben gemaakt, hartelijk dan-
ken.

Fam. L. J. v.d. Werff-de Jong
Zuiderstraat 15

Diep getroffen door het overweldigende medeleven bij
het overlijden van mijn zorgzame man, onze vader en
opa

IJsbrand v. 't Hert

spreken wij hiermede onze welgemeende dank uit.

Namens de familie
Joh. v. 't Hert-Groen

Zandvoort, mei 1986
Marisstraat 17

GRATIS ONDERRICHT EN PATRONEN

50 JAAR
Toneelvereniging

„Op Hoop van Zegen"
20 februari 1937 - 20 februari 1987

Gezocht: enthousiaste
medewerkers aan dit feest.

Zie elders in deze krant.

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX

EN REPARATIE

TAPUTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL 14090/14764 (vraag demonstratie)

SPECIAAL AANBOD

VOOR ONZE LEZERS

Vier
verrassend
voordelige
vakantiedagen

Vier dagen lang met het hele
gezin onbeperkt met de trein
door Nederland. Dat is de Ge-
zinstoerkaart van de Neder-
landse Spoorwegen. Als lezer
van deze krant is die kaart
voor u nog voordeliger.

Normale prijs ƒ 140,-
(2e klas)

WEEKMEDIA-prijs
ƒ 115,-(25,-korting)
Normale prijs ƒ 200,-
(1e klas)

WEEKMEDIA-prijs
ƒ 175,-(25,-korting)

WAT VERSTAAT
NS ONDER „GEZIN"
Een gezin is voor de NS een
nogal ruim begrip: moeder en/of
vader (of 2 personen die verkla-
ren dat ze tenminste een jaar sa-
menwonen) en verder alle eigen-,
pleeg- en stiefkinderen t/m 18
jaar. En als u 1 hond wilt meene-
men, dan kan dat ook.

WANNEER
TE KOOP EN
WANNEER KUNT
U REIZEN?
Gedurende de maand mei kunt u
op onze kantoren op dinsdag,
woensdag en donderdag de che-
que kopen, die u in de maanden
juni, juli en augustus kunt omwis-

selen voor de Toerkaart onder
overlegging van een bewijs waar-
uit de leeftijd van de kinderen
blijkt + pasfoto(s) van de
ouder(s).

De vier vakantiedagen kunt u in
de maanden juni, of juli of augus-
tus aaneengesloten opnemen,
maar u mag ze ook afzonderlijk
gebruiken, als u dat maar binnen
een periode van 10 dagen doet.
De kaartverkoop voor deze voor-
delige gezinstoerkaart vindt
plaats bij de volgende adressen.

WEEKMEDIA-kantoren
- Aalsmeer, Dorpsstraat 8
- Amstelveen, Dorpsstraat 54
- Weesp, Nieuwstraat 13
- Badhoevedorp,

Pa Verkuyllaan 8
- Purmerend, Weerwal 19
- Zandvoort, Gasthuisplein 12

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

SAM-SIN MENU
Wij bieden U nu de mogelijkheid om uit
18 gerechten Uw 3 FAVORIETE
GERECHTEN te kiezen

Afhalen ƒ28,50
U kunt hiervan 3 gerechten uitkiezen.

1 SIJEO PAAI KWA
(geroosterde varkenskrabbetjes, een bekend
CANTONEES gerecht)

2 BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees met tauge m pikante
saus)

3 BABI PANGANG A LA HONG KONG
(geroosterd mager vlees met champignons in zeer
scherpe pikante saus)

4 BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd speenvarken, lekker knappe-
ng met aparte saus, een bekend CANTONEES ge-
recht)

5 BABI KETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap en diverse Chine-
se en Indische kruiden)

6 CHA SIJEO
(geroosterd mager vlees op originele CANTONE-
SE wijze bereid met pikante saus)

7 TJAP TJOY
(gebakken gemengde verse groenten met vlees)

8 KOE LOU YOEK
(gepaneerde varkensvleesballeties met zoetzure
saus, een bekend CANTONEES gerecht)

9 KA LEE KAI
(geroosterde kip met kerriesaus)

10 KIP MALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)

11 YIN YOUNG SATÉ
(2 stokjes varkenssate en 3 stokjes gegrilde kipsa-
te met pindasaus)

12 FOE YONG HAI
(omelet met vlees en groenten in tomatensaus)

13 PO LOU KAI
(stukjes kip met ananas in heerlijke kippesaus)

14 YU KWO KAI TING
(kipfilet met champignons en cashewnoten)

15 SJI TJAP KA!
(kipblokjes met tausiesaus, een saus met knof-
look, gedroogde zwarte boontjes, paprika en di-
verse Chinese kruiden. Een bekend CANTONEES
gerecht)

16 SI. TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees in tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)

17 SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden biefstuk in tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)

18 SAMBAL VLEES
(rundvlees in scherpe sambalsaus)

Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de naam SAM-
SIN vermelden en dan de 3 nummers van de door U ge-
wenste gerechten noemen.

SAM-SIN-gerechten zijn met 2 x witte rijst,
l.p.v. witte rijst is nasi of bami ook mogelijk.
Service van de zaak'

Gerechten met miehoen
of Chinese bami ƒ 4,50 extra

Chin. indisch restaurant

Hongkong
Haltestraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort. Tel. 17897

buitengewoon wordt
buitenbijzonder

Te koop gevraagd

Ruime flat
met lift

Fenemaplein of
omgeving

Tel. 02507-14087

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

21 mei natuurlijk de
partij van de arbeid
Wilt u een machtiging om te stemmen afgeven of door

ons naar uw stemburo worden gereden?

Belt u dan 195 62 of 18012.

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

PvdA
SB0

afdeling Zandvoort

KRETA IN DE AANBIEDING
1 week ƒ695
2 weken ƒ 795 VERTREK OP 23 MEI A.S.
In een van de mooiste perioden van het seizoen (nog niet té warm) doen wij het wondermooie
Griekse eiland Kreta in de aanbieding!
Een week verblijf in een appartement in de omgeving van Aghios Nicolaos kost u slechts
ƒ 695 per persoon. De minimale bezetting is 2 personen per appartement. Twee weken kos-
ten slechts 795 gulden.

U kunt een keuze maken uit de volgende appartementen: Ririca, Lukaki, Iliada, Popi, Xezo-
nakis (spreek uit: Zeezonakies) en Manolis.

Uiteraard zolang de voorraad strekt en de keuze is beperkt, dus reserveer snel!

Mochten de appartementen vol zijn, dan kunt u nog gebruik maken van ons speciaal familie-
hotel PSAROS in Chersonissos. De speciale prijs bedraagt ƒ 795 (logies/ontbijt); 2 weken
ƒ995.

INBEGREPEN IN DEZE PRIJZEN:
- retourvlucht Amsterdam-Heraklion per Martinair
- transfers naar uw appartement of hotel
- verblijf in appartement op basis van logies of
- verblijf in hotel Psaros op basis van logies/ontbijt
- diensten van Nederlandse reisleiding

HOE KUNT U BOEKEN?
Rechtstreeks per telefoon of aan de balie van ons hoofdkantoor Wibautstraat 131,
Amsterdam.

PC ROM»
Tel. 020-5626265
Lid ANVR en Garantiefonds Reisgelden

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE

WERKKRACHT
Mwrteef m de krant

„v.

Met Weru kunststof ramen en deuren verfraait u uw huis.
Stijlvol en verantwoord.
Weru, voor tientallen jaren lang géén onderhoud, hoge geluids- en warmteisolatie en
'n betrouwbare bescherming tegen inbraak. Bovendien kiest u met Weru voor een
konstruktie volgens de hoogste kwaliteitsnormen en een perfekt bedieningskomfort.

Weru levert (alleen via
erkende vakbednjven) een
kompleet en veelzijdig
programma met veel
mogelijkheden wat betreft
uitvoeringen, maten en
kleuren Weru systemen
worden veelvuldig
toegepast m zowel
bestaande- als nieuwbouw
Binnenkort ook bij u9

Vraag vrijblijvend
informatie via de antwoord-
coupon of kom eens naar
de showroom
U weet niet wat u zult zien

Ramen+Deuren
BON Stuur mi] geheel vrijblijvend uitgebreide dokumentatie over het Weru systeem

Naam

Adres

Postkode -f plaats

Deze bon opsturen m een ongefrankeerde envelop naar het Weru vakbednjf

JANV.D.VLUGT
GLAS & ISOLATIE
SHOWROOM: KAL VERSTRAA T 5-7

UMUIDEN- TEL: 02550-30624

POSTBUS67-l970AB UMUIDEN

Ze zijn er weer!

VERSE AARDBEIENGEBAKJES
MET SLAGROOM

bij: R. v.d. Werff
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

N i r uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

GRATIS BADHANDDOEK

BIJ VOLLE STEMPELKAART

Per 5 liter één stempel
voor Super

Normaal
en

Diesel bij

DOES-BENZINEPOMPEN
Tj. Hiddesstraat 10
Tel. 19180 (bij circuit)

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-17244/12137/
13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons terecht

vuOr:

inschrijvingen

Uitvaartverzeker n iy

NIVO-POLIS

een Natura-

uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle

inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55

2041 RC Zandvoort

Tel. 02507-17244
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• Zaterdagmiddag was het bijzonder druk tijden het „jeugd"toernooi

Groot tafeltennistoernooi
ZANDVOORT - Al dertien jaar lang

organiseert de Zandvoortse Sportclub
Unicum '73 elk jaar weer een sportief
weekend voor vele valide en invalide
sporters die elkaar bijna elk jaar fana-
tiek bestrijden. Alhoewel de Sportclub
behalve tafeltennis en handboog-
schieten ook actief is met badminton
en tennis, was het afgelopen weekend
de nadruk gelegd op het tafeltennis.
Twee dagen van tien tot vijf uur tafel-
tennis voor jeugd en senioren, waar-
aan meer dan 20 sportverenigingen
uit het gehele land, maar in het bij-
zonder uit het gebied Kennemerland,
deelnamen onderstreepten de bijzon-
dere belangstelling voor deze populai-
re binnensport.

Bijna tweehonderd deelnemers
waaronder vele gehandicapten, speel-
den bijzonder aantrekkeljke tafelten-
niswedstnjden, waarvan het aanwezi-
ge pubiek ten volle kon genieten, dat
was in de gezellige „huiskamer" van
de Stichting Nieuw Unicum geen pro-
Dleem, want er waren rond het tafel-
;enniscircuit gezellige zitjes en nog
bleef er ruimte genoeg over.

Omdat het 12V*-jarig jubileum van
ae Zandvoortse Sportclub werd ge-
vierd was er zaterdagavond een recep-
tie-waar velen het hoofdbestuur kwa-
men feliciteren. Voorzitter Anten-
brink was terecht zeer trots op vooral
|de sportieve prestaties van de vele af-
delingen van zijn Zandvoortse vereni-
ging en ziet de toekomst daarom ook
zonnig tegemoet. Vooral de integratie
van gehandicapte en valide sportge-
bruikers heeft grote belangstelling.
Zelf rolstoelgebruiker is hij van me-
mng dat veel meer sporters de weg
naar „Unicum" moeten weten te vin-
den, want daar zijn veel mogelijkhe-
den om op „topniveau" sport te bedrij-
ven.

i Een gigantisch groot tafeltennis-

Zege tot besluit
Zandvoort 75

ZANDVOORT - Zandvoort '75 heeft
een prima seizoen op uitstekende wijze
afgesloten. De uitwedstrijd tegen het
nog kans op de titel hebbende SCZ'58
werd door de Zandvoorters met 2-3 ge-
wonnen. Een vierde plaats op de rang-
ilijst was voor Zandvoort '75 weggelegd.
Amstelveen werd in deze klasse kam-
jpioen en Jong Hercules degradeert.

In de eerste helft hielden de partijen
;ich goed in evenwicht en konden niet

jtot scoren komen. De vijf doelpunten
|vielen alle in de spannende tweede
lielft. De Zandvoorters namen door
loelpunten van Wim van Straten en
ohan van Marie een 0-2 voorsprong
n dat leek genoeg voor de zege. SCZ'58
af zich echter nog niet gewonnen en
wam knap terug tot 2-2. De Zand-

roorters gooiden er een schepje boven
en het was uiteindelijk Harry

Baars die de verdiende 3-2 zege veilig
itelde.

Orgelconcert
BENNEBROEK - Op vrijdag 16 mei
wordt in de Gereformeerde Kerk in
Bennebroek een orgelconcert gegeven
door Albert de Klerk. Medewerking
verleent Brigit de Klerk, blokfluit.
Het programma omvat orgelwerken
[van De Araujo, Kenl en J.S.Bach, en
:omposities voor verschillende soorten
énaissance- en barokfluiten van Bas-

sano, Frescobaldi, Matthew Locke en
Wiliam Babell
;Toegangsprijs bedraagt f. 5,- p.p.
. 3,50 voor CJP en 65+. De Gerefor-
meerde Kerk bevindt zich aan de
Rijksstraatweg (83) te Bennebroek,
ianvang van het concert 20.15 uur.

toernooi over twee dagen met inschrij-
vingen van veel jeugd en senioren ga-
ven de grote ronde ontvangstzaal van
deze beide dagen een feestelijk en voor-
al sportief aanzien.

Het Unicum-tafeltennistoernooi
staat kwalitatief in de regio in groot
aanzien vanwege de goede organisatie
en de gulle prijzenregen die na afloop
altijd te verwachten is. Daarom ook al
was het een zeer sterk bezet toernooi,
waaraan veel topspelers in de diverse
klassen hadden ingeschreven. Toch
waren er Unicum-spelers die zich
daardoor de ereprijzen niet lieten ont-
gaan. Een opvallende prestatie bij de
jeugd was de eerste plaats van Antho-
ny Bakker in de pupillenklasse, terwijl
Tom Steiner as jeugdspeler een vierde
plaats in de 2e kasse NTTB bereikte.
Als jeugdspeler deed hij ook mee met
de senioren die zondag in de strijd
kwamen. De strijd daar was eigenlijk
nog een stuk fanatieker en ook speel-
technisch op een hoger niveau, zodat
niet hij maar zijn vader de Unicum-
kastanjes uit het vuur haalde. Een
glorieuze eerste plats in de hoogste ca-
tegorie werd uitbundig door het Uni-
cum-team tijdens de prijsuitreiking
door de organisator, de heer De Ruig,
gevierd. Dat de overige Unicum-spe-
lers in de verschillende categorieën
nog veel prijzen opeisten spreekt bijna
vanzelf, gezien de zeer sterke groei van
het tafeltennis binnen deze vereni-
ging. Nog geen drie weken geleden
promoveerden maar liefst vijf van de
11 tafeltennisteams naar een hogere
klasse. De taf el tennissport blijkt ook
in trek te zijn bij bejaarde liefhebbers
want de 75-jarige heer Ter Heijden
sloeg in de recreatieklasse nog een fiks
partijtje mee en bereikte zelfs de halve
finale. Een sterke aanbeveling om ook
eens kennis te gaan maken met de
jarige sportclub „Unicum'73" die zo
veel sportieve activiteiten binnen het
Zandvoortse gebied kan ontplooien.

Tafeltennisuitslagen: Jeugd 2e klas:
1. Arjan v.d. Valk HTC, 2. John van
Galen GTTC, 3. Jeroen Verdonk
GTTC, 4. Tom Steiner Unicum. 3e
klas: 1. Jeroen Landsman Te Zaanen,
2. Gerben Posthumus HTC, 3. Arthur
Rerjmhart Te Zaanen, 4. Bob Harmse
Castricum, 5. Erik Stokman Unicum,
6. Jurgen Blom Castricum. 4e klas: 1.
Remko Wolkers Castricum, 2. Astrid
de Wit GTTC, 3. Paul Marchand
GTTC, 4. Arno Westhoven Unicum, 5.
Peter Miedeman Castricum, 6. Patri-
cia Walker GTTC, 7. Pieter Stroobach
Unicum; Pupillenklasse: 1. Anthony
Bakker Unicum, 2. Bob Marchand
GTTC, 3. André de Vos HTC; Senioren
3e/4e klas: 1. Z. Steiner Unicum, 2. R.

van Lammeren TCDVS, 3. Lucas
Schuring- Unicum, 5e klas: 1. Maxel
Rozenhart TOG, 2. David Augustin
Unicum, 3. Rob Haak DSS/OZW, 4.
Marcel Keur Unicum, 6e klas: M. Lan-
geveld TOG, 2. Cyril Fleur Unicum, 3.
Dolf Pehtke De Ring; Recr.klasse: 1.
Ton Zwart GTTC, 2. Frans van Tette-
rode Unicum, 3. Adri Roodt Unicum.

In het Patronaat
HAARLEM - Morgen, vrijdag 16

mei, worden in het Patronaat-theater,
Zijlsingel 2 te Haarlem, AA & The
Doctors en Rinus & nis Bluesbastardz
op het podium verwacht. AA & The
Doctors werd acht jaar gelden opge-
richt door Appie Alberts, een rock 'n
roller die de muziek verkoos boven een
veelbelovende carrière in de chemie.

Niet alleen beschikt Appie over een
prachtige stem die doet denken aan
Jerry Lee Lewis, hij gaat ook op een
fantastische manier om met de saxo-
foon.

Met gitarist Rudolph Lentze be-
schikt hy over één van de beste gitans-
ten van Nederland. Rmus & his
Bluesbastardz, die deze avond even-
eens aanwezig zijn, laten een jazzier
opvatting horen van de rythm &
blues-muziek. De zaal is om 21.00 uur
open. De toegang is f.8,50, met cjp
f.6,00.

De volgende dag, zaterdag 17 mei,
geeft de groep Dead Can Dance uit
Australië een concert in het Patro-
naat, met in het voorprogramma "The
Heavenly Bodies".

De Australische
band brengt tijdloze, suggestieve en
expressieve muziek ten gehore die
soms neigt naar het klassieke. Ook op
deze avond opent het Patronaat de
deuren om 21.00 uur. De toegang be-
draagt f. 10,- of f. 8,50 met CJP. Voor-
verkoop m de Toneelschuur en De
Gooth.

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oraniestr. 7 - Zandvoort
Tel 02507 - 1 23 27

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

FOTO QUELLE
Compleet

foto/filrnassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

Per direct te huur
v. 2 pers.

GROOT GEMEUB.
ZOMERHUIS

(bij Watertoren) Woonk ,
zitk., gr douche en apart
toilet, 2 slaapk m wasta-
fels. Prijs ƒ 900,- incl.

Tel. 02507-17982

^^ Amslrrd.iriifiHiiMsIrckrii ffc

word ook bloeddonor

020-123456

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

Bridgenieuws
ZANDVOORT - In de vierde wed-

strijd van de vijfde competitie behaal-
de de familie Spiers 64,58%, en werd
deze avond op ruime afstand gevolgd
door het koppel Bruin/Emmen j r. dat
met 54.17 % de tweede plaats behaalde.
De A-lijn wordt nog steeds aangevoerd
door het paar De Leeuw/Braun, twee-
de zijn de dames Berghoff/Stocker.
In de B-lijn werd de familie Hoogen-
dijk eerste met 60.0%. De tweede
plaats was voor een gelegenheidskop-
pel. Bovenaan staat het paar Hagen-
/Menks, terwijl het koppel Dear/Ha-
gen de tweede plaats bezet.
De dames Van Os/Saueressig behaal-
den in de C-lijn 63.19% terwijl de fami-
lie Loos tweede werd met 60.12 %. Kop-
posities zijn onveranderd, 1. Van Os/-
Saueressig, 2. Familie Loos.
In de D-lijn werd het hoogste gescoord.
De dames Haverkate/Rudenko be-
haalden 74.40%, tweede werd de fami-
lie Verburg met 57.14%.
De kop wordt nu aangevoerd door het
paar Haverkate/Rudenko, tweede is
de familie Verburg.

,ELSE'Hondenkapsalon ,,i
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Molenaar

Fa. Gansner&Co,
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518

Deskundig advies.

Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

/ SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

'Telefoon 15186

VEILINGGEBOUW
OE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2

tfHelIJks Inzenden
van goederen

IN- en VERKOOP
Tevens verhuur

serviesgoed, tafels
en stoelen.
Inlichtingen:

02507-12164
Of 13713

Te koop gevr.
in Zandvoort

eengezins-
woning

met tuin en garage
Prijsklasse

ca. 200.000,-
Br. ond. nr. 74429

bur. v. d. blad.

Strandpav. in
Bloemendaal

vraagt

toiletjuffrouw
tel. 023-27 67 06
tel. 02507-17805

Drogisterij-Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

Gevraagd met spoed

schoonmaker/ster
voor het schoonhouden van showroom en
kantoor
enkele uren per week.
(Tijden nader overeen te komen.)

van lent-opel
kamerlingh onnesstraat 15, zandvóort,
tel. 02507-15346 :''.: ~"

r VTC Adviesgroep adviseert en ondersteunt bedrijven en in-
stellingen op het gebied van marketing, verkoop, opleiding,
organisatie en personeel.
Een van onze relaties, Cense Makelaars o.g. te Zandvoort
heeft ons verzocht te bemiddelen bij. het vervullen van de
vakature voor

receptioniste/telefoniste
de werkzaamheden zijn gevarieerd, bestaande uit het ont-
vangen van relaties, informatie verstrekking aan de balie en
de telefoon en het verrichten van lichte administratieve
werkzaamheden.
Gevraagd wordt: Havo of Mavo opleiding, leeftijd tot plm.
20 jaar, vaardigheid met typen. Daarnaast is accuratesse
van groot belang.
Uw sollicitatie - die uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld
zal worden - zien wij gaarne schriftelijk tegemoet, t.a.v. de
heer A.W. Tiemens.
Op de enveloppe en brief vermelden: vakaturenummer 86-1:

MTCAMesgroep
Passage 17-19-21 /2042 KS Zand voort /Telafoon 02507-191 29

lISLAGERIJ ARBOUW

HALTESTRAAT 12 - 2042 LM ZANDVOORT
TEL (0207) 12616

Biefstuk
250 gram

Fricandeau
100 gram

Achterham
100 gram

Boterhamworst
100 gram

Selderijsaiade
100 gram

Lever
100 gram

Pekelvlees
100 gram

Leverworst
250 gram

7,25
1,95
2,45
0,95
1,60
1,60
1,95
2,25

KOOP VERSER bij VAKMAN
SLAGERIJ
G. ZWINKELS

l;l\ Haltestraat 30 - Zandvoort

Steak fantasie

Paardebiefstuk
botermals

Paardelappen

Bacon

Gek. worst

Tel. 12175

500 gr. 5,75

250 gr. Of

,,, 14,95
100 gr.

250 gr.

1,90
2r75

AANBIEDING VOOR PINKSTEREN
Mini gezichtsbehandeling: EPILEREN,
MASKER MAKE-UP +
GRATIS oogschaduw of lipstick 25-

ook 's avonds

Manicure: incl. massage, GRATIS nagellak 25,-
Pedicure: incl. massage, GRATIS nagellak 25,-
Tevens bij aankoop van
een zonneprodukt 1x zonnebank

Kapsalon Janine Kosterstraat n
Om teleurstelling te voorkomen: bespreek tijdig s.v.p.

iedereen leest de krant altijd en overal

OFF. FORD Service-Verkoop Dealer

Autobedrijf J. JONGSMA
Curiestraat 8 Zandvoort (N.-Noord)

Telefoon: werkplaats-magazijn: 12323,
showroom: 13360.

't Kinderwinkeltje
Buureweg 1-3
Zandvoort

Kijk deze week
in ,,de Margriet",

o\

Zaterdaghulp

Bermudas
Broeken
Overall's
Jurkjes
Hemdies

Gevr. aktieve jongeman
voor het bedienen van de
pomp en enige andere
werkzaamheden.

Werktijd van 9.00-17.00
uur.

GARAGE KOOYMAN
Brederodestraat 8
Tel. 13242

WONINGRUIL
Aangeb. 3-kamerflat Brederodestraat

bestaande uit:
woonkamer, 2 slaapk., douche, berging en C.V.,

Gevr. 2-kamer benedenwoning Centrum.
Voor int. tel. na 19.00 u. 01880-13224.

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd m poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

PERSCOMBINATIE N.Y
is de uitgeefster van de dagbladen Het Parool, de Volkskrant en Trouw,
en een aantal nieuws- en huis-aan-huisbladen, met name in de regio N.-Holland.

De afdeling Opmaak is een onderdeel van de sector Paginaproduktie van
het Produktiebedrijf.

In verband met onder andere de overname van de zogenoemde Hoornse
produkties, groei dagbladen en arbeidstijdverkorting ontstaan er op
genoemde afdeling acht tijdelijke vacatures, waarvan zes in een
2-ploegen- en twee in een 4-ploegendienst, voor de functie van

OPMAKER (M/v)
FUNCTIE
De opmaker is voornamelijk belast met het samenstellen (opmaken) van
advertenties, redactie- en advertentiepagina's ten behoeve van onze
dag-, nieuws- en huis-aan-huisbladen. De opmaakwerkzaamheden
worden in ploegendienst verricht. De functie heeft een tijdelijk karakter,
dat wil zeggen dat beëindiging ervan afhankelijk is van het tijdstip waarop
eventueel pagina-opmaakbeeldschermen worden ingevoerd. Naar
verwachting zal de functie derhalve minimaal ongeveer 2 jaar vervuld
dienen te worden.

FUNCTIE-EISEN
Voor deze functie zoeken wij kandidaten die grafisch gediplomeerd zijn of
in het bezit zijn van twee zogenoemde SBO-certificaten dan wel in
opleiding zijn daarvoor. Het bezit van het certificaat
papiermontage/vormvervaardiging of daarmee vergelijkbare kennis
verdient hierbij de voorkeur.

ARBEIDSVOORWAARDEN
De functie is ingedeeld in functiegroep IV/V van de CAO voor het Grafisch
Bedrijf in Nederland. De beloning geschiedt conform de rekenregels voor
de beloningsopbouw van ploegendienst-medewerk(st)ers binnen het
Produktiebedrijf.
Het bruto weeksalaris voor een twee-ploegendienst is ƒ 772,67, voor een
vier-ploegendienst ƒ789,91.

Verdere inlichtingen over de functie kunt u verkrijgen van de heren W.
Berg en L. Tuin, coördinatoren Uitvoer, telefoon 020-5622407.

Belangstellenden wordt verzocht hun schriftelijke sollicitatie vóór 28 mei 1986 te sturen
naar Perscombinatie N.V., t.a.v. de heer R. W. Schets, afdeling Personeelszaken,
Wibautstraat 148-150, 1091 GR Amsterdam.
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SMIRNOFF
VODKA
geen 19.95 maar

i-j'M r-i»n~nvii r"p>v craj;f* '̂ V^jék;;If T^fefe

flilil*1

JAFFA

Jïïf?r î
sM^Ps3
-̂ ^ BACARDI
^'Ï2Ê\ RUM

geen 22.95 maar

_. <^/ttf'BACARDI

COCA COLA 'Jc't.' *"•*

CAMPARI
0,75 liter
geen 19.95 maar

l SPACITRON
^̂  LlTERFtES

of l
JUS D •ORANGE

LONGDRINK-
GLAZEIM vanaf
WHISKY ON THE
ROCKGLAZEN vanaf
LIMONADE BUIG-
RIETJES 100 stuks

Se©
« ' t - '

.7.93

15.95
14.95
1.5.95

«98
7.98
17.05

PER 6 FLESSEN NOG VOORDELIGER!

ZEILER rS^pf̂
GRAFTSCHAFT 0̂|S|
per fles 4.98 fi'ï.f*.^ ^^'-fa

DOOS a S FLESSEN hli.£"i : î'-j

BEST PILS
EUROFLES
HALVE LITERS
HELE KRAT a

-^FLESSEN

lf^Q@

BIJ AANKOOP VAN
EEN KRAT BIER
ongeacht het merk,

TUBORG
BIERGLAZEN

echte
ZOEK UIT

BLANCDEBLANCSof
CORBtÈRESof COTEAUX
DU LANGUEDOC

DOOS a ©FLESSEN

F^£tri?

VIEUX nu

- — _

$88»»
(veelal naast/bij supermarkten van Dirk van den Broek, Bas van der Heijden, Digros en Dirkson . • Amsterdam: Nieuwpoortstraat, Lijnbaansgracht, Slaterkade,
Delflandplein, Osdorpplein, Lambertus Zijlplein, Plein '40 • '45, Motorkade, Kamperfoelieweg Kastelenstraat • Zwanenburg • Hoofddorp l Nieuw Vennep
• Zandvoort l Volendam • Hilversum l Katwijk aan Zee • Sassenheim • Hillegom • Noordwijk • Leiden • Noordwijkerhout • Oude Wetering • Spijkenisse
'• Dordrecht l Sliedrecht • Balnes • Ridderkerk • Papendrecht • Vlaardingen • Schiedam • Rotterdam: Overschie, G.J. Mulderstraat en Alexanderpolder.

(zie voor juiste adressen de Gouden Gids).

8758 • Aanbiedingen geldig t/m 24 mei 1986.

'VLiS*

BROODJE
BURGER
mini broodjeszaak •
maxi beleg
Ook voor lunchpakketten
en salades
WEEKAANBIEDING
BROODJE SHOARMAROLLADE ,
+ glas melk ƒ 4,-
- open van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag en zater-

dag tot 03.00 uur 's nachts
- dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4 - TEL. 18789

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM: ZANDVOORT:
(C. Koper)

023-255021 02507-18225

NIEUW in CLUB KEUR
Zeestraat 49

ledere vrijdag dans- en ontmoe-
tingsavond voor alleenstaanden en
paren.
Live music. - Deze week: Alberto
Montana.
Hotel-restaurant KeUf, tel. 12023

Andere Politiek
stemt allen lijst

De nieuwe Renault 21.
Rij en voel je vrij.

OFF. RENAULT dealer autobedrijven
RINKO

Curiestraat 10 Zandvoort (N-Noord)
Telefoon:

werkplaats - magazijnen: 12323
showroom: 13360

Urooiut u \aiuvn auto die pure vrijheid biedt0

>Koin dan eens snel hij ons laii^s Want vrij houden
raai: het portier van de lüeime Renault '2\ voor

nopen Pan ontdekt u het comfort \ aneenantodie louter
en a Hei > i n >i il u c >r| K -n is \ c >or e< ht rij l ilex.ier.

\ \ .Kinn de hestuurdiT en zijn passagiers x.ic'h uim-
lor ta lx- l kunnen nestelen Kn waarin koffers van formaat
moeitelnus kunnen vsorden o|geborgen.

Al ti|dens de pioel'nt erxaart u /.'n krachtige 17 liter
motor Ol anders de l! l i ter motor die graag de 200 km h

5 Jaar plaatwerfccaranti*.

haalt, maar die zuinig is als het om brandstofverbruik
gaat. Een economische middenklasse!' dus, maar met het
gastvrije onthaal van een sedan.

En eenmaal achter het stuur zal het soepele rijge-
drag van de Renault 21 u niet ontgaan. Hij munt dan ook
uit in \\egligging. remkraeht en veiligheid; op ieder
moment, op elk soort \\egdek. Maar voordat u instapt \\ïj
ze n wij u eerst op z'n elegante vormgeving en optimale
leefruimte voor liet hele gezin. Daarna is het moment aan-
gebroken om in alle vrijheid van een proefrit te genieten.

«RENAULT 2

De Renault 21 is er in vele versies vanaf f 26.995,-
(inclusief BTW). U least 'm vanaf f 675,- per maand
(exclusief BTW), afhankelijk van kilometrage en contract-
duur. AfLkosten f 445,-. Prijswijzigingen voorbehouden.

Renault adviseert elf oliën.

Zandvoort; Rinko, Curiestraat 8 (Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.
C49K

Kwekerij P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1,

Zandvoort - Tel. 17093

WILHELMINAWEQ

ZOMERPLANTEN
voor TUIN en BALKON
Groot assortiment o.a. PETÜNIA, AFRIKANEN,
BEGONIA, BALSEMIENEN e.d.

w
* GERANIUMS hangend en staand.

Div. soorten BLOEM- EN BALKONBAKKEN.
Bemesting POKON, WOLF, ASF en GARDENA.
KAMERPLANTEN, GEREEDSCHAPPEN,
TUINARTIKELEN.
VASTE PLANTEN in pot.
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Over bouwplannen
Stationsplein en Hotel
mening gevraagd

ZANDVOORT - In de commis-
sievergadering financiën en pu-
blïeke werken zijn deze week de
voorstellen van het college met tfe-
trtekking tot het Stationsplein en
omgeving behandeld.

•De Erven Koper hebben de ge-
meente de grond op het Stations-
plein aangeboden voor een bedrag
van f. 1.450.000,-. Oorspronkelijk
is uitgegaan van een koopprijs
van f. 1.290.000,- -De verhoging
van f. 160.000,-- is te wijten aan de
extra kosten die de Erven Koper
hebben moeten maken om de
huurders uit te kopen.

In een afzonderlijk voorstel
wordt het oordeel van de commis-
sies gevraagd over de voorgestelde
verkoop van de grond aan de Van
Galenstraat/Boulevard Bar-
naart/Burgemeester van Alphen-
straat. Het betreft een terrein van
circa 8200 m2 waarvoor een prijs
gevraagd wordt van f. 3.203.100 ex-
clusief BTW.

De bouwplannen voor het Stations-
plein zijn al herhaalde malen in de
raad en de commissies besproken.
Aanvankelijk bestond het voornemen
om op deze grond woningen te realise-
ren in de sociale sector. Uitblijven van
contingenten deed het college beslui-
ten deze grond te bestemmen voor de
bouw van woningen in de premiekoop-
sector. Hiertegen werd vorig jaar door
de fracties van D66, PvdA en CDA be-
zwaar gemaakt. Desondanks besloot
de overgrote meerderheid van de raad
(De VVD acht zetels en Inspraak Nu
twee en Gemeente Belangen een) het

collegevoorstel te ondersteunen. In-
middels heeft de woningbouwvereni-
ging EMM tegen dit besluit bezwaar
aangetekend bij de Provincie. Hoewel
een hoorzitting werd gehouden, is de
uitslag nog niet bekend.

Appartementenbouw
Intussen zijn de plannen door het

gemeentebestuur verder ontwikkeld.
Met het Bouwfonds Nederlandse Ge-
meenten, is overeenstemming bereikt
over de gemiddelde grondprijs per ap-
partement. Deze bedraagt f. 24.000,--
exclusief BTW. Voorwaarde is dat de
heer E.H.C. Jongsrna de showroom op
de begane grond zal afnemen. Hierme-
de is Jongsma reeds accoord gegaan.

Het plan omvat achtenvijftig drie-
en vier kamer appartementen, met
parkeergelegenheid voor de bewoners
in een ondergrondse parkeergarage
die niet voor buitenstaanders toegan-
kelijk is. De koopprijzen zullen varie-
ren van f. 180.000,- tot f. 250.000,- per
appartement, afhankelijk van grootte
en ligging.

Bovendien komt er een passage van
het Stationsplein naar de Van Al-
phenstraat. Oorspronkelijk had men
deze passage vrij sober gehouden, doch
deze zal nu bijdragen tot een wezenlij-
ke verbetering van het Stationsplein.
Bovendien wordt voorgesteld de wo-
ningen in de vrije sector te koop aan te
bieden. Dit geeft de gemeente een be-
ter financieel draagvlak dat ten goede
zal komen aan deze passage, die in het
plan 'Passerel' wordt genoemd. De
kosten van deze doorgang worden be-
raamd op f. 250.000,-.

Voorgesteld wordt door het college
de grond op de hoek Van Galenstraat-
/Boulevart Barnaart/Burgemeester

van Alphenstraat te verkopen voor
een bedrag van ruim drie miljoen gul-
den.

Hotel Van Galenstraat
Het hotel, waarvoor de plannen door
het Ingenieursbureau voor Architec-
tuur en Stedebouw Van Nierop uit
Rotterdam zijn ontwikkeld, zal beho-
ren tot de keten van de Carlton Beach
Hotels. Het omvat vijf, zes en zeven
geschakelde bouwlagen, waarin zich
een restaurant, zalen, foyer en 256 ka-
mers/suites bevinden. Bovendien
wordt op het terrein parkeergelegen-
heid georeerd yoor honderd auto's.

De commissieleden wordt voorge-
steld accoord te gaan met bovenge-
noemde voorstellen, en voor het hotel
een bestemmingsplan voor te berei-
den. ,.

De Oostgevel van het appartementengebouw met rechts de nieuwe
passage

Vereniging ontvangt
veel positieve reacties

ZANDVOORT - De kersverse
Zandvoortse Huurdersvereniging
die vorig maand is opgericht heeft
tot nu toe veel positieve reacties
ontvangen van bewoners van
huurwoningen. Secretaris Engl
meldt dat al zo'n zestig mensen
zich hebben aangemeld. "Wan-
neer het zo door gaat, dan zullen
wij binnen afzienbare tijd een le-
denvergadering moeten uitschrij-
ven. Bovendien wordt het dan ook
noodzakelijk dat er een bestuur
wordt gekozen. Wij zoeken in dit
verband naar mensen met be-
stuurservaring", zegt hij.

De nieuwe huurdersvereniging
werd opgericht door een aantal leden
van de woningbouwvereniging EMM.
De oprichting heeft ondermeer tot
doel als vereniging meer grip te knj-
gen op het beleid en als offciele ge-
sprekspartner erkenning te vinden bij
de woningbouwvereniging en gemeen-
te. Voor leden staat de huurdersvere-
niging op de bres in conflictsituaties,
maar is tevens vraagbaak.

De Zandvoortse huurdersverem-

ging is als afdeling ondergebracht bij
het Nederlands Verbond van Huur-
ders. Hierdoor is men verzekerd van
een grote deskundigheid. Ook is scho-
hng van leden bij het Nederlands Ver-
bond van Huurders mogelijk voor be-
stuursleden De Zandvoortse vereni-
ging is er niet alleen voor huurders
van EMM-woningen. maar staat open
voor alle huurders m de gemeente

Tot verrassing van de mitiatiefne-
mers, die een voorlopig bestuur heb-
ben gevormd, is de reactie van de wo-
ningbouwveremging EMM evenals
die van de Gemeente Zandvoort zeer
positief. "Bovendien heeft wethouder
Termes ons ook alle medewerking toe-
gezegd, zodat wij verwachten binnen
afzienbare tijd aan de .slag te kunnen.
gaan", meldt de secretaris

De contributie van de Huurdersver-'
emging bedraagt een gulden per
maand. Wanneer men de folder die
huis-aan-huis werd verspreid, en
waarop een aanmeldingsformulier
staat afgedrukt is kwijtgeraakt, dan
kan men zich ook telefonisch of mon-
deling aanmelden bij: Fred Engl, Kee-
somstraat 435, tel: 15063, tweede secre-
tans Elly Buijmg (tel: IG369) of bij de
voorzitter Maarten Bothe (tel' 13540)

l
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Deze week komen de
raadscommissie in nieuwe
samenstelling voor de eerste
•maal aan de vergadertafel.
Toegegeven moet worden dat
er meteen al een paar aardige
agendapunten worden
vermeld. ,
• De Commissie Welzijn werd
geconfronteerd met het
Gezondheidsplan, de
commissieleden financiën en
die van publieke werken
hebben een hele hap te
verstouwen. De voorjaarsnota,
de aankoop van de gronden
van het Stationsplein en het
voorstel om toch op de
busbaan aan de Prinsesseweg
parkeervakken aan te leggen
volgens het plan van
november 1985.
• Voor wethouder Aukema
voorzitter van de commissie
financiën lijkt dan de
moeilijkste taak weggelegd.
Immers hij was en is nog
steeds tegen het laatste -
collegevoorstel over de
parkeergelegenheid aan de
busbaan. Eerlijkheidshalve
wordt dit ook in het
raadsvoorstel vermeld. Als
voorzitter van zo'n commissie
wordt het dan moeilijk een
collevoorstel te verdedigen,
wanneer je er zelf niet achter
staaat. Doch misschien valt
dit wel mee.
• Voor Aukema nog een harde
noot op deze vergadering,
namelijk de woningen op het
Stationsplein. Zittend in de
oppositie in de vorige
collegeperiode heeft de f r actie
van de PvdA, onder
oudfractievoorzitter Toonen
het bouwen van
koopwoningen op dit plein
veroordeeld. Slechts heel
aarzelend werd aan het einde
van de zittingsperiode van de

PvdA het geluid vernomen
"Wanneer sociale
woningbouw door gebrek aan
contingenten (geld van het
rijk) onmogelijk is, dan gaan
wij slechts accoord met
premiekoopwoningen
wanneer de koopsommen op
een aanvaardbaar niveau
blijven.
• Eindeloos kun je dan
discussieren over
'aanvaardbare koopprijzen'.
Nu liggen die koopprijzen op
het Stationsplein zo tussen de
f. 180.000, -voor een
driekamer appartement plus
eigen parkeergelegenheid
onderin het gebouw, dus
a/gesloten en overdekt. Dit
laatste is in een plaats als
Zandvoort natuurlijk heel wat
waard, want je auto
opengebroken afzonder
wielen terug te vinden wordt
langzamerhand als 'normaal'
aanvaard. Maar ja, des te
hoger je komt in zo'n
appartementengebouw, des te
hoger de koopprijzen. De prijs
van de penthouses, diis de
bovenste bouwlaag stijgen dan
tot over de f. 250.000,-.
Werkelijk schitterende
appartementen met twee luxe
badkamers etc. Kun je je de
vraagstellen "Waarbegint
sociale woningbouw, en waar
eindigt die ?".
• Het beroerde is dat er wel een
beslissing genomen moet
worden, want tot l juli 1986
heeft de gemeente de kans om
de laatste grond aan te kopen.
Zegt de raad nee, dan zijn
jaren van onderhandelingen
naar de haaien. Toch een paar
aardige klussen zo voor de
kersverse commissie- ofwel
raadsleden.
• Tobber kondigt aan dat hij
geen enkele
commissievergadering zal
besoeken. "Ik heb zoveel
uitnodigingen voor één avond,
dat ik selectief te werk moet
gaan. Kijk ik kan naar de
commissie PW, of naar het
Genootschap Oud Zandvoort,
of naar de Strandpachters.

Dan wordt het een beetje
moeilijk, maar ik denk dat ik
prioriteiten stel en naar de
Strandpachters ga".
"Zolang jezelf geen
strandpachter bent, kun je
daar niet eens naar toe",
hebben wij gewaarschuwd,
doch hierover trok hij
hooghartig de schouders op.
"Ik ga en sta waar ik zelf wil.
Bovendien vind ik dit de
belangrijkste vergadering,
want het zit mij niet lekker
so'n surfspektakel waar
iedereen blij mee is. Ik ben zo
bang dat het een dode mus
wordt, en die zijn niet te
verteren, die liggen je zwaar
op de maag. Ik kan dat weten,
want ik heb er al heel wat
levend gevangen. Na al die
verhalen ben ik van schrik

• zelfs voor de beeldbuis gaan
zitten. Er was een programma
van de NCRV over surfen.
Jeetje ja ze hebben gelijk. Weet
je wat er komt kijken ?
Allemaal grut en een paar
sportieve jongens, maar geen
mensen die rustig in een
paviljoen gaan zitten of
boodschappen doen in het
dorp. Wel nee, dat komt
aangeraced in oude autootjes
of op brommers, dat maakt
een boel kabaal, kijkt of er een
meisje versierd kan worden en
vertrekt. Nee ik begin me nu
ook een beetje zorgen te
maken over dat hele
surfspektakel. Bovendien
vrees ik nog meer spektakel
wanneer zou blijken dat de
gemeente straks veertig mille
kwijt is. Ja, de gemeente staat
garant voor veertig mille. Zeg,
ze hebben dat toch niet
gedaan, die garantie gegeven
bedoel ik zonder informaties
in te winnen ?? Weet jij dat ?"
• Omdat wij dit ook niet
weten, hebben wij geen
antwoord gegeven. Het lijkt
logisch, maar ja..
Tobber is ter vergadering
vertrokken, wij horen nog wel
van hem.
• De krant is klaar, voetjes op
tafel...tot volgende week.

ZANDVOORT - Nadat op 27 no-
vember 1985 de commissieleden
Algemene Zaken hun goedkeu-
ring onthielden aan het plan een
deel van de busbaan aan de Prin-
sesseweg te bestemmen voor par-
keerplaatsen, is dit voorstel in on-
gewijzigde vorm opnieuw op de
diverse vergaderagenda's ge-
plaatst. De kosten van dit project
bedragen f. 155.000,-. Juist de kos-
ten die hiermee gemoeid zijn heb-
ben wethouder Aukema in no-
vember al genoopt bezwaren te-
gen dit plan kenbaar te maken.
Bezwaren die blijkens het nieuwe
voorstel door hem gehandhaafd
blijven.

Volgens het college is het dringend
noodzakelijk dat het aantal parkeer-
plaatsen in het dorpscentrum wordt
uitgebreid. Het creëren van extra par-
keerplaatsen is dermate urgent, dat
het college haast wil maken met de
realisering ervan en niet wil wachten
op de uitvoering van het zogenaamde
centrumplan. Dit plan is vorig jaar
gepresenteerd en beoogt het dorpscen-
trum verkeersluw te maken.

In het nieuwe plan is de busbaan
versmald waardoor oneigenlijk ge-
bruik ervan wordt teruggedrongen.

Parkeerstrook op de busbaan
Prinsesseweg weer ter sprake
De daardoor vrijgekomen ruimte geveegd. Men was van mening dat het den zijn blijkens het nieuwe voorstel,De daardoor vrijgekomen ruimte
wordt benut voor de inrichting van
een parkeerterrein. In het voorstel
wordt gezegd dat de NZH tegen deze
wijziging geen bezwaren heeft, inte-
gendeel het is met gejuich ontvangen.

De nieuwe parkeerstrook kan vijftig
parkeerplaatsen opleveren. De over-
steekplaats voor schoolkinderen zal
duidelijk herkenbaar zijn. Het plan
biedt zelfs een grotere veiligheid voor
deze jonge verkeersdeelnemers, wordt
door het college aangevoerd.- Het eer-
ste gedeelte van de parkeerstrook, met
daarbij begrepen de huidige parkeer-
vakken aan de zijde van het 'Zwarte
Veld' zullen van parkeermeters wor-
den voorzien. Hiermede moet kort par-
keren mogelijk gemaakt worden, is het
argument van het college.

Van tafel geveegd
In de commissievergadering Alge-

mene Zaken van november is dit voor-
stel door de commissieleden van tafel

geveegd. Men was van mening dat het
plan te kostbaar is en dat met eenvou-
diger middelen eenzelfde situatie kan
worden gecreëerd. Door de commissie-
leden werd aangevoerd dat, wanneer
een streep langs de busbaan wordt ge-
plaatst m plaats van de veel duurdere
betonblokken, het plan veel goedkoper
kan worden uitgevoerd. Bovendien
kunnen er parkeervakken worden ge-
maakt aan de zijde van de busbaan.
Wanneer de nu aanwezige parkeer-
vakken op de Prinsesseweg behouden
blijven, zijn er ook vijftig nieuwe par-
keerplaatsen, maar het brede trottoir
(schoolkinderen) hoeft dan niet te
worden opgeofferd. Voorts zou er voor
de automobilist, die zijn auto wil par-
keren in de parkeervakken aan de
zijde van de busbaan een eenrich-
tingsverkeer moeten worden mge-
voerd.

Deze suggesties van de commissiele-

den zijn blijkens het nieuwe voorstel,
uitgebreid m de verkeerscommissie
behandeld, en worden één voor één m
het nieuwe voorstel ontzenuwd. Ten
eerste zou de noodzakelijkheid van een
busbaan m het plan van de commis-
sieleden worden ontkend, ten tweede
onstaat er een veiliger situatie voor
schoolkinderen wanneer het college-
voorstel wordt uitgevoerd. Aange-
voerd wordt ook dat door middel van
'betaald parkeren' het ondernemers-
bestand m het dorp door de gemeente
op deze wijze wordt ondersteund. Ook,
het in- en uitrijden van de nieuwe par-
keervakken geschiedt op een veiliger-
manier wanneer het collegeplan wordt
uitgevoerd, wordt m het voorstel be-,
toogd. In de vergadering van de corn-
missie financiën, die vanavond oni
20.00 uur m de commissiekamer varx
het raadhuis wordt gehouden, is dit
plan het eerste- punt van de agenda.'

Z voorters vallen in prijzen
ZANDVOORT - In het kader van de

Hema troef wedstrijd, die gehouden
werd bij het zestig jarig bestaan van
dit bedrijf, werd een 'slagzin-wed-
strijd' georganiseerd.
In Zandvoort konden drie prijzen,
waaronder een hoofdprijs van zeshon-
derd gulden worden uitgekeerd. Me-
vrouw M.A.J. de Haan-Jansen was de
gelukkige hoofdprijswinnares, terwijl
mevrouw L.M.Nelis- van der Werff en
de heer T.H.P.Mohr in aanmerking
kwamen voor een prijs van zestig gul-
den.
Bedrijfsleider Van Ravensberg van de

' Hema - Zandvoort reikte op vrijdag-
middag de prijzen uit. Bovenden ont-
vingen de drie winnaars(essen) nog
een grote slagroomtaart.
Van Ravensberg was bijzonder blij dat
ook een hoofdprijs in Zandvoort was
gevallen. "Naar ik heb gehoord heeft
een vijfkoppige jury heel veel moeite
gehad uit de vele honderduizenden in-
zendingen een keuze te bepalen. Het
was een landelijke actie. Dat er dan
drie Zandvoorters in de prijzen vallen
wil toch wel wat zeggen over de creati-
.viteit van onze klanten", merkte hij
tevreden op.

• Hoofdprijswinnares mevrouw De Haan ontvangt een slagroomtaart van de
heer Van Ravensberg. FOTO BERLOTT

ADVERTENTIE

club-discothèque
ingang Hotel Bouwes

Badhuisplein 7
2042 J B Zandvoort

Holland
02507-19205

Vanaf heden weer
alle dagen van

de week geopend!

Club Keur voor alleenstaanden
ZANDVOORT - Club Keur, de ge-

zellige benedenzaal van het gelijkna-
mig hotel aan de Zeestraat, wordt met
ingang van deze week op vrijdagavond
het domein van alleenstaanden die be-
hoefte hebben aan contact en een
dansje. Op veler verzoek is de Stich-
ting Club Keur opgericht, die zich ten
doel stelt zoveel mogelijk alleenstaan-
den op een ongedwongen manier uit
hun isolement te halen.

„We starten voorlopig op de vrijdag-
avonden", aldus één van de mitiatief-
nemers. „Maar we verwachten dat we

binnenkort wel meer avonden nodig
zullen hebben. Er is levende muziek en
verder wordt er nu en dan een gratis
loterij of bingo georganiseerd, kortom
we willen het gezellig maken."

Op de eerste dans- en ontmoetings-
avond voor alleenstaanden op vrijdag
16 mei wordt de muziek verzorgd door
Alberto Montana. Ook paren zijn van
harte welkom. De entree bedraagt vijf
gulden en correcte kleding wordt ge-
wenst. Wie nadere inlichtingen wenst
over de activiteiten in Club Keur kan
terecht in de Zeestraat 49, tel. 12023.

Videojournaal in de Kerkstraat
.ZANDVOORT - Het Zandvoort

Videojournaal is vanaf heden
weer dagelijks in de Kerkstraat te
zien bij de hoofdsponsor Drogiste-
rij De Gaper v/h Bakels BV. Het
Zandvoort Video Journaal wordt
samengesteld door Van der Meer
Producties uit Zandvoort. Het
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wordt wekelijks bijgesteld, zodat
inwoners en badgasten op de
hoogte blijven van de meest reeen-
te gebeurtenissen in het dorp.

Momenteel kan men de viering van
Koninginnedag nog eens meebeleven.
Hoogtepunt van de 30ste april was on-
getwijfeld de aankomst van de eerste
dubbeldekstrein met zo'n kleine dui-
zend passagiers, die werden ontvan-
gen door de Damiate Drum-en Show-
band. Eveneens kan men nogmaals
genieten van het waterspektakel, de
belevenissen van wijkagent Kuhling
meemaken en de estafette.'opers in ac-
tie zien.

Het ligt in de bedoeling tot aan het
einde van het seizoen, dit jaar tot na de
de wereldkampioenschappen surfen,
het journaal wekelijks aan te passen.
Het wordt om de vijftien minuten her-
haald. De producent Van der Meer
Productions, behaalde met het eerste
Zandvoort Journaal dt vorig jaar werd
opgenomen, hoge ogen op de Promotie
en Toeristenbeurs in Berlijn. Op deze
beurs werd dit VVV-Video-Magazine
door de Zandvoortse VVV gebruikt bij
de promotie van de badplaats.

Total loss
ZANDVOORT - Twee auto's zijn op

zondagmiddag total loss geraakt. Het
incident gebeurde toen een 32-jarige
Zandvoorter in zijn auto de Potgieter-
straat insloeg, komend van de Vondel-
laan. Hij verloor daarbij de macht over
zijn stuur en reed tegen een gepar-
keerd staande auto. De beide voertui-
gen waren ten gevolge van de botsing
rijp voor de sloop.

Moeder en dochters exploiteren
nieuw hotel "Fawlty Towers"

ZANDVOORT - Vanavond,
donderdag 15 mei, wordt in beslo-
ten kring gevierd dat hotel "Fawl-
ty Towers", Dr. Smitstraat 5, offi-
cieel open is voor "business". Het
hotel, voorheen hotel "Sonne-
hoeck", wordt beheerd door Jopie
van der Brpm-Roomerjer. Zij
wordt daarbij geassisteerd door
haar beide dochters, Ria (21) en
Janny (17 sinds gisteren). Janny
ontvangt de gasten aan de recep-
tie, Ria tapt het bier en schenkt de
drankjes in voor de barbezoekers.
Moeder Jopie heeft de supervisie
en houdt een oogje op haar doch-
ters.

Voordat alles echter zover was heeft
Ton van der Brom, een half jaar lang
dag en nacht, inclusief de weekenden,
gewerkt om deze jarenlange droom
van zijn vrouw en dochters te verwe-
zenlijken. Hij heeft het oorsponkelijke
hotel, dat in bijzonder slechte staat
verkeerde, totaal gerenoveerd. "Fawl-
ty Towers" voldoet thans volledig aan
de huidig geldende normen en de wen-
sen van de hedendaagse hotelgast. Me-
vrouw Van der Brom vertelt hoe het
een en ander tot stand is gekomen.

"We liepen al geruime tijd rond met
plannen om iets in de horeca-sector te
beginnen. De afgelopen jaren was ik
niet echt meer met iets bezig geweest,
behalve dan met vrijwilligerswerk in
Nieuw Unicum en bejaardenhulp. Ik
kan slecht stil zitten en wilde graag

iets heel nieuws beginnen. Maar wat
voor mij de doorslag gaf was, dat mijn
dochters werk nodig hadden en zeker-
heid voor de toekomst. Verder hadden
we een aardig kapitaal weten op te
bouwen, dat we zo goed mogelijk wil-
den investeren en een familiebedrijf
leek ons de meest aangewezen oplos-
sing. We hadden in eerste instantie
uitgekeken naar een barbedrijf, omdat
we daar ervaring in hebben, maar dat
was in Zandvoort niet te vinden.

"Eind vorig jaar zagen we dat hotel
"Sonnehoeck" te koop stond. Het zag
er wel vreselijk uit. Het was zelfs geslo-
ten op last van de brandweer. Oor-
spronkelijk is het een heel groot hotel
geweest dat door de toenmalige eige-
naar op een veiling was gekocht. Hij
splitste het gebouw in drie delen, ver-
pachtte een deel en verkocht een deel
door. Hij bood de rest -toen aan de ge-
meente te koop aan. De kans bestond
dat het gesloopt zou worden. Toen ik
vertelde het wel te willen kopen, zei
burgemeester Machielsen dat wan-
neer het goed zou worden opgeknapt,
daar geen bezwaar tegen te hebben.
Ton heeft letterlijk alles eruit gehaald
vernieuwd en opgeknapt, alleen één
glas-in-loodraam is gebleven omdat
we dat mooi vonden.

"Er zijn totaal elf hotelkamers, ne-
gen dubbele en twee enkele. De negen
dubbele kamers hebben een eigen dou-
che en toilet, de twee enkele hebben
een gezamenlijke douche en toilet op
de gang. Te bedenken dat men in dit
hotel vroeger in totaal twee toiletten
en twee douches had, terwijl er veel

meer kamers waren. Je moest dan 's
morgens in de rij gaan staan tot je aan
de beurt was, wat een toestanden. En
dan al die rijen bedden die hier ston-
den, het leek wel een sleep-in. We bie-
den op dit moment alleen kamers met
ontbijt. Maar we hebben inmiddels het
laatste deel dat tot voor kort nog was
verpacht, erbij gekocht en we hopen
dan na het seizoen hier een lounge met
eventueel een restaurant van te ma-
ken. Het aantal kamers wordt dan ook
nog uitgebreid.

"We hebben verder ook een volledig
ingerichte bar en we hopen daar ook 's
winters profijt van te hebben als het
stil is in het hotel. De naam van het
hotel hebben we van de bekende televi-
sie-serie, de kinderen vonden dat pa op
de hoofdfiguur leek. We hebben zelf
een tijd in Engeland gewoond, in
Cornwall. Ton heeft daar twee jaar
gezeten en daar een horecabedrijf ge-
had. Dus de Engelse naam sprak ons
wel aan, al is het die wat moeilijk uit te
spreken, vooral voor Duitsers. Maar
we mikken ook niet uitsluitend op
Duitsers. Trouwens, ik denk dat ieder-
een wel eens in hotel heeft gelogeerd
met een moeilijke naam. En omdat het
me werd afgeraden vond ik het leuk
om de naam juist wel te nemen.

"Aan de inrichting en de verbou-
wing is geen binrxenshuisarchitect te
pas gekomen. We hebben alles zelf be-
dacht en de kamers licht-grijs gehou-
den, al was bijvoorbeeld wit goedkoper
geweest. Men heeft ons wel adviezen
gegeven en ons onder andere gezegd
dat de bar recht moest zijn en dat soort

• Van links naar rechts: Ria, Jopie en Janny van der Brom, eigenaressen van
hotel "Fawlty Towers".

dingen, maar alles is verder eigen ont-
werp. We hebben er enorm ons best op
gedaan, dus we hopen maar dat het
allemaal in de smaak valt. Mijn doch-
ters en ik zijn in ieder geval heel erg te
spreken over het geweldige werk van
pa en we hebben er vreselijk veel zin
in", besluit Jopie van der Brom haar
enthousiaste verhaal.

Hoewel het hotel bijzonder modern

is ingericht, valt er daarnaast veel an-
tiek te bewonderen. Mevrouw Van dei-
Brom is een verwoed verzamelaarster
van antieke zilveren lepeltjes, klok-
ken, schilderijen en Chinees porcelein.
Haar schatten zijn over het hele hotel
verspreid en verlenen het interieur
een bijzonder aanzien.

C. M. BASART'

l
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SPAR PRIJST KWALITEIT VOORDELIG, DAAROM KOOP JE ER OOK ALLES!

GROTE
BLOEMKOOL 1.98

VOOR DE PERS

SINAASappels kilo 99 Ct

RAUWKOST 1/2 pond 1.98
KEUZE UirVELE SOORTEN

3 pond GRANNY SMITH 2.98
10 grote handsinaasappels
MAROC'S voor maar 2.98
doos prachtige
AARDBEIEN voor maar 1.25
5 kilo BINTEN 98 ct

\ SPERZIEBONEN 500 gr.

SPAR, DE SPECIAALZAAK IN VERS.
100 GRAM

FILET AMERICAIN 150 G*AM

GEGRILD 100 GRAM

slagers MHTBUUU «» OMM
slagers LI VERWORST

1.98
2.59
1.98
1.98
1.89

Met Spar krijg je de smaak te pakken.

DOE ER UW VOORDEEL MEE!

kleine zakjes SMITH CHIPS
geen 3 maar 4 voor
liter fles COCA GOU voer maar
gepofte RIJSTWAFELS 1.79 nu
2 THEEBISCUIT voor maar
SPAR PANNEKOEKENMEEL van 1.50 VOOf

98 Ct
98 Ct

139
79 Ct
99 Ct

BOEREN WIT als van ̂  -
OF BRUIN gratis gesn. 1.98
speciaal gebakken voor SPAR
PINKSTERSTOL RIJK GEVULD 8.98
10 KEIZERBROODJES voor maar 1.98

veel vlees voor KLEINE PRIJSJES!

MAGERE (braad)
RUNDERLAPPEN kilo

KIPFILET kilo
2 kilo
KUIKENBOUTEN

9.95
12.95

BIEFSTUK 500 gram
kilo super malse
VARKENSHAAS héél kilo

WAARDEBON

8.95
8.95
18.95

1/4 LITER

SLAG-
ROOM
1.79
LITER

VANILLE
VLA
149

89 M N KOOP K/ f O tm

MAGERE 00 f
JOGHURT liter 99 Cl

waardebon
ROOMBOTER *
per pakje l*

S PAR E»SUPERMARKT
Extra deze week
DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG!

FRISSE DUITSE WIJN - -^

ALTE WEINSTUBE per fles 3.99 4.99 3 voor 9,99

12.95
2 SINAASAPPELSAP van de spar voor maar £*9O
krat DOMMELSCH BIER

van 14.95 voor

1000 pakken DOUWE EGBERTS KOFFIE n Q

VOOP te OUDE PRIJS!FONDSPAK VAN 10.95 VOOR 9.95

pot NUTELLA van 3.95 voor 1.69

IK VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT
Met de Pinksteren heerlijk

. Hollandse asperges eten

ASPERGES
GRATIS GESCHILD

_X2o<3> _

Aart Veer
GROENTE EN FRUIT
GROTE KROCHT 25
ZANDVOORT
TEL. 14404

De Nieuwe Dagtochten

programma's voor

1986 zijn weer uit.

Pinksterboeketten!

(l /U/M/ Ji

Reisburo Zandvoort
Grote Krocht 20 Zundvuoit

„enca"
Bloemenmagazijn sinds 1908

Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon 02507 -12301

Zandvoort: Grote Krocht 21
Heemstede: Zandvportselaan 69
Haarlem: Jan Gijzenkade 163
Bloemendaal: Bloemendaalseweg 23

Altijd snel en
schoner!

rep*

Uw hulp voor het chemisch
reinigen van al uw
kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens,
slaapzakken

stomerij/dry cleaning

AZEANETTE
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Zwemmers naar
Olympische dag

ZANDVOOBT - Door leden van
de Zeeschuimers is deelgenomen
aan de vooronden van de Jeugd
Olympische dag die op 7 juni in
Papendal (Arnhem) zal plaats-
vinden. Aan deze voorronden na-
men zeventien zwemverenigin-
gen uit Noord Holland deel, van
ieder onderdeel worden de twee
snelste zwemmer(sters) afgevaar-
digd naar Papendal. Barbara de
Wit en Marcel Natris van de Zee-
schuimers zullen deelnemen aan
de 100 M rugslag, Stan Steegeling
aan de 100 M vlinderslag en 100 M
schoolslag. Onno Joustra komt
uit op de 100 M schoolslag en 100
M vrije slag.

Bovendien werd aan Onno Jou-
stra de prijs voor de beste presta-
tie van het onderdeel zwemmen
toegekend. Deze extra prijs be-
schikbaar gesteld door het Pro-
vinciaal Bestuur van Noord Hol-
land zal hem op 28 mei worden
overhandigd 'door gedeputeerde
Haks. Deze prijsuitreiking vindt
plaats in het Wi^authuis in Am-
sterdam. De prijs werd hem toe-
gekend omdat zijn tijd op de 100
M. schoolslag (1.06.2) slechts 0.1
seconde verwijderd is van het Ne-
derlands Aspiranten record.

Zandvoortmeeuwen stelt zich veilig
ZANDVOORT - Het heeft er tot

de laatste minuut om gespannen
maar uiteindelijk is het toch ge-
lukt en heeft Zandvoortmeeuwen
zich veilig gesteld van degradatie,
door een nipte maar verdiende 1-0
zege op Alcmaria Victrix. En het
was maar goed ook dat de Meeu-
wen twee punten pakten, aange-
zien bij een gelijkspel een nacom-
petitie gehouden moest worden
met drie andere teams. Nu moeten
DTS, De Valken en WGW uit
gaan maken wie de tweede degra-
dant wordt.

Zandvoortmeeuwen begon tegen
Alcmaria Victrix met de wind mee en
heeft vrijwel de gehele eerste helft
overwicht gehad. Het leverde wel eni-
ge kansen op en vooral Chris Jong-
bloed had de score kunnen openen.

Het gelukte niet en ook een kopbal van
John van der Zeijs op de paal bracht
geen treffer. Het duel was niet groots
en in dit gedeelte van de strijd lieten de
Meeuwen nog niet de echte wil om te
winnen zien. Alcmaria Victrix moest
het hebben van counters doch die wer-
den vroegtijdig afgebroken door goed
ingrijpen van Richard Kerkman en
Frans Post.

Nadat in de rust de tussenstanden
bij de spelers bekend geworden waren,
en die waren niet gunstig, veel meer
inzet bij de Meeuwen. Mario van Meel-
en ging voorop in de strijd en met veel
inzet trok Zandvoortmeeuwen naar
voren. Riek Keur zag een kopbal van
de doellijn gewerkt en aan de andere
kant moest Ben Visser handelend op-
treden. De gasten waren technisch
wat beter maar konden toch weinig
indruk voor het Meeuwen doel maken.
Opnieuw was het Chris Jongbloed, die
de Zandvoorters op voorsprong kon
brengen doch zijn inzet was te slap. In
de twintigste minuut eindelijk de ver-
lossende treffer. Sander Schuurman
zette goed door en trok de bal voor. De
van richting veranderde bal bracht de
Alkmaarse doelman op het verkeerde

been en Jaap Meijer kon eenvoudig
scoren, 1-0.

Deze voorsprong werkte niet bevrij-
dend en er ontstonden enige onover-
zichtelijke situaties in het Meeuwen
strafschopgebied.

Gelukkig bleef de defensie overeind
en uit de daarop volgende aanvallen
had de zege veilig gesteld kunnen wor-
den. Jaap Meijer kreeg een goede mo-
gelijkheid na goed voorbereidend werk
van Wim Paap, maar miste. Ook Riek
Keur kwam in stelling maar werd uit
balans gebracht. In de spannende slot-
fase kon Zandvoortmeeuwen vrij een-
voudig de zege vasthouden en daarme-
de werd het derde klasserschap gekon-
tinueerd.

Elftalbegeleider en penningmeester
Hans Jongbloed haalde opgelucht
adem na afloop. „Bij ons was de kwali-
teit wat minder geworden, maar de
laatste wedstrijden hebben de jongens
een enorme vechtlust getoond. We lie-
pen op het tandvlees en de overwin-
ning is absoluut verdiend. We hebben
het erg moeilijk gehad dit jaar maar er
moeten nu toch goede jaren gaan ko-
men. Met de jeugd die we hebben en
daarbij een goede begeleiding en over
twee jaar moeten we er weer zijn. Als
we met z'n allen er achter gaan staan
dan moet het lukken. Wat dit seizoen
betreft, ik ben ontzettend blij dat we
ons gehandhaafd hebben en hoop dat
de magere jaren voorbij zijn" aldus
Jongbloed.

Zaalvoetbaltoernooi
kent goede start
J . ZANDVOORT - Het 16e, door
Zandvoortmeeuwen georgani-

' seerde, zaalvoetbaltoernooi om de
felbegeerde Nutsspaarbanktrofee
is deze week van start gegaan. Het

. prganisatiekomité is er ook nu
weer in geslaagd om een gigan-
'tisch aantal teams mee te laten
.doen en ook nu wordt zaalvoetbal
.verwacht van hoog gehalte. Het
, gehele programma is vermeld in
.'een fraai uitgevoerd programma-
boekje. Uit dit boekje blijkt dat er
gestreden gaat worden in twee
.eerste divisies, twee tweede divi-
sies en twee derde divisies. Bij deze

••laatste categorie zijn de veteranen
ingedeeld. Na het verwerken van
een halve competitie zal uiteinde-

' lijk gestreden worden in finales
' om de ere-prijzen.

,. Het toernooi is van start gegaan op
13 mei en de finaleavond is gepland op
vrijdagavond 20 juni. Elke avond is
vanaf 18.45 uur de Pellikaanhal het
strijdtoneel van de diverse teams. Ook
nu nemen vele gerenommeerde voet-
ballers, zowel profs als amateurs, aan
dit evenement deel. Op 17 en 18 mei
aanstaande vindt er een jeugdzaal-
voetbaltoernooi plaats met eveneens
een zeer aantrekkelijk programma.

:Zoals elk jaar zal er een wedstrijd wor-
[den gespeeld tussen een All Star team
•en de winnaar van vorig jaar Nike-
ï'sportshop. Deze wedstrijd wordt ge-
jspeeld op 3 juni om 20.15 uur. Ondanks
de medewerking van vele sponsors

. wordt er entreegeld geheven anders is
-een dergelijk evenement niet meer te
houden. De kosten voor volwassenen

•zijn / 2,50 en voor kinderen tot 12 jaar
'ƒ0,50. Een passepartout kost ƒ25,-.
.Het geheel overziend wordt het op-
•nieuw een maand van zeer aantrekke-
"lijk sport in de Zandvoortse sporthal.

ü Het programma voor komende week
•is. Donderdagavond: 18.45 uur Dry
'Works vet.-Lippies Spijker Boys; 19.30
'.uur Nihot Luchttechnieken-Reprox;
'20.15 uur Luyckx-Bloemenkiosk H. v.
•Baekel; 21.00 uur Hong Hong Mimi's-
^Peter Korver Sport; 21.45 uur Pim
*Janssen Olds-Eetcafè; 22.30 uur de
Klikspaan-Cecils.

Vrijdag: 18.45 uur Nihot vet.-Nuts-
'spaarbank; 19.30 uur Luiten BV-REA;
20.15 uur Play In-Aleichen Boys; 21.00

uur M. Schoorl Bloemenkiosk-HB
Alarm; 21.45 uur York optiek vet.-
Sports Cup Recrea; 22.30 uur Stam
Fashion-Aurora Schilderwerken.

Dinsdag: 18.45 uur The Hairshop
vet.-Weyers litho; 19.30 uur Rinko-
Scandals; 20.15 uur De Puur vet.-Rab-
bel Boys; 21.00 uur DVS-Tum Turn
Ajewe Sport; 21.45 uur Smit Sportprij-
zen-Drommel BM; 22.30 uur De Puur-
St. Tropez Vouwdeuren.

Woensdag: 18.45 uur Dry Works
vet.-Bluys Nederland; 19.30 uur De
Klimspaan vet.-Prix d'Ami Barbados;
20.15 uur Geerling Wasstraat-Bloe-
menkiosk H. v. Baekel; 21.00 uur TZB
Spôrts Cu-Auto Versteege; 21.45 uur
Hong Kong Mimi's-Textlite; 22.30 uur
't Hemeltje-De Klikspaan.

De Alkmaarse doelman plukt de bal van de voeten van matchwinnaar Jaap Meijer. Foto Dick Loenen

Veel actie verwacht bij
de Pinksterraces

ZANDVOORT - Als op 2e Pinkster-
dag, maandag 19 mei, om twaalf uur
het licht op groen springt voor de der-
de ronde van het Nederlands Autoren-
sportkampioenschap is dat tevens de
start van een middag volop actie op
het Zandvoortse racecircuit. De Ne-
derlandse Autorensport Vereniging
organiseert die dag maar liefst zeven
races in verschillende groepen. Hoofd-
moot is een veertig ronden wedstrijd
voor produktie- en supertoerwagens,
terwijl vijfentwintig Jaguar Lister
XJ-sportwagens uit Engeland over
komen om een ronde voor het Brits
kampioenschap te rijden. Natuurlijk
kijken weer velen reikhalzend uit naar
de Toyota Cup. Verder komen nog aan
bod de Formule Ford 1600, Spôrts 2000,
Formule Ford 2000 en de produktie-
toerwagens in een aparte race.

De semi-lange afstandsrace over
veertig ronden wordt in de supertoer-
wagenklasse verreden in vier afdelin-
gen. De wedstrijd telt mee voor het
nationaal kampioenschap en zal veel
van rijder en wagen vergen, daar nor-
maal gesproken de coureurs hun wed-
strijden rijden over twaalf ronden. Om
maar liefst 170 kilometer lang op het
scherpst van de snede te rijden is voor
sommige wagens én rijders net iets te
lang. Voeg daarbij een verplichte pit-

stop tussen de vijftiende en dertigste
ronde om benzine te tanken en het zal
duidelijk zijn dat alleen maar de sterk-
sten overblijven. Daarbij horen onge-
twrjfeld Mazda rijder Hans van der
Beek, Arthur van Dedem in de BMW
en niet te vergeten Raymond Coronel
met zijn snelle Opel Monza.

In de klasse tot 1600cc zal de strijd
zich toespitsen op een onbekende
grootheid. Veel deelnemers komen in
aanmerking voor de overwinning, zo-
als Paul Welther, Berend Oeberius
Kapteyn, Jaap van den Berg, Ed van
Schie en misschien outsider Mike van
de Raadt, die verleden jaar tijdens de
Pinksterraces hoog wist te scoren. Van
de Talbot Rally 3-rijders mogen we
rekenen op Jan Wakker, John de Vos,
John Meyers en Freddy de Jong.

De produktietoerwagenracers zul-
len weer volop actie ondernemen in
hun wedstrijd. Tijdens de vorige race
wist BMW rijder Arie Ruitenbeek de
volle winst te pakken met slechts een
halve seconde voor Hans Hugenholtz
in de Mitsubishi. De Playboy Merce-
des van Jeroen Hin moest vanwege
een slippertje toen genoegen nemen
met een derde plaats.

Good old Geerlof Stam, hij zal toch

Promotie voor ZVM-zaterdag
HILLEGOM - Het heuglijke

feit dat Zandvoortmeeuwen in
de derdeklasse bleef werd voor
de vereniging vergroot door pro-
motie van het zaterdag-team
naar de eerste klasse HVB. In de
nacompetitie was niemand op-
gewassen tegen de dadendrang
van de Meeuwen. Eerst werd op
eigen terrein afgerekend met
Storm vogels, 4-1, en werd ook de
uitwedstrijd tegen Hillegom
goed afgesloten, 3-1. De beslis-
sende partij tegen de KHFC, op
het neutrale terrein van Hille-
gom, liet duidelijk zien dat
Zandvoortmeeuwen terecht
met promotie ging strijken. Het
werd een gave en ruime 5-2
overwinning.

In de eerste helft vlotte het
nog niet zo bij de Zandvoorters
en kon KHFC een 1-0 voor-
sprong nemen. De Zandvoorters

acteerden wat nerveus en had-
den een strafschop nodig om op
gelijke hoogte te komen. Paul
Blei faalde niet vanaf de elfme-
ter stip, 1-1. Na de rust was er
maar een team dat voetbalde en
dat was Zandvoortmeeuwen,
met vlotte aanvallen werden de
Haarlemmers op eigen helft
vastgezet en Martin Visser kon
2-1 scoren. Een misverstandje in
de Zandvoortse achterhoede be-
tekende dat KHFC verrassend
op 2-2 kon komen, maar toen
aanvoerder Paul Blei met een
schitterend schot 3-2 inknalde
was het gedaan. KHFC pro-
beerde het en gaf de Zandvoor-
ters ruimte waarvan goed werd
geprofiteerd. Martin Visser en
Andrê Koper bepaalden de uit-
slag op een riante 5-2 score en de
bloemen waren voor de Meeu-
wen.

Het kampioensteam junioren van Zandvoortmeeuwen van links naar rechts: Henry Marcelle, grensrechter Adri van
Lent, Bas Heino, Bert van Meelen, Enno Timmer, Eric Grimberg, Mare Buchel, Ivar Steen, trainer Alex Heesemans,
begeleider Henk Kinneging. Zittend van links naar rechts: Michel de Roode, Wim Paap, Dirk Termaat, Gerard
Vossen, Remko van Lent, Marcel Elsinga, Dennis Keuning, Faizal Soekhai.

Succesvolle ZVM A-junioren
ZANDVOORT - Een week na het behaalde kampioenschap heeft de A 1-junioren van Zandvoortmeeuwen beslag
weten te leggen op de beker. Het succes van de A-junioren, gesponsord door Dorsman Assurantiën, werd geheel
compleet toen ook de A 2-junioren erin geslaagd waren het kampioenschap te behalen. Samen waren deze teams
goed voor meer dan 200 doelpunten. Het A-juniorenteam verloor dit jaar slechts eenmaal en dat was de wedstrijd te-
gen de vaders. Deze wedstrijd met ingebouwde handicap, alle vaders mochten eerst een strafschop nemen, werd
door de A-junioren met 7-4 verloren. Gezien de resultaten van de junioren is er hoop voor de toekomst van
Zandvoortmeeuwen.

niet de Heintje Davids van de racerij
worden?, keerde met zijn Renault 5
GT Turbo weer terug op het Circuit
Zandvoort met een klasse-overwin-
ning. Amèe Post wist met haar Ford
Fiësta eveneens een klassezege op
haar conta te schrijven.

Er is al veei geschreven over de wed-
strijden om de Toyota Cup. En terecht
natuurlijk want bij deze klasse zien we
pure autosport waarin alle elementen
zitten die de racerij zo spectaculair
maken. We onderscheiden in de Toyo-
ta Cup twee klassen, te weten de ge-
routineerden en de rijders die strijden
voor de Runners up Cup. Hoewel er dit
jaar totaal acht wedstrijden worden
verreden en er nog zes te gaan zijn,
tekent de strijd om de koppositie in de
A-klasse zich al aardig af. De Toyota
kampioen van 1985, John Vos, gaat na
twee ronden aan de kop, net voor Jaap
van der Ende die inmiddels 32 punten
scoorde. Andere titelkandidaten zijn
in ieder geval Evert Bolderhey, Fred
Frankenhout, Fred Krab, Hans Deen
en Theo van de Berg. De stand in de B-
klasse laat een felle competitie zien
tussen Henk van Silfhout. Rob Nobels
en Marlboro coureur Evan Kersber-
gen.

Programma Pinksterraces, maan-
dag 19 mei 1986
12.00 uur Race produktieloerwa-
gens/Squadra Bianca 51,02 km; 12.35
uur Race Toyota Cup 51,02 km; 13.10
uur Race Formule Ford 1600, 51,02
km: 13.40 uur Race Jaguar Lister XJ
Challenge, 51,02 km; 14.10 uur Race
Spôrts 2000, 51,02 km; 14.40 uur Race
Formule Ford 2000/Dunlop 2000, 51,02
km; 15.10 uur Race Super- en produk-
tietoerwagens 170,08 km. Toegangs-
prijs ƒ 15,- p.p.; kinderen tot 12 jaar
ƒ 7,50 p.p.

Veel schakers
op tournooi

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Schaakclub kan terugzien op een zeer
geslaagd Louis Blok tournooi. Niet
minder dan tweeënnegentig schakers
uit het gehele land waren naar Zand-
voort gekomen. Deelnemers kwamen
ondermeer uit Sneek, Schiedam,
Vlaardingen en Eindhoven, zodat met
recht gesproken kon worden van 'deel-
nemers uit alle windhoeken'.
Er werd in vijftien groepen gespeeld,
in iedere groep werden drie prijzen
uitgereikt. In de hoofdgroep behaalde
L. van Manen de overwinning. Buiten
de fraaie beker ontving Van Manen
een extra prijs, namelijk een handge-
maakt schaakspel.
Volgend jaar zal dit tournooi voor de
zevende maal worden gehouden.

Tennisuitslagen
ZANDVOORT - Uitslagen van zon-

dag 11 mei zijn:
Leeuwenbergh l - Z'voort 1: 7-1
Meppel 2 - Z'voort 2: 3-5
Z'voort 3 - Rhijnauwen 1: 6-2
Z'voort 4 - De Munnik 3: 5-3
Haarlem 3 - Z'voort 5: 5-3
ASVU 4 - Z'voort 6: 5-3
Z"voort l Heren - Luckey Strike: 5-1
Z'voort 2 Heren - Sassenheim 1: 3-3
Z'voort 2 jeugd - Bloemendaal: 1-7
Programma 25 mei:
Z'voort l - Hilversum I
Z'voort 2 - Joy Mozaiek 3
Bosheim 2 - Z'voort 3
Zoetermeer 2 - Z'voort 4
Z'voort 5 - Amstelland 4
Z'voort 6 - Spaarndam
Hoofddorp l Heren - Z'voort l
De Munnik l Heren - Z'voort
Z'voort l jeugd - Haarlem l
DEM l jeugd - Z'voort 2.

Spektakel tijdens de wave performance.

Surfspektakel
foto D\cV l oenen

ZANDVOORT - Ideaal waren
de weersomstandigheden voor de
brandingsurfwedstrijden voor de
kust. Vanaf Hemelvaartsdag kón-
den daardoor alle onderdelen wor-
den afgewerkt en de enige honder-
den toeschouwers genoten van
het spektakel om de Pall Mail Hol-
land cup. Bij de dames was het de
Zandvoortse Martine van Soolin-
gen die liet zien duidelijk de sterk-
ste te zijn. Bij de heren waren de
Zandvoorters minder succesvol en
die eindigden in de suptop. De
winst ging hier naar Onno Tellier
die Stephan van den Berg achter
zich liet.

Grote pechvogel waren de winnaars
van vorig jaar Olaf van Tol. Bij de
course racing en de slalom had hij zich
uitstekend gehandhaafd maar kwam
bij dat laatste onderdeel keihard op
het strand terecht met als gevolg,
schouder uit de kom. Zijn sterkste on-
derdeel de'wave performance kon toen
niet gehouden worden. Onno Tellier
kon zodoende op het onderdeel wave
performance de eerste plaats grijpen
door enige schitterende sprongen.
Verrassend was het optreden van Kees
Veldkamp die tweede eindigde. In het
totaal klassement was de zege voor
Onno Tellier. De Zandvoortse specia-
listen Johan Driehuizen en Tim Klijn
konden tegen dit geweld niet op. On-
danks verwoede pogingen lukte het
niet om in de top te eindigen. Johan
Driehuizen stelde: „Een avond voor de
wedstrijd kregen we het nieuwe mate-
riaal binnen en hadden daar nog niet
mee-getraind. Je moet daaraan wen-
nen, je komt wat moeizamer rond de
boeien met dit materiaal. Volgende
week moet het zeker beter gaan. We
oefenen veel deze week en dan lukt het
wel. Het was overigens perfect surf-
weer dit weekend."

Bij de dames stond de zege na twee
disciplines, voor Martine van Soolin-

gen, wel vast. De course-racmg leverde
een zege op en ook de dne manches
van de slalom waren voor de Zand-
voortse, die daarmee de concurrentie
ver achter zich het. Bij het onderdeel
wave performance, bij een wmdkracht
zeven was zij minder op dreef. Martine
van Soolingen was. ondanks dat de
totaalzege al vast stond, niet erg tevre-
den over dit optreden. Voornamelijk
kwam dat door onvoldoende materiaal
om tot topprestaties te komen. Voor
het overige liep het uitstekend. „Het
was perfect weer voor alle onderdelen,
die dan ook konden worden afgewerkt
wat niet altijd het geval is. De course
racing en de slalom gingen uitstekend,
maar de wave performance is mijn
minst sterke onderdeel", aldus Van
Soolingen, die hard op weg lijkt haar
overwinningen van de laatste jaren te
herhalen.

Het was een geweldige opening van
het surfseizoen, goed georganiseerd,
voornamelijk door het uitstekende
weer voor de brandingsurfers. Ko-
mend weekend strijken de surfers neer
in Kijkduin voor het vervolg om de
Pall Mail Holland Cup.

Uitslagen: Dames Course Racing: 1.
Martine van Soolingen: 2. Jolanda de
Jong: 3. Herma de Jong. Slalom Ie
serie: 1. Martine van Soolingen: 2. Pe-
tra Oudendijk: 3. M. Kallenbron. 2e
serie: 1. Martine van Soolingen; 2. H.
de Jong; 3. S. Vellekoop. 3e serie; 1. van
Soolingen; 2. J. de Jong: 3. P. Ouden-
dijk. Wave performance: 1. H. de Jong;
2. S. Vellekoop. Overall: 1. Martine van
Soolingen; 2. Herma de Jong; 3. Jolan-
da de Jong; 4. Petra Oudendijk.

Heren, Course racing: 1. Onno Tel-
lier, 2. Stephan van den Berg; 3. Olaf
van Tol. Slalom: Ie serie: 1. Van Tol; 2.
Van den Berg; 3. Groenewoud. 2e serie:
1. van den Berg; 2. Tellier; 3. Van Tol.
3e serie: 1. Tellier, 2. Van den Berg; 3.
Van Tol. Wave performance: 1. Tellier;
2. Veldkamp; 3. Van den Berg. Overall:
1. Onno Tellier; 2. Stephan van den
Berg; 3. Dick van de Spek: 9. Paul
Janssen; 12. Ged. Tim Klijn en Johan
Driehuizen.

Goed Sandevoerde
WAARLAND - Nadat veertien

dagen geleden de Carrouselclub
Sandevoerde II van het Ruiter-
sportcentrum Zandvoort in de D
poule als eerste eindigde in de na-
tionale kampioenschappen, be-
haalde nu het eerste team een
prima resultaat. In de B poule
werd een uitstekende vierde
plaats veroverd. In Waarland
streden tien teams om de titel en
onder leiding van Filip Dros werd
een gave proef door de Zandvoort-
se groep afgelegd.

De A poule is het hoogst bereikbare
doch ook in de B poule is de kwaliteit
van hoog niveau. In vergelijking met
de D poule is met deze poules een dui-
delijk verschil te zien. Alles is door
meer ervaring, zowel door rij kunst als
door inhoud van het gebodene, van
een hoger gehalte. Een evenement als
een nationaal kampioenschap Car-
rouselrijden geeft een grote hoeveel-
heid voorbereidingen. Niet alleen een

Eerste plaats judo
AMERSFOORT - Tijdens judowed-

strijden bij Sportschool Mulder m
Amersfoort behaalde de Sportacade-
mie Nauwelaerts de Agé een prima re-
sultaat. Met het jeugdteam in de leef-
tijd van 12 tot en met 15 jaar werd
beslag gelegd op de eerste plats.

FIETSTOCHTEN
IN

NOORD-HOLLAND
BENOORDEN HET IJ

(52 beschreven fietstochten met 4 stafkaarten)

Prijs ƒ 19,50

Weer of geen weer, ook dit |aar
kunt u weer volop fietsen m uw
omgeving met behulp van de?e
zo|uist verschenen map

Ook deze map is tot stand gekomen
door samenwerking van Het Parool
en de diverse Weekmedia-uitgaven
met uitgeverij Dwarsstap.

Wegens groot succes in 1985 is tevens een herdruk
verschenen van de map „FIETSTOCHTEN IN DE WIJDE
OMGEVING VAN AMSTERDAM".

De prijs van deze map is eveneens ƒ 19,50.

Beide mappen zi|n te koop bi| alle kantoren
van Het Parool en Weekmedia in en om
Amsterdam.

generale repetitie op de vooravond,
maar ook een ultimale verzorging van
de paarden: manen gevlochten, benen
en staart speciaal getoiletteerd, het
hele paardelichaam grondig gepoetst,
zadels en hoofdstellen in de was gezet
en geïnspecteerd, singels en bandages
blankend wit gewassen, dit alles moet
uitstekend verzorgd zijn.

In de B poule reed een groep mee
waarvan de heren speciale galajassen
droegen met pandjes en de dames lan-
ge rokken en daarbij behoort een da-
meszadel. Hoewel rijkunstig het nodi-
ge van de amazones werd vereist.
scoorde deze groep niet hoog maar
kwam wel in het bezit van de Prix
d'elegance. Sandevoerde streed volop
mee in de top en de vierde plaats mag
er zijn. Eerste werd Carrousel Amster-
dam met 44.53 punten, tweede HCS
Any Dale Muiderberg met 43.43 pun-
ten, derde De Schimmelkroft Heems-
kerk met 41.49 punten en vierde dus
Sandevoerde met 40.49 punten.

Op 25 mei aanstaande vindt er in
manege Ruitersportcentrum Zand-
voort de f inaleplaats van de Dressuur-
competitie. In tegenstelling tot het
Carrouselrijden is het Dressuurrijden
een individuele zaak. In plaats van
zestien of twaalf ruiters, laat één rui-
ter of amazone zien wat hij of zij door
veel oefenen heeft bereikt.

Sporting OSS
ZANDVOORT - Het volleybalsei-

zoen van Sporting OSS is nu definitief
ten einde en op waardige wijze afgeslo-
ten door het derde herenteam, dat
door middel van een gelijkspel tegen de
sterke tegenpartij Spaarndam tot een
2-2 gelijkspel kwam. Deze uitgestelde
wedstrijd werd door Spaarndam als
een formaliteit beschouwd en zo ge-
c roegen zij zich ook. Met veel intimi-
cerende opmerkingen gelukte het hen
dan ook de Zandvoorters nerveus te
maken, waardoor veel onnodige fou-
ten werden gemaakt.

Ondanks hard werken, gevarieerd
spel en goed opgezette aanvallen, ging
er steeds net iets mis terwijl bij de
tegenstanders alles lukte. De eerste
twee sets werden dan ook met over-
macht door Spaarndam gewonnen. In
de derde set kreeg Sporting OSS steeds
meer grip op het spel en het offensieve
spel leverde een voorsprong op en dat
was het sein om door te drukken. Het
optimisme bij Spaarndam verdween
en dat veranderde in een gespannen
spel, terwijl Sporting steeds beter
functioneerde. Vooral het sterke blok-
kerwerk bleek het goede wapen van
Sporting dat het smashen onmogelijk
maakte en het ritme van Spaarndam
doorbrak. De Zandvoortse heren druk-
ken door en beslisten de set in hun
voordeel. De vierde set gaf prachtig
spel te zien van Sporting dat Spaarn-
dam volledig overtroefde en het gelijke
spel veilig stelde.

Het tweede herenteam kon zijn laat-
ste wedstrijd niet winnend afsluiten
en leed een 3-0 nederlaag tegen Tri-
umpf 2. In de tweede set werd sterk
tegenstand geboden en was het spel-
peil hoog, maar Triumpf wist de be-
slissende punten te scoren en de stand
op 2-0 te brengen.
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WELKOM IN ONZE NIEUWE LUNCH-COFFEESHOP IN ZANDVOORT
Op woensdag 21 mei om 9.00 uur openen wij onze nieuwe

lunch-coffeeshop in de Hema Zandvoort. De sfeervolle lunch-coffeeshop,
met alle moderne komfort, bevindt zich in het midden van onze winkel.

Wij bieden u een uitgebreid assortiment, zoals:

- broodjes kaas, achterham, ei-tomaat en salade. Vanaf 2,25;

- saucijzebroodjes, kaasbroodjes enz. Vanaf 1,50;

En natuurlijk kunt u daar van onze onovertroffen koffie genieten (voor
maar 1,40 of 1,85 voor zo'n reuze kop). Vanzelfsprekend vindt u er ook ons
dagelijks verse gebak en roomijsspecialiteiten.

Ter kennismaking serveren wij een kop
koffie met appelgebak van 3,40 NU VOOR
MAAR /*

(Geldig t/m a.s. zaterdag.)

Welkom in de lunch-coffeeshop in
Hema Zandvoort

(iOJaareo...
14 Miljoen rans.

HEMA

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter. :
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5,- in rekening ge-
bracht.

• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2.50 in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven: tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

Voor uw originele party
en uitstapjes op het water

* Grachtenrondvaart op zondag om 15.00 uur ü

REDERIJ HAARLEM - TELEFOON 023-357723

AANG.: 3-kam.flat, Haarlem,
hr ƒ 227 p.m. GEVR.: woon-
ruimte, Zandvoort. Tel. 15284.

* Aangeb. Siemens tafel-
strijkmachine. Tel. na 18 uur:
12297.

* De tennisafd. van ZVM
Handbal heeft voor dit sei
zoen nog enkele uren vrij voor
recreatief tennis. Inl.: tel.
15301 of 14973.

GARAGE te huur gevraagd,
omgeving Zuid Boulevard.
Tel. 02507-16712.

Gevr. AUTOBOX, min. 5 mtr
diep, huren of kopen, omg.
Zeestraat. Tel. 16473.

Gevr. Puch Maxi of Honda 4-
takt. Tel. 023-251138.

Gevr. TOILETJUFFROUW.
Strandpaviljoen 12, De Wurf.
Tel. 14558.

Gevr. zelfst. werkend MEISJE
voor snackbar. Voor de week-
end en vakantieperiode. Inl.
na 20 uur: tel. 17056.

Gevr. zelfstandig werkend
KAMERMEISJE voor halve
dagen. Inl.: Pension Arosa,
Hogeweg 48. Tel. 12595.

* Gevraagd hamsterkooi
voor Madeleine haar jonge
hamsters. Tel. 16017.

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen leefbare meub.
in alle stijlen, ook Mechels en
Henry II. Laagste prijzen!
Leidsestraat 122. Dag. tel.
02520-20993. Koopavond.

KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan

Tel. 12164 of 13717

Man, 29 jr, zoekt WOONR. in
Zandvoort, ± ƒ 300 p.m. (film-
posters + lotto + uitk.). Br. o.
nr. 798-74423 bur. v.d. blad.

* Nog steeds geen lente! Af-
leiding genoeg bij de verg.
Vrouwen van Nu. Belt u eens
voor inlichtingen met nr.
16085 of 14462.

Te huur gem. zit/slaapk.
'Z'voort-Noord), met t.v.,
ƒ500, p.m. Br. o. nr. 798-
74427 bur. v.d. blad.

* Te huur gevraagd: garage.
Tel. 18189.

Ouder echtpaar is bereid,
teg. verg., tijdens de vak.op
huis en/of dieren te passen.
Br. o. nr. 798-74426 bur. blad.

* Philips radio + boxen, met
eenvoudige bediening,
z.g.a.n., ƒ 75. Tel. 14087.

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Order-
afd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de be-
handeling.

* Reserveren. Vrijdag 30 mei
een kerk vol liefhebb. Echter
maar 1 voorstell. Krten bij alle
leden v.h. Z'voorts Mannen-
koor en Gemeenschaoshuis.

Te koop 2 nieuwe vouwfiet-
sen, ƒ500. Tel. 02507-15229.

* Te koop 3-pers. bank (los-
se kussens); 1-pers. houten
bed; antieke hang-olielamp.
Tel. 19659.

•*• Te koop 4 massief eiken
stoelen, ƒ250. Tel. 17295.

* Te koop 5 hardhouten ko-
zijnen, afm. 225x60 cm, met
klapramen. Prijs n.o.t.k. Tel.
15007.

* Te koop aangeboden gas-
fornuis, in goede staat. Tel.
12101.

* Te koop bromfiets, merk
Batavus, go-go prijs ƒ275.
Tel. 15808, na 18 uur.

* Te koop bruin naaimachi-
nemeubel met deurtje en op
wielen, hoog 80, br. 60, diep
48 cm, uitgeklapt 120 cm,
z.g.a.n. Prijs ƒ 100. Tel. 14656.

* Te koop damessportfiets
met 10 versn. ƒ175. Tel.
02507-17361.

* Te koop dubbeldaks, 2-
pers., katoenen tent met luifel
+ 2-pers. lucht-matras. Tel.
19546.

* Te koop enkele positie-
broeken, mt 38. Tel. 14087.

* Te koop gevraagd droog-
kap. Tel. 13048.

•*• Te koop herenfiets ƒ50;
Toshiba platenspeler met ra-
dio en 2 boxen ƒ 100. Tel.
17138.

* Te koop: kinderzitje voor
achterop ƒ 15; wandelwagen
ƒ 100; kinderwagen ƒ25. Tel.
13540, na 18 uur.

•*• Te koop kinderbedje ƒ 10;
kinderstoel ƒ25; witte wieg
ƒ 75; zwarte rib kinderwagen
ƒ75 (combi). Tel. 02507-
17361.

* Te koop Luxaflex, breed 2
m, in goede staat, ƒ 50; fraaie
barometer ƒ35. Tel. 02507-
17405.

VEHUREN?
Plaats eens een advertentie

in een Duits dagblad.
Inl./folder: 01720-43719.

* Voor het schoonhouden
van mijn flat te Bentveld zoek
ik een nette hulp, 1 a 2 maal
per week. Tel. 023-243522 en
242515.

* Vrouwen van Zandvoort,
ga 21 mei beslist stemmen en
breng uw stem uit op een
vrouw!

* Werkster gevraagd. Tel.
02507-13520.

* Wie heeft op rommei-
markt, 30 april, Delftsblauw
tegeltje van KLM Business
Class gekocht? Ik zou het
graag overnemen. Tel. 14656.

* Zelfst. werkster gevraagd,
1 ocht. p.w. Tel. 17347 of
18789.

Zonnestudio
Kapsalon

Passage 42
t Lichaamssnelbruiner

40 minuten ƒ 40,
abonnement 3x ƒ 100.

k- Gezichtssnelbruiner
20 minuten ƒ 10,
abonnement 4x ƒ 30.

k- Zonnebank/hemel
20 minuten ƒ 8,50,
abonnement 10x ƒ75.
Openingstijden Studio:
maandag t/m vrijdag.

Ook 's avonds geopend.
Openingstijden Kapsalon:
dinsdag t/m zaterdag en

vrijdag t/m 21.00 uur.
Wij werken op afspraak.

Tel. 02507-12500.

Tot ziens,
Ellie, Edith en Ben.

5 R E G E L S G R AT l S

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander

huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300.- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122. 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij:

Telefoon .

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Plaats 2041 JM Zandvoort

T.k. Honda 400 F, 41.000 km,
okt. 79, toerkoop, Koni's etc.,
100% goed. Tel. 02205-1633.

* T.k. koelkast, 1.20 h„ ƒ90;
jongens-, meisjes-, d.- en h.-
fiets; elek. naaim. ƒ75; hand-
naaim. 'ƒ 50; fietsst. ƒ 20; kin-
derbox ƒ 30. T. 02507-17421.

* T.k. Raleigh sportfiets; rij-
laarzen, mt 45, ƒ 25; rollerska-
tes, mt 37 en mt 39, a ƒ 25 p.
paar. Tel. 17593.

* T.k.a. damesset golfclubs,
i.z.g.st. Tevens golfballen.
Tel. 02507-18698.

* T.k.a. kinderstoeltje ƒ50;
kinderautostoeltje ƒ 25; div.
maten kinderkleren, vanaf mt
68 t/m 104, nieuw + 2e-
hands. Tel. 15913.

* Toonkunstkoor Zandvoort.
Uitvoering vanavond in Herv.
Kerk. Toegang ƒ11. Stabat
Mater, J. Haydn; Gloria, A.
Vivaldi.

•*• Te koop massief eiken eet-
hoek met biezen stoelen. Tel.
02507-19076.

Timmer- en Metselbedrijf

West
heeft tijd voor al uw ver-
bouw/onderhoudswerk. Tel.
020-862705 of 072-119817.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel. 023-364168,
b.g.g. 023-381378.

• Uw advertentie voor de ru-
briek HUWELIJK EN KENNIS-
MAKING kunt u zowel schrif-
telijk als telefonisch opgeven.
Het telefoonnummer van
Weekmedia is 020-5623004/
5623005.

• Uw advertentie voor de ru-
briek POSTZEGELS-MUN-
TEN kunt u zowel schriftelijk
als telefonisch opgeven. Het
telefoonnummer van Week-
media is 020-5623004/
5623005.

• Uw advertentie voor de ru-
briek HOBBY'S kunt u zowel
schriftelijk als telefonisch op-
geven.

é Amsterdam en omstreken é
word ook bloeddonor

Ff, l j- i INustrations Dick Bruna

^ I N copyright Mercis bv 1974

020-123456

Als u nu een spaarrekening opent
bij de NMB, kunt u kiezen

uit 3 gratis welkomstgeschenken.
De vele spaarvormen met de
makkelijke manieren maken
sparen bij de NMB aantrekkelijk.
En nu helemaal, want als u een
spaarrekening opent met een
minimum inleg van f 100,- of
als u automatisch gaat sparen
met f25,- of meer per maand,
kunt u bij de NMB kiezen uit

drie welkomstgeschenken.
Maar maak die keuze snel,

want deze aanbieding is slechts
van korte duur. Daar komt nog
bij dat de beschikbare voorraad
van de verschillende Wilhelmina
munten zeer beperkt is.
NMB BANK
De NMB denkt met u mee.

Zilveren gulden Wilhelmina uil de
periode 1922 t/m 1943. Diameter
28 mm, gewicht 10 gram, zilvergehaltc
720/1000. In fraaie cassette.

Zilveren'/$ gulden Wilhelmina uit
1929 of 1930. Diameter 22 mm, gewicht
5gram,züvcrgehalte 720/1000.
In fraaie cassette.

Socmpi, de populairste spaarvogcl van
Nederland. Hij is voorzien van een
slotje, zodat hij niet z'n hoofd hoeft te
verliezen als hij vol is en de spaar-
centjes eruit moeten om naar de bank
te brengen.

Voor dit aktie-aanbod kunt u terecht bij de NMB in Zandvoort: Passage 33.
Dit aanbod geldt t/m 30 mei 1986, zolang de voorraad strekt.
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D'IT JAAR BEGINNEN wij keu-
rig op tijd met de jaarlijkse ru-
briek 'Strandkorrels', Nieuws

..van de vloedlijn. Want, 15 mei is immers van

.'oudsher de officiële start van het strandsei-
j .zoen. Een goede start dus, en misschien ook
j 'één goed seizoen. Niet zóveel nieuwe gezich-

•\ "ten dit jaar, slechts twee paviljoens veran-
1 /derden van eigenaar. Het zijn Hans en Loes

;Van Andel die een hartewens in vervulling
l ;zagen gaan en nu paviljoen Nr 19 exploite-
\' ren. Fred en Marcella van Caspel starten dit

jaar in paviljoen 12A. "Behalve het strand-
,'paviljoen hebben ook nog de snackbar aan

\ '-tje Vondellaan en het schoonmaakbedrijf",
"vertelt Marcella, "Dus druk hebben wij het
:ï.wel". Wij wensen de kersverse strandpach-
,>ters in ieder geval, net als de ancteren een

\ /b'ijzonder goed seizoen toe.

HOEWEL OOK DE reddingsbri-
gade het seizoen met een 'zon-
nige toost' heeft geopend, ten-

'irninste dat was de bedoeling maar het werd
.fèen winderige affaire, ondanks de goede
;| voorspellingen van het KNMI. Op 16 mei zal
jfde politiepost weer officieel geopend zijn. Op
?9e eerste warme zomerse dagen, l, 2 en 3 mei,
i-lag de politiepost aan de Rotonde er wat
^verlaten bij, maar het afgelopen weekeinde
'ijwaren toch weer een aantal mensen aanwe-
|zig. Maar goed ook, zodoende kon een surfer,
'*üie waarschijnlijk onder invloed van al die
/•superspringers op de surfplanken, ook eens
^iets wilde proberen, en wat minder goed te-
wrecht kwam, op de politiepost verbonden
'worden.
Nog even terugkomend op de 'zonnige toost'

yin reddingspost Piet Oud, het werd een bij-

zonder gezellig gebeuren. Niet in het minst
omdat Koning Neptunes himself, zich had
verwaardigd om dit hoogstpersoonlijk te
doen. Hij arriveerde dan ook in groot ornaat,
met drietand, op zwemvliezen. Voor deze
speciale gelegenheid had hij enkele ge-
schenken meegenomen uit zijn rijk. Hij ver-
zekerde de aanwezigen dat zijn zeeën nog
niet radio-actief besmet waren, en deelde
vlot gerookte makrelen uit. Deze vissen za-
ten op zijn kleed vastgemaakt, zodat Neptu-
nes zich genoodzaakt zag aan de uitreiking
niet zoveel tijd te verspillen. Het ging in de
trant van "Ha, hier is de directeur van de
VVV, beste man pak aan...hopla weer een
vis". Het hopla ging vergezeld van een ferme
ruk en de aangesprokene stond wat ver-
baasd met een stevig stuk makreel in de
hand.

Binnen de kortste keren was het kleed van
Neptunes dan ook leeg op een enkele mak-
reelkop na, waarna Neptunes gezamenlijk
met burgemeester Machielsen de vlag hees
bij deze reddingspost. Hiermee was ook de
reddingsbrigade weer officieel op haar pos-
ten voor het seizoen 1986 geïnstalleerd. Ze
hebben daar trouwens hard gewerkt deze
winter, heeft U de lange lijst namen gelezen
van al die jongens en meisjes die hetzij een
EHBO-diploma of een extra zwemdiploma
hebben behaald? Niet? Jammer, want een
compliment is zeker op z'n plaats.

GOED WEER HEBBEN de surfers ge-
had die de vorige week vier dagen
achtereen de eerste wedstrijden heb-

ben gehouden. Het werd een echt surffeest
op het strand. Voor gedoodverfd winnaar
Olaf van Tol was het wat zuur dat hij door
een blessure niet aan de laatste dag kon

S T R A N D K O R R E L S

deelnemen. Speciaal op het onderdeel 'wave
performance' dat nog het beste vertaald kan
worden met 'golfspringen' haalde dit keer
keer Onno Tellier de hoogste cijfers. Hij
werd verrassend winnaar op dit onderdeel.
Bij de course racing, koersvaren, was Tellier
eveneens de eerste, bij de slalom was het de
olympisch kampioen Van den Berg die de
zege voor zich opeiste. Uiteindelijk werd de
eerste wedstrijd in de Pall Mail Holland Cup
gewonnen door Tellier. Bij de dames won
Zandvoortse Martine, die nu toch fellere
concurrentie ondervindt van jong opko-
mend talent. Voor allen geldt: Proficiat.

Ook een proficiat voor de jubilerende Wa-
tersport Vereniging Zandvoort. Twintig
jaar bevindt deze vereniging zich al op het
strand, en heeft al heel wat zeilkampioenen
in de catamaran-klassen (Prindle's, Hoby
etc.) afgeleverd. Door het bestuur en de le-
den wordt de verplaatsing van het zand als
grootste jubileumgeschenk genoemd. Ja,
wie had dat ooit kunnen denken. Jarenlang
hebben Provinciale Waterstaat en het
Hoogheemraadschap Rijnland zich druk
gemaakt over de zeereep. Strandpachters,
zeilvereniging,. iedereen die zich op het
strand bevindt moest enkele meters naar
voren, want zo beweerde Rijnland: "De zeer-
eep loopt langdurige beschadiging op van al
die bouwsels op het strand". Te vuur en te
zwaard werd deze stelling aangevochten.
Nooit eensgezinder opereerde de gehele
strandbevolking. Strandpachters en zeil-
vereniging voorop met in hun kielzog het
gemeentebestuur, werd de nieuwe keur van
Rijnland naar het land der fabelen verwe-
zen. Het gevecht ging tot aan de Hoge Raad,
en zowaar de Zandvoorters kregen gelijk. De
vlag ging uit, de strijd was gestreden.

Inmiddels diende de WSZ een verzoek in
om de berg zand die zich in de loop van acht
jaar achter het clubgebouw had opgehoopt
te mogen verwijderen. Op 27 december 1985

verzond Rijnland een schrijven aan het ge-
meentebestuur dat men toestemming ver-
leende voor deze operatie. Op 10 april 1986!
werd het bestuur van WVZ door de gemeen-
te van deze beslissing van Rijnland op de
hoogte gebracht, en ging men aan de slag.
"Met erg veel medewerking van de Dienst
PW werd 10.000 m3 zand verplaatst. In over-
leg werd besloten het zand voor de deur te
deponeren zodat wij dit jaar zeker rustig
zitten, want het strand is nu op ons gedeelte
zeker 1.50 meter hoger geworden", vertelt
voorzitter Deutekom tevreden. Door al deze
activiteiten is de offciële opening van het
seizoen door de WSZ wat verlaat. "Wij doen
het altijd op Hemelvaartdag, doch dat was
dit jaar bijzonder vroeg op 8 mei", zegt de
secretaris. Men gokte op zaterdag 10 mei,
doch helaas de politiepost was nog niet offi-
cieel geopend. Het admiraalzeilen zou des-
ondanks toch plaatsvinden op zondag. He-
laas is een windkracht 7/8 uitstekend voor
surfers, maar zeilers?... Dus werd besloten
het evenement maar uit te stellen. Mis-
schien is de commandant van de strandpoli-
tie dan ook weer hersteld van een griep, wie
weet. Overigens "Beterschap heer Schilder".

ZORGEN HEBBEN DE heren bestuur-
ders van de Strandpachtersvereni-
ging over het zo groots aangekondigde

surfevenement in het najaar. Men is eens op
onderzoek uitgegaan waarom men nu niet
in Kijkduin dit prachtige spektakel wilde
hebben, en... waarom Scheveningen die dit
evenement in 1984 organiseerde niet voor
herhaling in aanmerking wilde komen. Op
een wat winderige, regenachtige zaterdag-
middag trokken zij naar Kijkduin om pools-
hoogte te nemen. Met wat zorgelijke gezich-
ten zijn ze teruggekeerd, want wat hen daar
verteld werd, deed hen niet staan trappelen
van ongeduld, maar eventjes langer op het
strand te blijven staan.

"Wij zijn echt wel geschrokken van de
berichtgeving van de strandpachtersvere-

niging in Kijkduin. Een vereniging met een
dikke vijftig leden, waar ook pachters van
Scheveningen toebehoren. Dus geen kleine
jonmgens. De ervaringen van onze collega's
zijn slecht. Wij hebben als bestuur de taak
onze leden goed voor te lichten en dat zullen
wij ook doen. Persoonlijk voel ik er niets voor
om nog op het strand te blijven staan", ver-
telt de penningmeester.
Normaal behoren de Strandpachters op l
oktober te sluiten en op 15 oktober moet het
strand leeg worden opgeleverd. Omdat het
surfspektakel plaats vindt in de herfstva-
kantie moet men, wil men langer blijven
staan, hiervoor vergunning aanvragen. Die
zal in dit geval wel verleend worden. Behal-
ve een extra verzekering voor de pachters
die blijven staan, betekent het ook een bij-
drage van die pachters (gerekend wordt op
tien man) van tweeëneenhalf duizend gul-
den per pachter. "Wanneer daar geen ver-
diensten tegenover staan, maar ernstig re-
kening gehouden moet worden met een ver-
lies, dan sta je nu niet direct te trappelen
van ongeduld om mee te doen", verduidelijkt
de voorzitter.
Volgens secretaris Filmer ligt de zaak an-
ders voor mensen die een zaak in het dorp
hebben. "Kijk dan ben je toch open, dus dan
maakt het niet zoveel verschil. Voor ons
maakt het wel degelijk verschil, wij begin-
nen al te betalen voordat wij nog een dub-
beltje hebben ontvangen. De laatste drie
jaar is het juist tijdens de herfstvakantie
prachtig weer geweest. Een periode dat je
graag op het strand had gestaan. Misschien
dat overwogen moet worden om niet op l
februari te gaan bouwen, maar per l maart
en dan te blijven tot l november, maar ja
dan krijg je een heel ander verhaal", bekent
hij.
Dat wordt dan zeker een heel ander verhaal
dat los staat van het hele surfspektakel. Het
argument dat Filmer nu gebruikt 'Het na-
jaar is voor ons een bijzonder onzekere tijd,
het kan dan behoorlijk stormen", zal dan
zeker tegen hem gebruikt kunnen worden.
Voorlopig wordt afgewacht wat de reactie
zal zijn van de overige Strandpachters (de
vergadering werd gisterenavond gehouden)
nadat zij door het bestuur op de hoogte zijn
gebracht van hun Kijkduinse avontuur.

OVERIGENS ZIJN ER WEL een aantal
jaarlijkse activiteiten gestart. De
fietstochten op dinsdagavond heb-

ben weer een groot aantal deelnemers. Ge-
start wordt vanaf 't Trefpunt, aanmeldin-
gen bij Klaas Koper. In al die jaren hebben
deze fietsers niet hoeven klagen over het
weer. Zeker 90% werd onder zeer goede
weersomstandigheden afgelegd. Zelfs vorige
week dinsdag hoosde het van de hemel vlak
voor de start, was het droog tijdens de tocht
en zette de regen onverdroten in op het mo-
ment dat de laatste fietser zich weer 'af' had
gemeld.
Een ander fietsevenment was de landelijke
fietsdag. In Zandvoort kon eveneens gestart
worden. Doch slechts vijftig moedigen be-

gonnen aan die lange tocht in Zandvoort,
dapper trappend tegen een fikse zuidwester
in. Petje af voor deze lieden.
Petje af ook voor Peter Booker die dan ein-
delijk een strijd kon beëindigen die enkele
jaren heeft geduurd. Met behulp van de
ENFB Fietsersbond heeft hij een fraaie fiet-
senstalling ingericht langs liet fietspad van
Zandvoort naar Noord wij k. Het zag er zater-
dag fris en vrolijk uit. daar in het duinge-
bied, waar voorheen de fietsen bij bosjes
verdwenen. Burgemeester Machielsen, in
gezelschap van twee kleinzoons zette een
met bloemen versierde fiets in het rek, en
hiermee was de opening van deze fietsen-
stalling een feit.
De stalling komt ook in ruimer verband
gezien op een gunstig tijdstip. "Steeds vaker
gaan mensen uit Haarlem, Amsterdam en
omgeving per fiets naar Zandvoort. Een
ontwikkeling die nog versterkt zal worden
als binnenkort het fietspad vanaf 'Kraantje
Lek' wordt doorgetrokken naar het reeds
bestaande fietspad vanaf het Visserspad
naar Zandvoort. Bovendien nadert ook de
fietsverbinding tussen de Bokkendoorns in
Bloemendaal en het Visserspad haar vol-
tooiing", vertelt Booker enthousiast.
Dus Booker heeft wel een fietsenstalling ge-
opend vorige week, maar niet, zoals wordt
beweerd een vliegveld. Het is maar dat U het
weet.

Dit waren ze dan de eerste korrels...een
goede week, en luister nooit naar het weer-
bericht, daar houd je een hartkwaal aan
over.

• Met een stevige duw belandt de zo fraai
versierde fiets in het daarvoor bestemde
rek. ~

Sterk vulkanisme in Mexico
Miljoenen ogen zullen over en-

kele weken gericht zijn op Mexi-
co, in welk land op zaterdag 31
mei het wereldkampioenschap
voetbal van start zal gaan en dat
de gehele maand juni zal duren.
Alle wedstrijden beginnen om
20.00 of 24.00 uur. De meeste
Mexicanen leven met de „Horna
del Centro", de centrale tijd, die
zeven uur vóór onze Middeneuro-
pese tijd ligt. In sommige bergsta-
ten geldt de „Hora de Montana",
de bergtijd, en moet men z'n hor-
loge acht uur terugzetten. Een
blik op de kaart verraadt dat alle
grote Mexicaanse steden in het
bergachtige binnenland liggen.
Aan zee bevinden zich maar een
paar havensteden, zoals Vera
Cruz en Tampico. Dit is geen toe-
val. Het heeft te maken met het
klimaat, dat aan de kust vaak on-
draaglijk heet is. In dit land geldt
als regel: hoe hoger gelegen en
hoe verder verwijderd van zee, des
te aangenamer is het klimaat.

Mexico, een land dat 54 maal zo
groot is als Nederland, omvat het
noordelijke deel van de landengte
van Midden-Amerika, grenzend
aan de Verenigde Staten in het
noorden en aan Guatemala en
Belize in het zuiden. In het wes-
ten ligt de kust van de Grote
Oceaan en aan de oostzijde die
van de Golf van Mexico. Tot
Mexico behoort ook het circa 1200
km lange schiereiland Neder-Ca-
lifornië.

In grote lijnen is Mexico opge-
bouwd uit een 1100 tot 2500 meter
hoog plateau, dat zich van noord-
west naar zuidoost over een leng-
te van circa 2000 km uitstrekt en
dat meer dan 500 km breed is. Zij
wordt omsloten door een tweetal

bergketens (sierras), die ten zui-
den^van de hoofdstad Mexico City
samenkomen, daar tot meer dan
4000-5000 meter hoogte reiken en
afdalen naar de landengte van
Tehuantepec en de vlakte van
Yucatan. ASan de Atlantische
zijde (Golf van Mexico) wordt het

f plateau begrensd door de Sierra
Madre Oriental, aan de Pacific-
zrjde (Grote Oceaan) door de Sier-
ra Madre Occidental, beide met
smalle kustvlakten.

Langs de zuidgrens van de
hoogvlakte bevindt zich een van
de grootste vulkaangebieden ter
wereld. Enkele vulkanen zijn al
lang uitgedoofd, maar sommige
nog zeer actief. Een spectaculaire
uitbarsting deed zich nog niet zo
gek lang geleden voor, namelijk
op 4 april 1982. Toen stootte de
vulkaan El Chicon een enorme
aswolk uit, die tot ver in de stra-
tosfeer (het gebied tussen 10 en 50
km hoogte) werd geblazen en na
verloop van enkele maanden over
het grootste deel van het noorde-
lijk halfrond was verspreid. Nog
steeds onderzoeken klimatologen
of déze gigantische eruptie in-
vloed heeft gehad op het weer op
aarde in de daaropvolgende jaren.

De hoogste vulkaan, zowel van
Mexico als van geheel Noord-
Amerika, is de Orizaba of Citlal-
tépetl, 5610 meter hoog. Maar veel
bekender, en de inwoners van
Mexico City veel vertrouwder,
zijn de tweelingvulkanen, die
zich in de omgeving van de hoofd-
stad verheffen en met hun inde-
rukwekkende toppen het land-
schap van de centrale hoogvlakte
beheersen: de Popocatépetl (5452
m) en de Ixtacihuatl (5286 m).
Steeds moeilijker wordt het beide

vulkanen vanuit Mexico City te
kunnen waarnemen. Dit komt
door de laatste tientallen jaren
sterk toegenomen luchtveront-
reiniging in deze miljoenenstad.
Vrijwel permanent ligt over de
naburige hoogvlakte één grote
smerige dampdeken. Wanneer
deze tijdelijk is opgetrokken en de
majestueuze bergen weer even te-
voorschijn komen, is dat voor de
20 miljoen (!) stadsbewoners een
gelukbrengend teken, want dan,
zo wordt beweerd, mogen ze drie
wensen doen.

Naast het voorkomen van veel
vulkaanuitbarstingen is het land
ook bijzonder aardbevingsgevoe-
lig. Nog tamelijk vers in het ge-
heugen ligt de verschrikkelijke
aardbevingsramp van vorig jaar.
Op 19 september 1985 om 7.19 uur
deed zich, met een kracht van 8,1
op de schaal van Richter, één van
de krachtigste aardbevingen uit
de geschiedenis van de mensheid
voor. In slechts drie minuten tijd
vielen hele stadsdelen van Mexico
City in puin en as. Onder de puin-
hopen stierven zeker 20.000 men-
sen.

Volgende week: Het Mexicaan-
se klimaat wordt bepaald door de
hoogteligging.

Met het weer is het vorige week
een wisselvallige aangelegenheid
geweest als gevolg van de over-
heersende invloed van oceaande-
pressies. Vrijwel iedere dag viel er
wel wat regen, waarbij de grootste
etmaalsom in Mijdrecht met bij-
na 14 mm op zaterdagmorgen jl.
werd afgetapt. In de periode dins-
dag 6 mei tot en met zondag 11
mei was het met maximumtem-
peraturen bij ons tussen 15,6 en
17,4 gr. C. tamelijk fris.

tdoor Paul Dekkers

Een duidelijke stijging vertoon-
de de temperatuur afgelopen
maandag: door het op elkaar in-
werken van een depressiesysteem
nabij Ierland en een hogedrukcel
boven Frankrijk kon tijdelijk vrij
warme lucht vanuit Zuid-Europa
met een stevige zuiden- tot zuid-
westenwind tot ons land door-
dringen. In Mijdrecht werd die
dag een maximum van 23,1 gr. C.
gehaald.

Dinsdagmorgen 13 mei was het
behoorlijk koud. De weerman uit
Zandvoort is geen langslaper,
maar wel een koukleum. Zeven
uur is tamelijk vroeg, en het ha-
len van de krant uit de groene
postbus was op deze datum een
koud karwei. De temperatuur be-
droeg slechts acht graden.
Opnieuw bleven de door het
KNMI voorspelde regenbuien
uit, en werd het een zonnige mid-
dag, zodat het goed toeven was uit
de wind, in de zon, waarbij de
temperatuur waarden van acht-
tien graden en hoger bereikte.

Temperatuurnormalen periode
14-21 mei:
maximumtemperatuur (over-
dag): 18 gr. C.
minimumtemperatuur ('s
nachts): 8 gr. C.

f:'. ZANDVOORT - Zondag 25 mei
lis de laatste gelegenheid waarop
;v •Amsterdammers voor een gulden
l'naar Zandvoort kunnen reizen
--per dubbeldekker. Dit parade-

... paardje van de Nederlandse
Spoorwegen heeft dan in totaal

. vijf ritten naar de badplaats ge-
maakt, waarbij per keer ongeveer
duizend passagiers werden ver-
voerd. Van dit buitenkansje, om

ADVERTENTIE

RONDVLUCHTEN
per IMLM City Hoppei

a.s. ZATERDAG
vanaf 14.OO uur

en ZONDAG
vanaf IS.OOuur

vertrek Schiphol
f« 75 j- per persoon

f. 5O, - kind. tot 12jr.

Reserveringen/ inlichtingen:

tel. 020-493252

NLMCityHopper
Fastandfriendly.

Amsterdammers enthousiast
over rit met de dubbeldekker

Rodenbecher op
Bedrijfscontact

ZANDVOORT - Het Zandvoortse
evenementenburo Rodenbecher heeft
zich als één van de weinige Zandvoort-
se bedrijven gepresenteerd op de Be-
drijfscontactdagen die op 12 en 13 mei
in Haarlem werden gehouden. Door
dit buro werd het nieuwe 'Grote Fees-
tenboek' gepresenteerd.

Frank Rodenbecher en Liesbeth
Heuvelmans, beiden afgestudeerd aan
de Hogere Hotelscholen houden zich
bezig met het organiseren van feesten
in heel Nederland. Na een inventarisa-
tie van de voorwaarden van de op-
drachtgevers (bedrij f s- en vereni-
gingsleven), wordt door hen een kant
en klaar feestvoorstei inclusief locatie,
vervoer, eten, drinken, decor, enter-
tainmentprogramma. techniek,
groepsvervoer etc. aan de klant gele-
verd.

Naast de organisatie van deze fees-
ten verzorgt Evenementenburo Ro-
denbecher tevens jubilea, symposia,
presentaties en andere activiteiten in
deze sector. Het 'Grote Feestenboek'
kent een schat aan feesten waar men
een bedrijfs- of verenigingsdag mee
kan vieren, het is geënt op diverse leef-
tijden. Van een Rock-en Roll Feest,
een Zigeunerfeest, Carribian Night, of
een droomavond op Bali, staan Frank
en Liesbeth eveneens klaar om een
sport- en speldag of een Bourgondi-
sche Braspartij te organiseren.

Tevens wordt door hen ook gewerkt
aan speciale opdrachten in de vorm
van bijzondere evenementen. "Wij tre-
den op in de onderhandelingsfase met
alle toelevenranciers van het evene-
ment. Wij werken aan de totaalorga-
nisatie van een evenment en houden
rekening met de wensen en de eisen die
door de klant gesteld worden. Boven-
dien houden wij het budget goed in de
gaten, de klant krijgt een pakket aan-
geboden waarin deze factoren zijn ver-
werkt, een maatfeest eigenlijk", legt
Rodenbecher uit.

Na het succes dat dit Evenementen-
buro reeds boekte op de Mamrnoet-
beurs Management '86 in Utrecht, nu
dus de presentatie op de Bedrijfscon-
tactdagen in Haarlem, waarover men,
gezien de belangstelling, niet ontevre-
den kan zijn.

goedkoop met het hele gezin een
dagje naar Zandvoort te gaan, is
zeer enthousiast gebruik ge-
maakt, temeer daar de reizigers
bovendien een "piekenblad" ont-
vingen waarmee tegen betaling
van een gulden in veel winkels en
etablissementen in de badplaats
iets kan worden gekocht. Men
hoopt met dit initiatief een breder
publiek te hebben bereikt en zo-
doende de belangstelling voor
Zandvoort te hebben aangewak-
kerd.

De treinreizigers vertelden dat het
niet eenvoudig was om aan een kaartje
voor deze tochten te komen. Reeds da-
gen van tevoren zijn iedere keer de
plaatsbewijzen uitverkocht. Enkele
mensen reisden soms maar per gewone
trein naar de badplaats om de aan-
komst van de dubbeldekker mee te
maken.

"We gaan meestal naar Zandvoort
met de auto, omdat ons kind nog zo
klein is. Maar dit wilden we wel mee-
maken en al moet hij nog twee worden,
hij heeft genoten van de rit", vertelde
een enthousiast echtpaar. Een aantal
reizigers bekende 's zomers niet naar
Zandvoort te gaan, omdat het dan
meestal te druk is. Ze namen nu de
kans waar namen om het strand en
het dorp eens rustig te verkennen op
een goedkope manier.

In Amsterdam stappen bij deze rit-

ten iedere keer ook een aantal leden
van de folklorevereniging "De Wurf"
in, samen met de Zandvoortse VVV-
directeur, de heer Hilbers, om aan alle
reizigers de reductiecouponnen uit te
reiken. Ongeveer ter hoogte van Over-
veen is dan iedereen voorzien.

Boven in de dubbeldekker meerei-
zen is natuurlijk het aantrekkelijkst.
Eenvoudig is het niet om deze begeer-
lijke plaatsen te bemachtigen. Voor
dag en dauw verzamelen zich hiervoor
brj iedere rit een groot aantal mensen
op het perron in Amsterdam. Komt
men later, dan moet men genoegen
nemen men een zitplaats in de bene-
dencoupé, want de beste plekjes blrj-
ken al geruime tijd bezet te zijn.

Nadat iedereen is uitgestapt, verlaat
de dubbeldekker Zandvoort, zonder
passagiers mee terug te nemen. Een
vader en zijn twee zoontjes waren hier-
over hevig teleurgesteld op Hemel-
vaartdag. Ook zrj hadden graag een
ritje gemaakt met de nieuwe trein,
maar moesten volstaan met het ne-
men van een kijkje in een coupé tot de
interessante trein weer vertrok. ;

Deze ritten en de "piekenbladen"
dienen ondermeer om de toeristen en
de Zandvoortse ondernemers te com-
penseren voor het ongerief, veroor-
zaakt door de tijdelijke sluiting van
het station. "Overwogen wordt om de
dubbeldekker in te schakelen op de
dagen waarop het aanbod van reizi-
gers bijzonder groot is, zoals op zomer-
se dagen", aldus de heer Hilbers. "Een
beslissing is hierover echter nog niet
genomen."

Periode: 16 - 21 mei

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
arts: Bart van Bergen.

HUISARTSENPRAKTIJK G..I.J. Mol
en P.C.F. Paardekoper: tel. 15091.
arts: G.J.J. Mol
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Fliering-a, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185, vanaf dins-
dag 20 mei Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, tel. 13073.

WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

KERK
DIENSTIM

• Op het Amsterdamse perron is het 's morgens een drukte van belang bij het
instappen in de dubbeldekker, die voor een piek naar Zandvoort rijdt.

Weekend: 17 - 19 mei

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu-
wen. Mederwerking van Hervormd
Kerkkoor. Pinksterzendingscollecte.
Crèche aanwezig.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman.
Thema "Het mosterzaadje"
Kindernevendienst en crèche.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
Zaterdag 10.45 uur: Dienst in Nieuw
Unicum
Zondag: dienst verzorgd door eigen le-
den.

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00, uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor. Vormselplechtigheid.
door Mgr.J. Lescraewaet. Cel:.
H.J.Kaandorp.
Maandag 19 mei: 10.30 uur EV met
orgel/samenzang

KERK v.d.NAZARENER, Zijl weg 218,
Haarlem
Zondag: 10.30 uur: morgendienst, ds. J.
Overduin.

19.00 uur: avonddienst ds. J. Over-
duin
Woensdag: 20.00 uur: Brjbeloverden-
king/bidstond.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag om 15.00 uur, tel. 14878.

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem.
ElswK5', Zondag 09.30-11.30 uur, Sme-
destraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
'horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
1244553.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wrjkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.;
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191. "

TAXI: tel. 12600. '

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641. •!

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedé-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbori-
den zijn. '.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

Periode 29 april - 12 mei
Geboren:
Etienne Francois, zoon van: Harms.
Franklin B. S. en Landmeier. Anna M.
Ivan Jovan, zoon van: Kramer. Luut-
zen en Ter Wolbeek. Anna N.

Ondertrouwd:
Breedveld, Pieter Cornelis en Paap,
Ineke E.
De Jong, Henri C. en Smit, Anouk.
Van den Heuvel, Otto en Nederlof. Eli-
sabeth M.

Gehuwd:
Bol. Ronald en Van der Mrje, Elsebé L.
Bouman. Robert en Schut. Mary.
Bouman, Hendrik en Klinkert. Fran-
cisca J.
Van de Hare, Harm P. en Hartevelt.
Jacqueline.
Van Campen. Petrus J. B. en Bon.
Catharina H. M.

Overleden:
Paap, Leendert. oud 66 jaar.
Scheevaas, Wilhelmus H., oud 69 jaar.
Hermans geb. Bremer, Gerritdina. C.,
oud 89 jaar.
Sauveru. Johannes M., oud 86 jaar.
Twijsel, Johanna. oud 87 jaar.
Schilder. Richard C. M., oud 21 jaar.
Faneyt, José M., oud 45 jaar..
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ZAND VOORT - Voor de tweede
maal is het voorstel van het colle-
ge, op de busbaan aan de Prinses-
seweg nieuwe parkeervoorzienin-
gen te maken, door de commissies
Publieke Werken en Financiën
afgewezen. De leden van beide
commissies, uitgezonderd de libe-
ralen, zijn van mening dat deze
parkeervoorziening, waarmee een
bedrag van anderhalve ton is ge-
snoeid.té kostbaar is. Het advies
van de overgrote meerderheid is:
Wachten tot het centrum-totaal-
plan is uitgewerkt. Intussen kan
een man met een kwast en een
kalkemmer de parkeervakken wel
aangeven, zo die al nodig zijn.

Het voorstel van het college beoogt
een versmalling van de busbaan,
waardoor extra parkeerruimte vrij-
komt. Hier zouden vijftig parkeer-
plaatsen kunnen worden gecreëerd.
De kosten bedragen f. 155.000,- plus
de aanschaf van parkeerautomaten
ad f. 75.000,-, zodat het een totale in-
vestering van ruim f. 230.000,- betreft.

Liever een man met kwast en kalkemmer

Commissie ziet parkeer-
voorziening niet zitten
Het plan zou voorzien in de verdubbe-
ling van de nu aanwezige parkeer-
plaatsen en is noodzakelijk om het
structurele tekort aan parkeerruimte
in het dorpscentrum terug te dringen.
Aan dit plan wordt door het college
een hoge urgentie toegekend.

Liever kalkemmer
Op 27 november 1985 werd voor de

eerste maal in de commissies over dit
plan van gedachten gewisseld. Toen
nog raadslid, Ide Aukema, maakte
hiertegen bezwaar. "Wanneer je sim-

pelweg met een verf kwast de parkeer-
plaatsen aangeeft, dan zullen de men-
sen daar hun auto's wel neerzetten.

Bovendien is nog niet bekend hoe het
verkeersluw maken van het dorpscen-
trum (het zogenaamde centrumplan
(red.) in de toekomst uitpakt. Wellicht
dat wij dan die dure investering be-
treuren", betoogde hij. Voor dit stand-
punt vond Aukema wel meeliggers en
het plan werd teruggenomen. In de
tussentijd werd de suggestie van Au-
kema verkeerstechnisch bekeken. Het
college kwam nu terug met het oor-
spronkelijke voorstel omdat de oplos-

sing van Aukema in de ogen van ver-
keersdeskundigen geen genade had
kunnen vinden. Door wethouder van
PW Frits van Caspel (VVD) werd het
plan te vuur en te zwaard verdedigd,
doch zonder resultaat. In het kielzog
van Aukema voer nu ook Gemeente
Belangen Zandvoort mee. Jan Jongs-
ma vond het idee van de man met de
kalkemmer zo gek nog niet, en advi-
seerde de wethouder toch die man
maar aan het werk te zetten, omdat
zijn fractie de kosten aan deze investe-
ring ook niet zag zitten.

Folkert Bloeme (PvdA) was met een

geheel nieuw plan ter vergadering ge-
komen. Zijn voorstel is:

Opnieuw advies
• Het trottoir aan de schoolkant hand-
haven
• Daarnaast een busbaan van 3.50 me-
ter
• Vervolgens een strook van 12 meter.
Deze moet gebruikt worden om aan
beide zijden hiervan schuin in te par-
keren
• Het bestaande trottoir van 1,50 me-
ter te handhaven
• Van de bestaande Prinsesseweg een
strook van 4 meter (bestaande situa-
tie) te handhaven voor het parkeren
• De breedte van de rijbaan van de
Prinsesseweg kan dan op 8 meter wor-
den gesteld.

Behalve Rita de Jong (VVD) gingen
zowel D66 (Ruud Sandbergen) als Ma-
rijke Paap (CDA) en Jongsma (GBZ)
mee met dit voorstel, zodat de ver-
keersdeskundigen zich opnieuw over
een variant op het oorspronkelijke
plan zullen moeten buigen alvorens
besluitvorming van de raad wordt ge-
vraagd.

Strandpachters nemen
afwachtende houding aan

ZAND VOORT - Op de leden ver-
gadering van de Strandpachters-
vereniging die woensdag 14 mei
werd gehouden, hebben zes pach-
ters besloten na de seizoensluiting
hun paviljoen open te houden tot
na de O'Neill Pro World Cup surf-
wedstrijden. Twaalf van hen heb-
ben zich bereid verklaard eventu-
eel gezamenlijk de catering (in één
grote tent) te verzorgen.

Na het aanvankelijk enthousiasme
waarmee het bericht van de O'Neill
Pro World Cup surfwedstrijden in
Zandvoort werd ontvangen, heeft men
besloten een afwachtende houding
aan te nemen. Het bestuur van de
Strandpachtersvereniging ondernam
een oriëntatiereis naar Kijkdum om
zich ter plaatse op de hoogte te stellen
van de beloofde gouden bergen. Dit

bezoek resulteerde in een aanmerke-
lijk gedaald enthousiasme voor het
evenement. Voorzitter Paap van de
Strandpachtersvereniging vindt het
niet meer dan normaal dat het be-
stuur dit onderzoek verrichtte. "Wij
moeten onze mensen eerlijk voorlich-
ten en ik vind datje dan geen informa-
tie moet achterhouden. Het staat ie-
dereen vrij aan het evenement deel te
nemen, maar men moet wel vertellen
wat men kan verwachten. Dat hebben
wij gedaan. Wanneer vanuit Kijkduin
positievere geluiden gemeld hadden
kunnen worden dan hadden wij niet
geschroomd ook deze aan de leden door
te geven. Het is een beetje tegengeval-
len, hetgeen beslist niet wil zeggen dat
het in Zandvoort eveneens een debacle
wordt. Verre van dat. Wijs geworden
kun je een paar klippen omzeilen"
luidt zijn commentaar.
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1 Voor het eerst sinds jaren was de Pinksterdrukte op tweede Pinksterdag 'ouderwets' te noemen. FOTO BERLOTT

Tweede Pinksterdag was hoogtepunt
ZANDVOORT - Hoewel het Pinksterweekeinde, zeker voor de onderne-

mers uit het centrum 'geslaagd' mag worden genoemd, vormde tweede
Pinksterdag, met de dan eindelijk reeds lang aangekondigde zomerse tempe-
raturen het hoogtepunt van de Pinksterdrukte.
Vanaf de vroege morgenuren ontstonden lange files in de regiogemeenten
van mensen die een dagje aan het strand wilden doorbrengen. Ook eerste
Pinksterdag kwamen veel dagjesmensen naar het strand. Een koude wind
zorgde er echter voor dat men binnen de kortste keren het strand verliet en
in het dorp bleef hangen, want 'men had toch niet voor niets de rit naar
Zandvoort gemaakt, nietwaar?'

De grote stroom toeristen kwam, zoals gewoonlijk, voornamelijk uit West-
duitsland. De nog bloeiende bloembollenvelden, het strand en ook de autora-
ces op het circuit vormden de grote trekpleisters. De Zandvoortse VVV was
zaterdagmorgen al uitverkocht. Toeristen die later dan 10 uur op het VVV-
kantoor informeerden naar een logiesadres moesten naar andere gemeenten
worden verwezen. In de middaguren was in wijde omgeving geen bed meer
vrij en werden de gasten ondergebracht in plaatsen in Zuid Holland en
verder.

Behalve voor de ondernemers werd het ook voor de politie een zeer druk
weekeinde. Er werden meer surveillances te voet uitgevoerd, hetgeen onge-
twijfeld vruchten heeft afgeworpen. In totaal werden dertig bekeuringen

uitgedeeld aan foutparkeerders en werd een groot aantal auto's (52) wegge-
sleept die foutief en/of hinderlijk stonden geparkeerd. Op tweede Pinkster-
dag werden de Poststraat en het Raadhuisplein voor het verkeer afgesloten,
terwijl in de late middaguren de Haltestraat aan de zijde van het Raadhuis
werd afgesloten. Dit in verband met de veiligheid van de voetgangers.

Een onverantwoordelijke automobilist ontving zondag een bekeuring om-
dat hij in de Haltestraat 'voor de grap' op een groepje vrienden in reed. Twee
van zijn kameraden werden bij dit geintje geschept en sloegen over de
motorkap. De auto kwam op ongeveer vier meter afstand van een overvol
terras tot stilstand.

Maandag meldde zich eveneens een man aan het politiebureau. Hij deed
aangifte van mishandeling. Hij had een klap ontvangen en miste twee
voortanden. Door hem werd als dader een 26 jarige Haarlemmer aangewe-
zen. Deze was juist door de politie naar het Marine Hospitaal vervoerd
omdat hij aan zijn hand gewond was, en zelf geen auto kon besturen. Hoewel
de man uit Aalsmeer bij zijn verklaring bleef dat deze persoon verantwoor-
delijk was voor zijn afgebroken voortanden, hield de Haarlemmer vol dat hij
gewoon gevallen was, waardoor hij zijn hand had bezeerd. Uit de politierap-
porten blijkt dat het aantal autodiefstallen en inbraken uit auto's geduren-
de het Pinksterweekeinde beperkt bleef. Dit in verhouding tot het grote
aantal auto's dat zich het afgelopen weekeinde in Zandvoort bevond.

Voorjaarsnota behandeld

Lastenverzwaring voor burgers
•̂ -̂  *^~r

ligt commissie zwaar op de maag
ZANDVOORT - De door het col-

lege in de voorjaarsnota aange-
kondigde verhoging van belastin-
gen, om het tekort in de gemeente-
kas te bestrijden, valt niet goed bij
de raadsleden. In de commissie-
vergadering financiën, waar de
nota werd behandeld was er kri-
tiek op deze lastenverzwaring van
alle fracties. VVD en PvdA verte-
genwoordigers, Van Marie en
Kuijken willen onderzoeken in
hoeverre dit tekort kan worden
afgeschoven op de toerist door
middel van verhoging van de toe-
ristenbelasting. Gemeente Belan-
gen Zandvoort (Flieringa) uitte
kritiek op welhaast ieder onder-
deel van de nota. Hij verweet de
nieuwe wethouder van financiën,
Aukema, dat een nieuw beleid
'door de nota wordt gevlochten,
zonder dat hierover een discussie
is gevoerd'.

Voor het jaar 1986 wordt een tekort
geraamd van f. 129.000,-, dat gedekt
kan worden uit de pot algemene mid-
delen. Door Flieringa werd dit bedrag
bestreden. Volgens zijn berekeningen
(hij was wethouder financiën tot no-
vember 1985) moet slechts op de helft
gerekend worden. Omdat de fiscalise-
ring van de parkeerboetes niet is door-
gegaan ontstaat een gat van een halve
ton. "Door een intensievere controle
van de parkeermeters zal toch een deel
van deze f. 50.000,- worden gedekt"
werd door hem gesteld. Een zienswijze
die niet door alle leden van de commis-
sie werd gedeeld.

Niet onderbouwd
In de voorjaarsnota wordt een tekort

voor 1987 geraamd van f. 172.092,- dat
door een aantal onzekere factoren
wordt verhoogd tot f. 275.00,- waar-
voor dekkingsmiddelen woprden aan-
gewezen. Om dit tekort terug te drin-
gen wordt voorgesteld de rioolrechten
met 4,5%, en de onroerendgoedbelas-
ting (behalve trendmatig)ook nog eens
met 2% te verhogen. Verder zullen de
burgers f. 14,50 per huisaansluiting
voor het af voereffluent dienen te beta-
len. De Strandpachters moeten een ex-
tra bedrag van f. 43.000.— opbrengen,
terwijl geld ontvangen van het Rijk

voor onderwijsvergoedingen, eveneens
moet worden besteed om het dreigende
tekort te dekken.

Volgens Flieringa was de extra ton
(van f. 172.092,- naar f. 275.000,-) to-
taal niet onderbouwd. De verhoging
van de belastingen voor de burgers on-
aanvaardbaar, terwijl de strandbevol-
king, slechts een klein aantal onderne-
mers ook niet gevraagd kan worden
nog eens extra geld op te brengen.
In zijn ogen moeten eerst fundamen-
tele discussies gevoerd worden over
een aantal zaken. Zoals:
• "Is het de bedoeling dat de burgers de
drie miljoen voor de afvoereffluentlei-
ding betalen?",
• "Moet het geld van het Rijk bedoeld
voor onderwijs, niet gereserveerd wor-
den voor onderwijs?"
• "Voor de VVV wordt éénmalig een
bedrag van f. 40.000,- uitgetrokken.
Waar blijft de discussie en de stand-
puntbepaling: Hoe verder met de
VVV".

Bovendien gaf hij te kennen dat ver-
hoging van de onroerendgoedbelas-
ting het laatste redmiddel van een col-
lege dient te zijn. Ook het personeels-
beleid van de gem'eente dient nader
onder de loupe genomen te worden.

Toeristenbelasting
Pim Kuijken (PvdA) uitte ook zijn

bezorgdheid over de lastenverzwaring
voor de burgers. Hij kwam met het
voorstel te onderzoeken of de toeris-
tenbelasting niet verhoogd zou kun-
nen worden. "Een dubbeltje per nacht
meer betekent maar drie kwartjes toe-
ristenbelasting per nacht", bezwaren
ook van deze zijde op de lastenverzwa-
ring voor de Strandpachters en vis-
handelaren. "Na twee slechte seizoe-
nen kan dat misschien uitgesteld wor-
den tot 1988", suggereerde hij.
De VVD-fractie bij monde van Ankie
Joustra liet weten dat er binnenska-
mers in de VVD nog uitgebreid van
gedachten moet worden gewisseld over
de voorjaarsnota en de daarin vervatte
voorstellen. Het kersverse VVD-
raadslid Van Marie had zijn huiswerk
goed gedaan. Van hem kwamen voor-
stellen het hele systeem van leningen
en afschrijvingen eens nader te bestu-
deren, zeker waar het afvoereffluent
betreft.

Ruud Sandbergen (D66) zag evenmin
iets in de lastenverzwaring van de
burgers.

Maar drie kwartjes
Door wethouder Aukema werd naar

voren gebracht dat de voorjaarsnota
eerder gereed was dan het nieuwe col-
legeprogramma, zodat een en ander
misschien niet direct in overeenstem-
ming met elkaar is. Daar staat tegen-
over dat de energiekosten voor de bur-
gers lager zullen wordenrHij had be-
rekend dat men per gezin een bedrag
van f. 38,85 per jaar meer moet betalen,
maar dat de dalende energiekosten
toch nog voor een batig saldo voor de
burgers zullen zorgen. Uiteindelijk be-
tekent het een bedrag van nog geen
drie kwartjes per week voor de Zand-
voorter met een modaal inkomen.
Hij stelde discussies in het vooruit-
zicht over de gevraagde punten, maar
wenste geen beloften te doen. "Ik wei-
ger om net als het vorige college conti-
nu geconfronteerd te worden met de
kreet "Maar er is beloofd"
Verhoging van de toeristenbelasting
kan overwogen worden, maar zal ui-
terst voorzichtig behandeld moeten
worden, omdat het gevaar bestaat dat
Zandvoort het deksel op de neus krijgt
van het ministerie. Voorlopig heeft de
voorjaarsnota gezorgd voor genoeg
discussiestof voor de komende college-
vergaderingen.

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
22 mei 02.48 11.00 15.09 23.50
23 mei 03.31 11.51 15.54 --.--
24 mei 04.20 00.09 04.14 12.37
25 mei 04.57 00.38 1726 13.20
26 mei 05.40 01.24 18.14 14.05
27 mei 06.27 02.13 19.06 14.52
28 mei 07.18 03.01 20.04 15.40
29 mei 08.23 0351 21.06 16.35
Maanstanden. vrijdag 23 mei VM
22.45 uur
springtij: 26 mei NAP + 114 cm
06.01 uur

ZANDVOORT - Tegen drie Zand-
voortse jongens is vorige week proces-
verbaal opgemaakt, omdat zij zonder
geldig plaatsbewijs met de trein waren
meegereden. De jongens, waarvan
twee 19 en één 17 jaar oud zijn hadden
een valse naam opgegeven bij de trein-
conducteur.

Aan de verkeerspolitie, die hen op
het station opwachtte, gaven zij op-
nieuw een verkeerde naam door. Na
ruim een uur te zijn ondervraagd
mochten de heren weer naar huis.

Wachten is op toestemming
GS voor bouw op Stationsplein

ZANDVOORT - Wanneer Ge-
deputeerde Staten van Noord
Holland de reeds gevraagde ver-
klaring van 'geen bezwaar' afge-
ven, dan zal de raad het voorstel
tegemoet kunnen zien op het Sta-
tionsplein achtenvijftig vrije sec-
tor flats te bouwen. De commissie-
leden Publieke Werken en Finan-
ciën zijn in principe accoord ge-
gaan met de voorgestelde grond-
transacties.

Met deze grondtransactie is een be-
drag van f. 1.450.000,-- gemoeid. Wan-
neer GS de gewenste verklaring af ge-
ven, zal de raad zich verder uitspreken
over de voorgestelde vrije sector bouw.
Behalve de achtenvijftig terrasflats
zullen ook twee parkeergerages, ten
behoeve van de flatbezitters, en een
autoshowroom op het Stationsplein
worden gebouwd.
De Gemeente Zandvoort heeft een deel
van deze grond aangekocht van parti-
culieren. De totale kosten van het pro-
ject worden geschat op vier miljoen,
inclusief de bouw van een passage, ook
wel passerei genoemd. De kosten van
het project worden gedekt uit de ver-

koop van de grond en een bijdrage van
het Rijk uit het fonds stads- en dorps-
vemieuwing.

Momenteel loopt er nog een be-
zwaarschrift van de woningbouwver-
eniging EMM tegen de bouwplannen
van de gemeente. Oorspronkelijk zou-
den aan het Stationsplein woningen
in de sociale sector gebouwd worden.
Door de woningbouwvereniging zijn
hiervoor plannen ontwikkeld. Toen
bleek dat de gemeente Zandvoort de
eerste jaren niet over genoeg contin-
genten zal beschikken, werd besloten
over te gaan'tot premie-koop of vrije
sectorbouw. Tegen dit besluit heeft de
woningbouwvereniging bezwaar aan-
getekend. De Gemeente Zandvoort
hoopt nu op een snelle uitspraak van
GS opdat zo spoedig mogelijk met de
bouw kan worden begonnen.

De commissieleden zijn van mening
dat bijzondere aandacht zal moeten
worden besteed aan de uitvoering en
de materiaalkeuze van de passerel. Dit
in verband met het onderhoud.

Geen bezwaren werden door de com-
missieleden geuit bij het voorstel de

grond aan de Van Galenstraat/Boule-
vard Barnaart/Burgemeester Van Al-
phenstraat te verkopen voor een be-
drag van ruim drie miljoen gulden. Op
dit terrein zal een hotel behorend tot
de keten van de Carlton Beach Hotels
worden gebouwd.

Jongsma van Gemeente Belangen
Zandvoort zou graag geïnformeerd
worden over de gekozen 'verkoop/ver-
huur constructie'. Hij wil met name
weten of deze constructie elders wel
goed werkt. Het bouwplan zal veertien
dagen ter visie worden gelegd, alvo-
rens een verklaring van geen bezwaar
bij de Provincie kan worden aange-
vraagd.
Volgens het huidige bestemmingsplan
is de bouw van een hotel op deze drie-
hoek mogelijk, maar overschrijdt het
hotel het toegestane bebouwingsvlak.
Hierdoor wordt een bestemmings-
planwijziging noodzakelijk. De grond
zal door de gemeente worden overge-
dragen in de staat waarin zich deze nu
bevindt, zodat de gemeente hieraan
geen werkzaamheden hoeft uit te voe-
ren. De kosten van de reconstructie
van het kruispunt zijn opgenomen in
het Mabonplan.

ADVERTENTIE

VANDAAG: OPLEIDINGEN VOLGEN IN JE VRIJE TIJD!

Veel vernielingen
tijdens luilak

ZANDVOORT - Tijdens de nacht
van vrijdag op zaterdag, de zogenaam-
de "luilaknacht", heeft de Zandvoortse
jeugd flink huis gehouden. Uit pure
balorigheid werden diverse gebouwen
beschadigd en andere "leuke grappen"
uitgehaald.

Het begon al om drie uur 's morgens
toen werd gemeld dat er een ladder
was gelegd op de treinrails. De politie
heeft de ladder weggehaald zodat deze
geen gevaar voor het treinverkeer
heeft opgeleverd. Om vier stond een
groep van maar liefst 35 man de mu-
ren te bekladden van een bank aan de
Hogeweg. De politie nam drie jongens
mee naar het bureau voor ondervra-
ging, maar zij ontkenden er iets mee te
maken te hebben. Een klein uur later
werden de ramen in gegooid van een

winkel in de Haltestraat, maar bij
aankomst van de politie was er geen
spoor meer van de daders. Vervolgens
hebben een stel jongelui de glasbak op
het Raadhuisplein opgetild en tegen
de telefooncel aangegooid. Ook de tele-
fooncel op de Zandvoortselaan hoek
Kostverlorenstraat moest het ontgel-
den. Er werd ondermeer een raam in-
geslagen.

Tenslotte werden de deuren en de
sloten van de Mariaschool met verf
besmeurd en werd een ruit ingegooid.
Een verkeersbord werd vernield en een
groot aantal papierbakken werden
van de palen gerukt.

Man onwel
ZANDVOORT - Op dinsdag is een

65-jarige Zandvoorter onwel geworden
tijdens het winkelen. De man viel en
liep een gebroken neus op. Hij is met
vermoede hartproblemen vervoerd
naar het Marinehospitaal.

^̂ ^̂ M̂ • flUVt

Zandv
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Soort en plaats
bepalen ontvangst
T~)E autoradio is in de loop der jaren zo ingeburgerd dat er bijna geen
•*-̂  auto meer rondrijdt, die niet van zo'n muziek- en informatiebron
is voorzien. De apparatuur kan variëren van een simpele middengol-
fontvanger tot kostbare FM-stereo-apparatuur, inclusief cassettere-
corder. Zo gevarieerd als de apparatuur is ook de uitmonstering van de
antennes. Men vindt ze gemonteerd op het spatbord, dichtbij de
voorruitstijl, bovenop het dak en ergens aan de achterzijde van de
auto. Er zijn korte en lange antennes, glanzend verchroomd of van
roestvrij staal, maar ook matzwarte antennes komt men tegen. Wat is
nu het beste?
Als een wagen al door Ue fabriek met
een antenne wordt geleverd, dan mag
u aannemen dat hier echt wel de gun-
stigste plaatsing is gevonden, vaak na
uitgebreid researchwerk en het enige
wat u dan nog zou kunnen overwegen
is een gewone antenne te vervangen
door een elektronisch versterkte of
door een motorisch bediende antenne.

Vijf systemen
In grote Innen worden bij de antenne-
typen vijf systemen onderscheiden:
1. Dunne, lange antennes, in de vak-

handel ook opbouwantennes ge-
noemd. Dit zijn dunne, bijna draad-
achtige antennes van onverander-
lijke lengte. Let er op zo'n antenne
aan de voet te verwijderen als u een
wasserette binnenrijdt, anders kan
hy beschadigd worden.

2. Handbediende, mzinkbare an-
tennes. Dit zijn telescopische con-
structies met vier of vijf buissec-
ties, die met de hand in elkaar
kunnen worden geschoven en
dan m de carrossiene verdwijnen.

3. Elektrisch bediende mzinkbare
antennes Met behulp van een
klem elektrisch motortje wordt de
telescoopantenne in- of uitge-
schoven.

4. Dakantennes. Deze kunnen een
staf- of telescoopvorm hebben en
in een meer of minder schuine
stand geplaatst worden. Ze wor-
den met een schroef- of bajonets-
luiting aan de voet bevestigd.
Daktelescoopantennes kunnen
met de hand in het bevestigings-
voetje naar binnen worden ge-
schoven. Ook weer: niet vergeten
voordat u de wasserette bmnen-
njdt.

5. Raamantennes bestaan niet uit
metalen staven, maar uit dunne
draden, die in of op de voorruit of
achterruit zijn aangebracht (niet
afgebeeld).

Wat de ontvangst betreft zijn de
antennes van de groepen l, 2 en 3
- by gelijke lengte - gely'kwaar-
dig. De eenvoudige dunne anten-
ne is goedkoop, maar kunnen wel
extra windgeruis veroorzaken,
ook als de radio niet wordt ge-
bruikt. Bovendien is de kans op
vernieling groot.

De mzinkbare antennes kunnen
worden ingeschoven en uit het oog

verdwijnen, wat de kans op beschadi-
ging verkleint. Uiteraard betekent een
elektrisch bedienbare antenne ook ex-
tra kosten.

Dakantennes bieden het voordeel
dat ze verder van de motor af zijn ge-
plaatst en daardoor minder vatbaar
voor storing door ontsteking, dynamo
enz. Door de stand (mm of meer schui-
ne stand) te veranderen kan een betere
ontvangst worden bereikt. Meestal
geeft een achterwaartse stand met een
hoek van ongeveer 60 graden het beste
resultaat.

Raamantennes doen over het alge-
meen voor de staafantenne onder. De
ontvangstkwaliteit is vooral vaak af-
hankelik van de positie van de wagen
ten opzichte van de zender. Hun enige
voordeel is dat ze bijna onzichtbaar
zijn en geen windgeruis veroorzaken.

Foto 1, 2, 3: goede plaatsen, 4: plaats goed, maar antenne kan zwiepen en
iemand of iets raken.

Autoverkopen stijgen
eerste kwartaal 10%

De RAI heeft dezer dagen het
lijstje van de verkoopcijfers van
personenauto's over het eerste
kwartaal 1986 bekend gemaakt en
dat geeft een voor de autobranche
verheugende stijging van 10.79%
te zien vergeleken met het eerste
kwartaal 1985.
De cijfers lui 1Qofi iqot;
den als volgt 1986 1985

178.092 160.752totaal

Alfa Romeo

Austin Rover

BMW

Citroen

Dacia

1.311

1.539

1.349

1.465

4.721 4.493

9.298 7.487

39 24
kabel door de gehele wagen naar de
ontvanger voorin worden getrokken.
Overigens is de antenne achterop wel
de beste plaats bij niet volkomen ont-
stoorde motoren.

Net zoals er gunstig inbou wplaatsen
zijn, zijn er ook uitgesproken ongun-
stige, zoals het middenvlak van de
mnotorkap, van het dak en van het
kofferdeksel, die ontvangsttechnisch
een volstrekt negatief effect hebben.

Veel aanbod
Door het gevarieerde aanbod is de

goede keuze moeilijk, maar de grotere
antennefabrikanten hebben aanbeve-
lingslijsten, waarin voor elk model
auto wordt aangegeven wat de beste
antenne is. Bijkomend voordeel is dat
bij zo'n specifieke antenne meteen de
juiste bevestiging en het bijpassende
bevestigingsvoetje worden geleverd.

Voor de lengte van de antenne geldt,
dat een kwart van de radiogolflengte
als regel een optimale ontvangst ople-
vert. In het fm- of ultrakortegolfbe-
reik - het belangrijkste gebied bij de
autoradio - is dit zonder meer uitvoer-
baar, want daar ligt dit kwart bij onge-
veer l meter. Daarom zijn de meeste
antennes 90 tot 110 cm lang. Bij de
korte antennes van ongeveer 40 cm
lang is een elektronische versterker
onmisbaar.

Wat de plaatsing betreft het volgen-
de: is er al een voorgeboorde doorvoer
voor de inbouw van een antenne van
fabnekswege aangebracht, benut die
plaats dan. Is er nog geen antennegat
dan komen in principe drie plaatsen
in aanmerking: op het voorspatbord
bij de voorruit, aan de voorrand van
het dak (niet middenop) en aan de ach-
terkant.

De spatbordmontage is voor de doe-
het-zelver het eenvoudigst. Bij monta-
ge op het dak moet van binnen de
hemel worden losgemaakt. Bij monta-
ge achterop heeft men de meeste moei-
te, want dan moet - als hij door de
fabriek nog niet is aangebracht - een

Capririjders
komen bijeen
op Flevohof
/~\P 31 mei en l juni a.s. organi-
^seert de Ford Capri Club Ne-
derland voor de tweede keer het
Internationale Ford Capri Club
Weekend. Dit, vorig jaar zo suc-
cesvolle, festijn zal wederom
plaatsvinden op de Flevohof. Om
12.00 uur zal er gestart worden
met tal van activiteiten rond de
Ford Capri. Alle belangstellenden
maar zeker Ford Capri rijders,
zijn van harte welkom.

De Ford Capri Club, opgericht
in 1984, heeft als doelstelling de
nog aanwezige Capri's in Neder-
land in stand te houden. Voor
haar ruim 300 leden, dit aantal
groeit nog steeds, is er o.a. een
clubblad, een kortingsregeling
voor de aankoop van onderdelen
en festijnen zoals dit internatio-
nale weekend.

De eerste dag zijn er onder meer
sprintwedstrijden en gelegenheid
tot verkoop van onderdelen. Op de
tweede dag is er o.a. om 13.30 uur
een Concours d'Elegance gepland.
Dit is een wedstrijd waarbij alles
draait om de meest elegante auto
én inzittenden.

Tentoonstelling van Mercedes
N het kader van het eeuwfeest van de

I automobiel organiseert Mercedes-
Benz Nederland B.V. in de maand mei
een unieke tentoonstelling met het
thema „100 jaar automobielontwikke-
ling".

De tentoonstelling wordt gehouden
in de showroom van het hoofdkantoor
te Utrecht en duurt van 12 tot en met
29 mei. De openingstijden zijn dage-
lijks behalve op zondag van 10.00 tot
17.00 uur, toegang gratis.

Er zijn een aantal topmodellen uit
de Mercedes-geschiedems te bewonde-
ren, waaronder de allereerste auto ter
wereld, de Benz Motorwagen, een drie-
delig voertuig met gasmotoraa'ndrij-
ving, waarop Karl Benz in 1886 patent
verkreeg. Van Daimler staat er uit
hetzelfde jaar de Motorkoets.

Andere interessante modellen uit
het tentoonstellingsprogramma zijn
de Mercedes-Benz Formel Rennwa-
gen W 125 uit 1937, de Mercedes-Benz
W 196 Rennwagen Monoposto uit
1955, de Mercedes 300 SL coupe met
vleugeldeuren, de Mercedes 600 Li-
mousine, de Mercedes C 111 wereldre-
cordwagen, de 450 SLC in rally-versie
en de Benz K 70 vrachtwagen.

Ook de speciale Mercedes 190, die ter
gelegenheid van het honderdjarig be-
staan door Karel Appel is beschilderd,
ontbreekt niet.

Het hoofdkantoor van Mercedes-
Benz Nederland B.V. is gevestigd aan
de Reactorweg 25 te Utrecht op het
industrieterrein Lage Weide en is be-
reikbaar via de snelweg A2 Utrecht-
Amsterdam, afslag Lage Weide/-
Utrecht West.

Met dit klassieke model Mercedes-Benz W196 boekte de befaamde Argentijn-
se coureur Juan Manuel Fangio (weet u dat nog?) in de jaren 1954 en 1955 12
Grand Prix-overwinningen en werd twee maal wereldkampioen. De auto is voor
weinig geld als model te krijgen bij speelgoedwinkels.

Daihatsu 1.860

Fiat 12.451

Ford 19.574
waarvan Ford
Europa 19.556

FSO 93

General Motors 31.023

waaran Opel 30.957

Honda 3.473

Hyundai 324

Jaguar 153

Lada 3.306

Lancia 801

Mazda . 7.467

Mercedes-Benz 4.329

Mitsubishi 4.470

Nissan 7.287

Peugeot/Talbot 10.21

Porsche 96

Renault 9.764

Saab 880

Seat 1.620

Skoda 1.265

Subaru 1.341

Suzuki 4.034

Toyota 8.303

Volkswagen/Audi 17.756

Volvo 9.008'

Zastava 261

1.203
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19.713
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Opel en Ford zijn duidelijk koplo-
pers gebleven, maar hebben geen deel
gehad aan de stijging over de gehele
linie. Integendeel, beide merken heb-
ben zelfs een overigens geringe terug-
gang geboekt.

Van de grotere merken hebben voor-
al Fiat, Peugeot Talbot en
Volkswagen/Audi hun marktaandeel
kunnen verbeteren. Fiat ging 33,44%
vooruit, Peugeot Talbot 28,23% en
VW/Audi 27,33%. Ook bij Mazda
(+48,92%) en Citroen (+24.19%) zal
men ongetwijfeld tevreden zijn.

Renault heeft minder reden tot jui-
chen. Daar immers gingen de verko-
pen in vergelijking met het eerste
kwartaal '85 met 10,48% omlaag ter-
wijl de totale verkopen juist met 10% i
stegen. l

Onder de kleine merken zien we ver- '
houdigingsgewy's grote stijgingen bij
Skoda (+97,35%), Lada (+54,78%) en
Daihatsu (+53,98%). l

DE PEUGEOT 505 SX SELECT
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Er is nu opmerkelijk nieuws voor liefhebbers van een auto onderhoudskosten (grote onderhoudsbeurt om de 20.000 km), maar u betaalt voor deze exclusieve Peugeot 505 SX Select slechts
met allure. De Peugeot 505 1,8 is
luxueuze extra's.

< uitgerust met een aantal

Deze speciale 505 heelde 505 SX SelecL Een opmerkelijke

Een raspaardje dat in een oplage van slechts 600 stuks
verschijnt en dus een snelle beslissing noodzakelijk maakt

auto met een benzinemotor van 90 DINpk, 5-versnellingsbak, behoren alle genoemde extra's.

Met recht een
onverwachte ontdek-

Tot de standaarduitrusting van de Peugeot 505 SX Select Icing. Ervaar het zelf

laag brandstofverbruik (1:15,9 bij 90 km/u constant*) en lage
tijdens een comforta-

Met al deze extra's zou de auto f 32.495,- moeten kosten bele proefrit
f291995;
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Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.
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Voor een vrijblijvende prijsopgave:
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FAMILIEBERICHTEN
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(®* >9 mei 19Hi-l(18(i $$

^ Jaap Moll
£nri

Dina Moll-Keur
^ zijn op 29 met 10 jaar getrouwd

fe li hout van harte welkom op de dag zelf.

^\
Namens kinderen en
kleinkinderen

2lN Potgieterstraat .U
^ 20-11 PB Zandvoort

;-«&

Enige en Algemene Kennisgeving.

Op lö mei is van ons heengegaan mij'n lieve moe-
der, schoonmoeder, onze lieve oma en zuster

Tante Pie
Petronella Maria van der Veld

weduwe van S. C. Draijer

op de leeftijd van bijna 87 jaar.

De crematieplechtigheid heeft op 17 mei in fami-
liekring plaatsgevonden.

Zandvoort 16 mei 1986.

W. Draijer,

Kostverlorenstraat 109.
2042 PE Zandvoort.

Voor de vele blijken van belangstelling, bloemen en de
hulp van alle vrienden, bij het overlijden van Joey Fa-
neyt, wil ik hierbij iedereen van harte bedanken

Lia van Niel

Zandvoort
Mei 1986.

Op weg naar

RIJBEWIJS A

en B

met AUTO en

MOTOR-
RIJSCHOOL

Frans v. Sprang
Voor informatie

tel. 02507-14946

Woonruimte
aangeb.

Geschikt v. 1 pers.
Best. uit slaapk.,
woonk. met
keukenblok +
koelkast, douche,
toilet.

Tel. 17279.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

Gemeentelijke studiebijdragen Zandvoort
Voor het studiejaar 1986-1987 is het mogelijk een tegemoetkoming in de
studiekosten te krijgen van de gemeente Zandvoort-

Wie komen in aanmerking? '
Inwoners van de gemeente Zandvoort waarvan het gezinsinkomen minder
bedraagt dan bruto / 34.000,- per jaar

Hoe hoog is de studietoelage?
De toelage is m de regel een vast bedrag en afhankelijk geste. J van de te voh
gen opleiding en de gemaakte kosten.

Voor welke opleidingen?
Het voortgezet onderwijs zoals lavo, mavo, havo, vwo, lbo, vbo, mbo, dag- of
avondschool voor volwassenen en pa liculiere instituten die door het rijk wor-
den erkend of worden gesubsidieerd.
De regeling geldt niet voor o a basisonderwijs, hoger beroepsonderwijs en
universiteiten

Waar en wanneer aanvragen?
Vóór 15 september moet een aanvraagformulier worden ingediend bij de af-
delmg onderwijs c a. Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Vanaf heden zijn ter ge-
meentesecretarie bij genoemde afdeling de aanvraagformulieren verkrijgbaar
Meer informatie kunt u telefonisch verkrijgen onder nummer (02507) -14841
toestel 138.
Het is ook aan te raden bij de provincie en het rijk een studietoelage aan te
vragen Daarvoor kunt u schrijven naar Gedeputeerde Staten van Noord-Hoh
land. Dreef 3. 2012 HR Haarlem en naar het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen. Kempkensberg 4, 9722 TB Groningen.

Aanvraagde bouwvergunningen
53B86 Burgemeester van Alphenstraat 59 - glazen pui trappenhuis
54B86 Burgemeester van Alphenstraat - 40 woningen
55B86 Badhuisplem 7 - wijziging indeling
56B86 Raadhuisplem 3 - aanbrengen trap

Men kan deze aanvragen inzien bi| de afdeling Bouw- en Wonmgtoencht op dinsdag-
en vrijdagmorgen van 8 30 tot 1 2 30 uur gedurende een week na verschijnen van dit
blad
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeester en wethouders Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting) ook al is er bezwaar ingediend
Verder is het mogelijk dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde
Staten nodig is

24B86 Brederodestraat 120
29B86 Boulevard Barnard/Paulus Loof
Louis Davidsstraat, Strandweg

Verleende bouwvergunningen
- oprichten tochtportaal

- plaatsen telefooncellen

Zij die menen dooi een vergunning rechtstreeks in hun belang '9 zijn getroffen.
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort. postbus 2.
2040 AA Zandvoort

Bentveldweg 9
Verleende kapvergunninfen

- 1 boom

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort. postbus 2.
2040 AA Zandvoort

Opheffing taxistandplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten de drie taxistandplaatsen aan
de noordzijde van de Louis Davidsstraat ter hoogte van apotheek Mulder, aan-
geduid met bord 54a met Bijlage II van het Reglement Verkeersregels en
-tekens op te heffen
BIJ de beschikbaar komende parkeervakken zullen parkeermeters worden ge-
plaatsL
Zulks geschiedt op basis van de Parkeermeterverordenmg

De desbetreffende besluiten liggen Ier inzage op de afdeling Algemene Zaken van
het raadhuis Swaluestraat 2 alhier
Hel raadhuis is opengesteld van 08 30 tot 1 2 30 uur

Kustvervuiling door olie
Met ingang van 22 mei 1986 ligt voor een ieder ter inzage het ontwerp van de

cobrdinatieregeiing voorde bestrijding van verontreiniging door olie van
de kust.

Inzage van genoemde ontwerp-regelmg kan worden verkregen op werkdagen tus-
senOS 30 uur en 12 30 uur bij de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie,
Swaluestraat 2

Zandvoort, 22 mei 1986

De Poio Coupé Sprinter heeft alles wat je van 'n sportieve auto mag
verwachten. Een grille met dubbele koplampen, 'n sportstuur, brede
165 SR banden metlichtmetalen velgen en 'n fraaie striping.

Bovenal is de Polo Coupé Sprinter een echte Volkswagen.
En dat betekent, dat-ie beschikt over onafhankelijke wielophanging,
'n zelfcorrigerende stuurinrichting en 'n solide kooiconstructie.

Voorzieningen die niet gebruikelijk zijn voor een auto in
deze prijsklasse. Maar als ze voor alle andere Volkswagen-
modellen gelden, waarom dan niét ook voor onze Polo? Veiligheid
staat per slot van rekening voorop. Zeker in het geva van een extra
sportief model als de Polo Coupé Sprinter.

Waar u bij deze Polo ook op kunt rekenen is een jaar
algehele garantie (zonder kilometerbeperking), drie jaar lakgarantie
en maar liefst zes jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van
binnenuit. Dit voor alle zekerheid.

Tel daarbij op de tijdelijk extra aantrekkelijke prijs van
f 19.400,- (normaal zou u f 21.810,- betalen). En we weten zeker dat
u nauwelijks kunt wachten om een proefrit te maken.
Voor het adres van de dichtstbijzijnde Volkswagen-dealer belt u

het volgende nummer: 020-867351.

Volkswagen.Wie anders?
Afgebeeld de Polo Coupé Sprinter va. f 19.400,-. Er is al een Polo v.a. f 16.150,-. Inclusief BTW, exclusief f 385,- afleveringskosten. Wi|zigingen voorbehouden.

Audi V-A-G Auto Strijder B.V.
Burg. v. Alphenstraat 102, 2014 KP Zandvoort. 02507-14565.

^

ZOMERPLANTEN
voor TUIN en BALKON

Kwekerij
P. van Kleeft Groot assortiment o.a. PETUNIA,

AFRIKANEN, BEGONIA, BALSEMIENEN e.d.

Van Stolbergweg 1,®
Zandvoort - Tel. 17093

GERANIUMS
ii

hangend en staand.

Div. soorten BLOEM- EN BALKONBAKKEN
Bemesting POKON, WOLF, ASF en GARDENA
KAMERPLANTEN, GEREEDSCHAPPEN,
TUINARTIKELEN, VASTE PLANTEN in pot.

£r̂ -«*«>*<»*#^̂

KOOP VERSER bij VAKMAN

SLAGERIJ
G. ZWINKELS
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 12175

Joegoslavische specialiteit
Cevapcici Burgers 5 halen 4 DGt3lGII

Gemarineerde Spare Ribs 1 kg 10,95

Zigeuner Snitzeis 500 gr 7,95

Kruiden Salami 100 gr 2,45

Paandeworst
500 gr

6,25
Kiwisalade

150 gr

2,40

Beierse Braad-
WOPSt
500 gr

6,95
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• Lekkere
hamsalade

• Niet te
teveel

tweewekelijkse rubriek
over wonen met

«.tips voor
woninginrichting

•~ informatie over
fiandige producten m
en rond het huis

• - ontwikkelingen en
_ trends m goed en
," voordelig wonen

Ij bijdragen, tips en
ij ideeën zenden aan

Ledactie
j weekmedia
E postbus 51
11180 AB
B amstelveen

informatie over
advertenties
tel. 020-562 2230

£i
Kleurrijke kubussen
fleuren Rotterdamse
binnenstad op
OVER DE BLAAK, één van de drukste verkeersaders in

Rotterdam, bevindt zich een viaduct dat afwijkt van de
traditionele visie van zo'n overspanning. Kenmerkend is dat
het op een heel bijzondere wijze 'gestoffeerd is', namelijk door
paal- of kubuswoningen, ontworpen door de Amsterdamse ar-
chitect Piet Blom. De kleurrijk geschakeerde kubussen doen
vele wenkbrauwen fronsen, maar zetten ook aan tot glimla-
chen. Rotterdam had dit nodig: Een glimlach in het hartje stad.

door René Papavoine

De brand die volgde op het Duitse
bombardement van 14 mei 1940, vaag-
de de gehele binnenstad van Rotter-
dam weg. Het hart was 'eruit gerukt',
duidelijk gesymboliseerd door het
beeld van Zadkin. In het basisplan
voor de wederopbouw in 1946 richtte
het ruimtelijk beleid zich voorname-
lijk op bedrijven, warenhuizen en der-
gelijke gebouwen. De activiteiten tóen
waren er op gericht 'om een gezond en
grootschalig werkklimaat te schep-
pen'. De woonfunctie m de binnenstad
kreeg nauwelijks of geen aandacht.
Bovendien loste het tekort aan woon-
ruimte zich op door de vele (aange-
bouwde) buitengemeenten.

Mede door de technische ontwikke-
lingen verplaatsten de haven en in-
dustne zich steeds meer naar het wes-
ten, naar buiten de stad en wat er aan
huizen in de binnenstad overbleef ver-
pauperde en 'lag er schandalig bij'. De
functie van de stad werd niet alleen
een maatschappelijk probleem, maar
ook een politiek. Rotterdam bleef ge-
kenmerkt als werkstad.

Stadsvernieuwing kreeg vanaf 1974,
na wisseling in de gemeenteraad, de
hoogste prioriteit. Men realiseerde
zich dat door scheiding van stedelijke
functies als wonen, werken en uit-
gaan, de samenhang van de stad verlo-
ren ging. Onderdeel van die 'gezichts-
verandering in hartje Rotterdam' zijn
onder andere de paal-, kubus- of
boomwoningen, het zogenoemde
'Blaakse Bos'.

Onwennig is het wandelen in 'Het
Blaakse Bos', alsmede in de kubus zelf,
wél! Bij iedereen die de boomwoningen
van buiten ziet rijst de vraag: Hoe ziet
dat er van binnen uit? Eén van de
bewoners, Ed de Graaf, heeft zijn huis
opengesteld om belangstellenden de
kans te geven zo'n kubuswoning van
binnen te kunnen bekijken.

Schuine wanden
Eenmaal binnengekomen blijken de

wanden inderdaad schuin te lopen; op
de woonverdieping 'naar buiten toe'
en bij de andere twee 'naar binnen'.
Voor een aantal mensen kunnen de

ruimten beklemmend werken en zelfs
evenwichtsstoornissen teweeg bren-
gen. Anderen zijn daarentegen en-
thouhiast. Een kort bezoekje in de wo-
nmg geeft natuurlijk een bepaalde m-
druk, maar misschien zou het beter
zijn als men hier een tijdje kon vertoe-
ven. Het is nu éénmaal anders en wen-
nen kost wat tijd. Doch de eerste in-
drukken blijven interessant. Zo ook
die van de bezoekers.

Die variëren van 'apart en mooi', tot
'de typische Hollandse trutterigheid'
van bouw. De vraag: 'of men hier zou
willen wonen?' spitst zich voorname-
lijk toe op 'het moeilijk kunnen innch-
ten'. Traditioneel inrichten, met be-
kende rechte wanden en hoeken, is er
hier niet bij en vergt daarom veel fan-
tasie en creativiteit van de bewoner(s).

De boom-, kubus- of paalwoning
kenmerkt zich door zijn eigenaardige
vorm: een gekantelde kubus op een
brede paal. Abstract gezien een boom.
De paal heeft twee verdiepingen. Be-
neden is een berging en daarboven de
entree. Via een inwendige of uitwendi-
ge trap, afhankelijk van de variant,
komt men in de entreeverdieping.
Sommige woningen hebben een win-
kel onder zich. Deze variant heeft een
gezamelijke uitwendige toegangstrap.
De palen kennen dus drie varianten.
De kubussen daarentegen zijn iden-
tiek, zij het dat sommige gespiegeld
zijn uitgevoerd.

Via een (hardhouten) trap komt
men in de kubus. De woning bestaat
uit drie verdiepingen: Onderin de
woonverdieping, dan de slaapverdie-
ping en bovenin de zolder. De woon-
verdieping heeft de vorm van een drie-
hoek met weglopende wanden. In één
hoek is de keuken/eethoek gesitueerd.
De punt naast het toilet en de berging-
kast kan bijvoorbeeld worden gebruikt
als studiehoek. De rest van deze ver-
dieping kan worden gebruikt als
woonruimte. Via een ronde trap met
open rondingen m de leuning komt
men op de slaapverdieping.

De slaapverdieping heeft twee
slaapkamers (in de modelwoning is de
wand tussen deze kamers wegge-
haald), een badkamer en een hal die
uitmondt in een halve meter hoge
vlonder. Op deze slaap-verdieping lo-
pen de meeste wanden toe, zoals op een
zolderkamer. De loopruimte is dus

minder dan het vloeroppervlakte
groot is. Verder is de badkamer uitge-
rust met een Iigbad. Via de vlonder
kan men naar de zolderverdieping.

De zolderverdieping is één ruimte
met de vorm van een piramide en
heeft een open verbinding met de on-
derliggende verdieping. Deze ruimte
heeft veel ramen (negen stuks) en dus
veel licht, maar ook veel warmte als de
zon schijnt. Dezolderruimteheeftdan
ook veel weg van een serre.

Zoals eerder aangestipt, vormt het
inrichten een probleem, immers door
de schuine wanden en de dnehoeks-
vorm is het niet mogelijk om zomaar
traditionele meubels te gebruiken.
Ook het plaatsen kasten en wandmeu-
bels kunnen de bewoners voor heel
wat hoofdbrekens zorgen, omdat deze
(ook de meubels) nauw moeten aan-
sluiten met de wanden, om het vloer-
oppervlak optimaal te kunnen benut-
ten. Verder is 'de kolom' op de eerste en
tweede verdieping al gauw een sta-in
de-weg. Kortom: interieur voor avon-
turiers, de doe-het-vooral veel-zelfers
en de creatieven onder ons. Een uitda-
gende klus.

Een uitdagende klus was het ook
voor de architect Piet Blom. In 1977
kreeg hij, samen met Patrimommms
Woningstichting, opdracht voor een
onderzoek naar de mogelijkheden voor
een voetgangersverbinding tussen het
plein voor de bibliotheek, ontworpen
door de architect Bakema, en het oude
Havengebied aan de andere kant van
de Blaak. Dit resulteerde in een via-
duct met daarop 38 paalwoningen, ge-
bouwd van 'puur kermis'. Verder zijn
er winkeltjes en marktkraamstallin-
gen (studio's), de Akademie van Bouw-
kunst en diverse kleine en grotere be-
drijfsruimtes en horecabedrijven. De
Blaaktoren (in de volksmond 'Potlood'"
of 'Kabouter Puntmuts') en de zoge-
noemde Zuid-flat behoren ook tot het
project.

Vraag is alleen, of aan de hamvraag
van toen "Hoe krijgt men de argeloze
voetganger zo ver, dat hij/zy vrijwillig
een oversteek maakt", wel voldaan i.s'J
De stichting 'Het Blaakse Bos' stelt tot
en met 3 november de KIJK-KUBUS,
aan de Overblaak 70, open voor pu-
bliek. Verder geven fotopanelen, ma-
quettes en de videoproductie 'Oude

Haven. Nieuw Gezicht' de bezoeker
enig inzicht in het ontstaan en verknip
van het project \an Piet Blom

Men kan maandag tot en met vnj-
dag van 10.00 tot 17 00 uur terecht en
zaterdag en zondag van 11 00 tot 17 00
uur. De toegangsprij.s bedraagt f 2.50
per persoon.

RECEPT: hamsalade
I N ONS I .AND word'-n de rncesU- K'

konklt' hammen m fabr ieken bereid
Klechts een enkele slager tookt de
hammen DOK />'!! en de prijs die u voor
een dergel i jke ha r r i moet neerle(/^en is
meestal vuj |KXI« 'Joi I I smaak l d ie /'•!(
^eiookteen gekookte ham van de sla-
ger vee! lekk ' - rder dan ham die int de
labnek komt Dat is //-ker het « ' ' •• i l
wanneer de slager de ham m» l het
been ei m lookt en kookt want, daar-
door is de smaak pittiger en het v lee ,
sappiger
Henodigheden
4 of (i appels (Jonathan)
I citroen
275 KI ham of boterham w or.st
l klem bl ik je bleekselderij
100 K< kiia-s
room
mayonaise
peterselie
l krop sla

De appelen naar verkie/mg al of
niet .schillen en er een \<x.ir garnering'
achterhouden '/A- van de k lokhu i / en
ontdoen en m .smalle reepjes of blokjes-
.snijden Direct met rntoensup be-'
druppelen om het bruin worden te'
voorkomen De ham of boterham w o r s t ,
in blokjes \erdelen De bleekselderij i n '
stukjes .snijden Wat room/".onder toe-'
voeging van su iker st i j f kloppen en'
met enige lepels ma>oriai.sc vennen--
gen Het appel-hammengsel erdoor'
roeren Deze salade met peterselie gar- ,
neren.

Het geeft een aardig effect om de .sla '
verder te gameren met schijfjes appel
waar het .schilletje nog aan /.H Ver- .
gLft niet deze dunne .schijfjes appel
van tevoren met citroensap te bedrup-
pelen

Behangen kunnen de kinderen zelf
HET BEHANGEN van een tienerkamer gebeurt tegen-

woordig door de kinderen zelf. Zeker tijdens de lange
zomervakantie is het misschien tijd voor een grote op-
knapbeurt. Voor dat men echter aan de gang gaat moetje
goed weten wat je doet. Vraag desnoods een vriend of
vriendin om te helpen. Met de volgende practische tips
kom je een heel eind.

Eerst wordt er behang uitgezocht. Hoe weet je nou hoe-
veel rollen je moet kopen?. Dat is makkelijk uit te rekenen
Men moet ervan uitgaan dat een behangrol 10 meter lang
is en 53 cm breed. Laten we eens aannemen dat de kamer
2,60 meter hoog is. Dan gaan er dus 3 banen uit een rol
Wat er van overblijft kan men boven deuren en ramen
kwijt.

Men telt het aantal banen van plafond tot aan de plint:
daarbij ga je uit van 50 cm brede banen. Dat aantal deel je
door drie en dat rond je af naar boven. Tel je bijvoorbeeld 13
banen, dan neem je 5 rollen behang. Kom je op 17 banen,
dan heb je 6 rollen nodig. Anders vraagje het even aan de
verkoper. Koopt men verschillende soorten behang, dan
zal je natuurlijk per wand (per soort) moeten uitrekenen.

Als je de rollen behang koopt, zitten ze meestal in cello-
faan. Onder dat plastic zit als 't goed is een papiertje dat ze
een verwerkingsvoorschrift noemen. Daarop staan 'aan-
maakcode' -nummers of -letters vermeld. Die moetje goed
controleren: ze moeten van alle rollen gelijk zijn. anders
kan er kleurverschil in voorkomen. Vraag voor de zeker-
heid in de winkel nog even of de aanmaakcode van alle
rollen hetzelfde is. Heb je de verpakking eraf gehaald, dan
lees je de achterkant van het papiertje. In de eerste regel
staat meestal dat de wand schoon, strak en vast moet zijn.
Dat houdt dus m, datje het oude behang eraf moet halen.
Je kan bij de behangwinkel een stoomapparaat huren om

het oude behang eral te halen, rnaar al.sje geld wilt bespa^
ren. neem je gewoon een lauw /eep.sopje Daarna neem je'
de wand af, even laten intrekken en je kunt het oude
behang met een oud plamuurmes verwijderen. Zitten er|
meerdere lagen op de muur. dan doe je het nog een.s overj

En dan nu het leuke werk! Daan. oor heb je wat gereed-
-schap, plak.sel. een behangtafel leen je bij de behangwinkel
en thuis kijk je of je kunt vinden wat je aan gereedschap
nodig hebt. Ander.s maak je een boodschappenlijstje van
watje nog moet hebben. In elk geval een msmeerborstel en
een borstel orn het behang aan te drukken, en die moet heel
schoon zijn. Verder een flinke .scherpe schaar of een af-,
breekmes. Het afsnijden bij plafond en plint gaat makke-
lijker als je een stukje hardboard bij de hand hebt. waar-
langs je het overtollige behang strak kan afsnijden Als je
bijvoorbeeld een vertikaal streepje-sbehang hebt gekocht,
moetje ervoor zorgen dat het ook recht op de muur komt.
Dat kun je heel precies uitmikken met een schietlood .

In de behangwinkel kunnen ze je ook vertellen welk!
plaksel je nodig hebt voor het gekozen behang. Op het
pakje staat altijd aangegeven hoeveel water je bij het
poeder uit het pakje moet doen. Gebruik een schone em-
mer. Eerst water in de emmer, dan strooi je er poeder in.
Strooi niet te vlug want dan krijg je klonten. Al.s je het
plaksel de avond tevoren aanmaakt, weetje zeker dat het
poeder goed is opgelost. Strijk de banen behang vooral niet
'te' vet in met plaksel: het is beter als een dik plaksel dun
uitstrijkt. Gebruik je teveel, dan zie je straks allemaal
bulten m het behang. By het instrijken van de baan moet
je vooral goed op de zijkanten letten. Als daar te weinig of
geen plak zit. gaan de naden openstaan en kan het moeilijk
zijn om die dan nog dicht te krijgen. Oh, ja , haal plaksel-
vlekken direct (voorzichtig) van het behang af zodra het op
de muur zit, want vlekken op het behang is geen gezicht

Achterweg 24
OPEN HUIS

zaterdag 24 mei van 14.00-16.00 uur.

GEZELLIG PARTERRE
APPARTEMENT MET

ZONNIGE TUIN EN
GARAGE

Indeling: woonkamer met open keuken,
slaapkamer, douche en toilet.

Vraagprijs ƒ 85.000,-k.k.
Inl. mak. o.g.

H. W. Coster b.v.
Telefoon 15531

Instituut de Korte
WIM VAN DER STRATEN, DIRECTEUR
aangesloten bij de VAKOS en de NVvV
een vertrouwd adres voor de opleiding

schoonheidsspecialist(e)
(Opleiding voor erkende STIVAS-diploma's)

pedicure - manicure
visagiste - sportmassage

Aanvang nieuwe cursussen in
aug.-sept. a.s.

Vraag gratis studiegids, tel. 020-233994, Nic.
Witsenstraat 5, 1017 ZE Amsterdam-C.

PERSCOMBINATIE N.Y
is de uitgeefster van de dagbladen Het Parool, de Volkskrant en Trouw,
en een aantal nieuws- en huis-aan-huisbladen, met name in de regio N. Holland.

De afdeling Opmaak is een onderdeel van de sector Pagina produktie van
het Produktiebedrijf.

In verband met onder andere de overname van de zogenoemde Hoornse
produkties, groei dagbladen en arbeidstijdverkorting ontstaan er op
genoemde afdeling acht tijdelijke vacatures, waarvan zes in een
2-ploegen-en twee in een 4-ploegendienst, voor de functie van

OPMAKER (m/v)

FUNCTIE
De opmaker is voornamelijk belast met het samenstellen (opmaken) van
advertenties, redactie- en advertentiepagina's ten behoeve van onze
dag-, nieuws- en huis-aan-huisbladen. De opmaakwerkzaamheden
worden in ploegendienst verricht. De functie heeft een tijdelijk karakter,
dat wil zeggen dat beëindiging ervan afhankelijk is van het tijdstip waarop
eventueel pagina-opmaakbeeldschermen worden ingevoerd. Naar
verwachting zal de functie derhalve minimaal ongeveer 2 jaar vervuld
dienen te worden.

FUNCTIE-EISEN
Voor deze functie zoeken wij kandidaten die grafisch gediplomeerd zijn of
in het bezit zijn van twee zogenoemde SBO-certificaten dan wel in
opleiding zijn daarvoor. Het bezit van het certificaat
papiermontage/vormvervaardiging of daarmee vergelijkbare kennis
verdient hierbij de voorkeur.

ARBEIDSVOORWAARDEN
De functie is ingedeeld in functiegroep IV/V van de CAO voor het Grafisch
Bedrijf in Nederland. De beloning geschiedt conform de rekenregels voor
de beloningsopbouw van ploegendienst-medewerk(st)ers binnen het
Produktiebedrijf.
Het bruto weeksalaris voor een twee-ploegendienst is ƒ 772,67, voor een
vier-ploegendienst ƒ 789,91.

Verdere inlichtingen over de functie kunt u verkrijgen van de heren W.
Berg en L. Tuin, coördinatoren Uitvoer, telefoon 020-5622407.

Belangstellenden wordt verzocht hun schriftelijke sollicitatie vóór 28 mei 1986 te sturen
naar Perscombinatie N.V., t.a.v. de heer R. W. Schets, afdeling Personeelszaken,
Wibautstraat 148-150, 1091 GR Amsterdam.

GEVRAAGD

oud
verpleegster
die voor mijn moeder in

Zandvoort het
avondeten wil

klaarmaken en met
haar samen gebruiken.

Tel. 020-845577 of
132614.

Te huur per
1 juni

zomerhuis
600,- incl. gas,

licht, water
Br. ond. nr. 74439

bur. v. d. blad.

Goed verzekerd bij
Aegon

Assurantiekantoor
A. M. Folkers

voor al uw
verzekeringen

Reis-,
annulenngskosten
en bromfietsverze-

keringen worden di-
rect

aan u meegegven.

Gasthuisstraat 4,
tel. 13283.

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestr 7 - Zandvoort
Tel 02507 - 1 23 27

Uw adres voor.

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

FOTO QUEUE
Compleet

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

BELANGRIJKE VEILING VAN

en ZILVI
HOTEL

te

op zondag 25 mei 1986 zal ten overstaan van H. Terhoeven,
gerechtsdeurwaarder te Haarlem, publiek bij opbod worden

verkocht,

een keur aan zilveren en
gouden objecten en sieraden.

Gouden objecten zoals parfumflesjes 46 stuks, colliers, naaigerei,
ringen, horloges vele hiervan bezet met edelstenen en brillianten,

art-deco en antiek.

Zilveren objecten en juwelen waaronder kandelaars, parfumflesjes.
chocoladekan, biedermeier fruitschaal met kristallen bak,

broodmanden, gebruiksartikelen, lepeltjes, compleet bestek
bestaande uit 218 delen, serviezen en juwelen zoals colliers,

armbanden, hangers waarvan vele antiek.

BEZICHTIGING zondag 25 mei 1986
v.a. 11.00 uur en dezelfde dag.

VEILING zondag 25 mei 1986 aanvang 15.00 uur.

Veilingmeester J. J. Ph. v. d. TAK
jelek bv. Haarlem.



IMDAAG

Vanavond worden de eerste van
een lange rij filmsterren ontvangen
in Zandvoort. Want vanaf vandaag
zit FilmNet Abonneetelevisie ook
hier op de kabel.

FilmNet is een net dat niet zo af
en toe, maar gewoon elke avond
goede programma's op tv brengt.

FilmNet is namelijk het eerste
en enige tv-net, dat alleen recente
speelfilms, exclusieve series en leuke
kinderprogramma's uitzendt.

Met een abonnement op
FilmNet kan iedereen z'n favoriete
speelfilms zien: romantische
films, komische films, dramatische

films, actiefilms, griezelfilms, maar vooral
recente films.

FilmNet heeft een exclusief contract
met de grootste Amerikaanse filmmaat-
schappijen. Daardoor zijn de beste films
het eerst op FilmNet te zien, ver voor ze
ooit op de gewone netten komen (maar
meestal komen ze daar helemaal niet).

FilmNet is ook een geheel nieuwe
manier van tv-kijken.

Al die films worden namelijk meer-
dere meden en op steeds verscnillende
dagen en tijden uitgezonden.

Zo krijgt iedereen de kans om de
film van z'n keuze te zien op het moment,
dat hem of haar het beste uitkomt.

INTERESSE IN FILJVINET?
BEL GRATIS O6-O3O3.

Als u geïnteresseerd bent in
FilmNet en meer informatie wilt, bel
dan gratis 06-0303.

Elke dag, ook in het weekend,
zitten daar tot 23.30 uur mensen, die
u alles over FilniNet kunnen
vertellen en die u graag antwoord
geven op al uw vragen. Op hetzelfde
nummer kunt u zich
zelfsprekend ^̂
ook direct op- f fit
geven voor f ml
een abonnement.

ELKE AVOND DE BESTE FILMS OP TV, Nlï OOK IN ZMNDVOOKT;
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ZANDVOORT - In de tweede
helft van mei zal door het Bureau
WVG (Wet Voorzieningen Ge-
zondheidszorg) in Zandvoort een
onderzoek worden gestart. Dit zo-
genaamde 'behoefte' onderzoek
wordt verricht naar de wensen die
er onder de inwoners leven op het
gebied van zorg-, hulp- en dienst-
verlening. Ongeveer vijftig inwo-
ners zullen thuis bezocht worden
door de enquêteurs. terwijl
twaalfhonderd inwoners verzocht
zal worden een schriftelijke vra-
genlijst te beantwoorden.

1,' De gemeente Zandvoort is. evenals
de andere gemeenten m liet Gewest
Kennemerland. momenteel bezig met
de voorbereiding van een gemeentelij-
ke Gezondheidszorgplan in het kader
van de experimentele invoering van de
Wet Voorzieningen Gezondheidszorg
in Kennemerland. Behalve Kenne-
nierland zijn voor deze nieuwe wet ook
de regio Eindhoven en de provincie
Limburg aangewezen als 'experimen-
teel gebied'.
Essentieel in de WVG is, dat nu voor
de eerste maal de gemeente de be-
voegdheid krijgt om een eigen plan te
maken voor de gemeentelijke gezond-
heidsvoorziemngen. Concreet zijn dit
huisartsen, tandartsen, apotheken,
fysiotherapeuten, kruiswerk, wijkver-
pleging consultatiebureau, en verlos-
kundigen.

In kader van gezondheidszorgplan

Onderzoek start naar behoeften in
sector zorg- en dienstverlening

De gemeente kan dus in het kader
van deze wet ingaan op de gewenste
samenwerking tussen al de voorzie-
ningen en de werkers in de eerste lijn
gezondheidszorg (artsen, tandartsen
etc.) maar ook de samenwerking tus-
sen de gemeentelijke voorzieningen en
bijvoorbeeld de algemene ziekenhui-
zen en verpleeghuizen.

Daarnaast biedt dit experiment de
mogelijkheid om ook het algemeen
maatschappelijk werk en de gezins-
zorg bij deze planning te betrekken. In
deze nieuwe planningswet voor de ge-
zondheidszorg wordt dus de mogelrjk-
heid geboden aan de plaatselijke over-
heid om een goed pakket voorzienin-
gen tot stand te brengen, zodat iedere
inwoner de beschikking kan hebben
over een voor hem of haar geëigende
zorg-, hulp- en "'enstverlening zo
dicht mogelijk bij QC ,-igen leefsituatie.

Het college van b en w van Zand-
voort, maar ook de werkers in de eerste
lijn gezondheidszorg hebben zich gere-
aliseerd dat dit ambitieuze experi-

ment slechts kan slagen, indien van
begin af aan de voorbereidingen voor
een gezondsheidszorgplan in nauw en
goed overleg met elkaar geschiedt. In
Zandvoort hebben de artsen, wijkver-
pleegkundigen, fysiotherapeuten en
gezins verzorgers zich al verenigd in de
Stichting Elso (zie Zandvoorts
Nieuwsblad van 27 februari 1986). Vol-
gens het college van b en w wordt dit
overleg al m een zodanige structuur
gegoten dat er sprake is van een recht-
streeks contact tussen het college en
de werkers in de Eerste Lijn Gezond-
heidszorg.

Beleidsplan
Door de gemeenteraad is besloten

dat het gezondheidsplan via een aan-
tal vaste punten dient te verlopen om
de kans van slagen te vergroten. Ten
eerste is er een inventansrapport ge-
maakt van al wat er is in de gemeente
Zandvoort op het terrein van de ge-
zondheidszorg en maatschappelijke
dienstverlening is. In de raadsverga-

dering van mei zal dit rapport aan de
raad worden aangeboden. In dit rap-
port zijn tevens enkele voorstellen ver-
werkt over de te nemen beleidslijn,
waarover de raad zich dient uit te
spreken.

Daarna volgt de ontwerpfase. Nog
voor de zomervakantie zal het college
van b en w overleg voeren met de wer-
kers in de Zandvoortse gezondheids-
zorg en maatschappelijke dienstverle-
ning. Dit zal betrekking hebben op de
eerste conclusies die getrokken wor-
den uit de te houden mondelinge en
schriftelijke enquête. Knelpunten en
problemen die uit dit onderzoek naar
voren komen, zullen dan worden be-
sp roken.

De gemeenteraad en het college
hechten veel belang aan de wensen die
er onder de burgerij leven ten aanzien
van de voorzieningen voor zorg-, hulp-
en dienstverlening. Daartoe wordt nu
het 'behoefte onderzoek' uitgevoerd
door het Bureau WVG van het Gewest

Kennemerland. Dit bureau zal daar-
brj worden geassisteerd door onderzoe-
kers van het Instituut voor Beleidsad-
viserend Onderzoek uit Amsterdam.

Om aan adressen te komen hebben
de onderzoekers uit het bevolkingsre-
gister van de gemeente Zandvoort ie-
dere twaalfde inwoner aangeschreven.

De resultaten van de schriftelijke en
de mondelinge enquête blijven ano-
niem. Uiterlijk eind augustus ver-
wacht men dat de verwerking van de
onderzoekresultaten gereed zijn. Dan
zullen de resultaten aan de bevolking
en de betrokkenen in de zorg- hulp- en
dienstverleningsector door het college
worden aangeboden.

Om het totale gezondheidsplan in
werking te laten treden is het noodza-
kelijk dat hiervoor een financieel ka-
derplan wordt ontwikkeld voor alle
gemeenten van het Gewest Kenne-
merland. Dit financiële kaderplan is
al in een vergevorderd stadium. Het
concept circuleert momenteel ter
goedkeuring onder alle betrgkken ge-
meenten. Hierna zal het medio juni
aan de staatssecretaris van WVC wor-
den aangeboden.

Uiteindelijk zullen al deze activitei-
ten uitmonden in de uitvoering van
een geheel nieuw gezondheidszorg-
plan, zowel in het Gewest Kennemer-
land als in Zandvoort.

Korps reservepolitie zoekt meer leden

Het lijkt vrijetijdsbesteding,
maar ingewijden weten beter

ZANDVOORT - Vrijdagavond
werd bij de politiepost op het cir-
cuit de jaarlijkse barbecue gehou-
den. Een avond waarop de leden
van het korps Reserve Politie
Zandvoort, tezamen met vrouwen
en vriendinnen, de tijd hebben
voor ontspanning. Op die avond
worden ook de onderscheidingen
uitgereikt en bevorderingen be-
kendgemaakt. Op zo'n avond lijkt
het reservekorps op een vereni-
gingsbijeenkomst van een wille-
keurige vereniging. Dit is echter
een misverstand, want de vrije
avonden van een reservist zijn op
de vingers van één hand te tellen.

Burgemeester Machielsen heeft al
eerder tijdens een speciale brjeen-
komst in het raadhuis de nadruk ge-
legd op deze zinvolle vrijetijdsbeste-
ding. Dat het een uitsluitend plezieri-
ge vrijetijdsbesteding zou zijn, is niet
waar. "Men moet wel plezier in heb-
ben, maar het is in wezen een vrij in-
tensieve baan", zegt één van de reserv-
kisten die er al een aantal jaren op
heeft zitten.
Het korps Reserve Politie Zandvoort
heeft in de loop der jaren een goede
naam opgebouwd. De reservisten wor-
den ingezet wanneer de gemeentepoli-
tie handen tekort komt, en dt blijkt in
Zandvoort maar al te vaak voor te ko-
men.
Sommige reservisten zeggen wat kri-
tisch "Persoonlijk vind ik dat wij van-
daag de dag té vaak worden ingezet. Je
kunt je wel eens afvragen of dat nu
nodig is".

Gedegen opleiding
Reservist word je niet zo maar, in

tegendeel. Na aanmelding volgt een
medische keuring, wanneer blijkt dat
je geschikt wordt bevonden (een psy-
chologische test vormt een onderdeel
van de keuring), begint het pas goed.
Er volgt een opleiding van twee jaar in
Haarlem aan de Politie Opleidings-
school. Deze cursus is in de avond-
uren, één avond per week. Na ongeveer
eenjaar worden de nieuwe reservisten,
van wie verwacht wordt dat ze de ba-
siskennis onder de knie hebben, inge-
zet. Maar nimmer alleen, altijd geza-
menlijk met een mentor, in de meeste
gevallen krijgen de oudere reservisten
die al een tijd meedraaien een leerling
die zij begeleiden.

• v.l.n.r. de Reservisten Theo Bussing, Frits Haage, Henk van Keulen en Jan
Hollander, die vrijdagvond in het 'eigen huis' van de reservisten het middelpunt

FOTO BERLOTTwaren.

Na twee jaar is de opleiding voltooid
en wordt een examen afgelegd. Een
reservist wordt pas 'echt een politie-
man' wanneer hij de ambtseed heeft
afgelegd. Een ceremonieel waarbij fa-
milieleden worden uitgenodigd, niet
voor niets, want twee jaar avondstudie
daar heeft ook het gezin mee te maken.
Hierna kunnen de reservisten een
voortgezette opleiding. "Vrijwillig ver-
plicht" zoals het wel eens gekscherend
wordt genoemd.
Na deze opleiding doet een reservist
niet onder voor een college uit het ge-
meentekorps.

Ontspanning
Overduidelijk wordt wel dat de re-

servisten, ondanks de vrij zware eisen,
plezier hebben in hun werk dat in de
weekeinden en in de avonduren en
soms ook 's nachts wordt uitgevoerd.
Veel reservisten in Zandvoort zijn niet
voor niets tien, twintig jaar (of in en-
kele gevallen nog langer) lid van het
korps. De kameraadschap en saamho-
righeid zijn groot in dit korps. In vele
gevallen is men er behoorlijk trots op
bij de reservepolitie te behoren.
Eén ding is wel duidelijk, de reservist
moet zijn gezin, of zeker zijn vrouw
'mee' hebben, want ook van het gezin
en de echtgenotes wordt een offer ge-
vraagd, speciaal in de zomermaanden.

Daarom ook die éne avond per jaar een
groot barbecuefeest dat in 1986 nu
eens niet verregende. Het was stralend
weer en dat kwam de stemming alleen
maar ten goede.

Deze avond ook aandacht voor de
vier reservisten die extra aandacht
verdienden. Er waren onderscheidin-
gen voor Theo Bussing die zijn zilve-
ren jubileum achter de rug heeft, en
bevorderd werd tot brigadier. Frits
Haage ontving eveneens een onder-
scheiding voor twintig jaar lidmaat-
schap. Voor Jan Hollander was er de
bevordering tot brigadier en voor Van
Keulen die tot adjudant. Van Keulen
is tevens waarnemend commandant
van het Zandvoortse korps dat mo-
menteel zit te springen om nieuwe
reservisten. "Wij zijn ongeveer met
achtenveertig man/vrouw. Vrouwen
zijn namelijk ook van harte welkom bij
het korps. Momenteel zijn er drie
vrouwen, maar ook voor hen geldt hoe
meer hoe liever.
Mensen die voelen voor het vak reser-
vist gelieve contact op te nemen met
het hoofdbureau van politie. Adju-
dant E.P.C, van Huizen is graag bereid
inlichtingen te verschaffen. Dit geldt
eveneens voor de commandant van
het korps, G.Schaap die na 18.00 uur
bereikt kan worden onder telefoon-
nummer: 15140.

Gemeentelijke bijdragen
studiejaar '86-'87

ZANDVOORT - Voor inwoners van
Zandvoort, waarvan het gezinsinko-
men minder bedraagt dan bruto
f.34.000,- bestaat de mogelijkheid om
voor het studiejaar 1986-1987 een tege-
moetkoming in de studiekosten van de
gemeente te ontvangen. De toelage is
in de regel een vast bedrag en wordt
afhandelijk gesteld van de te volgen
opleiding en de gemaakte kosten.

De opleidingen in het voortgezet on-
derwijs komen in aanmerking voor de
bijdrage. Dit zijn lavo, mavo, havo,
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vwo, lbo, vbo, mbo, dag- of avond-
school voor volwassenen en particulie-
re instituten die door het rijk worden
erkend of worden gesubsidieerd. De re-
geling geldt niet voor ondermeer het
basisonderwijs, hoger beroepsonder-
wijs en universiteiten.

Vóór 15 september moet een aan-
vraagformulier worden ingediend bij
de afdeling onderwijs c.a.. Raadhuis-
plein 4 te Zandvoort. De aanvraagfor-
mulieren zijn vanai heden verkrijg-
baar bij de genoemde afdeling op de
gemeentesecretarie. Meer informatie
kan telefonisch worden verkregen on-
der nummer 14841, toestel 138.

Het is ook aan te raden bij de provin-
cie en het rijk een studietoelage aan te
vragen. Hiervoor kan men schrijven
naar Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland, Dreef 3, 2012 HR Haarlem en
naar het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, Kempkensberg 4,
9722 TB Groningen.

Bedwelmde honden
ZANDVOORT - Afgelopen donder-

dag zijn gedurende de vroege ochtend-
uren twee herdershonden bedwelmd
geraakt tengevolge het vrijkomen van
koolmonoxyde. Doordat de eigenares
van de dieren vergeten was de heetwa-
terkraan dicht te draaien en er onvol-
doende ventilatie was, hadden de die-
ren ademnood gekregen. De kraan
stond al sinds vijf uur woensdagmid-
dag open en toen de vrouw thuiskwam
stond haar woning aan de Sandrina-
straat blauw van de rook.

Door dierenarts werd de politie om
assistentie met de beademingskoffer
verzocht. Toen deze arriveerde was
één van de honden reeds overleden. De
andere hond reageerde na vijftien mi-
nuten op het beademingsapparaat.

ADVERTENTIE

Uw krant
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17166
Rotaryclub in
oprichting

ZANDVOORT - Met hulp van de
Rotaryclub Haarlem-Bloemendaal
wordt sedert enkele maanden gewerkt
aan de totstandkoming van een Rota-
ryclub Zandvoort.

De voorbereidende werkzaamheden
hebben inmiddels geleid tot de toeken-
ning van de status „Provisional Club"
aan de Rotaryclub Zandvoort. Dit ge-
schiedde door de voorzitter van het
district van Rotary International, de
heer M. Mantje, tijdens een bijeen-
komst in Restaurant Queenie te
Zandvoort op 12 mei.

Rotary is een internationale organi-
satie waarvan het doel is het aanmoe-
digen en aankweken van de wil om te
dienen in het dagelijks leven. Rotary-
clubs zijn zogenaamde serviceclubs.
Er wordt traditioneel veel aandacht
geschonken aan het geven van hulp in
de sociale sfeer, plaatselijk, landelijk of
zelfs internationaal. Rotary werd in
1905 opgericht in de Verenigde Staten.
Thans zijn bijna l miljoen personen
over de gehele wereld lid van Rotary.
Van Rotaryleden wordt verlangd dat
zij in een bepaald beroep of bedrijf een
vooraanstaande positie innemen. Lid
van Rotary wordt men uitsluitend op
uitnodiging.

Rotaryclub Zandvoort streeft er-
naar eind 1986 geheel zelfstandig te
functioneren. Het secretariaat is ge-
vestigd: Herman Heyermansweg 4,
2042 XS Zandvoort.

ADVERTENTIE
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Begeleidingscommissie
Vendoradoplan-circuit

ZANDVOORT - De raadsleden
Dries van Marie (VVD), Folkert
Bloeme (PvdA), Ruud Sandber-
gen (D66), Peter Ingwersen (CDA)
en Jan Jongsma (Gemeentebelan-
gen Zandvoort) zijn benoemd in de
commissie die hetvftjendoradoplan
en het accommodatieplan van het
circuit zal begeleiden. Verder
heeft de raad besloten om niet
over te gaan tot aanwijzing van
specifieke vervangende leden,
doch in te stemmen met de ver-
vanging ad hoc al naar gelang de
aard van de te bespreken onder-
werpen. Zulks in overleg met de
fractie.

Richard van As heeft de benoeming
aanvaard als lid van het Algemeen Be-
stuur Werkvoorzieningsschap Zuid
Kennemerland. Burgemeester Ma-
chielsen heeft zitting in het bestuur
van de Regionale Brandweer. Namens
Zandvoort maken eveneens deel uit
van dit bestuur de raadsleden Van
Marie VVD, (zijn plaatsvervanger is
M.J. Methorst) en Herman Landman
(GBZ) diens plaatsvervanger is
P.J.Flieringa.
Aan het secretariaat van de Centrale
Post Ambulance Vervoer Kennemer-
land is bericht gezonden dat ook hier
de liberaal Van Marie tot lid van het
bestuur is benoemd. Zijn plaatsver-
vanger is nu Ankie Joustra-Brokmeij-
er.

Mevrouw Joustra maakt tevens deel
uit van het Muziekcentrum Zuid
Kennemerland.
In het bestuur van het Waterleidings-
bedrijf Zuid Kennemerland zijn be-
noemd wethouder Termes en Pim
Kuijken. Als plaatsvervangers zijn
aangewezen respectievelijk "wethouder
Aukema en Rita de Jong.

tuifzandjrt

• Het dagje dat het bestuur
van de
Strandpachtersvereniging in
Kijkduin heeft doorgebracht
is niet zo sonnig gevallen bij
de organisatoren van het grote
sur/spektakel in Zandvoort.
Logisch natuurlijk, want
negatieve publiciteit aan de
vooravond van een
evenement, daar zit geen
enkele organisator op te
wachten.
• Daar staat tegenover dat de
negatieve geluiden uit
Kijkduin wel bekend waren
bij de Zandvoortse
organisatie. Zegt één van de
organisatoren: "Kijk, wij
hebben die geluiden ook
gehoord en se sijn waar.
Reden waarom wij bij onze
onderhandelingen proberen
de contracten so op te stellen
dat de ervaringen van
Kijkduin niet de onse sullen
worden. Negatieve publiciteit
is momenteel slechts
schadelijk voor ons.
Zandvoorters kunnen er op
vertrouwen dat wij ons best
doen het risico zo klein
mogelijk te houden.
• Zeer zinnige taal. Uitstekend
zelfs. Maar waarom dan niet
van tevoren open en eerlijk
een gesprekje gehad met de
strandpachters. Laten
uitkomen dat het in Kijkduin
en Scheveningen niet so
sonnig is verlopen, maar dat
de daar gemaakte fouten
onderkend sijn en er rekening
mee wordt gehouden? Het had
de pachters een dagje op
onderzoek uitgaan gescheeld
en bovenal het had het
onderlinge verstandhouding
behoorlijk opgevijseld en het
vertrouwen was gegroeid.
Jammer dat dese kans is
gemist, maar men leert van
alles dus waarschijnlijk ook
hier van.
• Communicatie is een
moeilijk woord, maar blijkt
ook keer op keer opnieuw een
moeilijk gegeven om mee te
leven. Want wat is er mis met
de communicatie bij de VVV
kun je je afvragen. ledere
maand verschijnt er een
keurig bulletin van de Streek-
VVVuit Haarlem. Per dag
worden alle evenementen in
de regio vermeld. Dat sijn er
heel wat. Uiteraard kijkt men
als Zandvoorter meteen even
naar bepaalde data om te zien
of de Zandvoortse

evenementen wel wordtin
genoemd. Altijd staan daarin
de activiteiten die op het
circuit worden gehouden,
altijd correct worden de
tentoonstellingen van het.
Cultureel Centrum vermeld,
maar iets meer ??? Wel neen.
Opnieuw geen aankondiging
van het Midsomerfestival in
juni. Volgens dit bulletin
gebeurt er in Zandvoort alleen
maar iets op het circuit of in
het Cultureel Centrum. In
regiogemeenten kun je ie dan
afvragen of men in Zandvoort
de hele zomer slaapt.
• Tobber bestrijdt ten zeerste
dat er in Zandvoort geslapen
wordt de hele zomer. "Hoe
kom je daar nu bij", briest hij
verontwaardigd,-"Neeseg, ben
jij even positief bezig, alles
even onderuit halen, als dat zo
door gaat dan bedank ik voor
de eer om nog langer mee te
werken. Heb je toevallig niet
gezien dat het geselhg druk
was met de Pinkster dagen op
het Gasthuis-plein. Allemaal
tafeltjes en stoeltjes tot voor
het Raadhuis. Iedereen keek
blij, en dan kom jij even met
een koude douche.
• "Waar zijn al die tafeltjes en
stoeltjes dan gebleven ?"
hebben wij belangstellend
gevraagd.
"Nou ja, kijk op werkdagen
kan dat natuurlijk niet zo vlak
bij dat raadhuis, dan
vergissen de ambtenaren sich
misschien en gaan se buiten
werken, tenminste dat denk
ik, maar dit was best een hele
vooruitgang"
• "O ja, en de kapotte
papierbakken en het
eierenstruif op het raadhuis m
de Luilaknacht, hoort dat
allemaal onder jouw positieve
nieuws?"
Wat aarzelend ging Tobber
verzitten, hij
schokschouderde wat en
reageerde: "Ja maar daar
komt ook verandering in.
Weet je in Haarlem hebben ze
het opgelost. Draaien se de
hele nacht pop -of rockmuziek
of soiets. Daar kan de jeugd
dan naar toe. Wanneer ze dat
hier ook gaan doen in 't
Stekkie of De Krocht, dan
moet je eens zien, geen
draadje last meer. Al het geld
dat nu besteed moet worden
aan reparaties daar komen de
beste groepen voor naar
Zandvoort. Vanavond wordt
de jeugdnota behandeld, sal ik
het meteen even voorstellen.
Zul je zien, dan hebben wij de
laatste ongeregeldheden in de
Luilaknacht gehad"
• Vol vertrouwen is hij
opgestapt.
Dit was het dan, de krant is
klaar, voetjes op tafel...tot
volgende week».

Verdeling portefeuille
HAARLEM - In zijn vergadering

van 13 mei 1986 heeft de Kennemer-
raad een nieuw Dagelijks Bestuur ge-
kozen voor de zittingsperiode 1986-
1990. Overeenkomstig de nieuwe Re-
geling Gewest Zuid-Kennemerland
werd mevrouw mr. E. M. A. Schmitz,
burgemeester van Haarlem, gekozen
tot voorzitter.

De drie grote partijen vormen, zoals
dat ook in het verleden het geval was,
het DB in de verhouding 2-2-2. De
CDA-fractie kon op 13 mei haar kan-
didaat uit de gemeente Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude nog niet voor-
dragen, omdat deze nog moet worden
benoemd tot lid van de Kennemer-
raad. Deze benoeming zal, zo wordt
verwacht, kunnen plaatsvinden in de
eerstvolgende vergadering van de
Kennemerraad. Kandidaat DB-lid is

de heer A. E. J. Kuhlman te Spaarn-
dam. Wel gekozen zijn de volgende le-
den van het Dagelijks. Bestuur, waar-
bij vermeld zij, welke portefeuilles zij
zullen gaan behartigen:

PvdA: drs. P. J. van der Ham (Bloe-
mendaal), Volksgezondheid. E. W. H.
Holterman (Bennebroek), Sociale Za-
ken en Ouderenbeleid.

CDA: mw. L. K. J. Broersen-Vissers
(Haarlem), Planologie, Woningbouw.

VVD: mw. mr. M. E. Bierman-Beu-
kema toe Water (Heemstede), Verkeer
en Economische Zaken. F. van Caspel
(Zandvoort), Milieu-aangelegenheden.

De heer Kuhlman zal na zijn verkie-
zing tot lid van het Dagelijks Bestuur
de portefeuille Financien en Perso-
neelszaken behartigen.

Leerlingen sturen
brief aan college

ZANDVOORT - Leerlingen van de
Mr. J. van Heuven Goedhartschool
stuurden op 13 mei de volgende brief
aan het college van Burgemeester en
Wethouders:
"Geachte heren,

Toen wij vrijdagmorgen 2 mei de
krans bij het door ons geadopteerde
vliegersmonument legden, zagen wij
dat het erg beschadigd was. Zeker 20
letters waren door vernielingen of slij-
tage aangetast.

Wij vonden dat heel erg dat dit mo-
numnet er zo bijstond en hopen dat u
er wat aan zult willen doen als ge-
meentebestuur.

Namens groep 8 van onze school
vragen wij dit.
Hoogachtend,
Alain en Vivian
2 leerlingen van groep 8."

Gerrit en Sijtje Kerkman,

"Wij hebben elkaar nog,
dat is heel belangrijk"

vijftig jaar getrouwd

ZANDVOORT - Op woensdag
28 mei 1986 is het precies vijftig
jaar geleden dat Gerrit Kerkman
en Sijtje Koper na een verkering
van zes jaar naar het Zandvoortse
raadhuis gingen om deze verke-
ring om te zetten in een huwelijk.
"Ik weet het nog als de dag van
gisteren. Wij moesten wachten op
Gijs Groen en Dini Flipsen, wij
trouwden na hen. Het leuke is dat
zij beiden nu ook hun gouden
bruiloft vieren en dat vind je niet
vaak".

Dit zegt mevrouw Sijtje Kerkman
geboren Koper in de gezellig woonka-
mer van hun flat aan de Lijsterstraat.
Een kamer vol bloemen maar ook fo-
to's, want het echtpaar Kerkman
heeft vier zonen en elf kleinkinderen.
Speciaal de kleinkinderen zijn in alle
leeftijden op de foto rijk vertegenwoor-
digd in de huiskamer. "Want de kinde-
ren en de kleinkinderen zijn voor ons
belangrijk".
Ja die verkering, dat was snel beklon-
ken in het jaar 1930. Sijtje is een half
jaar jonger dan Gerrit en eigenlijk wa-
ren ze beiden in dat vroege voorjaar
van 1930 wat te jong, hij net zeventien
en zij zestien jaar oud, voor 'vaste' ver-
kering. Daarom hielden ze het maar
een beetje stil, maar op een goede dag
kwamen de beide families er toch wel
achter dat die twee elkaar wat erg veel
zagen. "Nou ja, toen werd het geaccep-
teerd. Hoewel de tweelingbroer van
mijn man, Piet, het in het begin niet zo
leuk vond. Die jongens waren altijd
samen en ja toen kwam ik daarbij",
vertelt mevrouw Kerkman met verve.

Gerrit was het vijfde kind in het
gezin van Gerrit (Botje) Kerkman, Srj-
tje het vierde in het gezin van Keessie

(Basterd) Koper. "Ja zet die bijnamen
er maa brj" zegt Kerkman grootmoe-
dig, "Iedereen weet het toch wel, dus
dat maakt niks uit".

Overigens was het niet het eerste
KerkmariVKoper huwelijk dat werd
gesloten in deze gezinnen, want Arie
Kerkman was al eerder getrouwd met
Sijtjes oudste zus Coba. In hun huis
was het waar het gouden echtpaar van
vandaag elkaar in de beginperiode re-
gelmatig ontmoette.

Na de lagere 'school, in dit geval
School 'A' waar Gerrit een klas hoger
zat dan Sijtje, begon Gerrit als winkel-
bediende in Haarlem. Sijtje koos het-
zelfde beroep en werd winkeljuffrouw
bij Albert Heyn in de Kerkstraat. Na
zes jaar vaste verkering vonden beiden
het mooi geweest en besloten om te
trouwen, en zo geschiedde dit op 28
mei 1936. "Het was geen zonnige tijd
economisch gezien, maar wij hebben
het gered, want wij hebben altijd allet-
wee hard gewerkt", vertelt de heer
Kerkman.
Zijn vrouw valt hem bij en zegt: "Weet
U dat mijn man in Haarlem werkte,
vanaf 1947 bij de NV Nederland. Dat
was in Haarlem aan het Spaarne. .Ie-
dere dag weer en wind ging hij op de
fiets, zeventien jaar lang. 's Morgens
om kwart voor vijf stond hij op en 's
avonds rond een uur of vijf/zes was hij
weer thuis. Lange dagen. Drie jaar
voor zijn pensioen kreeg de heer Kerk-
man een ernstig ongeluk met zijn fiets
op de Wagenweg in Haarlem. "Het was
een angstige tijd, maar hij heeft het
gehaald en wij zijn nog steeds samen
en dat is belangrijk". Werken was er
na het ongeluk echter niet meer bij.
Drie jaar eerder dan verwacht kon de
dagelijkse fietstocht naar Haarlem
worden gestopt. Maar de fiets bleef
Gerrit Kerkman trouw.

Het gouden echtpaar Kerkman-Koper in de bloemetjes.
FOTO BERLOTT

Jarenlang heeft hij in zijn woonom-
geving en Bentveld op donderdagmid-
dag het Zandvoorts Nieuwsblad be-
zorgd. Een betere bezorger is er zelden
geweest, want als er al een heel enkele
keer een klacht kwam dat er een krant
niet was bezorgd, dan berustte dit op
een misverstand. Nu heeft zijn klein-
zoon Dennis zijn wijk overgenomen.
Een moeilijke taak werk overnemen
van iemand die nimmer een fout
maakte.

Nadat in 1940 de eerste zoon was
geboren volgde er nog drie, namelijk in
1944, 1946 en 1948. Met gepaste trots
wordt gemeld dat het echtpaar behal-
ve zes kleinzoons ook vijf kleindoch-
ters heeft. "Ze wonen wel niet allemaal
in Zandvoort, maar wij zien hen regel-
matig".
Trots zijn beiden met elkaar en op hun

gezellige woning. "Toen wij trouwden
woonden wij aan het Schelpenplem.
later zijn wy verschillende malen ver-
huisd. In de oorlog moesten wij evacu-
eren naar Amsterdam. Later konden
wij verhuizen naar Overveen. maar
wij waren blij dat wij weer terug kón-
den naar ons dorp".

Momenteel laat de gezondheid van
bruidegom Gerrit Kerkman wel iets te
wensen over. Desondanks zal het gou-
den huwelijksfeest wel gevierd \vor-
den. "Niet grootscheeps, maar in de~
familiekring, meteen etentje. Gewoon,
een gezellige dag met de kinderen,
want vijftig jaar getrouwd zijn is wel'
iets om dankbaar voor te zijn", ver-
klaart Sijtje Kerkman-Koper Haar "
man bevestigt dit met e<?n bijna on-
merkbaar hoofdknikje.

M.Ates
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KENNEMERTPOIW&
JUBLEUM CO^B NATIE

audlo visual centre-̂" ]̂ audio visièlres SONY
[ speciaalzaak j

keizerstraat 9 /haarlem / (023) 314740
voor service en kwaliteit

Trefpunt der
wereldmerken

^Kerkstraat 23 - Zandvoort Tel.: 02507 - 12107

Stoker &l/erdonk
ontiques

Heemstede - Raadhuisstraat 62 - tel. 023-288507
Haarlem - Ged. Oude Gracht 93 v

JACQUES VAN HESTEREN

Bloemsierkunst - Interieurbeplanting
VJULIANAPARK 46-48 / HAARLEM / TEL.: 253382/263145V

^^^V-V*^B^^M»«^H^^«^^^^_^ -̂-•-••^••^^^^^^^^^^^^••-̂ •^^^^^^

TAXI
Centrale Zandvoort b.v. Het adres voor:

- Taxi - Rolstoelvervoer
- Trouwauto's - Koeriersdiensten
- Groepsvervoer - Autoverhuur

Grote Krocht 18 Zandvoort Tel.: 02507 - 12600

kom eens bij ons binnen voor mée'r informatie.
&\

iets te vieren?
of zo maar
eens gezellig
uit eten!

gcrbcrgl)

5! '
fi

t
Zandvoortselaan 187 Zandvoort

Tel. 02507 - 12401

REISBURO
ZANDVOORT

Voor al uw

VLIEG-BOOT - TREIN

AUTO er, TOURINGCARREIZEN

Grote Krocht 20 - 2042 LW Zandvoorl

telefoon 02507-12560

EdLohman
D<1 s|H'ci«i!iM iri rrkUtmi*- moeit1- *TI
industrie!».* fotoi<i«it ir
L xkluMevr troiiwi(*[iorl*in<."»
f ij»fn totoMudio

r *--d > ƒ < > N IHKI k i •,' \ i*
l f K'M >< ) f ' l A \ \lll \! / K*l \ l \\tlh'\ •

023 - 32 55 22
SCHOimTltSPLflN "
HAAKLIM

BorL- en offsetdrukkenj
en coïnputersupplie-

Het adres voor:

TROUW en JUBILEUMKAARTEN
Familie en Handelsdrukwerk

Zijh/est 9-11 Haarlem Tel.: 023 - 31 87 80

DiCB
- M- .

^Hddrmode

Lid C AC F
iComilf ArltsliQoe Oe

14 Co-t'u'f Pran<;a<sei

Df^^ Geopenö van 9 00 tol '7 30 uur
1 ^- Donderdagavond van 18 ^5 lot 21 00 uu'

Zaterdag van 9 00 10: i« 00 uu'
Maandag s gesloten

Raadhuisstraat 68 Heemstede Tel.: 023 - 28 85 07>

acsss^^S?

HAARLEM Gedempte Oude Gracht 88-91 te l :023-3138MO
EINDHOVEN Geldropseweg 8-12 tel :OtO-116125

Bruidsmode op internationaal niveau ^
voor bruid en bruidegom

Bruidsboutique

^fe(^y@
Wi| zijn nu gevestigd op de Ged. Oude Gracht 40, Haarlem. Tel. 324465

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-17244/12137/
13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onz& belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons terecht
voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering

NIVO-POLIS
een Natura-
uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
.UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

Fa. Gansner&Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal'
Schelpenplein - Tel 15068/13612/12518

Deskundig advies
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:

023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-18225

Ze zijn er weer!

VERSE AARDBEIENGEBAKJES
MET SLAGROOM

by R. v.d. Werff
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,31 per millimeter.
Sluitingstijd, dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:

Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-
vxt.

* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer.
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer. Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms-
bode, De Nieuwe Weesper, Mulder Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter
Sluitingstijd: vrijdag 1600 uur.
Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.
Voor brieven onder nummer wordt ƒ5,- in rekening ge-
bracht
BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2.50 m re~kening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan.
Centrale orderatdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
smg in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart

* Aang 5-kam won. tej
Hoofddorp Gevr 4/5-kam -
won a/d kust, huur +/500
Tel 02503-33221

* 24 mei schoolhandbaltoer-
nooi Handbalvelden Z V M ,
nabij Oosttunnel Event aan-
meldingen als lid kan in de
kantine van Z V M

Voor uw originele party
en uitstapjes op het water

0 Grachtenrondvaart op zondag om 15 00 uur *
REDERIJ HAARLEM - TELEFOON 023-357723

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub in alle stijlen Veel
kleinantiek Laagste prijzen'
Leidsestraat 122 Dag tel
02520-20993. Koopavond

* Keeper gevraagd die be
regoed is, voor onze jongens/
pupillen handbal Z V M. 10-12
jaar Aanmelding tel 12114 of
bij schoolhandbal.

* Koper - Keur - Molenaar -
Paap - Visser - Versteege -
Zwemmer, zijn op 30 mei bij
het concert van het Zand-
voorts Mannenkoor

* Ons chemisch toilet moet
toch wegi Verlaagd! Van
ƒ300 naar ƒ150 Bel even
12383

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de be-
handeling

TE HUUR v perm , m i v 15
juni, gem ZIT/SLAAPK,
gebr k , d , toil en tel, ƒ450
p m all-in Tel 02507-13490

* Te koop 2 spnngbox bed-
den + matrassen, 90x200 en
2 leeslampjes op rail-lijst, sa-
men ƒ 300 Tel 023-282158

* Te koop gevr kindercross-
fiets, ± 4-8 j r ; motorloze af-
zuigkap (wit) Tel 02507-
17361

* Te koop kinderbedje ƒ 10,
witte wieg (schommel) ƒ 75,
staalblauwe wandelwagen
ƒ150 Tel 02507-17361

* Te koop twee 3-deurs no-
tehouten boekenkastjes,
140x103x30, samen ƒ200
Tel 023-282158

Timmer- en Metselbednjf

West
heeft tijd voor al uw ver-
bouw/onderhoudswerk Tel
020-862705 of 072-119817.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk Tel 023-364168,
bgg 023-381378
* T k rode meisjesfiets, in
prima staat Prijs ƒ65 Tel
02507-18131

* T k a voor de regelmatige
maaier een elektrische maai-
machme, zonder snoer, met
accu en lader, slechts ƒ50
Bel 13283

* Tweezits leren bank te
koop. Tel 17138

VEHUREN'
Plaats eens een advertentie

m een Duits dagblad
lnl./folder 01720-43719

* Volleybalver Sporting Oss
zoekt dringend nieuwe leden,
zowel dames als heren, voor
competitieteams Tel ml
15556 of 16312

* Wie heeft er nog een wa
ter-jerrycan nodig van 20 li
ter? Wie er ƒ 7,50 voor over
heeft, mag hem meenemen
Bel 12383

* Zandvoorts avondje mee-
maken'" 30 mei op het Kerk-
plein Kaarten verkrijgbaar in
het gemeenschapshuis of tel
16711, Ton Kaspers.

Zonnestudio
Kapsalon

Passage 42
k Lichaamssnelbrumer

40 minuten ƒ 40,
abonnement 3x ƒ 100

k Gezichtssnelbrumer
20 minuten ƒ 10,
abonnement 4x ƒ 30

t Zonnebank/hemel
20 minuten ƒ8,50,
abonnement 10x ƒ 75
Openingstijden Studio:
maandag t/m vrijdag.

Ook 's avonds geopend
Openingstijden Kapsalon
dinsdag t/m zaterdag en

vrijdag t/m 21 00 uur.
Wij werken op afspraak

Tel 02507-12500

Tot ziens,
Ellie, Edith en Ben

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

En de makelaar weet van wanten en kranten.

BIJLES aangeb m wis- en na-
tuurkunde door 4e jaars stu-
dentT.H Tel 02507-18754

* Concert Zanvoorts Man-
nenkoor op vrijdagavond 30
mei Kaarten bij de leden en
in het gemeenschapshuis.

* Gevr huish hulp bij echt-
paar z kind , 1 ocht p week
Tel. na 18 uur 12527

Gevraagd MAN of VROUW
i b v. rijbewijs (Volkswagen-
bus aanwezig) voor lichte ex-
peditiewerkzaamheden enige
uren per dag AZEA, Grote
Krocht 21 Tel. 12574.

* Handbaljeugd wil uitbrei-
den Jongens en meisjes van
8-15 jaar Meldt je aan als lid,
tijdens schoolhandbaltoer-
nooi Z V M

•*• Het Zandvoorts Mannen-
koor doet het op vrijdag^
avond 30 mei in de Ned Herv
kerk

* T k campingset, 4 stoelen
ƒ 50, sportfiets met racestuur
ƒ 100, rollerskates ƒ25 per
paar, mt. 37 en 39 Tel 17593

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

(RKENDE
VRHUZRS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoprt - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander \
huisraad te koop9 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300.- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag

Naam

Adres

Telefoon .

Postcode Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort
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Rie van Thuis-van Veen,
oud-zwemkampioene

Constance
M. Basart

ZANDVOORT - De naam Rie
|rhuis-van Veen zal de jongere ge-
neratie misschien niet veel zeg-
en. Maar ouderen herinneren

rj.ch ongetwijfeld dat Rie voor de
rlog grote triomfen vierden als
edstrijdzwemster. Zij brak in
938 het wereldrecord tweehon-
lerd meter borstcrawl, hetgeen
laar tevens de wereldtitel bezorg-
3e. Rie is zes jaar achtereen Ne-
derlands kampioene geweest op de
londerd meter borstcrawl en vijf
aar op de vierhonderd meter.
Ruim twee jaar geleden kocht Rie
sen flat in Zandvoort. Zij kan nu
van zonsopgang tot zonsonder-
gang naar water kijken, het ele-
nent waar ze haar levenlang zo'n
bijzondere binding mee heeft ge-
:iad. Vanuit het voorraam in haar
flat aan de boulevard heeft Rie
namelijk volop zicht op zee.

"Nee, de tijd dat ik dagelijks zwom is
voorbij. Ik trek nog wel één keer in de

een paar baantjes in het zwem-
bad aan de overkant, maar dat is alles.
De zee vind ik ontzettend mooi om
naar te kijken. Maar ik zwem er nooit
m, het lijkt mij nogal vies. Maar er zijn
elukkig twee zwembaden in Zand-

voort, dus ben ik niet op de zee aange-
wezen.

"Ik was zo'n jaar of zes toen ik lid
werd van de Rotterdamsche Dames
Zwemclub, R.D.Z. Gewoon schoolslag
heb ik nooit goed geleerd, ik wilde al-
tijd crawlen. ledere dag was ik in het
zwembad te vinden en toen ik onge-
veer tien jaar oud was, werd besloten
om mij de crawlslag goed te leren. Op
m'n dertiende mocht ik meedoen aan
nationale wedstrijden. In 1937 werd ik

voor de eerste keer Nederlands kampi-
oene en sindsdien heb ik veel succes
gehad. Het meest geweldige was na-
tuurlijk dat ik tijdens de internationa-
le zwemkampioenschappen die in 1938
in Nederland werden gehouden, het
wereldrecord met 0,7 seconden verbe-
terde en wereldkampioene werd. Ik
versloeg daarbij de gedoodverfde
Deense kampioene Ragnhild Hveger
op het nippertje door 0,1 seconde eer-
der aan te tikken. Op dat moment
stond ik als outsider te boek en men
had verwacht dat ik m het gunstigste
geval een eervolle nederlaag zou lijden.
Je begrijpt dat dat allemaal ontzet-
tend spannend en emotioneel is ge-
weest. Mijn tramster, mevrouw Van
Wuyckhuise, waaraan ik ontzettend
veel te danken heb, was zo enthousiast
dat ze de verbouwereerde voorzitter J.
de Vries van de K.N.Z.B. omhelsde en
een vreugdedans met hem uitvoerde.

"Helaas heb ik nooit deelgenomen
aan de Olympische Spelen, maar die
werden niet gehouden in de oorlog, die
inmiddels was uitgebroken. Vanwege
die oorlog en ook omdat ik inmiddels
getrouwd was, ben ik in '43 gestopt
met wedstrijdzwemmen. We gingen in
Haarlem wonen, waar ik nog wel tot
m'n veertigste heb waterpolo heb ge-
speeld bij DWR (De Waterratten). He-
laas ben ik al m'n plakboeken met m'n
kampioensfoto's kwijtgeraakt tijdens
het bombardement van Rotterdam,
die had mijn zuster met zoveel zorg
samengesteld. Ontzettend jammer na-
tuurlijk. Maar gelukkig hebben veel
mensen me later allerlei foto's en arti-
kelen opgestuurd zodat ik nu toch
weer een redelijke verzameling bezit.

"Eén keer per jaar houden we een
bijeenkomst met alle oud-internatio-
nale zwemmers. Dat is altijd heel ge-
zellig, er wordt ieder jaar weer een

• Zwemkampi-
oene Rie van
Veen, die voor
de oorlog triom-
fen boekte op
nationaal en in-
ternationaal ni-
veau.

Vrouwelijke ondernemers
De Kamer van Koophandel en

Fabrieken voor Haarlem en Om-
streken heeft als eerste kamer in
Nederland een Commissie voor
Vrouwelijke Ondernemers inge-
steld. De commissie zal enerzijds
het bestuur van de Kamer advise-
ren over aangelegenheden die
vrouwelijke ondernemers betref-
fen en anderzijds startenden za-
kenvrouwen adviseren en begelei-
den.

Sinds enkele jaren vertoont het, aan-
tal startende ondernemers een stijgen-
de lijn. Het aandeel daarin van vrou-
wen neemt sterk toe. Hoewel starters
tot op een zekere hoogte allen met het-
zelfde soort aanloopproblemen wor-
den geconfronteerd - vergunningen-
stelsels, premie- en subsidicmogelijk-
heden, fiscale rechten en plichten -
kampen vrouwen, als gevolg van hun
vrouw-zijn met extra problemen. In
het voortgezet onderwijs worden meis-
jes doorgaans niet of nauwelijks op het
zelfstandig ondernemerschap als be-
roepsmogelijkheid voorbereid, zodat
zij veelal pas op latere leeftijd voor een
eigen zaak kiezen. De dan ontbreken-
de diploma's moeten alsnog worden

behaald. Maar ook vrouwelijke star-
ters met voldoende opleiding worden
belemmerd door vooroordelen in hun
directe en zakelijke omgeving. Banken
.stellen vaak hogere eisen al.s het om
een krediet gaat, terwijl vrouwen m
hun zakelijke contacten ook hardere
bewijzen voor hun kwaliteiten moeten
leveren, voor zij serieus worden geno-
nien. En ten slotte is er voor veel vrou-
welyke zakenlieden de dubbele belas-
ting: de onderneming en het huishou-
den, al dan niet met (kleine) kinderen.

Des te opmerkelijker zijn de cijfers
van „overlevende" starters. Vrouwen
scoren als doorzetter hoger dan hun
mannelijke collegae: m de regio Haar-
lem staakt een op de vier vrouwen na
een jaar haar eigen onderneming te-
gen een op de 3,5 mannen. De Commis-
sie voor vrouwelijke Ondernemers van
de Haarlemse Kamer van Koophandel

/.al vrouwelijke starters als commissie
dan wel in persoonlijke contacten met
raad en daad terzijde staan. Daar-
naast houdt de commissie actuele ont-
wikkelmgen in het oog, orn daar even-
tueel via het beleid van de Kamer op
in te spelen. Ten slotte heeft de com-
missie een actieplan opgesteld, dat on-
der meer voorziet m bezoeken aan
scholen voor voortgezet en hoger be-
roepsonderwijs en specifiek op vrou-
wehjke starters gerichte voorlich-
tmgsbijeenkomsten. Ook op regionale
bednjfsmanifestaties zal de commissie
zich nadrukkelijk presenteren. Ten-
slotte ligt het in de bedoeling in het
najaar een symposium te houden voor
(toekomstige) zakenvrouwen.

De Commissie voor Vrouwelijke On- -
dernemers bestaat uit vier leden/con-
sulentes: de dames G. R. Kroskmski-
De Keulenaar (voorzitter), C. A. •
Geerts, J. E. Smits en Danielle Kraft. -

andere leuke gelegenheid uitgezocht
en zo verliezen we het contact met
elkaar niet. Er komen natuurlijk iede-
re keer weer nieuwe mensen bij, dat
maakt het heel interessant. We drin-
ken dan een borreltje met elkaar en
gaan vervolgens uitgebreid tafelen.
Oorspronkelijk werd dit alleen georga-
niseerd voor oud-internationale polo-
spelers. Wij zijn daar later bijgevoegd.

"Helaas heb ik nooit tijd gehad om
zelf jonge mensen te begeleiden in hun
zwemcarrière. Mijn man en ik hebben
het altijd heel druk gehad met onze
meubelzaak. Maar ik schijn toch iets
van mijn aanleg te hebben overgedra-
gen op mijn 15-jarige kleindochter, die
in Aruba woont. Ze heeft al diverse
malen meegedaan aan international
kunstzwemkampioenschappen in
Amerika en Mexico.

Leuk om te horen dat het zo goed gaat
met de Zandvoortse zwemmers. Ik
wens ze van harte toe dat ze ook nog
eens deelnemen aan wedstrijden op in-
ternationaal niveau. Dat zijn voor mij
in ieder geval ervaringen geweest om
nooit te vergeten."

• Trainster mevrouw Van Wuyckhuise kijkt goedkeurend toe terwijl haar pupil
Rie van Veen een duik neemt in het Rotterdamse zwembad.

Het Vogelhospitaal
houdt Open Huis

HAARLEM - Op zondagmiddag 25
mei houdt het Vogelhospitaal aan de
Kweektumstraat l m Haarlem Noord,
Open Huis tussen 13.30 en 17 uur.

Het wordt dit keer een bijzondere
Open Huis-dag, daar deze m het teken
zal staan van het 30-jarig jubileum
van het Vogelrampenfonds. Een spe-
ciaal team is bezig geweest met het
vervaardigen van allerlei luxe artike-
len en gebruiksvoorwerpen, waarvan
de meeste met vogels znn gedecoreerd.
Daarnaast hebben de vrijwilligers een
boekje geschreven over de geschiede-
nis van het Vogelrampenfonds en het
werk in het vogelhospitaal. Het boekje
dat de titel kreeg: „Vogelhospitaal.
Een luchtkasteel werd werkelijkheid".
is bijzonder mooi geïllustreerd met fo-
to's en tekeningen en bevat tevens een
plattegrond van het vogelhospitaal
met de buitenvolières en een werkte-
kening van een vleermuiskast.

Aangezien het met het oog op de rust
van de vogels niet mogelijk is om het
hospitaal doorlopend voor publiek
open te stellen, wordt tweemaal per
jaar Open Huis gehouden in een peno-
de waarin het wat rustiger is. Na een
zeer drukke winter zijn veel vogelpa-
tienten weer gezond vertrokken en ook

de egels konden in het voorjaar terug-
keren m de vrije natuur. Toch blijft
het bezichtigen van het vogelzieken-
huis, ook al zijn er wat minder patien- "
ten in huis. de moeite waard.

Een doorlopende diavoorstelling
toont beelden van de werkzaamheden
met de vogels. Men kan de couveuses
bezichtigen waarin moederloze jonge
vogels kunnen worden grootgebracht.
Verschillende vrijwilligers zullen aan-
wezig zijn om vragen te beantwoorden
en in de kantine waar op deze middag
de bazar is ingericht, is er gelegenheid
voor het bestellen van koffie met cake,
frisdrank of andere versnaperingen. '
Ook de Stadskweektum, waarin het
hospitaal geleg'en is, is m deze tijd van
het jaar een bezoekje waard.

De opbrengst van de Open-Huisdag
komt geheel ten goede aan het vogelre-
vahdatiewerk en aan de hulp aan egels
in nood. Wie niet in de gelegenheid is
het hospitaal te bezoeken maar toch
iets wil doen voor de dieren, kan een
bijdrage overmaken op giro nr. 199399
t.n.v. Vogelrampenfonds. Inlichtin-
gen betreffende het vrijwilligerswerk
bij het Vogelrampenfonds kunnen
worden ingewonnen bij: Thera te
Boekhorst, tel. 023-255646.

• Mr. Billy B. Jacket

Billy Jacket op
B'daals festival

HAARLEM - Zaterdag 31 mei wordt
op het podium van biljart-centrum
Vreeburg te Bloemendaal een jazzfes-
tival gehouden. Tijdens dit jazzfestival
wordt ondermeer Mr. Billy B. Jacket
and hls Midgetown band verwacht.
Dit orkest, dat tegenwoordig onder
deze nieuwe naam optreedt, staat al
bijna 35 jaar onafgebroken op de plan-
ken.

Gedurende deze avond, die om 19.00
uur begint, verleent deze band zijn
medewerking in een geheel nieuwe
stijl. De bassist Peter Loss speelt te-
vens trompet en pianist Henk Engels
neemt de baspartij over op de piano. Zo
zal de Mr. Billy B. Jacket show van
start gaan in originele dixieland style,
een primeur in de jazz-geschiedenis.

Leerlingen Muziekcentrum
geven concerten

HAARLEM - De leerlingen van het
Muziekcentrum Zuid-Kennemerland
geven binnenkort drie gratis concer-
ten. Het concertprogramma luidt als
volgt:

Zondag 25 mei, 15.00 uur Waalse
Kerk, Begijnehof, Haarlem

Clavecimbelconcert door 15 leerlin-
gen van verschillende leeftijden op l,
2, 3 en 4 clavecimbels. Gespeeld wordt
op zelfgebouwde instrumenten.

Zondag 25 mei, 15.00 uur, Muziek-
koepel, Haarlemmerhout, Haarlem

Een optreden van 3 combo's, te we-
ten:

Midge Band - Deze groep bezit een
ritmesectie en een uitgebreide blazers-
sectie. Er wordt overwegend gewerkt
met gearrangeerde stukken. Het re-
pertoire loopt uiteen van blues tot
jazzrock.

Af ter Beat - Gespeeld worden reeen-
te en minder recente covers van pop-
nummers.

Zibro - Meidengroep die veel eigen
werk speelt in het popgenre.

Donderdag 29 mei, 20.00 uur, Cultu-
reel Centrum 't Oude Slot, Ir. Lely-
laan 4, Heemstede

M. Z. Kamerorkest onder leiding

van Corrie Kerkhoff met werken van
onder anderen Mozart en Andriessen.

Gitaarensemble onder leiding van
Leo Sanders met werken van Bellman
en Staak.

Blokfluitensemble onder leiding
van Lia Attema met werken van Bach
en Mozart.

Vrijdag 30 mei, 19.30 uur, Nieuwe
Kerk, Nieuwe Kerksplein 32, Haarlem

Blokfluitensemble onder leiding
van Henk Zwart met werken van
Handel, Klein en Pachelbel.

Blazersensemble onder leiding van
Simon Butter met werken van An-
driessen, Penders en Handel.

Volwassenenensemble onder leiding
van Corrie Kerkhoff met werken van
Grieg, Kleinbussink, Hugo de Groot
en Scott Joplin.

Twee kinderkoren van de Federatie
van Zang- en Oratoriumverenigingen
te Haarlem onder leiding van Peter
Maissan.

'Virgin' - Kerkstraat 10
ZANDVOORT - Op de eerste zomer-

se dag, namelijk woensdag 30 april wa-
ren An en Ben Alferink in staat hun
zonnige zomermode te tonen. Want
jujst op deze dag waren zij in staat hun
geheel gerenoveerde en herbouwde
zaak te openen.

"Een bijzondere zwarte dag was voor
ons de 6e januari 1986. In de nacht van
5 op 6 was brand uitgebroken bij de
buren en ook onze zaak die wij al sinds
1974 in de Kerkstraat hebben ont-
kwam niet aan het vuur. Wij zijn al die
maanden gesloten geweest en hebben
werkelijk kei- en keihard gewerkt om

' op tijd klaar te zijn voor de opening",
vertelt Alferink. Door zijn vrouw An
wordt opgemerkt: "Wij zijn bijzonder
blij dat het op koninginnedag een zon-
nige dag was, want ook de mode die wij
m huis hebben is wat je noemt, een
zonnige mode".

De geheel vernieuwde boetiek ken-
merkt zich door een wit interieur,
waarin de zomercollectie in tinten van
geel, zacht groen, oranje, cobalt blauw
en turquoise bijzonder goed uitkomen.
'Virgin' is gespecialiseerd in combina-
tiemode en talloos zijn de variaties die
men kan uitzoeken. De kleuren zijn
helemaal op elkaar afgestemd, zodat
het niet moeilijk is Dra een keuze te
bepalen. Behalve deze combinatie-
mode is er ook een grote collectie bad-
mode. Bikini's en badpakken van Ma-
rielle Boller, maar ook die van Jackpot
en Inn Wear de laatste twee merken
kan men dan weer combineren met
een swaetshirt, T-shirt, blouse of jasje
pantalon, noem maar op. Voor alle
modebewuste vrouwen is het prettig te
weten dat 'Virgin' weer open is en wel
dagelijks, dus ook op zondag van 09.00
uur tot 22.00 uur. Tel: 02507-13653.

Popmuziek in het
Patronaat Haarlem

HAARLEM - Op vrijdag 23 mei wor-
den de groepen Coka en Square Ob-
jects in het Patronaat verwacht. Dit
gebeurt in het kader van de 'Hup Hol-
land Hup' avonden. Dit is namelijk de
titel die het Patronaat geeft aan Ne-
derlandse bands die op een presenta-
tie-avond de kans krijgen voor het
voetlicht te treden.
Van Square Object kan een weldoor-
dachte bühneshow worden verwacht
met intelligente songs.
Coka daarentegen brengt emotionele
rock met 'felle gitaarpartijen, hakken-
de ritmes en stuwende zang' zoals
wordt vermeld. Zaal open om 21.00
uur. Toegang f. 8,50 en f. 6,- met CJP.
Voorverkoop in De Toneelschuur en
De Gooth.

Op zaterdag 24 mei komt de Ierse
Jazz-funkband 'Quarterdeck' in het
Patronaat. Medewerking verleent de
zangeres Lorraine Walls. Quarterdeck
maakt verantwoorde, prettig in het
gehoor liggende dansmuziek, met veel
gevoel voor show. Perfect voor een on-
gedwongen avondje uit. Zaal open
21.30 uur, toegang f. 8,50, met CJP f. 6,-
-. Voorverkoop in De Toneelschuur en
De Gooth.
Het Patronaat bevindt zich aan de
Zijlsingel 2 te Haarlem.

Sneeuwbal
activiteiten

'Virgin in de Kerkstraat na de brand als een Phoenix herrezen.
FOTO BERLOTT

HEEMSTEDE - Sinds enige tijd or-
ganiseert de Sneeuwbal op zaterdag-
avond een z.g.n. „Swingavond". Deze
hoofdzakelijk met „wave" gevulde dis-
cotheek start om 21.00 uur. Maak ken-
nis met een geheel andere zijde van de
Sneeuwbal. Goed repertoire, profes-
sioneel geluid en een sfeervol ingerich-
te ruimte is de basis waarop de
Sneeuwbal voor de komende tijd de
swingavonden gaat bouwen. De aan-
vang is telkens: 21.00 uur. De entree:
ƒ 2,50.

Zondag 25 mei wordt volgens goede
traditie een „Open-sessie" gehouden.
De gelegenheid voor muzikanten el-
kaar te treffen op het Sneeuwbalpodi-
um. Zondagmiddag vanaf 16.00 uur
kan er geoefend worden, terwijl de ge-
legenheidsbandjes vanaf 20.30 uur
zich voor het publiek kunnen presen-
teren. Muzikanten vanaf: 16.00 uur.
Aanvang: 20.30 uur. Entree: gratis.

Nu zond
pasbe

erbombarie
3n in januari.

Wanneer u vandaag of morgen
tijd hoeft om eventjes hij ons
langs te komen dan hebben wij

behalve'ei n kop koffie ook een leuken
lucratief nieuwtje voor n Zonder
moeilijke poespassen hoeft u dan uu
nieuwe Renault Super 5. \\ elk type dan
ook. pas te betalen injanuari 11KS7.

Dus dat geldt voorde Renault •~>
C tot en met de Renault 5 TSK.
\\elbeschou\\d één \ a n de fraaiste en
zuinigste exemplaren van ons \\egen-
net. En erg ruim bovendien.

Of de Renault ö met een al even-
zo zuinige en oer- en oersterke diesel-
motor, geschikt voor uren achtereen
doortoeren. Op \\elk wegdek dan ook

\\at daclit u vaneen automaat?
Dezelfde Renault 5 met alle voordelen
van dien maar dan volautomatisi h
en gemakkelijk bediend door de roeh-

t'Tvoet Ken Renault ô-deurs?
U \\eet u el, binnen /.onder klimmen

Noor de economen onder u
noemen u e de Renault 5 met liet zoge
luuimdo "grijze" kenteken Dat deze
auto echter bijzonder kleurrijk is. bc
proeft uzell'alsudeoceaan vun r u i m t e
x.iet Vanaf f 12.150,- (exclusief BT\\ )
Dit aanbod geldt \oor alle types
Renault 5. zeiden \\ ij u zojuist

Dat houdt dan uiteraard i iulat u
op die manier ook de Renault 5 (jT
Thrboopim naam kunt krijgen
Kon extravagant e auto die als een blok
op de \\eg ligt en van (l lot 10(1 km u
niet meer tijd nodig heeft (Lm 'n krap
pe ^ sei. Met een topsnelheid \ au
meer dan 200 km u Aan u de keus

De financiën i iggesi l ucdt op ba
sis \an een huurkoopovereenkomst
\\aarbi| de \ \e t te l i jke aanbetaling \er

plicht is. Maar in de meeste ge\ al
Ion \\ordt dit i uiinscliootsgedekt door
u\\ inrui l In de tussentijd lot januari
'S7 betaalt inner liet i est erende
bedrag uiteraard geen s tu iver rente.
Dat is rekening Renault

Nogal moeilijk, met y.oxeel keus
Dat begrijpen \\ y Maareen proefrit
zal u zonder \ \ ikkencnuegen een fl ink
eind op u eg holpen l moet er \\ el
snel bi| /.ijn. \ \ an t de aktie loopt maar
lol l | i i l i l!)S(i Ciraag tot ziens

. De Renault Super-rns er al \ ana f
f 15.995,- (incl. BT\\ ) All.ko.sten
l' .'ifliv. \\ ij/.igingen voorbehouden
l'\\ nieuwe Renault Super 5 betaalt
u pas \olgendjaar.

S jaar plaatwerkgarantie. 'DE RENAULT SUPER 5' Renault adviseert elf oliën.

Zandvoort; Rinko, Curiestraat 8
(Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.

De Renault dealer adviseer?» desgewenst Over financiering of leasing.
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WELKOM IN ONZE NIEUWE LUNCH-COFFEESHOP IN ZANDVOORT

De sfeervolle lunch-coffeeshop,
met alle moderne komfort, bevindt zich in het midden van onze winkel.

Wij bieden u een uitgebreid assortiment, zoals:

- broodjes kaas, achterham, ei-tomaat en salade. Vanaf 2,25;

- saucijzebroodjes, kaasbroodjes enz. Vanaf 1,50.

En natuurlijk kunt u daar van onze onovertroffen koffie genieten (voor
maar 1,40 of 1,85 voor zo'n reuze kop). Vanzelfsprekend vindt u er ook ons
dagelijks verse gebak en roomijsspecialiteiten.

Ter kennismaking serveren wij een kop
koffie met appelgebak van 3,40 NU VOOR
MAAR f*

(Geldig t/m a.s. zaterdag.)

Welkom in de lunch-coffeeshop in
Hema Zandvoort

60 Jaar ei
14 Miljoen ftns.

HEMA

:* U kunt weer
schoenreparaties
afgeven bij:

Drog. Goosens
in het winkelcentrum
Zandvoort-Noord.

Dan worden ze weer
vakkundig gemaakt door

J. VAN CAMPEN EN ZOON
SCHOEN- en SLEUTELSERVICE

C. Slegersstraat 2 - Zandvoort -
Tel. 02507 - 1 54 49

DE SCHUILPLAATS
In de samenkomsten zal ik de H ere prijzen

(Psalm 26:12b)

INTERKERKELIJKE
ZANG-GETUIGENISDIENST
m.m.v. kleinkoor
„EFRAïM" uit Haarlem

ZONDAG 25 mei a.s.
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17,
Zandvoort.
Aanvang 15.30 tot + 16.30 uur. Nadien
praten we graag wat met elkaar na. Er is
dan koffie, thee, fris aanwezig.
Toegang vr i j . . . er wordt wel een kollekte
gehouden.
Wij willen u van harte welkom heten m
deze diensten.
Of u nu uit een kerk of kring komt, of juist
niet.
Het zou heel fijn zijn als u/jij er bij zou zijn.
Voor de allerkleinsten is er opvang/leiding
aanwezig.
Van harte tot ziens . . .

Comité „de Schuilplaats"
Inlichtingen: Klaas Hof 023-250636

/r ^k

ilSt SLAGERIJ ARBOUW '3T

Schnitzels
100 gr

Biefstuk
250 gr

Salami
100 gr

Vleessalade
100 gr

Rosbief
100 gr

Leverkaas
150 gr

Leverworst
250 gr

1,75
7,25
2,10
1,20
2,95
1,80
2,25

Had ik maar
een GAZELLE!
Gazelle, de door en door degelijke fiets en
toch vederlicht op de weg. Ijzersterke plus-
punten zoals de Gazelle kogellagers in
bracket en vóórtrommelrem; de veilige
verlichting met twee-aderige lichtleiding
naar het achterlicht; de zijreflectie en het
unieke sterke lakwerk maken van een fiets
een echte Gazelle.
En dan nog onze perfecte service!

Gazelle en wij
garanderen u

probleemloos fietsen!

WIELERSPORT

PETER VERSTEEGE
Haltestraat 31, Zandvoort

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

OPLEIDINGSSCHOOL voor
SCHOONHEIDSSPECIALISTE te HAARLEM
Lid vereniging vakopleiding schoonhei'dsverzorgmg (VAKOS)

DINY VERSPOOR
ROSE EBBINGE
Vanaf heden slaal de inschri|vmg open voor de dag-,avond- en spoed-
cursussen die voor de navolgende Stivasdiploma's opleiden
- schoonheidsverzorging
- manicure
De lessen beginnen in september a.s

Linschotenstraat 21 - Haarlem
i J 023-31 1932 b.g.g. 023-283068 of 377186.

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MUE
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

TAPIJT
AUG. v.d. MUE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 14090/14764 (vraag demonstratie)

Te huur aangeb.

2 kam.
met kookgel.,

gebr.
douche-toilet.
Tel. 12975 na 18.00

uur.

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE
WERKKRACHT

Drogisterij-Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

Hotel 't Oude Pesthuis
vraagt

(linke vrouwelijke hulp
v.d. morgenuren.

Inl. mevr. v. d. Werff, Haltestraat 60.
Tel. 16162.

't Kinderwinkeltje
Buureweg 1-3
Zandvoort

Bij ons
„De Margriet"

kollektie

Zandvoorts Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia,

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9 , Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 , Zandvoort
AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort
Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

Hondenkapsalpn „ELSE Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak. .
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

iviuienaai

rf

N.A.M.S.
Nederlandse Academie voor Medisch Secretaressen.

Telefoon 020-227447.
Planciusstraat 11, 1013 MD Amsterdam.

EENJARIGE BEROEPSOPLEIDINGEN
aanvang september •' .

Medisch secretaresse (dagopleiding) ^ t
Medewerk(st)er Medische, admin. (avondopleidihg)

met vervolg tot medisch secretaresse.

De specialist
in al uw

bloemwerken

Ook voor uw
tuin naar

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

Bermudas's
Broeken
Overali's
Jurkjes
T-shirts
Hemdies

gemeente
zandvoort

vakatures
reserve gemeentepolitie Zandvoort

t>
Bij het korps reserve-gemeentepolitie Zandvoort zijn enkele vakatures te
vervullen.

Gegadigden m/v dienen in principe woonachtig te zijn in Zandvoort, tus-
sen de 21 en 40 jaar oud te zijn en een minimale lengte te hebben van
1.70 m.
Voorts dienen zij van onbesproken gedrag te zijn en een medische keu-
ring te ondergaan.
Zij die nog militaire verplichtingen hebben komen niet in aanmerking.
Reservisten dienen in Haarlem een opleiding te ondergaan die van sep-
tember tot mei op vrijdagavond wordt gegeven.
In de zomermaanden dient af en toe een week-end praktische dienst te
worden gedaan, voornamelijk op het Circuit.

Belangstellenden die aan bovenstaande eisen voldoen en daarnaast het
politiewerk nader willen leren kennen kunnen hun sollicitatie, gericht aan
de burgemeester van Zandvoort, inzenden aan de hoofdinspecteur-
korpschef van gemeentepolitie, Hogeweg 37, 2042 GD Zandvoort.

Zij die reeds eerder hebben gesolliciteerd behoeven niet opnieuw te re-
flecteren.

Nadere inlichtingen zijn telefonisch verkrijgbaar overdag: E. F. C. van
Huizen, 02507-13043 's avonds: G. W. Schaap, 02507-15041.

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht
DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

GRATIS ONDERRICHT EN PATRONEN

GEMEENTEPOLITIE
ZANDVOORT

l

Met ingang van 1 augustus 1986 ontstaan bij het Zandvoortse poli-
tiekorps vacatures voor

TWEE RECEPTIONISTEN/TELEFONISTEN
ADMINISTRATIEVE KRACHTEN (M/V)
in deeltijd voor respectievelijk 50% en 70% (100% = 37 uur).

Functie-inhoud:
- bediening hoofdtoestel telefooncentrale
- behandeling inkomende telefoongesprekken
- opvang van personen en behandeling van zaken, waarvoor bezoe-

kers zich melden aan de receptie
- innen van transactiegelden, boeten op grond van arrestatiebeve-

len, wegsleepgelden e.d.
- tijdelijk in bewaring nemen van gevonden voorwerpen en registra-

tie van gevonden en verloren voorwerpen
- administratieve werkzaamheden op afdelingen receptie en info
- lichte huishoudelijke werkzaamheden

Functie-eisen:
- leertijd tussen 18 en 24 jaar
- Mavo- of Havo-diploma, typediploma en receptionistendiploma
- belangstelling voor en bij voorkeur ervaring in de geboden functie.

Dienstverband:
Wisselende diensten volgens dienstrooster, ook op zaterdag, zon-
en feestdagen en avonduren. De 70% deeltijdbetrekking wordt
mede verricht ten behoeve van de administratie van de Brandweer.

Salaris:
Van f 1.686,- tot / 3.271,- bruto per maand (basis 100%), afhanke-.
lijk van leeftijd, opleiding en ervaring, exclusief een vakantietoeslag
van 7Vz% en een toelage voor onregelmatige dienst van 8%.

Inlichtingen en sollicitaties:
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer B. ten Haave of
de heer E E Zaadnoordijk, telefoon 02507 - 13043.

Sollicitaties, gericht aan de Burgemeester van Zandvoort, die-
nen uiterlijk 2 juni 1986 te worden ingezonden aan de Hoofd-
inspecteur-Korpschef van gemeentepolitie, Postbus 210,
2040 AE Zandvoort
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Kennemer Trouw & Jubileum Combinatie

Feestelijke presentatie van 'Harten Twaalf'
ZANDVOORT - Woensdag 14

nei werd in Herbergh 't Boecke-
' liersnest aan de Zandvoortselaan
Ie promotie en presentatie van de
cersverse Kennemer Trouw en
Jubileum Cmbinatie 'Harten
Twaalf' gehouden.
Een en ander ging gepaard met de
viering van het zestien jarig be-
staan van 't Boeckeniersnest, dat
als specialiteitenrestaurant een
eigen naam in Zandvoort heeft
verworven. Bovendien konden de
genodigden kennismaken met de
Folklore Vereniging 'De Wurf', de
dorpsomroeper, een zeemeermin
en andere illustere personen.

De Kennemer Trouw-en Jubileum
Combinatie 'Harten Twaalf' is een sa-
nnenwerking in één pakket van twaalf
onafhankelijke ondernemers in Ken-
nemerland, waaraan ook vier Zand-
voortse bedrijven deelnemen. In een
zogenaamd 'Cupido Paspoort' komt
tot uitdrukking wat deze twaalf be-
jJrijven de consument te bieden heb-
ben, en dat blijkt heel veel te zijn.

'Harten Twaalf' richt zich speciaal
op bruidsparen, of dat nu de trouwdag
is of de viering van een koperen, zilve-
ren of gouden bruiloft. Doch ook een
jubileum kan met verve worden ge-
vierd en 'Harten Twaalf' zorgt voor
een passende omlijsting van het feest.
Er in vertegenwoordigd zijn onderan-

'• dere Reisburo Zandvoort, de Taxi
Centrale Zandvoort, Parfumerie Wil-
dering, Specialiteiten restaurant 't
Boeckeniersnest, en uit de regio

f- bruidsboetique C'est Ca, Dick Stoker
Haarmode, Hijma boek-en ofsettdruk-
kerij, Van Duivenboden Interieur,
Bloemsierkunst Jaques van Hesteren,
Antiques Stoker & Verdonk en het
Audiovisual Centre Elres uit Haar-
lem.

i f Speciaal optreden
Voor deze presentatie was door de

gastheer-en vrouw Wim en Siny
Drogtrop speciaal uitgenodigd Edo
van Tetterode, omdat hij ook degene
*was die zestien jaar geleden de doop
van het specialiteitenrestaurant heeft
verricht. In een korte speech werd

In gezelschap van een Zeemeermin wordt door Van Tetterode de nieuwe kaart gedoopt

door hem de aandacht gevestigd op de
talrijke mogelijkheden die er zijn om
een speciale avond in 't Boeckeniers-
nest door te brengen. Zo kan men een
Piratenfeest, een Cruiseparty of een
Vis-& Traditie-avond in het restau-
rant bestellen voor een gezelschap van
50-200 personen.
Het blijkt dat de Polklorevereniging
De Wurf aan de Vis-& Traditie-avond
medewerking verleent. Om dit duide-
lijk te maken waren er woensdag-
avond Zandvoortse garnalenpelsters
druk in de weer met het pellen van
garnalen, werd door de leden een kle-
ding-en sieraden 'schouw' gegeven, en
was er verse vis aanwezig om een echte
visafslag te houden. De gepelde garna-
len vonden gretig aftrek onder de aan-

wezigen, terwijl er veel belangstelling
was voor de dansen van De Wurf.

Door Van Tetterode werd de nieuwe
scheeprol te watergelaten, dit in sa-
menwerking met een zeemeermin en
volgde de onthulling van een speciale
plaquette. Dit laatste was een ge-
schenk van het l April Genootschap,
dat al eerder in 1980 het beeld van
Lowietje Ludiek in dit restaurant
heeft onthuld.

Door gastheer Drogtrop werd de aan-
dacht van de aanwezigen gevraagd
voor de speciale avonden die men in
zijn restaurant kan bestellen. Zo kan
men voor een Piratenfeest boeken,

waarbij Neptunes met een zeemeer-
min komt opdraven, bestaan er moge-
lijkheden voor een barbeque-, fondue-
feest of een speciale 'Cruise Party'. In
de vaart heeft het bedrijf namelijk ook
het ms Colombus. Dit partyschip met
overnachtingsaccommodatie voor
vijftig personen vaart vanuit Amster-
dam en heeft een dinercapaciteit voor
tachtig personen. Ook is het mogelijk
om met het 18 meter lange motorjacht
'Skyward' met twaalf man/vrouw een
tocht te maken. De catering voor deze
trip kan eveneens door 't Boeckeniers-
nest worden verzorgd. Behalve deelna-
me aan de 'Harten Twaalf' Trouw-en
Jubileum Combinatie verzorgt 't
Boeckeniersnest ook nog party service
aan huis.

IN MEXICO OOK
SNEEUW EN VORST

Mexico ligt tussen 14.32 en
32.43 graden Noorderbreedte, zodat
de noorder- of kreeftskeerkring op
231/: graad ten noorden van de eve-
naar er precies doorheen loopt. We
zouden dus mogen veronderstellen
dat ten noorden van deze keerkring
er een subtropisch en ten zuiden
ervan een tropisch klimaat heerst.
Maar zo eenvoudig ligt de zaak
niet. Het zijn de hoogteverschillen
die m belangrijke mate de klimaat-
omstandigheden bepalen. Zo
neemt de temperatuur geleidelijk
met de hoogte af van 26 gr.C. in de
laag gelegen kustgebieden tot min-
der dan 10 gr.C. in plaatsen die bo-
ven de 3700 meter liggen. De hoog-
ste bergtoppen zijn permanent met
sneeuw bedekt. f

Naar gelang van de hoogte kan
een drietal duidelijk te onderschei-
den zones worden opgemerkt. Van
0-600 meter hebben we te maken
met een heet kustgebied („tierra
caliente"), dat een gemiddelde
maandtemperatuur heeft van 23
tot 26 graden, tussen 600 en 1800
meter een gebied met een subtro-
pisch klimaat, vergelijkbaar met
het Middellandse Zeegebied („tier-
ra templada") met een gemiddelde
maandtemperatuur van 17 tot 23
graden, en een zone boven de 1800
meter met een koel, gematigd
Noordwesteuropees klimaat („tier-
ra fria") en een gemiddelde maand-
temperatuur onder 17 graden.

Hoewel de temperatuur het hele
jaar door vrij constant is en het van
april tot september in Mexico nau-
welijks warmer is als de zon lood-
recht aan de hemel staat, is het dan
wel veel vochtiger. Daarom noemt
de plaatselijke bevolking dit jaar-
getijde de winter, alhoewel het me-
teorologisch de zomer is.

De belangrijkste regen brengen-
de wind is de noordoostpassaat in
de zomer, die vooral hemelwater
loslaat aan de noord- en oostkust
en langs de oosthellingen van het
Mexicaanse plateau, plaatselijk in
hoeveelheden van meer dan 1500
mm per jaar.

Volgende week: het klimaat van
de Mexicaanse voetbalsteden.

Zonnige Pinksteren
Juist met de Pmksterdagen is

een hogedrukgebied boven onze
omgeving terechtgekomen en heeft
voor een fantastisch weekeinde ge-
zorgd. De temperatuur, die op don-
derdag 15 mei met een maximum
m Zandvoort van 16,0 gr.C., vrijdag
20,0 gr.C. en op zaterdagmorgen
met een minimum van 7.8 gr.C. een
flinke terugval kreeg te incasseren,
groeide weer verder naar de zomer
toe. Op zondag liep de kwikdraad in
de thermometerhut, na al een war-
me nacht van 13,0 gr.C., op tot 16,0
gr.C. en op maandag jl. werd als
hoogste temperatuur 23,0 gr.C. (in
de zon) geboekt. De zon heeft het op
beide Pmksterdagen voortreffelijk
gedaan.

Kring om de zon
Veel mensen hebben vorige week

zaterdag het KNMI opgebeld om te
zeggen dat zij die dag urenlang een
kring om de zon hadden gezien en
dit vreemde verschijnsel niet kón-
den thuisbrengen. Een verklaring
van dit mooie schouwspel Ijkt hier
dus zeker op z'n plaats. Een kring
om de zon is een teken van de aan-
wezigheid van dunne rjswolken en
ontstaat door buiging van de hcht-
stralen, die in de zeer kleine ijskris-
talletjes vallen. Het zijn in feite de
kleuren van de regenboog, maar zó
onzuiver, dat ze dikwijls weinig te
onderscheiden zijn. De afgebroken
lichtstralen vormen meestal een
wit-geelachtig en eventueel brui-
n-omrande kring om de zon, die we
een kleine kring of halo noemen.
Deze heeft een straal van ongeveer
22 graden - voor de meeste mensen
gemeten door de afstand van duim
tot pink bij uitgespreide vingers en
uitgestrekte arm. Halo's doen zich
alleen voor in zogeheten cirrostra-
tusbewolking: fijne witachtige
sluiers, die als regel een groot deel
van de hemel beslaan. Ze geven de
hemel een wit, melkachtig aanzien.
Vandaar de Hollandse benaming
„melklucht".

HET WEER

door Paul Dekkers

Deze dunne wolken, die zich tot 6
tot 8 km hoogte bevinden, kaatsen
wat licht van de zon terug of absor-
beren dit, waardoor de intensiteit
van de zonnestraling wat afneemt.
Toch laten ze nog zoveel licht door,
dat voorwerpen op de grond hun
schaduw behouden Dank zij de
zonnestralen slaagde het kwik die
dag er bij ons nog in 21,3 gr.C. te
halen. Het verschijnen van cirro-
stratus met daarbij zo'n kring om
de zon is meestal een teken van een
weersverandenng, m ongunstige
zin wel te verstaan. Niet voor mets
bestaat er in de volksweerkunde
een gezegde, dat luidt: „Een kring
om de zon, brengt water in de ton".

Niet altijd behoeft de verande-
nng zover te gaan, dat ons land
regen krijgt. Maar het is toch wel
de moeite waard te vermelden, dat
blijkens onderzoek over een periode
van een paar jaar dat in 75-80%
van de gevallen in De Bilt een
kring werd gezien, daar binnen 24
uur regen viel! En wat gebeurde er
die bewust zaterdag? Jawel, reeds
in de vooravond vielen de eerste
regendruppels. Achteraf bekeken
viel het met de neerslag die avond
en nacht reuze mee, namelijk niet
meer dan 0,6 mm op ons weersta-
tion.

Men ziet deze bewolking ver-
schijnen uit de richting vanwaar
de depressie komt. Gewoonlijk be-
gint de daling van de barometer
even nadat zich cirrostratus heeft
vertoond en een halo is op te mer-
ken. Vervolgens wordt de sluier
aan de hemel dichter, de zon en de
kring verdwijnen, hetzij omdat de
cirrostratus te dicht is geworden,
of omdat zogeheten altostratusbe-
wolking zich eronder heeft ge-
vormd.

Temperatuurnormalen periode
21-28 mei: maximum (overdag): 19
gr.C. minimum ('s nachts): 9 gr.C.

Sieradenveiling in Bouwes
ZANDVOORT - Op zondag 25 mei wordt in Hotel Bouwes een Sieradenveiling

gehouden. Er zullen ondermeer antieke juwelen, zilveren en gouden objecten,
serviezen en bestek aangeboden worden, afkomstig van de firma Jelek Edelme-
taal b.v.

De sieraden kunnen vooraf tussen 11.00 en 14.00 uur worden bezichtigd. De
veiling gaat om 15.00 uur van start, onder leiding van veilingmeester J. van der
Tak. De promotie en organisatie van het geheel is in handen van Bureau Inter
Zandvoort (b.i.z.).

Concert door het
Zandvoorts' koor

ZANDVOORT - Op vrijdagavond 30
mei wordt door het Zandvoorts Man-
nenkoor het jaarlijkse concert gegeven
in de Hervormde Kerk. Dit concert
begint om 20.00 uur en zal geheel door
eigen solisten worden uitgevoerd.
Plaatskaarten a f. 10,- p.p. zijn ver-
krijgbaar bij de koorleden, in het Ge-
meenschapshuis en indien voorradig
op de avond van de uitvoering in de
kerk. Gezien de grote belangstelling
voor dit concert, wordt aangeraden,
Wanneer men het concert wil bezde-
ken, zich zo snel mogelijk van een
plaatsbewijs te voorzien.

Motorrijder
vervalst
kentekenbewijs

ZANDVOORT - De 24-jarige Haar-
lemmer, die op vrijdagavond met zijn
motor tegen de auto van een 39-jarige
Zandvoorter aanreed, bleek het kente-
ken te hebben vervalst. Hij had met

behulp van zwart plakband een 8 van
een 3 gemaakt. De man bleek boven-
dien niet over een geldig rijbewijs te
beschikken.

De aanrijding vond plaats toen de
Zandvoorter zijn auto op de
Thorbeckestraat wilde parkeren. De
motorrijder reed op dat moment tegen
hem aan. Tengevolge van de aanrij-
ding moest de Haarlemmer met drie
gebroken ruggewervels worden opge-
nomen in het Marinehospitaal.

HIK exposeert
eigen producten

ZANDVOORT - Op dinsdag 27 mei
wordt vanaf 14 uur een tentoonstel-
ling gehouden in de groene zaal van
het Huis in Kostverloren. Op deze ex-
positie worden de producten getoond
van de bewoners van het HIK, die bij-
zonder creatief blijken te zijn. Er zul-
len demonstraties worden gegeven en
veel van de getoonde artikelen worden
tevens te koop aangeboden.

De bewoners van het personeel van
het HIK hopen dat er veel belangstel-
ling zal zijn voor hun markt, die zij ook
ditmaal met veel enthousiasme zullen
houden.

TOZ excelleert in concert
ZANDVOORT - In de vrijwel

geheel gevulde zaal van de Her-
vormde Kerk gaf het Toonkunst-
koor Zandvoort op donderdag-
avond 15 mei een uitvoering met
medewerking van de solisten Ma-
rianne Koopman, sopraan, Mira
Kroese, alt, Harry van Berne, te-
nor en Arthur Schildmeijer, bas.
De muzikale begeleiding werd
verzorgd door het Amsterdams
Begeleidingsorkest. Het geheel
stond onder leiding van Frans
Bleekemolen.

Het programma bestond uit een
tweetal werken, t.w. het „Stabat Ma-
ter" van Joseph Haydn en na de pauze
„Gloria" van Antonio Vivaldi. Helaas
moest door omstandigheden het aan-
vangstijdstip met plm. 25 minuten
worden verlaat, welke tijd echter werd
overbrugd met orgelspel, waarna het
concert een aanvang kon nemen. De
tekst van het Stabat Mater, daterende
uit de 13e eeuw, wordt toegeschreven
aan Jacopone da Todi en is vele malen

en op velerlei wijzen door componisten
als Pergalosi, Rossini, Verdi, Dvorak
e.a. op muziek gezet. Haydns Stabat
Mater, gecomponeerd in 1767, ver-
raadt een Italiaanse invloed, die nog
het meest aan Pergalosi doet denken.

Het T.O.Z.-koor bleek ditmaal wel
bijzonder goed op dreef en volgde
nauwgezet de intenties van de diri--
gent. Opvallend was hierbij de so-
praansectie qua zuiverheid en klank.
Het solistenkwartet vertoonde een
goede onderlinge samenhang en ook
individueel waren de vocale prestaties
uitstekend. De sopraan Marianne
Koopman (op 4 mei jl. konden we haar
nog horen' in de T.V.-uitzending van
het Requiem van Duruflé) beschikt
over een stralende stem en haar aria
„Quis non posset" werd bijzonder ge-
voelvol gezongen. Ook de alt Mira
Kroese zong haar partij op voortreffe-
lijke wijze o.m. in de aria .,Fac me
tecum". Hetzelfde kan worden gezegd
van de tenor Harry van Berne en de
bas Arthur Schildmeijer, die zich op
uitstekende wijze van hun taak kwe-
ten.

Na de pauze volgde het „Gloria" van
Antonio Vivaldi, een werk voor so-
praan-alt-koor-orkest en orgel. In deze
meer opgewekte muziek excelleerde
het T.O.Z.-koor wel in bijzondere mate
en het was in het slotkoor „Cum sanc-
to spiritu" bepaald imponerend. De
aria „Domine Deus" werd op ontroe-
rende wijze door Marianne Koopman
gezongen daarbij zeer subtiel begeleid
door het orkest.

Resumerend, dit concert kan onge-
twijfeld gerekend worden tot een
hoogtepunt van de concerten, welke
T.O.Z. de afgelopen jaren heeft gebo-
den. Bijzondere waardering geldt ze-
ker voor de dirigent Frans Bleekemo-
len. Hij wist door zijn bezielende lei-
ding koor, solisten en orkest tot een
geheel te smeden en tot een voortref f e-
lijke samen werking te brengen daarbij
gesteund door een perfecte begeleiding
van het Amsterdams Begeleidingsor-
kest en organist Dick Koomans.

W. Berlott

"We hebben samen
altijd kunnen lachen"

Het gouden bruidspaar Hardijzer heeft veel plezier met elkaar op hun trouw-

Foto Berloll

ZANDVOORT - Op dinsdag 13
mei was het vijftig jaar geleden,
dat Antje Schoonenberg in het
huwelijk trad met Tjeerd Hardij-
zer. Groot feest was het niet die
dag, want daar was geen geld voor,
het was tenslotte crisistijd. Lang
hadden ze ook niet gespaard, want
Tjeerd woonde alleen en vanaf het
moment dat ze elkaar hadden ont-
moet. wisten ze dat ze "de ware"
gevonden hadden. Ruim een jaar
na de eerste kennismaking gaven
ze elkaar het jawoord.

"We hebben er geen probleem van
gemaakt, toen we elkaar zagen was het
bekeken. Dat was trouwens in Zand-
voort, bij tentje 16. We waren net als
alle andere Amsterdamse dagjesmen-
sen naar het strand gegaan en zwom-
men tegen elkaar op in zee", vertelt de
heer Hardijzer. Hij weet het nog pre-
cies, alsof het gisteren gebeurde. "Ik
was met mijn broer gegaan en Antje
met haar zusje".

"We hadden geen reden om lang te
wachten met trouwen. Toen we onder-
trouwden gingen we met de fiets visite
rijden, dat deed je in die tijd", neemt
mevrouw Hardijzer het verhaal over.
We kregen overal een bosje bloemen en
kwamen toen met helemaal versierde
fietsen thuis. Met lijn 24 reden we op
onze trouwdag naar het stadshuis op
de Achterburgwal en dat was het ver-
der."

"In de tijd dat ik m'n vrouw leerde

kennen was ik herenkapper. Ik heb
zelfs nog in de oorlog bij kapper Spoel-
der, die geëvacueerd was uit Zand-
voort, gewerkt, samen met zijn zoon
Kees en iemand die Teun Keur heet.
Het leuke was dat die Teun Keur ons
vanmorgen opbelde om te feliciteren.
Die had ik al die jaren sindsdien niet
meer gesproken. Als 12-jarig jongetje
was ik al begonnen met werken. Ik
moest toen op de markt op het Amstel-
veld de schimmel van de lucifers af-
schuieren, die verkocht werden. Dat
mocht natuurlijk niet en ik werd ook
opgesloten. Toen ik 15 was werd ik
leerling-kapper, maar erg leuk heb ik
dat vak nooit gevonden, altijd dankje-
wel zeggen, jasjes aandoen en af schui-
eren. Ik kon zelfs eigen baas worden
maar ik had er na de oorlog geen zin
meer in. Via de sociale dienst van het
paleis voor Volksvlijt kreeg ik toen een
baan bij het Antonie van Leeuwen-
hoekziekenhuis in de Sarphatistraat.
Ik begon daar met hokken schoon te
maken van de dieren waarmee ze proe-
ven deden. Omdat bleek dat ik heel
snel kleine tumors kon ontdekken,
mocht ik een opleiding als laborant
gaan volgen. Ik volgde steeds meer
aanvullende cursussen en in totaal
ben ik 25 jaar zoologisch laborant ge-

,weest. Hobbies heb ik niet veel gehad,
vissen doe ik graag, op brasems en kar-
pers", aldus de heer Hardijzer.

"Ik heb wel hobbies, vooral de laatste
jaren", vertelt zijn vrouw. Vroeger
ging ik altijd veel naar musea en een
aantal jaren geleden heb ik eeri cursus
schilderen met olieverf gevolgd aan de

volksuniversiteit. Ik schilder nog
steeds met veel plezier en zoals u ziet
hangen er hier ook een aantal schilde-
rijtjes die ik gemaakt heb. Het zijn
geen meesterwerken, maar het geeft
mij veel plezier om te doen. We hebben
twee dochters, waarmee ik vroeger ie-
dere dag naar het zwembad ging, dat
was ongebruikelijk in die tijd. Inmid-
dels hebben we vijf kleinkinderen. We
hebben ons altijd veel ontzegd om onze
dochters een goed opleiding te kunnen
geven. Dat was vaak heel moeilijk
want er kwam een hoop voor kijken, al
die extraatjes toen ze op het Spinoza-
lyceum zaten en hun verdere studies.
De ene is medisch analyst en de ander
onderwijzeres en studeert pedagogie.

"Hoewel we pas ruim een jaar in het
Huis in de Duinen wonen, hebben we
altijd een voorkeur voor Zandvoort ge-
had. Toen we naar een bejaardenhuis
moesten besloten we dan ook om hier
te gaan wonen. En we hebben daar
zeker geen spijt van gehad. De direc-
teur en zijn vrouw en de meisjes die
ons verzorgen zijn zo fantastisch, we
zouden ons niet beter kunnen wensen.
"Humor heeft ons altijd op de been
gehouden en ons door moeilijke tijden
heen gesleept. Ook al is mijn man nu
ziek en heeft hij het vaak moeilijk, we
kunnen nog altijd lachen, gelukkig",
besluit mevrouw Hardijzer haar ver-
haal.

"Ja, geestig is Antje altijd geweest en
daarom hou ik nog altijd evenveel van
haar" bevestigt haar echtgenoot verte-
derd.
Constance M. Basart

Weekend: 24 - 25 mei
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
arts: Adè Scipio Blume.

HUISARTSENPRAKTIJK G..I J. Mol
en P.C.F. Paardekoper: tel. 15091.
arts: P.C.F. Paardekoper.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.

WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur Wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van

Weekend: 24 - 25 mei

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. L.J. Wolthuis
uit Heemstede.
Crèche aanwezig.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman.
Eerste dienst van een serie van vier
over kernwoorden van de christelijke
toekomstverwachting. Thema: De he-
mel.
Kindernevendienst en crèche.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
Zondag: drs. M. Roos, Leiden.

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor. Thema: "Namen voor
God: Cel:. Th. Drost em. pastoor.

KERK v.d.NAZARENER, Zijl weg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: Zondagsschool/ge-
spreksgroepen

10.30 uur: morgendienst. ds. J. Over-
duin.

19.00 uur: avonddienst ds. J O ver-
duin
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond.

NED.CHRISTELUKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag om 15.00 uur, tel. 14878.

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud. Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

l

Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uuren woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000. i;

CENTRALE POST AMBULANCE-.
VERVOER (CPA) KENNEMER-i
LAND: Ongevallen tel. 023-319191. -'.

TAXI: tel. 12600. -v

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERKl
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.-
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-"
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,','
maandagavond van 19.00-20.00 uur.-
Verder volgens afspraak. Voor deze'
hulpverlening, beschikbaar voor iede-^1

re inwoner van Zandvoort geldt dat.
ervoor de vrager geen kosten verboriV
den zijn. • ~

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE"
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk- •
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrif te-'
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort:

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis;
L. Davidsstraat. Eerste en derde!
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur. , •

DIENSTENCENTRUM: Koninginne^",
weg l, Zandvoort. Spreekuur op-
maandag en donderdag van 1.30 tot]
3.00 uur door de heer Frits van Veen of,"
na telefonische afspraak. ~

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

BURGERLIJKE
smiuttfta

Periode 13 mei - 19 mei
Geboren:
Marloes. dochter van: Van den Bos.~
Torn en Van Gestel, Johanna M.
Padnque Chnten, zoon van: Kiers.
Paddy en De Geus, Jacqueline J.
Youri Petrus Maria, zoon van: Buyen,
Hermanus P.H.M, en De Jong. Alida
W.

Ondertrouwd:
Vandenberg, Evert Henry en Troost.
Mechtilda Th. J.
De Graaf, Robbert H.W. en Beekhui-
zen, Carolma A.
Van den Broek. Christoffel A.A.M, en
Versteege, Yolande S.

Gehuwd:
Overmeer, Willem A. en Schallies.
Mieke J.

Honden bijten
jongetje ;

ZANDVOORT - In de duinen bij het
Zwanenmeer aan de Cort van der Lin-
denstraat is vorige week een 10-jarig
Zandvoorts jongetje door twee honden
aangevallen. Het kind werd gebeten in
zijn linkerkuit en rechterdijbeen en
moest zijn wonden door een arts laten
verzorgen.

De vrouw, waarvan werd vermoed
dat zij de eigenares was van de honden,
stond toe te kijken, zonder de dieren
terug te roepen. De politie stelt een
onderzoek in naar deze vrouw.
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Een kijkje achter de schermen bij het cbr

Kan een rij-examinator wel objectief zijn?
RU-examen! Een beladen woord

dat op vele bijeenkomsten, ver-
jaarpartijtjes, kortom overal waar
mensen bij elkaar komen, maar al te
dikwijls onderwerp van gesprek is en
dan met name een van de hoofdfigu-
ren daarbij: de rij-examinator of te-
genwoordig ook de rij-examinatrice.

De laatste tijd worden er ruim
600.000 rij-examens pr jaar afgenomen
- er is ooit een periode geweest dat er
zich meer dan 900.000 kandidaten bin-
nen één jaar aanmeldden - en daar-
mee is het Centraal Bureau Rnvaar-
digheidsbewijzen, kortweg C.B.R. ge-
naamd, ongetwijfeld het grootste exa-
men-instituut dat ons land kent.

Het resultaat, slagen of zakken, be-
mvloedt de meningen over de exami-
nator nogal eens. Een opmerking als
„Die vent had zeker zijn 'zakbroek'
aan. Ik hoorde van mijn instructeur,
dat er vandaag nog niemand bij hem
was geslaagd" mag er op duiden, dat
dat examen niet zo succesvol was ver-
lopen. Maar er vallen ook andere ge-
luiden te beluisteren: „Ja, hij stelde me
lekker op mijn gemak. Maakte een
praatje met me over mijn hobbies en
alles ging lekker vlot. Toen ik bij het
keren wat hard een stoeprand raakte,
zei hij: Til er niet te zwaar aan. Je mag
best wel een steekje laten vallen. Ik
vond hem best aardig."

U merkt het en u wist het waar-
schijnlijk zelf ook al, de meningen over
de rij-examinator lopen heel ver uit-
een. Wie door de een als een bullebak
wordt afgeschilderd, kan bij de ander
geen kwaad doen en met die realiteit
hebben de mensen van het C.B.R. al
lang leren leven. Ze hebben zich erbij
neergelegd, dat het waarschijnlijk
nooit zal lukken al die sterke verhalen
rondom het rij-examen en rij-exami-
natoren uit te bannen. Maar denk nu
niet, dat het C.B.R. er niets aan doet
om de rij-examens zo eerlijk en zo ob-

jectief als maar mogelijk is te laten
verlopen.

Om te beginnen wordt er bij de wer-
ving van examinatoren een zorgvuldi-
ge selectie toegepast. Op het ogenblik
is het in de sector van werving en se-
lectie weliswaar rustig, omdat het
CBR over voldoende examinatoren be-
schikt, maar de nonnen waren en blij-
ven om te beginnen minstens een mid-
delbare schoolopleiding, met HAVO
als minimum. Na een sollicitatiege-
sprek volgt een uitgebreid psycholo-
gisch onderzoek, waarin karakter-
eigenschappen als betrouwbaarheid
en standvastigheid en het vlot en ge-
makkelijk met mensen kunnen om-
gaan worden getest. Dit onderzoek
weegt zwaar.

Strenge selectie
Is de kandidaat-rij-examinator een-

maal over die drempel heengestapt,
dan volgt een pittige opleiding, zowel
theoretisch als praktisch. Parate ken-
nis van de verkeerswetgeving, zoals
die is neergelegd in de Wegenwet, de
Wegenverkeerswet, het Wegenver-
keersreglement en het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens is
daarbij een 'must'.

De praktijk-opleiding is zo mogelijk
nog uitputtender. De examinator in
opleiding krijgt een mentor toegewe-
zen, die hem bij zijn eigen examens
meeneemt, voorlopig achter in de exa-
menauto. Op die manier wordt de
nieuwkomer ingewijd in de kunst van
ontvangst en opvang van de kandi-
daat, het geven van route-aanwijzin-
gen tijdens het examen, de beoordeling
van de fouten en kennis van de fou-
tenlijst.

De eisen van rijvaardigheid zijn na-
melijk neergelegd in het Wegenver-
keersreglement en kunnen in vier
groepen worden onderverdeeld. Die
groepen zijn: bedrevenheid in de be-
diening, wijze van rijden, toepassing

„Van harte gelukgewenst! Een blijde kandidate neemt haar rijvaardigheidsbe-
wijs in ontvangst en ongetwijfeld is in haar ogen de examinator „best een
aardige vent".

van de verkeersvoorschriften en bij-
zondere verrichtingen.

ledere groep telt een aantal fouten,
die met een code op het uitslagformu-
lier worden aangeduid en daardoor is
het mogelijk om na afloop van het exa-
men precies vast te stellen, welke fou-
ten er zijn gemaakt. Op die registratie
kom ik straks nog even terug.

Aan de praktische opleiding wordt
veel aandacht geschonken. De mentor
krijgt extra tijd per examen om met
zijn pupil het afgelopen examen te be-
spreken. Als de man of vrouw in oplei-
dig dan zo omstreeks honderd exa-
mens achterin de auto heeft meege-
maakt, dan is het moment aangebrc-
ken dat hij voorin naast de kandidaat
plaats neemt en het examen als het
ware zelf gaat afnemen.

Overigens blijft de mentor de man,
die de eindbeslissing over de uitslag
neemt. Als er dan weer zo'n honderd
examens op die wijze achter de rug
zijn, wordt het tijd voor de eindtest, die
door een inspecteur of chef-examina-
tor wordt afgenomen. Valt die test
goed uit, dan mag de nieuwe examina-
tor zelfstandig aan het werk gaan. Met
die opleiding is al met al wel zo onge-
veer een halfjaar of langer gemoeid en
ook daarna wordt een examinator niet
aan lot overgelaten.

Standaardisering
Omdat een mens maar een mens is

en er meer dan 400 examinatoren en
examinatrices voor het C.B.R. werk-
zaam zijn, zullen er altijd verschillen
in beoordeling mogelijk zijn. Dat kan
zelfs bij een en dezelfde examinator
•wel het geval zijn. Maar het hoofdkan-
toor van het C.B.R. in Rijswijk doet er
wel veel aan om tot een gestandaardi-
seerde waardering van de prestaties
van de rijexamen-kandidaat te ko-
men.

Om te beginnen zijn er de vaste exa-
menroutes. Vroeger waren de exami-
natoren vrij in het vaststellen van de
parcoursen en dat kon er toe leiden,
dat de ene examinator veel meer moei-
lijke verkeerspunten in zijn route op-
nam dan de ander. Nu zijn er vaste
routes, (overigens per plaats soms wel
vijfentwintig verschillende) die ook
aan de rijscholen bekend zijn en die in
moeilijkheidsgraad vrijwel gelijk-
waardig zijn.

Verder krijgt iedere examinator -
kort of lang in dienst - enkele malen
per jaar met een soort controlebeurt,
of om in het auto-jargon te blijven
'grote beurt' te maken. Een chef-exa-
minator gaat dan vier tot zes examens
meerijden en als daar aanleiding toe
mocht zijn, brengt hij zijn op- en aan-
merkingen na afloop van die toets aan
de examinator over. Dit alles ook om
de uniformiteit te bevorderen.

Ook de computer draagt daartoe zijn
steentje bij. Alle uitslagformulieren
worden namelijk door een computer
verwerkt en geven van iedere exami-
nator een uitgebreid overzicht over
zijn geslaagdenpercentage, ook onder-
verdeeld over mannelijke en vrouwe-

lijke kandidaten, en over de door hem
geregistreerde fouten. Wie te veel uit
de pas loopt, wat betreft zijn geslaag-
denpercentage of waar het onderdelen
van de foutenlijst betreft - ook op dat
gebied zuden 'hobby's' kunnen ont-
staan - die kan er op rekenen, dat dit
gesignaleerd wordt en dat zulke zaken
in een gesprek met chef of inspecteur
aan de orde komen.

Bij het grote aantal examens van
meer dan 600.000 per jaar komen er bij
het C.B.R. ook klachten van kandida-
ten binnen. Die worden stuk voor stuk
serieus behandeld en als ze gegrond
zijn dan doet het C.B.R. er alles aan
om zo mogelijk verbeteringen aan te
brengen of correcties toe te passen.

De laatste jaren zijn in het korps
van rij-examinatoren ook „specialis-
ten" naar voren gekomen. Nieuwe en
uitgebreider rijvaardigheidseisen op
het gebied van motoren, vrachtauto's
en autobussen hebben er toe geleid,
dat voor die examens examinatoren
met specialistische Jcennis en vaardig-
heid moesten worden opgeleid. Wei-
licht zal ik u daarover in een volgend
artikel eens wat meer vertellen.
Schrijft u dat gerust aan uw week-
blad.

De strekking van dit verhaal was om
u met een kijkje achter de schermen

Oe kandidaat achter het stuur en de examinator naast hem. „Bullebak of
aardige vent?" vraagt de kandidaat zich misschien af. In dit verhaal wat
achtergrond-informatie over de rij-examinator en de objectiviteit bij het rij-
examen.

iets te vertellen over de kwaliteiten en
eisen, waaraan een rij-examinator
moet voldoen en de zorg, die het C.B.R.
er aan besteedt om tot een eerlijke en
gelijkwaardige beoordeling van zijn
kandidaten te komen. Dit ter gerust-
stelling van al diegenen, die het rij-
examen nog voor de boeg hebben. Als u
daar ook toe behoort, dan wens ik u
veel succes!

Michael Bleekemolen verwacht goede prestaties te leveren in de Europa Cup
Renault Elf Turboraces 1986.'

Michael Bleekemolen gaat
racen met Alpine

Michael Bleekemolen en Renault Nederland N.V. hebben een over-
eenkomst afgesloten voor een sportieve samenwerking gedurende het
seizoen 1986.

In de kleuren van Renault's Centre Exclusif en met steun van de
Renault dealer-organisatie, Elf Nederland, Michelin en Marlboro zal
Michael Bleekemolen deelnemen aan de serie van elf wedstrijden om
de Europa Cup Renault Elf Turbo.

De belangstelling voor deze competi- waaronder oude bekenden als Larrau-
tie is groot. Voor de eerste race op het ri (Europees kampioen 1985), Sigala,
circuit van Imola in Italië hadden zich Schutz, Gouhier en ook de Europese
niet minder dan 31 rijders gemeld, toerwagenkampioen 1985 Brancatelli.

Alain Prost
wint Grand
Prix Imola

De Grote Prijs van Imola voor
Formule 1-renwagens is geëin-
digd in een overwinning voor de
Franse coureur Alain Prost met
een McLaren MP4/2C.

In de laatste ronde dreigde een te-
kort aan benzine hem nog zijn eerste
plaats te gaan kosten - de wagens mo-
gen maximaal 195 liter verbruiken -
maar door te gaan zigzaggen en daar-
mee de allerlaatste druppels uit de
tank te benutten, kon Prost nog net de
finishlijn halen. Tweede werd Nelson
Piquet en een verrassende derde dé
Oostenrijker Berger. :

In de stand om het wereldkam-
pioenschap voeren Senna en Piquet de
lijst aan met elk 15 punten, Prost is
derde met 13 punten.

IK VOND WA T IK ZOCHT OP DE GROT f KROCHT
Als je lekker

ASPERGES wil eten
en niet veel wil betalen dan moet je
ze bij

AART VEER
halen
GRATIS
GESCHILD
GROTE KROCHT 25
ZANDVOORT
TEL. 14404

4?
GROTE KROCHT 28

ZANDVOORT
TEL. 02507-15734

WIN EEN REIS NET

Birkenslock sandalen zijn al sinds vele jaren
het synoniem voor gezond en verzorgd omgaan
mei uw voeten Birkenstock sandalen onder
schelden zich o a door hel originele kurken voet-
bed, een velourslederen binnenzool, diverse wijdte-
maten en de wet zeer kwalitatieve afwerking Voor
mensen met staande beroepen, maar ook voor
anderen een weldaad voor de voeten

Maar let bij het kopen wel op het originele
rode Birkenslock zegel Wij adviseren u graag o a
onderstaande modellen

Hoe kunt u één van die
prachtige prijzen winnen?

Heel eenvoudig1 U stapt nog deze week
naar onze zaak en bij aankoop van een paar
Birkenstock s ontvangl u dan van ons een deel-
namekaart met alle wedstrijdgegevens
En hel invullen' Dal is net zo gemakkelijk als het
lopen op Birkenslock s

Herman Harms Schoenen
Grote Krocht 22

Natuurlijk het origineel!

Bloemenmagazijn sinds 1908

Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon 02507 -12301

fuch s ia's
voor
binnen
en buiten

Zomer»..Zor
Zonnebril...

Volop keus bij uw vakman-opticien

Op naar de
vakman-opticien

OPTIEK SLINGER
gedipl. oogmeetkundige contactlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20a, Zandvoort
Tel. 02507-14395

Leverancier alle ziekenfondsen
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ZANDVOORT - Met een eerste
plaats voor Marco Keur. een twee-
de voor Mike van de Raadt en een
derde plaats voor Frans Vórös
hebben de Zandvoorters niet
Slecht gepresteerd tijdens de
Pinksterraces. Mike van de Raadt
had bijna nog voor sensatie ge-
zbrgd door de semi-lange af-
standsrace over veertig ronden te
winnen. Door het uitvallen van de
'.."grote jongens" kwam de Toyota-
rijder tien ronden voor het einde
aan de leiding, maar een lang-
zaam leeglopende achterband
maakte een eind aan wat zijn eer-
ste grote zege had kunnen wor-
den.

De race over honderdzeventig kilo-
meter vormde de hoofdmoot van de
floor zesduizend toeschouwers bezoch-
te Pinksterraces. Bij de supertoerwa-
gens werd gestreden in vier klassen.

Normaal gesproken hebben rijders in
de op één na lichtste klasse geen kans
op de totaalzege. Toch gingen de drie
ereplaatsen naar deze klasse van 1300
tot 1600 cc, omdat de zwaardere con-
currentie het liet afweten.

• Grote kanshebber Arthur van De-
dem leek regelrecht op de overwinning
af te stevenen. In zijn BMW 325 i had
hij het complete veld zelfs op mim-
maal één ronde gezet, toen tien ronden
voor de finish de benzinepomp de geest
gaf. Hans van der Beek was toen al
afgevallen met remproblemen aan
zijn Mazda 929 rotary.

Pleister op de wonde was voor Van
Dedem een rondetijd van 1.48.53. Het

Grote werk voor
„kleine" jongens

betekende een verbetering van het
baanrecord dat sinds twee jaar, met
een tijd van 1.49.22 op naam stond van
Hans van der Beek in een Mazda RX
7.

Met het uitvallen van Van Dedem
kwam de spanning terug in de race.

Een race, waarin een verplichte tank-
stop was opgenomen. Een halve mi-
nuut voorsprong had Mike van de
Raadt op Jaap van den Berg toen hij
tien ronden voor tijd aan de leiding
kwam. Vier ronden later sloeg voor
hem echter ook het noodlot toe. Van
den Berg kwam met sprongen dichter-
bij, nadat de vaart uit de zestien klep-
pen tellende Toyota ging vanwege een
langzaam leeglopende achterband. In
de voorlaatste ronde was Van den
Berg de nieuwe leider en het scheelde
nog maar weinig of de ongelukkige
Van de Raadt had ook zijn tweede
plaats nog moeten afstaan aan de aan-
stormende Paul Welther in een Peu-
geot 205 GTI.

In de door Allard Kalff met grote
overmacht gewonnen formule 2000-
race haalde Marco Keur in de gecom-
bineerde Dunlop-2000-klasse zijn
tweede overwinning. De Zandvoorter
verstevigde hiermee zijn leiderspositie
in het klassement. Meer tegenstand
dan zijn plaatsgenoot ondervond

Frans Voros bij de formule Ford 1600.
In de derde ronde voor het nationaal
kampioenschap was dit jaar voor het
eerst een internationaal veld aanwe-
zig. Tegen het geweld van de Britse
winnaar Phil Andrews en de Belg Jo-
han Adams kon de Zandvoortse anti-
slipinstructeur niet op. Toch was zijn
derde plaats enorm belangrijk. Voros
was hiermee de eerste Nederlander en
dat betekende het maximale punten-
aantal voor het kampioenschap.

Een overvol startveld bood eveneens
de Toyota-merkenrace. Maar liefst
veertig wagens begonnen aan wat een
enerverende en omstreden race zou
worden. De vele wisselingen aan kop
maakten de race zeer boeiend. De nj-
ders schuwden het gevecht dan ook
niet, hetgeen veel schade tot gevolg
had. John Vos maakte het in de ogen
van Fred Krab wat al te bont toen
Krab in de Marlborobocht van de
baan gereden werd. Een officieel pro-
test van Krab tegen de rijstijl van
John Vos was het gevolg.

Protesten waren er ook voor de uit-
eindelijke nummers één en twee Evert
Bolderhey en John Vos. Jaap van der
Ende die zijn wagen m de kopgroep
total loss reed vond beide heren wat al
te snel gaan. Hij vermoedde een in het
reglement verboden wijziging van de
sproeiers in de carburateur en ver-

Spanning en sensatie bij de Toyota's fotoDicV L oenen

zocht de technische commissie dit te voorlaatse ronde vrijwillig het veld race verloren uitlaat Door uit de race
onderzoeken. Protesten waren er on- verliet. Hij lag toen riant aan de lei- te stappen voorkwam hij diskwahf ica-
getwijfeld ook geweest voor Fred Fran- ding maar ondervond dan ook ziender- tie. waardoor de snelste ronde op zijn
kenhout ware het niet. dat hij in de ogen veel voordeel van een tijdens de naam bleef staan.

Hoge scores in zaaltoernooi
- ZANDVOORT -Het Zandvoort-
rneeuwen zaalvoetbal-toernooi is
vier dagen oud en zoals elk jaar
fanatieke maar sportieve strijd
om de punten. In vrijwel elke wed-
strijd vielen de doelpunten als rij-
pe appels van de boom. Ook vielen
er toch wel verrassende uitslagen
te noteren en plaatsen op finales
zijn dan ook bij een nederlaag nog
zeker niet verkeken.

In de eerste klasse A deed Pim Jans-
sèn van zich spreken door De Puur te
verslaan. De finalist van vorig jaar
jvon ruim met 7-2 na goed zaalvoetbal.
St. Tropez, nieuw in dit toernooi, hield
Textlite van zich af met 4-2. Voor de
kleinste overwinning zorgde Marcel
Schoorl Bloemen door met 1-0 te win-
rien van HB Alarm.
-. In de B klasse liet Stam Fashion een
jiitstekende indruk achter door Auro-
ra met 7-0 op te rollen. Smit sportprij-
zen gaat ook mee strijden in de top
gezien de 4-1 zege op Aurora. Veel
spanning was er bij het gevecht tussen
;De Klikspaan en Cecils. De 4-4 eind-
'üitslag gaf de verhouding: goed weer.
' In de tweede divisie A maakten
„Geerling Wasstraat en Play-In een
•uitstekende start. Geerling had geen
"moeite met Dubrovnik (8-2) en het jon-
ge Play-In was geen partij voor de rou-
.tiniers van Aleichem Boys, 7-1. Dit
zelfde Aleichem was er eerder in ge-
slaagd om Scandals op een 3-3 gelijk-
spel te houden.

Reprox heeft door een 6-1 zege op
Nihot direkt een goede slag geslagen

en dat kan eveneens gesteld worden
van REA. Dit team versloeg Luiten
met 5-2. Veel spanning bij Auto Ver-
steege en DVS met uiteindelijk een
nipte 2-1 overwinning voor laatstge-
noemde. Turn Turn deed eveneens goe-
de zaken door TZB Sports Cup met 5-2
te verslaan.

Of de samenvoeging van veteranen
en recreanten een succes wordt moet
worden afgewacht. In sommige geval-
len kan je spreken van een juiste be-
slissing maar aan de andere kant zetje
daar enige vraagtekens bij. Een aantal
„recreanten" zouden zeker niet mis-
staan in de eerste of tweede klasse en
daardoor wordt het voor veteranen wel
erg moeilijk. In ieder geval had de
kampioen van vorig jaar Banana geen
moeite met de recreanten Rabbel
Boys, gezien de 8-2 score. Ook een echt
recreatie team Bluys Nederland, dat
geheel werd overspeeld door De Puur
veteranen met maar liefst 14-1. Dry
Works Veteranen waren echter kans-
loos tegen Lippies met 9-1 en de oudjes
van Nihot hadden ook geen kans tegen
de jonge spelers van Nutsspaarbank,
7-1.

In de B afdeling was Weyers te sterk
voor de De Klikspaan veteranen (6-2),
doch was er een zege voor York Optiek
tegen Sports Cup recrea met 6-2. Pim
Janssen Olds en Eetcafé't hielden el-
kaar goed in evenwicht en kwamen tot
een puntenverdelmg, 3-3.

Programma donderdag: 18.45 uur
York Optiek vet.-Eetcafé't; 19.30 uur
Dubrovnik-Rinko; 20.15 uur Reporx.
Luiten BV; 21.00 uur Marcel Schoorl-
Peter Korver Sport; 21.45 uur Lippies-

Nutsspaarbank; 22.30 uur Cecils-
Stam Fashion.

Vrijdag: 18.45 uur Nihot vet.-Bana-
na vet.; 19.30 uur REA-Nihot; 20.15
uur Pim Janssens Olds-Sports Cup
Recrea; 21.00 uur Play-In-Scandals;
21.45 uur Smit Sportprijzen-De Klik-
spaan; 22.30 uur Pim Janssen-HB
Alarm.

Zondag: 10.15 uur Dry Works vet.-
Rabbel Boys; 11.00 uur Prix d'Ami-
Barbaros-Weyers; 11.45 uur Dubro-
v-nik-Bloemen H. v. Baekel; 12.30 uur
TZB Sport Cup-DVS; 13.15 uur
Luykx-Rinko; 14.00 uur Auto Ver-
steeg-Reprox; 14.45 uur Hong Kong
Mimi's-M. Schoorl Bloemen; 15.30 uur
Aurora-Cecils.

Maandag: 18.45 uur Sports Cup Re-
crea-The Hairshop vet.; 19.30 uur Ni-
hot vet.-Bluys Nederland; 20.15 uur
Aleichem Boys-Luykx; 21.00 uur Turn
Tum-Luiten; 21.45 uur Nike Sport-
shop-Stam Fashion; 22.30 uur De
Puur-Textlite.

Dinsdag: 18.45 uur Eetcafé't-De
Klikspaan vet.; 19.30 uur Banana-
Nutsspaarbank; 20.15 uur Nihot-DVS;
21.00 uur Play-In-Geerling; 21.45 uur
Pim Janssen-Peter Korver; 22.30 uur
Drommel BM-De Klikspaan.

Woensdag: 18.45 uur York vet.-Prix
d'Ami Barbaros; 19.30 uur De Puur
vet.-Lippies; 20.15 uur REA-TZB
Sports Cup; 21.0Q uur Scandals-Du-
brovnik; 21.45 uur Nike Sportshop-'t
Hemeltje 22.30 uur HB Alarm-De
Puur.

Ideale zeilwedstrijden
ZANDVOORT - Onder ideale weers-

omstandigheden hield tweede Pink-
sterdag de watersportvereniging
„Zandvoort" haar eerste clubwedstrij-
den van dit seizoen.

Alhoewel voor catamarans wat te De tweede race, met een iets mge-
wemig wind, was het juist voor de korte baan' was wederom ideaal. Het-
lichtweerzeilers een wedstrijd bij uit- zelfde duo vaarde weer een uitsteken-
stek. de race.

Een twintigtal boten verscheen aan
de startlijn en startten tegelijk op het
startschot.

Na anderhalf uur zeilen finishte de
eerste boot van het duo Bossink/dHer-
signy jr.

Het eindresultaat: Bossink/d'Her-
signy Pnndle 16 Dagprijs WVZ, 2e
Drenth op de Prindle 15, 3e Elhorst/-
Koper Prindle 18.

Ook deden er een aantal Laser's mee,
die een korte baan vaarden. Deze klei-

ne midzwaardbootjes weerden zich
kranig op zee.

Het eindresultaat: ie Holtackers, 2e
Henneman, 3e Jansen.

Mede door de wedstrijdcommissie
uitstekend uitgelegde baan, kan de
WVZ terugzien op een bijzonder ge-
slaagde dag en hoopt op een dubbel
aantal deelnemers op de volgende
clubwedstrijd zondag 22 juni.

Motorraceweekeinde op circuit

Meer dan driehonderd
motorrijders verwacht

ZANDVOORT - In het weekend van
24 en 25 mei wordt dit jaar voor de
derde keer een motorraceweekend op
Zandvoort gehouden. De immer actie-
ve Stichting Motorpromotion Zand-
voort, die dit jaar al twee succesvolle
motorraces achter de rug heeft, is met
dit derde weekend precies op de helft
van de dit jaar vijf geplande weekends.
Een motorracedag op het Zandvoortse
dumencircuit is meer dan alleen maar
een wegrace. Door de unieke mogelijk-
heden die het circuit heeft boven een
tijdelijk af te sluiten openbare weg,
kunnen niet alleen veel meer coureurs
tegelijkertijd van start gaan waardoor
de wedstrijden veel spannender wor-
den, er kan ook sneller van race-klasse
worden gewisseld. Op Zandvoort
wordt dan ook als enige plaats m Ne-
derland geraced volgens het zoge-
naamde Engelse systeem, dat inhoudt
dat er per dag in snelle afwisselende
wedstrijden een groot aantal klassen
aan de start komen met een dicht be-
zet rennersveld. Er wordt gereden in
series en manches, waardoor een
slecht gereden wedstrijd door een cou-
reur in de volgende manche of serie
kan worden goedgemaakt.

Meer dan 300 coureurs komen zon-
dag aan de start in wedstrijden die al
op zaterdagmiddag beginnen met se-
ries en manches. Er komen maar liefst
negen (!) verschillende klassen aan de
start. Niet alleen het racen op Zand-
voort gebeurt in een hoog tempo, ook
het afwisselen van de verschillende
wedstrijden ligt hoger dan op welk

Ben Rietdijk
goed op dreef

ZANDVOORT - Aan welk toernooi
judoka's van Sportacademie de Agé
ook deelnemen vrijwel elke keer zijn er
prijzen weggelegd. Ook nu was er een
goed resultaat te zien. Op het Pink-
stertoernooi te Nieuwerkerk aan de
I.Jssel is Ben Rietdijk bij de jongens
van 16 t/m 18 jaar tot 78 kg., als tweede
geëindigd hetgeen een prima resultaat
is.

circuit ook in Nederland. De ene wed-
strijd is amper afgevlagd of de andere
klasse vertrekt al weer uit het ren-
nerskwartier voor de opwarmronde.

Vrijdagmorgen 10 uur beginnen de
vrije trainingen. Vrijdag kunnen ook
motorrijders met hun eigen motor te-

gen betaling van ƒ 50,- op het Zand-
voortse circuit rijden, waarbij KNMV-
tydwaarnemers hun snelheid meten
en daarvoor een certificaat en speld
afgeven. Normaal gesproken betaalt u
bij inschrijving ter plekke / 65,-, maar
indien u dit kranteartikel meebrengt
dan krijgt u ƒ 15,- korting. Zaterdag
beginnen de wedstrijden met series om
13.30 uur en zondag start het werkelij-
ke racespektakel om 13.00 uur en
duurt tot 17.00 uur. De entree be-
draagt /15,- voor een tnbunekaart,
kinderen / 7,50 en voor ƒ 30,- zijn pad-
dockkaarten verkrijgbaar waarbij u
een kijkje kunt nemen m het renners-
kwartier en boven de pits. KNMV-le-
den krijgen op hun paddockkaart ƒ 5,-
korting.

Yamaha-klasse: Jaap Jager (49) en Hein van Rijn (27) volop in de strijd

Derde klasse KNVB
Volendam 22-33
SVW'27 22-28
Alcm.Victrix 22-26
HSV 22-23
LSVV 22-23
West Frisia 22-21

Vierde klasse KNWV zaterdag
Amstelveen 22-33
Aalsmeer 22-32
SCZ'58 22-30
Zandvoort'75 22-29
Halfweg 22-23
DSC'74

KGB
Zandvoortmeeuwen
De Valken
DTS
WGW
SRC

SCW
Hoofddorp
De Kennemer
Swift
Sporting Zuid

22-20 J.Hercules

22-21
22-20
22-19
22-19
22-19
22-12

22-20
22-20
22-17
22-14
22-14
22-12

SPORT KORT

Snelschaak-
kampioenschapperi

ZANDVOORT - Donderdag 22 me;
wordt in het Geinr-cn.schap.sbuis een
snel.schaakkarnpioenschap gehouden
Dit evenement wordt voor de wvendè
maal door de Zandvoort.se .schaakclub
georganiseerd Iedereen die van een
schaakpartij houdt wordt uitgenodigd
naar hetGemeen.schapshui.s te komen
om een partij te .spelen die in 2 x 5
minuten i.s beëindigd Aanvang van
dit kampioenschap 20 00 uur.

Halve marathon
ZANDVOORT - Het sportmedisch

begeleidmgscentrum in Haarlem or-
gamseert in samenwerking met
Sportorgamsatiebureau De Feber
aanstaande zondag een halve mara-
thon. een 10 km. en 6'i km -loop. Me-
dewerkmg \vordt verleend door de
Zandvoortse voetbalvereniging TZB,
op wiens complex de start en finish is

De inschrijving staat open vanaf
09.00 uur en kan geschieden m de TZB
kantine. Bij de voetbalvereniging is de
gelegenheid om zich te kleden en te
douchen. Vanaf het TZB terrein is een
prachtig parcours uitgelegd wat voert
door het duingebied en de omgeving
van Zandvoort en Bloemendaal. De or-
gamsatie heeft voor een goede medi-
sche begeleiding gezorgd en ook kan
van een bezemwagen gebruik worden
gemaakt.

De start van de 21 km is om 10.30 uur
en voor deze afstand is een inschrijf-
geld van ƒ 7,50 verschuldigd. De 10 km
start om 10.35 uur en daarvoor moet
ƒ 5,- op tafel worden gelegd en de 6 V.'
km. begint eveneens om 10.35 uur met
als inschrijfgeld / 2,50 per persoon. Op
alle afstanden zijn fraaie herinnerm-
gen te verdienen. Komende zondag is
het geen voetbaldag bij TZB maar aan
de Kennemerweg worden enige hon-
derden trimmers verwacht.

Avondvierdaagse
HAARLEM - Van 27 mei tot en met

30 mei wordt m Haarlem de 43e
N.W.B. Avondvierdaagse gehouden.
Men kan hiervoor vanaf heden in-
schrijven, op werkdagen van 14.00 tot
16.00 uur in het clubgebouw van
D.V.S. aan de Clovisstraat 56 in Haar-
lem-Noord. Het gebouw is ondermeer
te bereiken met buslijn 4 of 5. Deelne-
merslijsten voor groepen kunnen aan-
gevraagd worden via tel. 370595 of
373331.

Start en einde vinden iedere avond
plaats bij het clubgebouw van D.V.S.
Er kan een keuze gemaakt worden uit
de afstanden: viermaal 5 km, viermaal
10 km en viermaal 15 km. Vanaf 4 jaar
kan aan de wandeltochten worden

i deelgenomen.

Bij voorinschrijving tot 16 mei be-
draagt het inschrijfgeld voor personen
tot en met 13 jaar f.4,50. Vanaf 14 jaar
betaalt men f .5,50. Na 16 mei wordt dit
bedrag verhoogt met één gulden.

Redelijke vangst
ZANDVOORT - De leden van de

"Zeevisvereniging Zandvoort" hielden
op zaterdagavond 17 mei weer een
wedstrijd. De omstandigheden waren
ideaal en de vangst was redelijk te noe-
men. Er werd voornamelijk schar, bot
en paling gevangen. R. van der Fange
werd daarbij eerste, T. Goossens twee-
de. De derde plaats moest worden ge-
deeld door R. Dröse en C. Al.

Op 25 mei houdt de zeevisveremging'
een wedstrijd op de Waddenzee en op
31 mei staat weer een strandwedstrijd
op het programma.

Programma WVZ
ZANDVOORT - De Watersportver-

eniging Zandvoort organiseert ook dit
seizoen enige interessante zeilwed-
strijden. Vanaf het strand bij het club-i
huis zullen de navolgende zeilwed-
strijden worden gevaren.

31 mei en l juni de Prindle Point
Regatta. 21 en 22 juni club wedstrijden
en feest ter gelegenheid van het 20
jarig bestaan van de Watersportvere-
mgmg Zandvoort. 19 en 20 juli Dart
Trophy Zandvoort. 3 Augustus club-
wedstrijden. 16 cq. 17 augustus Rem
race Zandvoort-Noordwijk v.v. 30 en 31
augustus Nederlands Kampioen
schap Prindle. 14 september clubwed
strijd. 28 september afstandsrace
(sluiting van het seizoen 1986).

Foto: Piek Loenen.

Schoolhandbal

• ZANDVOORT - Gewoontegetrouw
staat ook dit jaar het schoolhandbal-

'toernooi op het programma en wel
aanstaande zaterdag. De wedstrijden
worden gespeeld op de verharde velden
van de organiserende vereniging
Zandvoortmeeuwen in het binnenter-
rein van het circuit bij tunnel oost. De
strijd begint om 10.00 uur en de prijs-
uitreiking wordt verwacht om onge-
veer 17.00 uur.

Vorig jaar kwamen de meisjes van de
Hannie Schaftschool als ongeslagen
overwinnaar uit de bus en bij de jon-
gens waren het die van de Oranje Nas-
sauschool terwijl de totaal wisselbeker
voor de Oranje Nassauschool was.

Mocht deze school ook dit jaar de to-
taal beker winnen dan komt die defi-
nitief in hun bezit aangezien dat voor
de derde keer achtereen zou zijn.

Verwacht wordt dat vele ouders hun
kinderen op deze dag komen aanmoe-
digen. Tevens wordt de traditionele
wedstrijd gespeeld tussen de leer-
krachten en een team gevormd uit de
scheidsrechters en een lid van het
"Rode Kruis. Deze partij handbal be-
gint om 13.00 uur. Mooi weer en spor-
tieve wedstrijden kunnen bijdragen
tot een interessante handbalhappe-
ning.

R.T.C. OLYMPIA
organiseert i.s.m.

HET PAROOL/WEEKMEDIA

DE AMSTERDAMSE
'AVOND-FIETS-VIERDAAGSE

26 t/m 30 MEI

Startplaats: Bos en Lommerweg 218, Amsterdam

Vertrekti|den: tussen 18.00 en 19.00 uur

Inschreven: aan de start

Kosten mschri|ving: met herinnering ƒ 7,50
zonder herinnering ƒ 2,50

Voorinschrijving is mogeh|k op de Bos en Lommerweg
218. Bi| voorinschri|vmg ontvangt u een reductie
van ƒ l,- op de herinnering.

Per dag wordt tussen de 30 en 35 kilometer ge-
f ietst .

Meer informatie: 020-173942

Trimmers volop in beweging
ZANDVOORT - Het trimmen,

hardlopen of joggen is de laatste
jaren een van de belangrijkste
vrijetijdsbestedingen geworden en
je kijkt maar om je heen of je ziet
wel mannen of vrouwen bezig de
conditie op te voeren. De Zand-
voortse estafette is mede oorzaak
van deze rage en ook voor dit jaar
waren de teams die daaraan mee-
deden volop in training. Daarbij
gaat het vooral om het meedoen
en als gewonnen wordt dan is dat
meegenomen. Een dames- en he-
renploeg hebben wij er uitgepikt
en nader in de schijnwerpers ge-
plaatst.

Bij de dames was dit jaar voor het
eerst te zien een viertal dat uitkwam
onder de naam Passage 42. Vanaf fe-
bruari werd intensief getraind doch de
ploeg had nog niet de pretenties om als
winnaar het erepodium te betreden.
Het streven is er wel naar om de twee-
de plaats van dit jaar volgend jaar te
verbeteren. Het team bestaat uit zes
dames, die allen reeds de nodige erva-
ring hebben opgedaan, van halve ma-
rathons tot 60 meter sprint.

Al wonnen de dames niet, de prijs
voor de fraaiste dames viel hen wel ten

deel. Zij verschenen dan ook in fraaie
gele shirts met een vrolijk Haitiaans
short en dat viel in de smaak van de
jury. Het volgend seizoen hoopt Passa-
ge 42 met een herenploeg deel te ne-
men aan de estafette.

De herenploeg van De Puur is de
laatste jaren niet meer weg te denken
uit het deelnemersveld. Dit team dat
ontstond uit de zaalvoetbalvereniging
Medina Carpets en later Zandvoort
Centrum werd het eerste jaar van
deelname tweede. Toen hadden enige
lopers eerst nog meegedaan aan het
voetbaltoernooi, doch het hardlopen
vond men erg leuk, zodat daaraan de
voorkeur in de volgende jaren werd
gegeven.

In 1983, 1984 en 1985 werd de eerste
plaats gepakt en het lopen werd zo'n
succes dat een tweede team kon wor-
den ingeschreven. Hoewel het voetbal
voor de meeste van deze jongens bo-
venaan staat is de estafette en de daar-
aan voorafgaande voorbereiding een
enorm plezierige afleiding. Dit jaar
konden de lopers van De Puur niet
voor de overwinning zorgen. Het goed
getrainde team van Dier Plezier bleef
de twee teams van De Puur voor. Het
volgend jaar kan opnieuw rekening
worden gehouden met deze twee teams
die zich zullen voorbereiden om weer
als eerste te kunnen eindigen. Het eerste team van De Trimmers
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Open Universiteit: een
revanche op het verleden

NV.iniH'i'r reu \ c i l \ \ .*ssi'nr nii-t do
jui»ti ' papioron ho/ i l om aan 0011 uni-
MTsitoil ol np oon lumi-ro hororpsiip-
loidin^ lo ••ludoron dan kan lui togon-
\ \o i irdigtororht l > i j dr Opi-n l ' imriM-
leit (Of). Hal is oon ins te l l ing dio als
dooNtollms; heelt hot hoger onderwijs
toegankel i jker lo in.ikon \ iu ir \oh\as-
soiion. Daarliii denkt men niet alleen
.1.111 \ol \ \ assciion dio / i jn gohondon
aan hun liot.i.ildo \\ork. maar ook aan
\roimon dio donry.iaiis do /org \oor
di' kinderen on hot huishouden heb-
ben. Do H I J / O \\aarop men hot studie-
pakket heelt samengesteld maakt do
studio hij/onder gesohikt \ i ior men-
sen dio onregelmatige werktijden
hebben. Daarnaast betekent do OU
ook veel voor gehadicapten omdat
\iiorhen het rei/en v aak op he/.waren
stuit . H i j do Of studeert men voorna-
molijk sehri t te l i jk . met sporadisch
enkele verplichte bijeenkomsten. De
Of-opleidingen monden uite indel i jk
al lemaal uit in een hho-eincldiploma
ol in een doctoraal.

In pr inupi ' biedt di' OU dus nieuwe
k.uiM'n op hoos; m\e.m s oor \o l \ \as -
si-neii r.U' om een ot andeie leden n ie t
aan doorMuiK ' i i ' n / i ] n toegekomen
Om di t pniK'ipo lompli'i't gesUilte te
s;e\en is ei t>ivn enkel \o ischi l tussen
een tuui i t ionole hbo- ol um\ ei s i ta i i e-
opleuimt; en die \ a n do OU Zou dat
\\el /o / i ]n dan AHI de ..nieuwe kans
ueen ix'hte kans / i ]n om /.ich - wat
b e t i e t t het ondei \ \ i | s - op het voile-
don te lovanche ien

Om te voor komen dat de vnje toe-
latini; aan do un ive iMte i t tot telour-
^lellmm'n leidt / i jn ei aan de OU con-
sulonton \eibonden die duidelijke
voorlichting ijevon ovei do benodigde
kennis om een bepaalde univeisitaire
cursus te \ol»en ..Voorkomen moet
woidon dat studenten na een teleur-
stellende o iva img xoor altijd het on-
dei wijs de rug toekoren . aldus de af-
dehng voorlichting van de OU ..Men
zal daarom geinteiosseerde hulp bie-
den bi) het bepalen van het kennrsm-
veau" Met andeie wooiden wanneer
iemand er aan twi j fe l t of hij wel in
staat is do studie te volgen, dan kan
hij met een gerust luit op de OU af-
stappen om daai gezamenlijk te kij-
ken ol 01 wol voldoende basis is om
aan de OU te gaan studeren Vaak
blijkt het oude mms- of hbs-diploma
ruim voldoende of de schnftehjke
cursus die men speciaal heeft gevolgd
om veider te kunnen studeren Maar
..In sommigo gevallen zal ook do
p iak t i j k leermeester zijn geweest"
De OU biedt geen vast jaaipiogram-
ma. maar losse cursussen die meestal
tussen de honderd en tweehonderd
studie-uien \ergen ..Elke student
aan de OU krcst telkens één of moei-
doie cursussen uit het totale aanbod
en kan op die wijze desgewenst een
doctoraalpiogiamma of een hbo-op-
leidrng samenstellen " Deze cursus-
son bestaan rn hoofdzaak uit schnfte-
hjk materiaal, aangevuld met bceld-
en geluidsbanden, televisie-uitzen-
dingen on met comnuteiondersteund

i indei \\ i|s Ki /i | i i dus m'en vaste t i j -
den ol li 'suien w a a i aan de s tudent
/ ich te houden heelt

Ht't • . I n d u ' t i ' i i i p i i . ia/1 de OU ).s rrii
Dut b f h ' k i ' i i i in itf pniktiik ici'l dut de
^ludit' lütnii'i d i i i t i t dan tuin ei'ii ..nor-
niali' innrei s ) f o l Mum dooi dn
) • ) ( / ( ' tempo kan men - alhankeliik
niti (tf oini-ttindiiihi'den - de .s(M/ir al-
tiid n / s M ' » f i ; r i s ) ' C ) s ) i c / / C H o] reiti'a-
(/CH \Vninu'fi men Minvsro/ CCM ten-
tainen d t l e i j t . dan k i 1/0,1 men dauirooi
punten De:e bliiren aitiid geldig en
meetellen roor het hbo-en ico-einddi-
ploma

Het is met voip l icht om een con-
t i a t t ai te .s lui ten vooi een totaalpak-
ket ..Iemand die meester in de rech-
ten w i l wolden kiest een compleet di-
plomapioi,'!anima, maareen managei
die v,in de laatste ontwikkelingen op
/ i jn vakgebied op de hoogte wil bhj-
ven. bepeikt zicht tot ten enkele cui-
sus binnen het leeistofgebied be-
dr i j fs- en bestuurswetenschappen En
iemand die na zijn pensioen eindchik

ti |d knjgt vooi /i|n muziekhobby
/oekt een pi ogianima binnen do cul-
t u u r wetenschappen

De op/et van de OU verschilt in fei-
te niet /,<iveel van de traditionele
schriftelijke opleidingen, waar het
gaat om de mogelijkheid van thuis-
slnderen en het eigen tempo bepalen.
Aan de op/.el van de methode van de
OU is echter een zeer wetenschappe-
lijk onderzoek voorafgegaan waarbij
men zich uitgebreid heeft georien-
teerd bij gelijksoortige instituten in
Duitsland en Engeland. In deze lan-
den is het al veel langer dan in Neder-
land mogelijk om op deze voor ons
nieuwe wijze een universitaire oplei-
ding te volgen.

Het programma aan de Open Uni-
rcrmteit bestrijkt de rolgende leer-
titofyebieden rechtswetenschappen,
economische wetenschappen, be-
drijfs- en bestuurswetenschappen,
technische wetenschappen, natuur-
wetenschappen, cultuurwetenschap-
pen en sociale wetenschappen.

Informatie over
opleidingsinstituten

De kranten van Weekmedia, waaronder deze uitgave,
besteden al gedurende een aantal jaren aandacht aan het
onderwijs, met name op speciale pagina's schoolinforma-
tie die in de eerste maanden van het jaar verschijnen.
Vandaag staan echter opleidingsinstituten centraal. Een
speciale medewerker schetst de mogelijkheden die enke-
le, bekende en minder bekende, instituten bieden.
De informatie die hier geboden wordt, is verre van volle-
dig, maar heeft dan ook slechts tot doel te tonen hoe groot
de variëteit aan opleidingsmogelijkheden is. De institu-
ten zelf kunnen meer concrete informatie verschaffen en
anders biedt de afdeling voorlichting van het ministerie
van onderwijs in Zoetermeer ongetwijfeld uitkomst.

Informatica
Eind zestiger jaren stonden er nog

nauwelijks computers in Nederland.
De grote rekencentra van overheid en
bedrijfsleven moesten nog gebouwd
worden; kleine computers moesten
nog worden uitgevonden. Wat er was,
waren dure, kwetsbare machines die
slechts door elektronika-deskundigcn
en wiskundigen te gebruiken waren.
Wat er ook was, was het vermoeden
dat computers belangrijk zouden
worden. Enkele studiegroepen gingen
hun licht opsteken in de Verenigde
Staten en elders in de wereld en zagen
daar hun vermoeden bevestigd. Ge-
nocg om maatregelen te nemen om
computergebruik in Nederland moge-
lijk te maken en te stimuleren. En zo
onstond het Nederlands Studieccn-

trum voor Administratieve Automati-
sering. Die veranderde en luidt nu
Nederlands Opleidingsinstituut Voor
informatica, kortweg: NOVI.

Nog steeds stelt het instituut zich
ten doel mensen qua kennis en kunde
voor te bererden op het gebruik van
en werken met computers. De manier
waarop dat gebeurt is weliswaar
sterk veranderd ten opzichte van die
eerste jaren Toen ging het om enkele
tientallen studenten per jaar, die voor
hun universitaire studie via het insti-
tuut gelegenheid kregen hun studie
aan te vullen met het bijvak admini-
stratieve automatisering. Nu gaat het
om jaarlijks duizenden kursisten die
zich bekwamen in een van de vele fa-
cetten van dat veelomvattende vak
informatica.

Informatie: NOVI, Bisonspoor
WIS. 3605 LB Maarssen.

De mens leert al zo lang hij bestaat.
En zolang hij bestaat helpt de ene
mens de ander bij het leren. Een va-
der leert zijn kind vissen en jagen om
in leven te blijven, een wi.skunderaar
leert zijn studenten de stelling van
Phytagoras om later bruggen te kun-
nen bouwen. Kennis wordt dus over-
gedragen. In alle omstandigheden, om
allerlei redenen. Maar: de wijze
waarop dat door de eeuwen heen ge-
beurde verschilt. Vissen en jagen zijn
bctrckelijk eenvoudig te leren, voor
de Technische Hogeschool in Delft
slaag je niet zo maar. De over te dra-
gen kennis wordt, naar mate de ge-
schiedenis vordert, steeds ingewik-
kelder. En om dat bij te benen heeft
men steeds nieuwe methoden ontwik-
keld Een daarvan is het schriftelijk
onderwijs. Een hoofdstuk apart in de
les over Ieren.

Schriftelijk studeren duidelijk een
„nieuwe" methode die in het begin
van de twintigste eeuw op gang is ge-
komen Het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) heeft uitgerekend
dat er nu jaarlijks bijna tweehon-
derdduizend mensen schriftelijke les-
sen volgen bij erkende instituten Het
totaal aantal mensen dat schriftelijk
studeert is echter veel groter omdat er
veel van dergelijke opleidingen be-
staan die niet een „goedkeunngss-
tcmpeltje" dragen van het Rijk. De
kwaliteitseisen die het Rijk voor zo'n
stempeltje hanteert hebben onder
meer te maken met de bevoegdheid
van de leraren, de officiële examens
en de didactisch verantwoorde m-
houd van de cursus.

Beroepsmatig;
Uit een NIPO-onderzoek is geble-

ken dat ruim de helft van de geregi-
streerde studenten bij het schriftelijk
onderwijs uit ..beroepsmatige" be-
langstelhng de opleiding volgt. De
leeftijd van de studenten schommelt
dan ook tussen de 18 en 35 jaar. Bijna
de complete rest van de studenten
studeert als „hobby". Beroepsmatig is
het voor hun allemaal niet meer zo
nodig, maar men wil zijn kennen „ge-
woon" verbreden De leeftijd van de-
ze groep cursisten schommelt groten-
deels tussen 35 en 65

Van die kleine tweehonderddui-
zend mensen die schriftelijk studeren,
laat de helft zich onderrichten door
de Leidse Onderwijsinstellingen
(LOI) De belangrijkste concurrent
van de LOI is de PBNA die 25 procent
van de erkende markt in handen
heeft. Volgens eigen zeggen is de LOI
„compleet ingespeeld op de laatste
ontwikkelingen" m de maatschappij
waar het gaat om actueel onderwijs
„De LOI richt zich op de volwassen
mens van vandaag die werkt aan zijn
toekomst voor morgen."

Kennis bijschaven
En de LOI laat vervolgens weten dat
juist het schriftelijk onderwijs uiter-
mate geschikt is voor volwassenen die
hun kennis willen bijschaven of op
peil willen houden. „Volwassenen
zijn minder ingesteld op leren en ze
zijn gebonden aan allerlei verphch-
tingen Voor hen heeft het klassikale

Schriftelijk onderwijs
telt tal van cursisten
onderwijs no^ul wat nadc'lcn vaste
beKindata, s t rakke ' leerplannen, uren-
roosters en roisafi-tandon "
De voordelen van schriftelijk onder-
wijs voor volicassenen draaf/l de Lol
uiteraard even van harte alt, onder-
bwiwd uit'

de student kan met de studie bcyin-
nen zodra de noodzaak zich voordoet

hij kan thuis hinderen, in de eitjen
vertrouwde omgeving

het studietempo kan zelf worden
bepaald, op tijdstippen die het beste
uitkomen

De Lcidschc Onderwijsinstellingen
zijn ruim zestig jaar oud. Tenminste,
onder de naam Instituut vooj Econo-
mischc Wetenschappen is in 1923 al
de basis gelegd voor deze grootste
schriftelijk-onderwijsinstelling in
Nederland die nu voornamelijk bc-
kcnd staat onder de afkorting LOI. In
het prille begin verzorgde de oprieh-
ter I.J. Sloos niet meer dan één oplci-
ding: acte boekhouden MO. De naam
werd echter al snel veranderd in In-
stituut voor Handclswetenschappen
omdat de opleidingsmogelijkheden
werden uitgebreid. Vlak voor de oor-
log kreeg het instituut zijn definitieve
naam: Leidschc Ondcrwijsinstellin-
gen.

Vlak nadat deze naam z'n intrede
deed, moest het instituut zijn deuren
sluiten voor de Duitse bezetter. Alle
onderwijsaktivitciten moesten wor-
den gestaakt. Maar meteen al weer na
de tweede wereldoorlog is men aan de
wederopbouw begonnen van de Leid-
sche Onderwijsinstellingen. De m-
stellmg wordt al snel zó groot dat er
binnen de LOI een aantal verschillen-
de scholen worden gesticht die een
grote mate van zelfstandigheid knj-
gen.

Rond de jaren vijftig breidt zich zo-
wel het aantal cursisten als het aantal
opleidingen explosief uit. Momenteel
telt men m Leiderdorp een kleine 400
medewerkers en een evengroot aantal
verschillende opleidingsmogelijkhe-
den. Meer dan 100 000 cursisten ma-
ken daar jaarlijks gebruik van. Het
aantal docenten dat (parttime) aan de
LOI is verbonden ligt nu rond de dui-
zend

De Lcidschc Onderwijsinstellingen
zijn een besloten vennootschap. Bij
alle aktiviteiten gaat men er van uit
dat onderwijs en winstoogmerk on-
verenigbaar zijn, zo laat de instelling
weten. „De LOI heten dan ook statu-
tair: instellingen zonder winstdoel.
Mogelijk overschietende geldmidde-
len worden in het onderwijs geinvcs-
teerd: nieuwe opleidingsmogelijkhe-
den of verbeteringen en vernieuvvin-
gcn aan bestaande opleidingen. De
LOI-structuur maakt het ook moge-
lijk om opleidingen die op zichzelf
niet rendabel zijn, maar die wel een
duidelijk maatschappelijk nut oplc-
veren, te laten voortbestaan in het be-
lang van de mensen die ze willen vol-

de leraar hnejl zipi aandufltl niel Ie
verdelen over een volle klus, liij <jee]1
individuele begeleiding

als hel geinen1*! is kunnen aanvul-
lende mondelinije en praktische les-
sen wi>rdt'ii </e</euen De ti^dstipperi
die worden i/ei/eiH-n zi)ii f /wns/u; voor
7HCM.sc?) die een daqtaiik aan hun nor-
male iverk hebben

De LOI: „Door de/e eigenschappen
draagt het schriftel ijk onderwijs het
belangrijke kenmerk van flexibiliteit.
De opleiding kan in vergaande mate
worden aangepast aan de persoonlij-
ke omstandigheden en de mogelijkhe-
den van iedere cursist afzonderlijk.
Er is dus in hoge mate sprake van in-
dividueel onderwijs."

De „nadelen", die de LOI ook /.ell
eerlijk noemt, zijn volgens de instel-
hnfi geen echte nadelen ,,Het contcl
tussen de docent en de studerende !.<•
van een geheel eigen aard Dat con-
tacl verloopt minder rechtstreeks dan
bijvoorbeeld op school De student
kan niet onmiddelli jk verduideli jking
vragen en de docent kan met direct
met opmerkingen en aanwijzingen op
een bepaalde situatie inhaken Ei
wordt daarom een sterk beroep ge-
daan op de zelfwerkzaamheid van de
student en op zijn vermogen proble-
men zoveel mogelijk zelf op te los-
sen "

Voor vrir illi-li|k onr l r rwi js i.
„schrijll;!.-.1" ijilcia.icJ hi-l hc|,ini>-
njkslf medium w;/;nv:in rlc r j r - l iok-
ken ins1clliri(i /Kh bedienl Mn;n 'li-
techniek hci-H het wi'iirl „schrifti-
h|k" wel enigszins ;iehteih;i;;M e
liciliiiiri steeds nit et uilgeki'nde ;iu
flio-visuclc middelen urn mensen <»
•ifsland iets bij te blengen dl,int
moloonphilcn, geluidsb;mclen en e,is
seltes vormen momenleel een hulp
middel dat bij schrif tel i jk ondt-rwij '
niet meer gemist k;jn worden ;ils hei
om vreemde talen ga;it ,,!)<• eursis'
kan zo niet alleen de uilspr.j.ik v;m rli
docent beluisteren, hij k;m ook •/\\\>
eigen uitspraak beluisteren en hel
eventueel door de docent l.iten beoor-
delen "

Het totaalpakket v.in de LOI r
groot O de Kuijter „Het uitu.uigs-
punt van de LOI is een vu breed mo-
gelijk opleidingspakket aan de cursist
aanbieden We verxorgen op du mo-
ment meer dan vierhonderd oplcidm-
gen die wat betreft mvoyu enorm va-
neren /o is het mogeh]k eenvoudige
begmni'i'scursussen op computer- of
talengebied te volgen Muar hel is ook
mogelijk een universitaire studie
rechten bi] de LOI te doen "

Wat de toekomst betreft ..Studen-
ten kunnen er op rekenen dat leden
mogelijke' uitbieidmg van een studie \
automatisch wordt opgenomen m het
cursuspakket /.odia bli|kt dat de LOI
er niet over beschikt en de behoefte
aan de uitbreiding onder cursisten
blijkt. Vanzelfsprekend kan men in
de toekomst veranderingen verwach-
ten op het gebied van informatica.,'
automatisering en techniek De LOI
zal daar uiteraard op inspelen "

Onderzoek naar verbetering
van de vakopleiding muziek

De beroepspraktijk van musici is
zeer verscheiden van aard. Muzick-
vakopleidingen leiden op tot vele,
maar zeker niet alle beroepen. Vooral
voor de lichte muzicksector, de pop-
muzick en paramuzikalc beroepen als
muzickjournalist, concertorganisa-
tor, programmatechnicus etc. bestaan
weinig opleidingsmogelijkheden. Mu-
zickvakoplcidingcn leveren in de be-
roepen waarvoor zij wel opleiden
meestal zeer gespecialiseerde musici
af. Deze specialisatie beperkt de bc-
roepsmogelijkhedcn.

Tot deze conclusie leidt het onder-
zoek „In muziek", waarvan de resul-
taten zijn gespresenteerd tijdens een
symposium over de aansluiting van
de muziekvakopleidingen op de ar-
beidsmarkt en beroepspraktijk van
musici. Ruim 50.000 mensen verdie-
nen hun brood „in muziek". Ongeveer
20 000-25 000 mensen van hen maken
daadwerkelijk muziek of geven er les
in. De overigen hebben een paramuzi-
kaal beroep. Het totaal aantal gedi-
plomeerden wordt geschat op 10 000.
Het onderzoek geeft een overzicht
van de grote variëteit aan beroepsmo-
gehjkheden en van de omvang van de
diverse deelmarkten Ook is m kaart

gebracht hoe men oordeelt over de'
wijze waarop muziekvakopleidingen
aansluiten op de beroepspraktijk Het
studie-aanbod voor muscici richt zich
nog steeds vooral op de zogenaamde
ernstige muzieksector Bovendien
worden de meeste studenten aan mu-
ziekvakopleidingen zeer gespeciah-
seerd opgeleid Daardoor hebben zij
slechts toegang tot enkele, slechts
kleine deelmarkten. De meerderheid"
zou gebaat zijn bij een bredere oplei-
ding die meer deelmarkten in beeld
brengt De totale muziekmarkt groeit;

Dit geldt echter niet voor alle deel-
markten. Het ziet er naar uit dat de-
groei vooral in de lichte muzieksector
zit. De werkloosheid is vooral geste-
gen onder gediplomeerde musici De<
indruk bestaat dat gediplomeerden er ;
niet in zijn geslaagd de met-gediplo-'
meerde musici van de markt te ver-
dringen. Muziekvakopleidingen zou-
den zich m de toekomst meer moeten
richten op die sectoren waar nu voor-
al met-geschoolde musici werk vin-
den om de werkloosheid onder gedi-
plomeerden te bestrijden. Het onder-
zoek werd uitgevoerd door het bureau'
Cenario in opdracht van de mimste-
ries van WVC en O&W.
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Buffetbediende m/v
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goed besloten
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"goed bestolen
Weru kunststof ramen en deuren vormen een betrouwbare bescherming legen
inbraak.
Met de aanschaf van Weru kunststof ramen en deuren beslu't u tevens voor een
kwalitatief hoogstaand produkt, waarmee u tientallen jaren lang verzekerd bent van
een fraai, stijlvol aanzicht, géén onderhoud, perfekt bedieningskomfort en een hoge
geluids-enwarmteisolatie.

Weru levert (alleen via erkende vakbedrijven) een kompleet
en veelzijdig programma metveel mogelijkheden

wat betreft uitvoeringen, maten en kleuren
Weru systemen worden veelvuldig
toegepast m zowel bestaande- als
nieuwbouw Binnenkort ook bij u'
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Verrassend grote opkomst

Het CDA triomfeert
ZANDVOORT - Bij de tweede

kamer verkiezing heeft het CDA
in Zandvoort een eclatant succes
geboekt. Met 23.5% van het aan-
tal uitgebrachte stemmen bereik-
te het CDA een topscore. De groot-
ste verliezer was de VVD, alhoewel
het verlies minder desatreus was
als bij de gemeenteraadsverkie-
zing. De VVD-aanhang kwam te-
rug van 26.7 (bij de gemeente-
raadsverkiezing) naar 38.4%.
Hiermee volgde de VVD de lande-
lijke trend namelijk van 45.1 % in
1982 naar 38.4% nu is een verlies
van 6.7 %. Nog geen 2 % winst voor
de PvdA, in 1982 25.8%, eenzelfde
percentage bij de gemeenteraads-
verklezing, nu 27.6%, derhalve
slechts 1.8 % winst, hetgeen laag is
gezien in de landelijke trend. D66
boekte een winst ten opzichte van
1982 van 2.9 %. De nieuwe D66 kie-
zers bleken standvastig want wer-
den er bij de gemeenteraadsver-
kiezing 758 stemmen op deze par-
tij uitgebracht, nu werden 726
stemmen behaald.

Kenmerkend is het grote opkomst-
percentage van 83.5%. Zandvoorters
gaan slechts aarzelend naar de stem-
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HERVORMDE KERK
Nog enkele kaarten

verkrijgbaar bij

A. KASPERS
Koninginneweg 43

Tel. 16711

bus, want in 1982 was dit 79.2 %, tegen-
over 71.4% bij de gemeenteraadsver-
kiezing. Het ziet er naar uit dat dei
zogenaamde 'zwijgende meerderheid'!
ook in Zandvoort haar stem heeft la-!
ten horen en gekozen heeft voor de
coalitie CDA/VVD.

t

De winst van de PvdA is waarsclüjn-
lijk afkomstig van de kleine linkse
partijen. Brachten in 1982 nog 462
kiezers hun stem uit op PSP (187),
CPN (161) en PPR (114), dit keer waren
dit er slechts 191, respectievelijk 61, 48
en 82, een verlies van 271 stemmen. De
PvdA kreeg er in totaal 340 stemmen
bij zodat aangenomen mag worden dat
de kleine linkse partijen hun stemmen
aan de PvdA hebben moeten afstaan. -

Verheugend is dat de Centrum Par-
tij dit maal slechts 97 stemmen verza-
melde 0.4% van het aantal uitge-
brachte stemmen, in 1982 was dit nog
1%. De aanhang van de SGP stemde
consequent, opnieuw 0.1% van het
aantal uitgebrachte stemmen, evenals
die van het GPV (0.1 %). De RPF daar-
entegen ging terug van 0.4 naar 0.2%,
evenals de EVP die nu slechts 0.1%
behaalde, dit was 0.3%. De overige
kleine partijen die dit jaar aan de
tweede kamerverkiezing deelnamen
behaalde in Zandvoort gezamenlijk
slechts 0.8% van de stemmen.

Overigens bleken zowel Wim Kok
(PvdA) als Joekes (VVD) populair in
Zandvoort. Voor de liberaal die op een
onverkiesbare plaats op de groslijst
van de VVD was geplaatst, werden
niet minder dan 652 voorkeurstem-
men uitgebracht.
Wim Kok behaalde 514 voorkeurstem-
men, terwijl de Zandvoortse fractie-
voorzitter van de PvdA, Ineke Wind,
die ook op de landelijke partijlijst yoor-
kwam werden 140 stemmen uitge-
bracht.

Anjercollecte
ZANDVOORT - Voor de eerste pe-

riode van de Anjercollecte van 9 tot en
met 22 juni, zoekt men nog een aantal
collectanten. Men kan zich hiervoor
opgeven bij het Bureau Burgerzaken
van de gemeente, Schoolstraat 6, tel.
14841.

Deze collecte gaat uit van het Prins
Bernhardf onds en de opbrengst wordt
gebruikt om culturele activiteiten als
toneel-, muziek-, filmvoorstellingen
en tentoonstellingen te subsidiëren.

• Diezelfde nacht werden door de familie Driehuizen verschillende foto's gemaakt van de vernieling. Op

dit punt werd de shovel door de strandpachter tot staan gebracht. FOTO DRIEHUIZEN

Shovel vermeit Strandpaviljoen
ZANDVOO&T - Zondag- dadigheid betrof. De shovel die

morgen om 'half drie werd nMJ!t hpt ™.viiin«n was eenar-
strandpachter Jaap Driehui-
zen ruw gewekt door glasrin-
kel en een onduidelijk geluid.
Hij ging direct op onderzoek
uit, en zag tot zijn stomme
verbazing een shovel lang-
zaam maar zeker zijn strand-
paviljoen aan gort malen. Met
een olympische snelheid ren-
de hij om zijn paviljoen heen
en kon het gevaarte nog tijdig
op de rem zetten, om erger te
voorkomen. De schade die
deze shovel had toegebracht
was bijzonder groot.

Hoewel Driehuizen aanvanke-
lijk meende wakker geworden te
zijn van een natuurverschijnsel,
een onverwachte windhoos of zo-
iets, bleek al snel dat het hier bal-

naast het paviljoen was gepar-
keerd moet in werking gesteld
zijn. Het echtpaar Driehuizen
dat in verband met de bewaking
van de eigendommen op het
strand de nachten in het pavil-
joen doorbrengt is er gelukkig
goed vanaf gekomen. Voordat de
shovel in het paviljoen belandde
had hij al een naast het paviljoen
staande opbergruimte voor surf-
planken etc. platgewalst. Het
voertuig zette op eigen gelegen-
heid zijn tocht voort via het zon-
neterras naar het paviljoen.
Wanneer Driehuizen het appa-
raat niet had kunnen stoppen,
was de schade niet te overzien ge-
weest. Zelfs nu wordt rekening
gehouden met een schade van
tienduizenden guldens.

De gewaarschuwde politie trok
direct op onderzoek uit. In sa-

menwerking met de strandwacht
werden enkele uren later twee
personen aangehouden van
Duitse nationaliteit die zich op
het strand schuilhielden. Hoewel
zij aanvankelijk verklaarden
niets met het ongeval te maken te
hebben, was hun kleding dermate
bevuild door dieselolie en smeer
dat zij naar het politiebureau
werden overgebracht. Voorlopig
is nog niet bekend of zij schuld
hebben aan deze vernieling.

Een woordvoerder van de Re-
cherche van de Zandvoortse poli-
tie deelt mee dat de aangehouden
Duitsers na ondervraging weer
zijn vrijgelaten. „Het bleek dat
deze toeristen wel iets op hun
kerfstok hadden. Hetbetrof een
vernieling waarvoor zij de schade
hebben betaald. Voorlopig tasten
wij nog in het duister waar het de
daders van de shovel betreft"

Echtgenoot bekent doodslag
ZANDVOORT - Op donderdag-

morgen 22 mei werd door een wan-
delaar in het Zuidelijk duingebied
het stoffelijk overschot aangetrof-
fen van een jonge vrouw. Zij bleek
door messteken om het leven ge-
bracht. In verband hiermee werd
later op de dag haar echtgenoot
aangehouden, omdat hij tegen-
strijdige verklaringen tegenover
de politie aflegde. Diezelfde avond
bekende deze 32-jarige Haarlem-
mer zijn vrouw, de 24-jarige Anna
Nagelbout, met enkele messteken
om het leven gebracht te hebben.

Hoewel de man op woensdag 21 mei
omstreeks 24.00 uur de politie in Haar-
lem heeft gemeld dat zijn vrouw om
ongeveer 21.30 uur de woning in over-
spannen toestand had verlaten en om

Man beroofd op
klaarlichte dag

ZANDVOORT - Een 20-jarige inwo-
ner van Heemskerk is op zondagmid-
dag rond twee uur beroofd op het Sta-
tionsplein. De man werd door vier per-
sonen aangevallen, waarbij één van
hen met een kapotgeslagen bierglas
zijn gezicht bewerkte.

De aanvallers gingen er met honder-
tien gulden vandoor. Naspeuringen in
de omgeving van het Stationsplein le-
verde niets op. De politie heeft de zaak
in onderzoek.

Reeks vernielingen
in Verl.Haltestraat

ZANDVOORT - Op zondamorgen
hebben twee 19-jarige Duitsers diverse
vernielingen aangebracht in de Ver-
lengde Haltestraat. Omstreeks half
negen kwam bij de politie de melding
binnen dat er een buitenlamp kapot
was gemaakt en een naamplaats en
een buitenbrievenbus ontvreemd wa-
ren. Bovendien bleek dat er van drie
auto's de buitenspiegels waren afge-
rukt en dat er een flinke kras zat op de
linkerzijde van één van de auto's.

De twee Duitsers die deze vernielin-
gen op hun geweten hadden, werden
enige tijd later aangehouden. Na te
zijn verhoord en de schade te hebben
betaald, z'in ze op vrije voeten gesteld.

haar opsporing verzocht, heeft hij la-
ter deze aangifte herroepen.

Tegenover de politie heeft hij ver-
klaard dat hij woensdagavond tijdens
een wandeling in de duinen ruzie met
zijn vrouw heeft gekregen. Uiteinde-
lijk liep de woordenwisseling zo hoog
op dat hij een mes trok en zijn vrouw
diverse steken toebracht. De man was
in het bezit van een mes omdat hij zich
de laatste tijd bedreigd voelde door an-
deren.

Nadat de man zijn echtgenote de do-
delijke steken had toegebracht is hij
teruggelopen naar het fietspad, waar
hij een wandelaar ontmoette, die in
tegengestelde richting liep. Hij is
daarna naar zijn auto gelopen die hij
op deZuidboulevard had geparkeerd is
naar huis teruggekeerd en heeft het
mes in Haarlem in het water gegooid.
Later besloot hij zijn vrouw als ver-
nust aan te melden bij de Haarlemse
politie.

In verband met dit onderzoek ver-
zoekt de Zandvoortse politie de oudere
wandelaar, die deze avond in het bezit
was van een zaklantaarn of ander
voorwerp, zich te melden bij het
Hoofdbureau van politie aan de Hoog-
eweg voor het afleggen van een verkla-
ring. Tevens wordt verzocht personen
die omstreeks 22.15/22.30 uur iets bij-
zonders hebben waargenomen op het
fietspad naar Noordwijk, ongeveer 300
meter ten zuiden van het beginpunt,

', dan wel op de parkeerplaats bij pavil-
joen Zuid, contact op te nemen met de
politie. Tel: 02507-13043.

ADVERTENTIE

een
vlot leren

jack?

see Morris
before

you buy
Haarlem

Barteljornsslr 20 (bij Grote Markl)
tel (023)312655

Amsterdam
Leidsestraat9 (bij Koningsplein)

tel (020)223596

Voorjaarsnota door meerderheid geaccepteerd.

Collegepartijen accoord met de
voorstellen tot lastenverhoging

ZANDVOORT - De meerderheid van de raad is dinsdagavond ae-
coord gegaan met de voorstellen van het college de belastingen het
komend jaar te verhogen. Slechts het CDA en Gemeente Belangen
Zandvoort onthielden hun stem. De overige fracties steunden, al dan
niet met bloedend hart, (Kuijken PvdA), de collegevoorstellen. Dit
houdt in dat voor het jaar 1987 een bedrag georeerd wordt van hon-
derdduizend gulden op de begroting, dat eventueel ruimte schept voor
een nieuw beleid.

De voorstellen houden wel een lastenverhoging voor de burger in,
doch ook de toerist zal enkele centen per'nacht meer moeten betalen.
De politie moet een bedrag van f. 38.000,- inleveren, de strandgebrui-
kers moeten gezamenlijk f. 20.000,- meer opbrengen terwijl de onroe-
rendgoed belasting meer dan trendmatig zal worden verhoogd.

Methorst en Van Marie (WD) had-
den slechts lichte kritiek op de college-
voorstellen zoals die vervat zijn in de
Voorjaarsnota. Dit is dit jaar, op ver-
zoek van de raad, een cijfermatig stuk
geworden, waarin de huidige f inancië-
le situatie wordt getoetst aan de wer-
kelijkheid. Het college voorziet een te-
kort van f. 172.000,- voor 1987 door
tegenvallende inkomsten. Om toch
enig nieuw beleid van de grond te til-
len worden voorstellen gedaan dit te-
kort te dekken met een totaal van f.
275.000,-, zodat er enige speelruimte
overblijft.

Leerlingen smullen van les

Stralende snuitjes achter een groot bord frites, het was smullen geblazen FOTO, BERLOTT

ZANDVOORT - Door de leerlingen van de onder-
bouw l en 2 van de Maria Basisschool in Zandvoort
werd op vrijdag 23 mei 'tussendemiddag' gesmuld van
de aanschouwlijke les voeding en eten. Dit lunchuurta'e
werd besteed in Restaurant 'Delicia' in de Kerkstraat.
Wat hen daar werd voorgeschoteld was zo feestelijk dat
wat hen betreft iedere keer het overblijven op school op
een zelfde wijze mag worden doorgebracht.

Door de leerkrachten van deze groep leerlingen, vroe-
ger de kleuters, maar nu ingeschaald in de ouderbouw
als groep l en 2 werd het afgelopen jaar veel aandacht
besteed aan de begrippen voedsel en verstandig eten.
Door middel van tal van activiteiten zoals het maken
van werkstukken, platen, tekeningen en kleine vraag-
jes werd hen bijgebracht wat verstandig eten inhoudt.
Om dit studieproject af te ronden werd gekozen voor
een gezamenlijke maaltijd.

Maar... bij de onwillekeurige toeschouwer waren er
toch vragen, want wat aten de leerlingen dan zo ver-
standig? Geen bruine boterhammen met kaas, geen
pannekoek, geen grote glazen melk, maar de geijkte
kindermaaltijd van frites met mayonaise, appelmoes
en croquet plus een lekker glas rode limonade.
Het bleek dat kinderen, ondanks de zo verstandige
lessen, toch door de kleine knietjes gaan bij het horen
van een 'feestmaal' en niets anders verwacht hadden.
En och, na al die wijze lessen was het juist zo fijn om een
keer te zondigen. Daarom al die stralende snuitjes en
kwetterénde stemmetjes in Delicia en gingen bijna alle
bordje leeg, ook al had de kok graag even zoveel panne-
koeken gebakken of 'verstandige' boterhammen ge-
smeerd, "er bleek geen vraag naar te zijn.

De leerlingen zaten er in ieder geval niet mee voor
hen was het feest, "Net een schoolreisje" zoals één van
hen glunderend opmerkte.

De college-ondersteunende partijen,
VVD, PvdA en D66 sloten de rijen en
zorgden gezamenlijk voor een meer-
derheid die aan deze voorjaarsnota
haar fiat verleende. Zowel het CDA als
GBZ behielden hun stem voor, zij het
op verschillende gronden. Het tekort
van 1986 werd door het CDA voor ken-
nisgeving aangenomen en door het
GBZ geaccepteerd. Voor de raming
voor 1987 onthielden deze fracties hun
goedkeuring. Het GBZ omdat de extra
honderdduizend gulden iedere onder-
bouwing mist, het CDA omdat de dek-
kingsmiddelen die nu worden aange-
geven (belastingverhoging) niet de
juiste zijn.

Felle kritiek
Speciaal de fractievoorzitter van het

CDA, Ingwersen, zei bijzonder teleur-
gesteld te zijn over deze nota. "Het is
teleurstellend dat deze Nota op ge-
spannen voet leeft met Uw collegepro-
gram". Het uitstel van betaling van
drie ton die het college aan de Circuit
Zandvoort BV verleent ontmoet weer-
stand bij het CDA. "Het is volstrekt
van de gekke dat de fractie van de
Partij van de Arbeid in dezen accoord i
gaat, evenals de belastingverhoging
van de burgers. Dit druist tegen Uw
principes in. U haalt links en geeft
rechts", haalde hij uit naar 'links'.

Trouwens de "rechtse" collegepartner
de VVD werd 'de roede ook niet ge-
spaard'. "In Uw collegeprogramma
komt een werkdruk voor de politie
naar voren, terwijl U dit korps kort1
met f. 38.000,-. Hoe wilt U dan Uw
collegeprogram uitvoeren?" infor-
meerde hij belangstellend ter rechter
zijde.

• Vervolg op pagina 3

Datum HW LW HW LW
29 mei 08.23 03.51 21.06 16.35
30 mei 09.43 04.44 22.06 17.52
31 mei 10.4405.4623.1119.05
1 juni 11.5006.57 -.--20.01
2 juni 00.21 08.02 12.56 20.55
3 juni 01.21 09.04 13.52 21.49
4 juni 02.1210.0614.3922.41
5 juni 02.5611.0615.2123.39

Maanstanden: vrijdag 30 mei LK
14.54 uur

doodtij: 31 mei NAP + 45 cm
23.31 uur

Zij slaagden voor het eindexamen
ZANDVOORT - Deze week

werd bekend welke leerlingen van
de beide Zandvoortse Mavo's dit
jaar met goed gevolg het eindexa-
men aflegden.

Dit zijn van de Jaap Kiewiet-
Mavo: Arlan Berg, Patrick Berg,
Carlo Faneyt, Elise Horeis, Petra
Koper, Wendy Nijkamp, Nelly
Paap, Katja Sandbergen, Eric
Stokman, Gerard Versteege,
Marco Vlieland en Robert Wes-
terman.

De volgende leerlingen van de
Wim Gertenbach-Mavo behaal-
den eveneens het einddiploma:
Linda Balk, Imre Bernath, Heidi
Bindels, Mandy Bluys, Sandra
Bos, Jannie van der Brom, Peter
van Dam, Belinda Ebeling Ko-

ning, Cilla Gré Ekema, Michel
'Fien-, Judith Hanekroot, Harro
Hoejenbos, Kirsten Jochems,
Yvette van Keulen, Marianne
Keur, Torn Keur, Hans Keve, Bas
Kolk, Linda Koper, Nancy Ko-
per, Nicole Koper, Norman Ko-
per, Sander Koper, Yvonne Ko-
per, Debby Kroese, Barteld Kroe-
ze, Nicole Krooneman, Leontien
Leevendig, Henri Marcelle, Ferry
Nanai, Gitte Regeer, Heidi Re-
geer, Remco Schaeffer, Norman
Scheffer, John Schilder, Sjoerd
Segaar, Mickey Smit, Yvonne
Strijder, Elles van Toornburg,
Ilse van der Voet, Claudia Vos,
Cherrilyn Westerhof, Anja Wou-
ters en William van der Zon.

Allen van harte gelukgewenst.

Misverstand
ZANDVOORT - Enkele personeels-

leden van de NS dachten met baldadi-
ge jongelui te doen te hebben, toen zij
afgelopen vrijdag een aantal branden-
de kranten vonden in de wachtkamer
van het station. Op dat moment be-
vonden zich namelijk een 16-jarige en
een 17-jarige Zandvoorter op het per-
ron, die door hen ondervraagd werden.
Ze vermoedden dat de twee jongens
deden alsof ze niets begrepen en waar-
schuwden de politie, die de Zandvoor-
ters meenam voor een verhoor.

Op het bureau bleek dat de twee jon-
gens doofstom waren en dus niet in
staat waren geweest te communiceren
met het NS-personeel. Ze hadden op
het perron een sigaret staan roken, die
waarschijnlijk tengevolge van hun ge-
barentaal was gevallen. De nog bran-
dende sigaret was toen op een paar
kranten terechtgekomen, die vlam
hadden gevat.

Betrapt bij het
stelen van vlaggen

ZANDVOORT - De politie was op
zondag getuige van een diefstal. Een
17-jarige en een 18-jarige Amsterdam-
mer werden op heterdaad betrapt,
toen zij bezig waren met het stelen van
de vlaggen bij de toegangsweg naar
het circuit.

Beide heren werden danig aan de
tand gevoeld en moesten vervolgens de
vlaggen weer terughangen.

Duitse vandalen
gearresteerd

ZANDVOORT - Op zondagavond
zijn door de politie vier 19-jarige Duit-
sers aangehouden. De Duitsers wor-
den ervan verdacht op diverse plaat-
sen op het strand vernielingen te heb-
ben gepleegd.

De heren zitten vast in afwachting
van een nader verhoor.
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FAMILIEBERICHTEN

Eindelijk na 10 jaar verkering en bijna een jaar
getrouwd zijn HANS en MARGRETH op vrijdag
23 mei verblijd met een dochter

Van harte
Suzanne

Lies, Klaas, Jet, Ed, Dennis,
Yvonne en Ronald.

HOERA

Papa en Mama
samen 80 jaar

en papa 25 jaar kapper.
Hartelijk gefeliciteerd

Paola, Brigitte en Sandrine

21 mei 1986 is toch nog onverwacht vredig ont-
slapen onze lieve zorgzame vader, grootvader en
overgrootvader

Jan Hellingman
op de leeftijd van 83 jaar.

Toronto, (Can.):
Lida de Jong-Hellingman

Zandvoort:
Jan Hellingman

Haarlem:
Kie Allebes-Hellingman

Zandvoort:
Ton Hellingman

Weesp:
Bob Hellingman
Kleinkinderen,
achterkleinkinderen
en verdere familie.

Correspondentieadres:
T. Hellingman,
Stationsstraat 12a, 2042 LE Zandvoort
De begrafenis heeft op maandag 26 mei plaatsge-
vonden.

In zijn leven
heeft hij veel gegeven.

Met grote verslagenheid en diep bedroefd geven
wij kennis van het voor ons geheel onverwacht
overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader
en opa

Dirk Speets
echtgenoot van A. Borst

op de leeftijd van 60 jaar.
Zandvoort:

A. Speets-Borst
Oosthuizen:

R. Walgering-Speets
P. Walgering
Arnaud en Madeion

Haarlem:
D. Speets
J. Speets-de Haan
Remco

2041 RA Zandvoort, 21 mei 1986
Lorentzstraat 7
De crematie heeft op maandag 26 mei plaatsge-
vonden.

t Je hebt in je leven
gesjouwd en gebouwd.
Een zaak je levenswerk.
Een leegte laat je achter.
Je hebt je werk gedaan.
Maar met jouw inzet en voorbeeld
zullen we trachten verder te gaan.

Bedroefd om zijn heengaan maar heel dankbaar
voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij
kennis van het overlijden van mijn lieve man,
onze vader, schoonvader, opa en broer

Hendrikes Cornelis Petrus Zandvoort
Henny

Echtgenoot van J. A. v.d. Bruggen.
Zandvoort:

J. A. Zantvoort-v.d. Bruggen
Nolly
Hanneke en Theo
Henry en José
Ronny en Willy
Kleinkinderen
Monique, Sandra, Jos

2042 EJ Zandvoort, 23 mei 1986
Tolweg 37
De begrafenis heeft woensdag 28 mei plaatsge-
vonden.

Met grote verslagenheid en diep bedroefd geven
wij kennis van het voor ons geheel onverwacht
overlijden van mijn innig geliefde vrouw, mijn
moeder, schoonmoeder en oma

Trijntje Messchaert
echtgenote van G. Blits

op de leeftijd van 65 jaar.
Zandvoort:

G. Blits
Epe:

Y. M. Maarse-Blits
H. J. M. Maarse
Michel
en verdere familie.

2042 TS Zandvoort, 24 mei 1986
Favaugeplein 49

Rust mijn ziel. Uw God is Koning.
Heden is toch nog vrij onverwacht van ons heen-
gegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, groot-
en overgrootmoeder

Maria Paap-Hoogendijk
weduwe van Pieter Paap

op de leeftijd van 85 jaar.
A. Paap
C. J. Paap-Uiterwijk
B. Paap
L. Paap
C. Paap-Lammers
M. Waterdrinker-Paap
B. Waterdrinker
Klein- en achterkleinkinderen

2042 PM Zandvoort, 23 mei 1986
„Huis in het Kostverloren"
Burg. Nawijnlaan l
De teraardebestelling heeft dinsdag 27 mei
plaatsgehad.

t
Bedroefd, maar dankbaar, dat er aan haar lijden
een einde is gekomen, geven wij u kennis van het
overlijden van mijn geliefde vrouw, onze moeder
en oma

Wilhelmina van Pek
echtgenote van M. L. Verhoeven

op de leeftijd van 72 jaar.
Zandvoort:

M. L. Verhoeven
Mijdrecht:

M. M. M. Holthuijsen-Verhoeven
H. J. M. Holthuijsen

Bald Hills, Australië:
P. C. Verhoeven
B. Fergusson

Whyalla, Australië:
W. Barton-Verhoeven
B. Barton

Nijkerk:
H. Schuit
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

2041 JV Zandvoort, 23 mei 1986
Van Galenstraat 120
De begrafenis heeft hedenmiddag plaatsgevon-
den.

Voor uw blijk van belangstelling betoond na het heen-
gaan van mijn lieve man, onze lieve vader en fijne opa

Willem van Ombergen
„Ompi"

betuigen wij u onze oprechte dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm
van bloemen tot uiting gebracht, was ons een grote
troost en zal in dankbare herinnering blijven.
Zandvoort,
mei 1986

A. Koper-Keesman
Kinderen en
kleinkinderen.

Diep getroffen door het overweldigend medeleven bij
het overlijden van mijn dierbare man, onze vader en
grootvader

Leendert Paap
zeggen wij hiermede onze welgemeende dank namens
de familie.

T. Paap-Boers
Zandvoort, mei 1986

Het Bestuur van de
Kruisvereniging Zandvoort

nodigt haar leden uit tot het
bijwonen van de

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

welke gehouden zal worden op
DONDERDAG 12 juni a.s. in het

Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen 1
te Zandvoort.

Aanvang 20.00 uur

Agenda:
"* Opening
'c. Notulen van de ledenvergadering d.d. 10-

12-1985
3 Mededelingen en ingekomen stukken
4 Jaarverslag 1985
5 Rondvraag
6 Sluiting

Het Bestuur

BROODJE
BURGER
mini broodjeszaak -
maxi beleg
Ook voor lunchpakketten
en salades
WEEKAANBIEDING

BROODJE ROSBIEF
+ glas melk
- open van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag en

zaterdag tot 03.00 uur 's nachts
- dinsdag gesloten
SCHOOLSTRAAT 4 - TEL. 18789

ƒ4,-

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-17244/12137/
13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons terecht
«oor:

inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
een Natura-
uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

y M uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2

daftlUks

IN- en VERKOOP
Tevens verhuur

serviesgoed, tafels
en stoelen.
Inlichtingen:

02507-12164
of 13713

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 14090/14764 (vraag demonstratie)

N.A.M.S.
Nederlandse Academie voor Medisch Secretaressen.

Telefoon 020-227447.
Planciusstraat 11,1013 MD Amsterdam.

EENJARIGE BEROEPSOPLEIDINGEN
aanvang september

Medisch secretaresse (dagopleiding)
Medewerk(st)er Medische admin. (avondopleiding)

met vervolg tot medisch secretaresse.

KOOP VERSER bij VAKMAN
SLAGERIJ
G. ZWINKELS
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 12175

Joegoslavische specialiteit
Cevapcici Burgers 5 halen 4 D6I3I6I1

Gemarineerde Spare Ribs 1 kg 10,95

Zigeuner Snitzeis 500 gr 7,95

Kruiden Salami 100 gr 2,45

Paardewopst
500 gr

6,25
Kiwisalade

150 gr

2,40

Beierse Braad-
worst
500 gr

6,95

(Safe - 7ve£tauranti

bnnehoeh
Bloemendaal aan zee
Tel.: 023-252280

In ons snel groeiende bedrijf hebben
wij voor het seizoen plaats voor

een ervaren serveerster
(min. 20 jaar) bekend met terras- en

restaurantwerk

een keukenhulp
(max. 19 jaar) m/v

Kandidaten kunnen zich aanmelden
via bovenstaand telefoonnummer.

Hondenkapsalon
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Molenaar

H
VAN MAAS

LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM: ZANDVOORT:
(C. Koper)

023-255021 02507-18225

Per direkt te huur voor perm.
Gemeubileerd vrijstaand

zomerhuis voor alleenstaande.
Voorzien van gas, water, elek.,

verw., toilet en douche. Tel. 13946.

De specialist
in al uw

bloemwerken

Ga gezellig
eens naar

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

l

Verhuizing gasbedrijf
Donderdag 5 juni a.s. verhuist de verbruiksadministratie van hel gasbednif van de
watertoren naar het kantoor van de Dienst van Publieke Werken, Raadhuisplein 4
te Zandvoort.

Kasbetalingen op het kantoor zijn dan niet meer mogelijk Deze kunnen dan nog
uitsluitend plaatsvinden bij de Rabobank, Grote Krocht 30/36 te Zandvoort.

Wegens verbouwingswerkzaamheden in de watertoren is de verbruiksadministratie
van 5 t/m 20 juni tijdelijk telefonisch bereikbaar onder nr. 14841.

De technische dienst verhuist op vrijdag 20 juni a.s naar het kantoor van Publieke
Werken en blijft tot die datum bereikbaar onder tel.nr. 17641.

Vanaf 23juni zijn alle afdelingen van het gasbedrijf weer telefonisch bereikbaar onder
het oude nummer 17641.

De directeur, ing. N. Wertheim
Zandvoort, 29/30 mei 1986. l

Aangevraagde bouwvergunningen
57B86 de Favaugeplein 21-76
58B86 Helmersstraat 5
59B86 Spoorbuurtstraat 9
60B86 Dr. C A. Gerkestraat 20/41
61 B86 Bramenlaan 9
62B86 Grote Krocht 38
63B86 Zandvoortselaan 145

l

verbouw flatwoning
wijziging gevels
uitbreiden woning
wijziging achtergevel
uitbreiding garage/berging
uitbreiding pand
uitbreiding woning

Men kan gedurende een week na het verschijnen van dit blad deze aanvragen inzien
bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 1 2.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een 'verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
40B86 Boulevard Paulus Loot 73 verbouw en uitbreiding woonhuis

Zij die menen dooreen vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen kunnen
op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Voorgenomen bouwvergunning
Het college is voornemens om met toepassing van de Algemene verklaringen
van geen bezwaar als bedoeld in artikel 1 9 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunning te verlenen voc
de uitbreiding van de woning Fazantenstraat 1 7.

Betreffend bouwplan ligt met ingang van 2 juni 1986 gedurende 14 dagen ter
gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor een
ieder ter inzage, (geopend van 08.30 - 12.30 uur).
Tijdens voormelde termijn kan een ieder schriftelijk en gemotiveerd bij burgemeester
en wethouder bezwaar tegen dit bouwplan indienen.

29 mei 1986

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

zoek je een leuke
vakantiebaan
ASB zoekt per 23 juni
60 meteropnemers
Voor 2 gemeenten rond Haarlem.
Ben je minimaal 2 weken beschikbaar, meld je dan zo
snel mogelijk bij

Barteljorisstraat 7
Haarlem
023 - 326688
en vraag naar Marjolein.
Zeestraat 56
Beverwijk
02510-29176

alle functies m/v Uitzendbureau

SLAGEN J ARBOÜW3ii?

HALTESTRAAT 12 - TEL. 12616

Cordon bleu
100 gr.

Biefstuk
250 gr.

Gebr. gehakt
150 gr.

Achterham

Rosbief

Berliner

Salami

Leverworst

100 gr.

100 gr.

100 gr.

100 gr.

250 gr.

1,79
7,25
1,80
2,45
2,95
1,45
2,10
2,25

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

Te huur gevr.

gemeubileerd
appartement

Br. ond. nr 74462
bur. v.d. blad.

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht
DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Verse
Hollandse

ASPERGES
gratis
geschild

Grote Krocht 25
Zandvoort,
tel. 14404

HET PARGDL

ÓÓK OP ZATERDAG
HET PARGDL

ÓÓK OP ZATERDAG
HET PARGDL

ÓÓK OP ZATERDAG
HET PARGDL

ÓÓK OP ZATERDAG

HET PARGDL

ÓÓK OP ZATERDAG

HET PARGDL

ÓÓK OP ZATERDAG

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:

023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-18225
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ZAND VOORT - Op zaterdag 31
mei houdt Scouting St. Willibror-
dus een reünie. Deze bijeenkomst
wordt ondermeer georganiseerd
ter gelegenheid van het veertig ja-
rig jubileum van de afdeling wei-
pen en verkenners van de groep.
De ruim 140 genodigden ontmoe-
ten elkaar vanaf 20 uur in de tent
die voor het clubhuis "De Entos"
staat -opgesteld aan de Jac. P.
Thijsseweg. Oud-leden en andere
belangstellenden kunnen er on-
der andere foto's, films en logboe-
ken bekijken die sinds de oprich-
ting van de vereniging zijn ge-
maakt. Er is voor deze reünie geen
strak programma opgesteld. Het
is de bedoeling dat men op onge-
dwongen wijze het contact met de
St. Willibrordus-groep en met el-
kaar hernieuwd onder het genot
van een drankje en een hapje.

"Onze groep bestond vorig jaar al
veertig jaar", vertelt Evert Bluys, se-
cretaris van de reüniecommissie.
"Maar voor een viering hadden we het
toen veel te druk, we moesten ons
clubhuis "De Entos" op tijd klaar heb-
ben en inwijden. Dus hebben we de
festiviteiten een j ap r uitgesteld. Vanaf
november vorig jaar zijn we met vier
man druk bezig om de reünie op poten
te zetten, daar gaat best veel tijd in
zitten, vooral in het aanschrijven van
alle oud-leden. Die blijken zich over de
hele wereld te hebben verspreid, er ko-
men zaterdag bijvoorbeeld oud-leden
uit Nieuw-Zeeland. Natuurlijk kan
niet iedereen komen, het moet maar
net lukken dat je het met iets anders
kan combineren om uit het buiten-
land over te komen'.

"We verwachten zeker zo'n 140 be-
zoekers, dat is dan ook met introdu-
cé's. Vanaf acht uur kan iedereen
eerst een kopje koffie krijgen en verder
zijn er de hele avond hapjes en drank-
jes te krijgen. We willen er een echte
ouderwetse avond van maken, in de
sfeer van een vroegere kampavond. le-
dereen moet gewoon zijn verhaal kwijt
kunnen of gezellig een praatje kunnen
maken, het wordt geen officiële toe-
stand. Er worden een aantal van de
brieven, die door oud-leden zijn ge-
stuurd, voorgelezen. We hebben ont-
zettend veel enthousiaste reacties ge-
kregen, waar we een greep uit hebben
gedaan.

"Er is een hoek ingericht waar conti-
nu films worden vertoond van 1965 tot
heden. Verder ligt er allerlei materiaal
dat kan bezichtigd worden. We heb-
ben een piepklein museum ingericht

Scouting St. Willibrordus
houdt komende zaterdag reünie

• De reunie van de St. Willibrordus-groep op zaterdag 31 mei, zal deze onlangs geïnstalleerde verkenners nog weinig
zeggen.

met behulp van diverse voorwerpen,
decoraties, foto- en logboeken van
vroeger. Omstreeks elf uur wordt de
avond besloten met een ouderwets
kampvuur, waarbij liederen worden
gezongen onder leiding van mijn va-
der, de oprichter van de St. Willibror-
dus-groep. Dat zal heel wat losmaken,
vooral bij de ouderen. Mijn broer Guus
speelt erbij op zijn gitaar en misschien
zijn er nog andere mensen die een in-
strument hebben meegebracht en mee
willen spelen.

"Al bestaan we nu dan 41 jaar, we
zijn wel met onze tijd meegegaan. Het
hele adressenbestand van oud-leden
hebben we in de computer gezet, met
allerlei bijzonderheden. Het was an-

ders nog meer werk geweest. De pad-
vinderij kabbelt op het ogenblik voort,
er komen er niet veel bij maar er gaan
ook niet veel weg. Dat is eigenlijk heel
goed, als je naar andere verenigingen
kijkt. De gezinnen worden steeds klei-
ner, er komen steeds minder kinderen
bij en dan mogen wij nog niet moppe-
ren. Ik kom zelf uit een gezin van ze-
ven kinderen, allemaal jongens, en wij
hebben de padvinderij met de paplepel
ingegoten gekregen, omdat mijn vader
er zo bij betrokken was. Wij brengen
onze kinderen er weer mee groot en die
nemen dan weer vriendjes mee, het is
vaak een sneeuwbaleffect.

"We weten nog niet wat er gaat ge-
beuren met ons nieuwe clubhuis in

verband met het Mabonplan. Moch-
ten we moeten verkassen, dan wordt
het hele gebouw verplaatst naar de
Lorentzstraat, naast de kinderspeel-
plaats. Natuurlijk zitten we hier heer-
lijk privé, dus zou het jammer zijn als
we hier vandaan moeten, al is dat dan
voor het algemeen belang. Wel hebben
we afgesproken dat dit dan voor het
begin van het nieuwe verenigingsjaar
zou gebeuren, dat zou eventueel al in
september kunnen zijn. We zijn in
contact met een aantal mensen van
PW en voor zover wij nu weten is er
nog geen vuiltje aan de lucht. We ma-
ken ons er op dit moment nog geen
zorgen over: voorlopig gaan we eerst
komende zaterdag feestvieren en we
wachten de rest maar rustig af".

Weekend: 31 mei - l juni
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
arts: Bart van Bergen.

HUISARTSENPRAKTIJK G..TJ. Mol
en P.C.F. Paardekoper: tel. 15091.
arts: G.J.J. Mol.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.f
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel.13073.

WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233..

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

DIENSTEN

Weekend: 31 mei - l juni

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu-
•\jen. Viering H. Avondmaal. Crèche
aanwezig.«-
GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman.
Tweede dienst van een serie van vier
over kernwoorden van de christelijke
toekomstverwachting. Thema: De hel.
Kindernevendienst en crèche.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
Zaterdag 19.30 uur: NPB-gebouw Poli-
tiek Avondgebed, verzorgd door de oe-
cumenische werkgroep Exodus.
Zondag: mevrouw drs. A.A. in 't Veld,
Haarlem.

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
tiaeciliakoor. Thema: "Gegeven voor
U" (Sacramentsdag). cel. H.J. Kaan-
dbrp.

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg;218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: Zondagsschool/ge-
spreksgroepen

" 10.30 uur: morgendienst, ds. J. Over-
duin.

19.00 uur: avonddienst ds. J. Over-
duin
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag om 15.00 uur, tel. 14878.

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Eis-
\voud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

BURGERLIJKE

Periode 20 mei - 26 mei

Gehuwd:
Van den Heuvel, Otto en Nederlof, Eli-
sabeth M.
Tamerus, Eduard en Van Dam, Ma-
rielle E.

.Overleden:
Meenhorst, Jan B., oud 80 jaar.
Schröder geb. Künzel, Helene, oud 82
jaar.
Paap geb. Hoogendijk, Maria, oud 85
jaar.
Speets, Dirk, oud 60 jaar.

Postzegelnieuws
ZANDVOORT - De leden van de

Zandvoortse Postzegelclub houden in
verband met de komende zomerstop
op vrijdag 30 mei voorlopig hun laatste
clubavond. De avond wordt gehouden
in het Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat.

Men kan er vanaf 19.00 uur terecht
voor allerlei informatie betreffende de
activiteiten van de club en de handel
en wandel van postzegels in het alge-
meen. De veiling begint om 21 uur en
de kavels kunnen voor die tijd uitge-
breid bekeken worden.

l

Goed weer? Bel Pelleboer
PATERSWOLDE - Nadat de beken-

de weerman van de TROS, Jan Pelle-
boer, met zijn weerlijn per l januari
1985 is gestopt, bestaat nu opnieuw de
mogelijkheid via een telefoontje op de
hoogte te blijven van het te verwachte
weer. Deze weerlijn die zeer weerge-
voelig is kan men bereiken onder tele-
foonnummer: 06-91091091. De kosten
hieraan verbonden bedragen voor de
weerverwachtingaanvrager vijftig
cent per minuut.

Pelleboer heeft nu zestien lijnen plus
een vaste huurlijn, een vrij kostbare
onderneming. Er zullen-dus heel wat
klanten moeten bellen wanneer hij de
kosten hiervan 'eruit' wil halen. Dat
schijnt toch wonderwel te lukken. Pel-
leboer zegt hierover: In slappe perio-
den waarbij het weer minder interes-
sant wordt heb ik toch altijd de kosten
eruit kunnen halen. Het loopt pas
storm wanneer er grote weersverande-
ringen op komst zijn. Zoals bij storm,
onweer en met een elfstedentocht, dan
haalt mijn teller zeker zesduizend
klanten per dag".

Volgens Pelleboer is zijn weerlijn u'i-
terst weergevoelig, in dien zin, dat,
wanneer er weersveranderingen gedu-
rende een etmaal zich voordoen. Het
bandje wordt drie maal per dag inge-
sproken, namelijk om 7.39 uur, 12.29
uur en 19.00 uur. Plus wanneer er
plotseling gewaarschuwd moet wor-

• Weerman Pelleboer in actie

den voor storm, onweer etc. Dan wor-
den deze waarschuwingen door hem
direct ingesproken. Wanneer men dus
de weerlijn belt, krijgt men actuele in-
formatie.

In juni begint de
Mexicaanse regen tijd

HET WEER

door Paul Dekkers

Heel snel gaat het al in de rich-
ting van de 31e mei, de datum
waarop het grote voetbalfeest in
Mexico zal beginnen. Over de
deelnemende ploegen en accom-
modaties bent u via sport- en dag-
bladen inmiddels al uitgebreid
ingelicht. Maar wat voor weer
staat de voetballers in de maand
juni te wachten?

Met één uitzondering worden
alle wedstrijden gespeeld in ste-
den die op Mexicaanse hoogvlak-
te liggen, waaronder Mexico-City
en Guadalajara, respectievelijk
gelegen op 2300 en 1567 meter
hoogte en circa 500 km van elkaar
verwijderd. Uitgerekend bij de
aanvang van het wereldkampi-
oenschap valt ook het begin van
de regentijd, waarbij de tempera-
turen in juni, afhankelijk van de
hoogte, overdag opklimmen tot 23
a 28 graden en 's nachts dalen tot
12 a 16 graden. Uitschieters tot in
de dertig graden zijn mogelijk. In
tegenstelling tot de kust blijft het
bij deze temperaturen, dank zij de
hoge ligging, in de regel behaag-
lijk.

Tijdens de regentijd, die tot sep-
tember duurt, is het in het hogere
bergland bijna voortdurend be-
wolkt. In beide genoemde steden
schijnt de zon in de voetbal-
maand dagelijks gemiddeld 5 a 7
uren. Zo om de twee of drie dagen

moet men hier in de namiddag
rekenen op enorme wolkbreuken,
die bekend staan onder de naam
„chubascos". Overigens duren zij
meestal slechts enkele minuten.
Onweer bij deze stortregens doet
zich in juni op gemiddeld drie da-
gen voor. Met 172 mm valt er in
Guadalajara tweemaal zoveel re-
gen die maand als bij ons. Wat
minder, t.w. 128 mm. krijgt de
hoofdstad Mexico-City over zich
uitgestort. Landen die hun wed-
strijden spelen in Monterrey, op
circa 700 km ten noorden van de
hoofdstad, zijn zonder meer in het
nadeel. Hier zal men een echte
„voetbalhel" aantreffen. Dit
komt doordat de stad relatief laag
ligt (op 538 meter hoogte), het
dichtst bij de kust en ingesloten
tussen' bergen. Het resultaat is
een „soeppan" van hete lucht. In
juni halen de temperaturen hier
gemakkelijk waarden van 30 tot
35 graden en zakt het kwik
's nachts in de regel met verder
dan tot vóór in de twintig graden.
Er is in deze stad deze maand al
eens een maximum gehaald van
42 graden! Wel is Monterrey dro-
ger dan de hooglandsteden; de ju-
nimaand telt gemiddeld slechts 6
regendagen, die een maandsom
opleveren, die ongeveer gelijk is
aan die van ons land, t.w. 77 mm.

Mexico staat klaar voor het be-
gin van de wereldkampioen-
schappen. Ondanks het feit dat
Nederland er niet bij is: veel kijk-
plezier toegewenst en voor de spe-
lers hopelijk niet al te veel snik-
hete dagen en weinig chubascos.

Redelijk meiweer
Het totale weerbeeld van mei

getuigt van een redelijk karakter
met flinke positieve tempera-
tuuruitschieters en kortstondige
inzinkingen. Vorige week dins-
dag zagen we de temperatuur
voor de derde keer deze maand
naar een zomerse waarde gaan;
het maximum steeg die dag in
Zandvoort tot 25,0 gr.C. Als reac-
tie op die hoge stand trok in de
avonduren vanuit het zuidwes-
ten een actief onweercomplex
over onze regio. Het aantal ontla-
dingen tussen 22.00 en 00.30 uur
was onnoemelijk groot. De regen-
meter in Zandvoort kreeg met 12
mm nochtans niet zoveel water te
verwerken als in Woerden, waar
40 mm werd opgevangen.

Na een sombere en wat regen-
achtige vrijdag met een terugval
van de temperatuur bij ons tot
precies 15 graden, zette nadien
wederom een snelle verbetering
in met zonnige perioden en oplo-
pende temperaturen. Zo werd za-
terdag 23.0, zondag 20,0 en maan-
dag jl. 22,0 gr.C. gehaald. In vroe-
ger tijden was het weer allesbepa-
lend voor de oogst. Van het weer
hing het af of de boer en zijn gezin
in de volgende winter voldoende
te eten zouden hebben, en niet
alleen de boer, ook de van hem
afhankelijke stedeling. Een weer-
spreuk die op deze meimaand
goed van toepassing is, is de vol-
gende: „Mei niet te koud en met
te nat. vult de schuur en ook het
vat".

Temperatuurnormalen periode
28 mei - 4 juni: maximum (over-
dag): 20 gr.C. minimum
('s nachts): 9 gr.C.

Het Eigenwijdse weekend
HAARLEM - Op 30/31 mei en l juni

wordt in het Patronaat het 'Eigen-
wijdse weekend' gehouden waaraan
tal van groepen meewerken. Zo wor-
den David Thomas & The Wooden-
birds, Wim Mertens/Soft Voice. Etron
Fou Leloublan, Remotobs, Waka Wa-
kah, 5 slag l wijd, Greetje Bijma
Kwintet, Enciore Plus Grande, Avai-
lable Jelly, Bizottsag, Xero Slingsby &
The Works en Toshinori Kondo & Ima
in Haarlem verwacht.

Het betekent voor de regio een
groots weekend, waarvoor een inter-
nationaal programma wordt geboden,
een programma tussen de jazz en pop-
muziek waarbij de groepen clichés uit
de weg gaan en soms boeiende synthe-
ses tot stand brengen met andere cul-
tuuruitingen. Het Patronaat heeft
een willekeur aan groepen uitgeno-
digd die ondanks hun grensverleggen-
de karakter aansluiting moeten vin-
den bij een breed publiek.

Niet alleen wordt dit weekeind ge-
houden in Het Patronaat, Zijlwingel 2
te Haarlem, maar ook in de Haarlemse
Jazzclub en het Concertgebouw.

Vrijdag 30 mei
Het Concertgebouw: 22.00 David Tho-
mas & The Woodenbirds; 23.15 Wim
Mertens/Soft Verdict /12.50//10,-
CJP. Het Patronaat: 01.00 Etron Fou
Leloublan; 02.15 Remotobs ƒ 7,50// 5,-
CJP.

Zaterdag 31 mei
HJC: 22.00 Waka Wakah; 23.15 5 slag l
wijd ƒ7,50//5,- CJP. Het Patronaat:
01.00 Greetje Bijma Kwintet; 02.15 En-
core Plus Grande / 7.50// 5,- CJP.

Zondag l juni
HJC: 16.00 Available Jelly; 17.00 Bi-
zottsag ƒ 7,50//5,- CJP. Het Patro-
naat: 21.30 Xero Slingsby & The
Works; 23.00 Toshinori Kondo & Ima
ƒ 10,-// 7,50 CJP.

Nieuwe coördinator
bij het KLGZK

ZANDVOORT - Op woensdag 4 juni
wordt van 16-18 uur gelegenheid gege-
ven kennis te maken met de nieuwe
coördinator in de Kommissie Licha-
melijke Gehandicapten Zuid Kenne-
merland (KLGZK) Koos Pelsser. Dit
gebeurt tijdens een ontvangst in ge-
bouw De Pauw aan de Kromhoutlaan
55 in Haarlem (Parkwijk).

Koos Pelsser volgt Jos Oostenbach
op die zich gedurende anderhalf jaar
op enthousiaste wijze voor de KLGZK
heeft ingezet. Pelsser tot voor kort ge-
meenteraadslid in Haarlem zal zich
twintig uur per week beschikbaar
stellen voor verdere uitbouw van het
gehandicaptenoverleg.

Halve Marathon in Vogelenzang
VOGELENZANG - Op zondag 8

juni wordt in vogelenzang een
halve marathon gelopen. Liefheb-
bers voor kortere afstanden kun-
nen zich eveneens aanmelden,
want er zijn ook tochten van 4.1,
en 7.8 km.

Deze marathon moet beschouwd
worden als de sluiting van de viering
van het 125-jarig bestaan van de Paro-
chiekerk O.L.V. ten Hemelopneming,
een kerk die in Vogelenzang een cen-
trale plaats inneemt op kerkelijk, cul-
tureel en sociaal terrein. Daarom zijn
er bij het startpunt van de marathon,
de Parochiekerk, vele activiteiten.

Het feestcommitee heeft twee vere-
nigingen bereid gevonden, het nodige
organisatorische voorbereidingen te
treffen. Deze verenigingen, te weten
de plaatselijke gymnastiekvereniging
D.Ó.S. en de atletiekvereniging
HAARLEM, hebben de afgelopen
maanden al bergen werk verzet.

Allereerst hebben zij een uiterst
spectaculair parcours bedacht. Na de
start vindt er een ronde om het dorp
plaats waarna de loop verder gaat in
het Duingebied van de Amsterdamse
Waterleidingduinen. In het duinge-
bied wordt een uiterst fraaie route ge-
volgd. Nadat het duin verlaten is
wordt er weer richting Vogelenzang
(dorp) gelopen. De finish van deze loop
is hoe kan het anders in de buurt van
de kerk.

Het lopen in het waterleidingduin-
gebied zal voor velen een welkome af-
wisseling zijn op de dagelijkse beslom-
meringen. De organisatie rekent daar-
om ook op een groot aantal deelne-
mers. In het duin zullen verzorgings-
posten staan, ook is er E.H.B.O.
aanwezig. Vanuit het Amsterdamse
Waterleidingbedrijf wordt volop me-
dewerking verleend om dit loopfestijn
te doen slagen.

weg. Op het sportpark is voldoende
kleedgelegenheid en tevens is er vol-
doende parkeerruimte. De inschrijf-
gelden bedragen ƒ 7.50 voor de 21-km
loop en / 4.50 voor de 4,1 of 7,8 km loop.
Iedereen die zijn of haar loop vol-
brengt ontvangt een herinnering.

Tevens is het mogelijk om vooraf in
te schrijven. Dat kan men doen bij
sigarenmagazijn C. Groskamp, Deken
Zondaglaan 51 te Vogelenzang. Men
kan ook gebruik maken van de postgi-
rorekening van het feestcomitee. Het
inschrijfgeld bij voorinschrijving be-
draagt ƒ 6.00. Dit bedrag kan overge-
maakt worden op postrekening

1780004 t.n.v. FEESTCOMMISSIE.
Men ontvangt automatisch een start-
bewijs thuis. De voorinschrijving sluit
op 30 mei a.s.

Diverse Vogelenzangse onderne-
mers hebben leuke herinneringen in
het vooruitzicht gesteld voor de halve
marathon. Tevens is er op deze dag een
stand aanwezig van een bekend
schoenmerk. Hier kan de nodige infor-
matie ingewonnen worden over het
lopen en de daarbij behorende materi-
alen. Het meedoen is belangrijker dan
het winnen.

Inlichtingen: 02502-8301.

Inschrijvingen
Het inschrijven start op zondag 8

juni vanaf 10.30 uur op het sportpark
S.V. Vogelenzang aan de Teylinger-

Zeeschuimers
winnen goud

Op zaterdag 24 mei werden in het 50
m bad te Beverwijk de tweede wed-
strijd om de kringkampioenschappen
van Noord-Holland gehouden. Een
ploeg van de Zeeschuimers bestaande
uit vijftien zwemsters en zwemmers
nam hieraan deel.

Men verzamelde negen gouden, tien
zilveren en zeven bronzen medailles.

Barbara de Wit zwom een kringre-
cord op de 200 m wisselslag in 2.30.4 en
Michiel van Warmerdam bleef op de
200 m schoolslag jongens 73 slechts 0.9
seconde van het kringrecord verwij-
derd in 2.43.9. In beide gevallen een
geweldige prestatie.

De gouden medailles werden gewon-
nen door: Barbara de Wit 200 m wissel-
slag meisjes 72; Patricia Heeremans
200 m vlinderslag meisjes 71; Stan
Steegeling 200 m schoolslag jongens
71; Onno Joustra 200 m schoolslag jon-
gens 70; Nico Wempe 200 m schoolslag
jongens 69; Michiel v. Warmerdam 200
m schoolslag jongens 73; Marcel de Na-
tris 100 m rugslag jongens 70; Ria Wil-
lemse 200 m wisselslag dames; estafet-
te 4 x 200 m vrije slag jongens bestaan-
de uit: Stan Steegeling, Onno Joustra,
Marcel de Natris en Jaco Koning.

Twee inbrekers
aangehouden

ZANDVOORT - De politie heeft za-
terdag gedurende de vroege ochtend-
uren een 17-jarige en een 19-jarige
man aangehouden. De heren, beiden
afkomstig uit Haarlem worden ervan
verdacht auto's te hebben gekraakt
die geparkeerd stonden bij het 'Sta-
tionsplein.

De Haarlemmers zitten voorlopig
achter slot en grendel.

Training niet
zonder gevaren

ZANDVOORT - Tijdens de training
voor de motorraces op zondag 24 mei is
ter hoogte van post 6 op het circuit een
28-jarige Rotterdammer ten val geko-
men. Vermoed werd dat hij als gevolg
van de val een wervelfractuur en een
hersenschudding had opgelopen. De
man is per ambulance overgebracht
naar de Mariastichting.

Ruim een half uur later deed zich
opnieuw een ongeluk voor. Ditmaal
betrof het een 44-jarige inwoner van
Woerden, die tijdens de opwarmronde
de macht over zijn stuur kwijtraakte.
Ook deze man kwam ten val en werd
met een ribfractuur per ambulance
overgebracht naar de Mariastichting.

Móhringer Reklame
AERDENHOUT - Op 30 mei viert

Möhnnger Reklame b.v. te Aerden-
hout het twintigjarig bestaan. Twin-
tig jaar waarin het bureau zich gelei-
delijk aan ontwikkelde tot een full-
service bureau met 22 medewerkers.
In de loop der jaren heeft Móhringer
zich op een zeer breed werkterrein be-
geven. Op het gebied van commerciële
communicatie voor zowel consumen-
ten- en industriële produkten als dien-
sten. Het werkterrein breidde zich uit
naar corporate commumcation waar-
door de dienstverlening zich niet be-
perkte tot de ontwikkeling en media-
inschakeling ten behoeve van adver-
tenties. radio en televisie. Móhringer
Reklame specialiseerde zich ook op

het gebied van sales promotion, direct
marketing, business to business com-
munication en public relations. •"

Leuk is dat in het jubileumjaar
Móhringer Reklame in een Bugamor-
onderzoek recentelijk werd uitgeroer
pen tot het sterkst geprofileerde bu-
reau in de categorie kleine bureaus
(tot 20 miljoen omzet per jaar). De
combinatie van marketing-strategi-
sche adviezen en opvallende creatieve
campagnes heeft in belangrijke mate
bijgedragen tot dit sterke profiel.

De viering van het twintigjarig be-
staan staat in het teken van het thema
20 jaar Móhringer Reklame: „Zon, zee
en zaken".

Het fraaie onderkomen in Aerdenhout van Móhringer Reklame b.v.

Restaurant
"Queenie"

Zaterdag 24 en zaterdag 31 mei
wordt vanaf 19.30 uur in restaurant
"Queenie" aan het Kerkplein een Zo-
merfestival gehouden. Het Zamor mu-
sical koor onder leiding van Harry
Disselkoen verleent hieraan haar me-
dewerking. Als solisten treden op Ma-
rio Stello, Ben Vos. Mark Aben en
Martha Koper.

Op deze avonden wordt een concert
gegeven dat bestaat uit de volgende
onderdelen: Ode aan Wim Sonneveld.
Evergreens en Hongaarse Melodieën.
Het geheel wordt muzikaal begeleidt
door Ruud van Luyk, terwijl Herman
Heierman aan de vleugel zorg draagt
voor de muzikale intermezzo's.

Tijdens liet concert kan men voor 45
gulden per couvert genieten van een
speciaal voorjaarsmenu van vier gan-
gen. Voor het reserveren van een tafel
bellen naar tel.nr. 13599.

Aan het jaarlijks terugkerende
"Noordzee Festival" waarbij de nieuwe
haring op bijzondere wijze zal worden
gepresenteerd, kan men in restaurant
"Queenie" deelnemen op dinsdag 3 en
woensdag 4 juni.

Ieder slaagt Gastronomie Van Hou-
ten erin een paar vaatjes nieuwe ha-
ring op vlaggetjesdag in de haven te
bemachtigen en daarmee een culinair
festijn m haar restaurant te organise-
ren. Omdat de aan boord gekaakte ha-
ring het lekkerst is, loont het de moeite
deze op tijd te reserveren.

Hoogtepunt van deze avond is het
uit diverse vissoorten samengesteld
warme en koude buffet. Ook aan de
diverse salades is culinair zeer veel
aandacht besteed. Per couvert betaalt
men f.32,50. Voor degenen die geen ge-
bruik wensen te maken van de visspe-
cialiteiten, biedt de keuken een pas-
send alternatief. Men kan ook voor dit
festival telefonisch reserveren via nr.
13599.
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IK VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT
„erica"
Bloemenmagazijn sinds 1908

Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon 02507 -12301

fuchsia's
voor
binnen
en buiten

Boek- en kantoorboekhandel
sigarenmagazijn

DE KROCHT
Grote sortering

SCHOOL AGENDA'S
„BRAAF"

van Rien Poortvliet
nu 29,50

Leuke vaderdag kaarten
Grote Krocht 17

Zandvoort

stomerij

ALTIJD
VOORDELIG,

SNEL EN
SCHONER.

B.V.

24 UUR SERVICE

Grote Krocht 2! - ZANDVOORT - Tel. 02507-12574
Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE - Tel. 023-283245

Verse Hollandse
Asperges

gratis geschild

AART VEER
Grote Krocht 25

Zandvoort
Tel. 14404

Gevraagd

voor de ochtenduren

tel Faber
Kostverlorenstraat 15
tel. 12825

/ SCHILDERWERK
AUG. v. d. MME

' Marisstraat 13A - Zandvoort
'Telefoon 1S186

TAPIJT
AUG. v.d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Feliciteert ALLE geslaagden en in

het bijzonder
de bezorger/sters

«9f$*-»*-e

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

-dutoPlus
Een autNfenjgt een heel ander gezicht

met een nieuwe bekleding. En 't is eigenlijk heel
simpel. Een paar nieuwe voorstoelhoezen
maakt het interieur van uw auto weer als nieuw
of houdt het als nieuw. Wij hebben wat dat
betreft nogal wat aanbiedingen voor u. Wat dacht
u bijvoorbeeld van een set voorstoelhoezen
Economie. In de kleuren zwart, bruin of blauw.

Perfect van pasvorm. Ze passen als een tweede
huid om uw huidige stoelen. En ook voor de
achterbank heb-
ben we een pas-
sende set.
Set voorstoel
hoezen nu
voor

Jaar garantie zonder
km-beperking. Ruil-
delentot50%voorde-
liger. Bij inruil zijn de
volgende defecte on-
derdelen geld waard.
* koppelingsplaat
• dynamo
o dieselbrandstof-

pomp.
« waterpomp
«remschoenen

Set originele
luiiowisscrbladcn.

Dertn, Audi 50, Golfen
Jcita mot gratis montage f31.95.

Controle \ a n
\erslimers. compressie
brandstol'pomp en

distributie. Voor alle
tv pen VAN en. Audi f135.
(melusief a f s t e l l ing )

ücmcne Periodieke
uring De V A G

xlealer is het uanyewc/en adres
s oor de Al'K ke imngxan uu VW
.il -\udi Wij hebben de apparatuur
m /o'n keuring uu ie soeren

'.o'n keur ing kost u l 50- M j a r a l s u
jw auto meteen een grote beurt laat
:e\en. dan is de M'K gratis

/onwermggordiin
De /imuenng voorkomt hinderlnke
/onnesUiijn m de .iJitcrruil Tevens
L\erha.tr voor /u ru i l en düiter Va l 58.-

Uilklapraam /eer praktische set
uitklapramvn \oorGoll v.mal bouw-
iaar!984 l"\ü montage l 37').-

interval.

-ïO

f

Inler\al6.5sec
oorruiteuisser-relais
142.95 ( \ o o r G o l l en
Je t ta ) \chlerrui te-

\Msser-relaisl24.95
(\oor bi ina alle

modellen
\ mei stan-

\ daardrui te-
I wisser).

Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel.: 02507-14565.

VOORDELIG IN VERTROUWD VAKMANSCHAP

GEZOCHT
gezellige

medewerkster
17 a 19 jaar

als kamermeisje
en zij mag tevens
de taak op zich

nemen als serveerster.

Duits vereist.
werktijden in overleg

Tel. 02507-14674

Noteert u even
PELLEBOERS
WiERLIJN

06-91091091
50 et. per minuut

Dagelijks 3 x vernieuwd
over 16 lijnen

Verse
Hollandse

ASPERGES
gratis
geschild

Gróte Krocht 25
Zandvoort,
tel. 14404

Drogisterij-Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

Verse
Hollandse

ASPERGES
gratis
geschild

Grote Krocht 25
Zandvoort,

HEMA
ZANDVOORT
is nu ook geopend op

ZONDAG
van 13.00-17.00 uur
t/m het einde van

hét seizoen

AANBIEDING diverse
zomer pull-overs nu

irdci bromet mode
zanJvoort

haltestraat 18 - 2042 lm zandvoort
telefoon 02507-17878

GESLAAGD!
Tracteer op

SLAGROOMTAART

bij R. v.d. Werff
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

Jongen en meisje
pas afgestudeerd

zoeken
woongelegenheid

in Zandvoort.
Tel. 020-277332 na

18.00 uur.

FOTO QUELLE
Compleet

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen
DROGISTERIJ
MOERENRURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

Part-time medewerker m/v
voor het verzorgen van de boekhouding

Circa 1 dag p.week.
Gevr. P.D. BOEKHOUDEN
en bekendheid met PC.

METALL HANDELS MIJ
Kam. Onnesstraat 19
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-17941

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 23 27

• Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Boetiek
zoekt

Part-Time
verkoopster

Wisselende
werktijden
tel. 14593

Zandvoopts Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12,
De Spar, Celciusstraat 192,
Weekmedia,

Gasthuisplein 12,
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9 ,
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 ,
AKO, Kerkplein 3 ,
Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 ,
Sig.mag. De Krocht,

Gr. Krocht 17,
T. Goosens, Pasteurstr. 2,

Zandvoort
Zandvoort

Zandvoort

Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort

Zandvoort

Zandvoort
Zandvoort

Per direkt gevraagd

TAXI-
CHAUFFEUR

4 dagen per week
bekend in Zandvoort en
omgeving.

Taxi Centrale
Zandvoort B.V.

Grote Krocht 18
tel. 12600

Fa. Gansner&Co,
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518

Deskundig advies.

Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Achterstallig on-
derhoudiseen
dure zaak én
slecht voor uw
reputatie.
Laat de schilder
de zaak inspecte-
ren en een onder-
houdsplan opzet-
ten. Dat kost nog
niks...



JWEEKMEDIA 30 DONDERDAG 29 MEI 1986

Nieuwe Stekkie bij jeugd in ongenade

Professionele kracht lijkt
in Zandvoort onontbeerlijk

ZANDVOORT - Wellicht dat de Planvoorbereidingscommissie nog
voor het zomerreces het college van b en w een afgerond advies kan
uitbrengen over het jeugd-en jongerenwerk. Hierin zal waarschijnlijk
tot uitdrukking worden gebracht de noodzakelijkheid een professione-
le kracht aan te trekken voor deze sector. Deze jeugdwerker zal dan de
opdracht krijgen zich bezig te houden met de vrijetijdsbesteding voor
jongeren. De Jeugd-en Jongerennota zelf zal opnieuw herschreven
worden, waarbij het accent komt te liggen op voorzieningen/activitei-
ten voor bepaalde leeftijdsgroepen. Deze nota zou een eerste aanzet
kunnen zijn voor een geïntegreerd jeugd-en jongerenbeleid.

genlijk tegen de vlakte gegooid. Nu
kunnen wij maar één middag naar het
nieuwe gebouw. Welkom zijn wij daar
niet, je kunt geen tafel verzetten om
het gezellig te maken. Drankjes kun je
amper bemachtigen. Waarom hangt
er wel een kunstwerk van twintig rug-
gen tegen de muur dat ik spuwlelijk
vind ef°hs er geen geld voor een TV en
video die ons beloofd zijn?", was maar
een klein gedeelte van de klachten die
gespuid werden door twee Zandvoortse
teeners Tom en Pim.

De Jeugd-en Jongerennota is sa-

' Deze conclusie valt te trekken na de
open hoorzitting die donderdag werd
gehouden en waarop speciaal jonge-
ren, in de leeftijdsgroep 12/16 jaar,
werden gehoord, doch zij waren ook de
enigen, behoudens enkele vaklieden,
die de moeite hadden genomen naar
het raadhuis te komen om deze hoor-
zitting bij te wonen.

De onvrede in deze leeftijdsgroep
over het nieuwe wijkcentrum 't Stek-
kie is groot. "In 't oude Stekkie kon je
iedere dag terecht. Waarom is dat ei-

Zomertijden bij bibliotheek
De openbare bibliotheek zal ook dit

jaar weer een zomer-openingsrooster
gebruiken. Voor de gebruikers van de
bibliotheek betekent dit dat zij wel op
de gebruikelijke dagen naar de biblio-
theek kunnen komen, maar de uren
van openstelling zijn wel gewijzigd.

Deze wijziging (een vermindering
met negen uur per week) is ontstaan
door de invoering van de arbeidsduur-
verkorting per l januari jl.; de beper-
king van de post vakantievervanging
bibliotheekmedewerkers. In het nieu-
we rooster is het mogelijk om op de
gebruikelijke avondopenstelling de bi-
bliotheek ook te bezoeken tussen 5 en 7
uur 's middags/'s avonds. De avondo-
penstelling is beperkt tot 8 uur, de
zaterdagopenstelling slechts twee uur.

Openingstijden schema: maandag
15.000-20.00 uur; dinsdag 10.00-12.00

uur; woensdag 10.00-12.00, 15.00-20-00
uur; vrijdag 10.00-12.00, 15.00-20.00
uur; zaterdag 10.00-12.00 uur.

Na zaterdag 30 augustus zal het hui-
dige openingstijdenschema weer van
kracht worden. Voor de gebruikers
van de bibliotheek zijn nieuwe ope-
nmgstijdenkaartjes beschikbaar. Aan
de gebruikers zal half augustus d.m.v.
een enquête gevraagd worden naar
hun bevindingen met dit openingstij-
denschema.

mengesteld door enkele ambtenaren,
die er veel tijd en zorg aan hebben
besteed. De moeilijkheid bij het opstel-
len-of wel samenstellen hiervan is ge-
weest dat geen professionele hulp aan-
wezig was om een grondig onderzoek
te verrichten. Bovendien zijn er in
Zandvoort geen gegevens over jeugd-
en /of jongerenwerk. Het heeft zich
altijd afgespeeld op verenigings-of
kerkelijk terrein. Deze handicap heeft
zich bij het samenstellen gewroken.

Kritiek was er behalve van enkele pro-
fessionele jeugdwerkers op de publieke
tribune, ook van leden van de Plan-
voorbereidingscommissie. Nadat de
voorlopige Jeugd-en Jongerennota al
min of meer gekraakt was op de verga-
dering van 22 oktober 1985, leek de
tweede versie geen beter lot beschoren.

Onder de deskundige leiding van
voorzitter Hans Hogendoorn werd
echter een goede discussie gevoerd en
al zullen dan bepaalde punten uit de
Nota worden geschrapt, als zijnde
'niet terzake dienende', toch kan wei-
licht met veel goede wil de nota dienen
tot een eerste aanzet van een geïnte-
greerd jeugd-en jongerenbeleid. Over-
duidelijk blijkt dat speciaal voor de
groep 12/16 jarigen een professionele
kracht meer dan gewenst is. Deze soci-
aal/cultureel werker zou (met het ac-
cent op vrijetijdsbesteding) kunnen
beginnen met het organiseren van
film-en muziekavonden, in overleg
met regiogemeenten workshops kun-
nen bezoeken en starten etc. Op deze
wijze zou het jongerenbeleid een paar
handjes krijgen. Later kunnen dan de
voetjes groeien wanneer vanuit dit

startpunt ook andere leeftijdsgroepen
aan bod komen. Voor de jongeren van
6/12 jaar bijvoorbeeld voorlichtingsa-
vonden en andere activiteiten, voor
ouderen kunnen de onderwerpen ge-
zondheid en werk centrale startpun-
ten vormen.

Jeugd mist
Het blijkt dat het oude bouwvallige

wijkcentrum 't Stekkie speciaal door
de jeugd in de leeftijd 12/16 jaar wordt
gemist. "Niks meer ieder dag even bin-
nenlopen voor een praatje. Wij mogen
nu maar één middag komen en dan is
het niet leuk. Ik heb wel eens een tafel
scheef gezet omdat dat gezelliger was.
Mocht niet. Voor een disco deugt het
ook niet. De zaal is veel en veel te groot.
Met vier kale lampen maak je het niet
gezellig. ledere week disco is ook niet
goed, als je het afwisselt met bijvoor-
beeld om de veertien dagen, is beter.
Dan kun je de ene week een film draai-
en en dan de andere week een disco
houden. Van die enquêtes deugt niets.
Ik weet niet wie ze daarvoor gevraagd
hebben, maar de helft heeft gewoon
een potje zitten liegen. Ze hebben ge-
woon die formulieren niet eerlijk dur-
ven invullen. Er is telkens geen geld
wordt er gezegd als je vraagt naar een
video, maar waarom dan wel een
kunstwerk dat niemand mooi vindt ?",
luidde de klaagzang van de aanwezige
jongeren.
Een buitenschoolse opvang, daar had-
den zij wel oren naar, mits het er gezel-
lig was. "Het maakt niet uit of het oud
is, als het maar van onszelf is zoals het
oude Stekkie, daar was het pas gezel-
lig".

Bovendien zal er door het gemeente-
bestuur naar een andere beheersvorm
voor het wijkcentrum gezocht moeten
worden. De combinatie sportzaal/-
wijkcentrum lijkt niet goed te werken.
Dit werd door meerdere gebruikers

• van 't Stekkie erkend.
Al eerder is bekend geworden dat zoge-
naamde 'multifunctionele centra' lei-
den tot onwerkbare situaties. Het klei-
ne multifunctionele wijkcentrum 't
Stekkie lijkt met dezelfde problemen
te kampen.

• Het door de jeugd zo gewraakte kunstwerk 'De
opening van 't Stekkie feestelijk werd onthuld .
"Voor twintig ruggen heben wij liever wat anders" is
voortse teeners.

stoelendans', dat bij de

de klacht van de Zand-

(ARCHIEFFOTO)

ZVoort wacht
op subsidie

ZANDVOORT - De verbetering van
de verlichting rond liet Huis in de
Duinen wordt voorlopig afhankelijk
gesteld van een subsidie. Een subsidie
die verkregen kan worden voor de aan-
leg van een fietspad, zo heeft het colle-
ge van b en w geantwoord op vragen
die gesteld zijn door Rita de Jong
(VVD).

Al jaren wordt door de bewoners van
het Huis in de Duinen aangedrongen
bij het gemeentebestuur de verlich-
ting langs het voetpad en de Herman
Hejjermansweg uit te breiden. Ook het
college is van mening dat uitbreiding
van de openbare verlichting langs het
voetpad wenselijk is.

Zowel in het provinciale, als het ge-
meentelijke fietspadenplan is een
fietspad opgenomen waarvan het tra-
ject loopt over de voormalige tram-
baan, m de nabijheid van het Huis in
de Duinen. Dit fietspad is aangemeld
voor subsidie, het aanbrengen van de
verlichting langs dit fietspad, en daar-
mee het huidige voetpad valt eveneens
onder de subsidieregeling. Om de kos-
ten voor de gemeente te beperken is
het college van mening dat uitbrei-
ding van het aantal lichtpunten moet
wachten op de aanleg van het fietspad,
en de aanleg hiervan is uitgesteld tot-
dat de subsidie 'binnen' is. Wanneer de
verlichting van het voetpad voor reke-
ning van de gemeente Zandvoort
komt, betekent dit een extra uitgave
van f. 25.000,-. Zo luidt het antwoord
aan mevrouw De jong.

Om tegemoet te komen aan de wen-
sen van de bewoners van het Huis in
de Duinen heeft het gemeentebestuur
wel besloten de straatverlichting aan
de Herman Heijermansweg gedurende
de hele nachtperiode, van 22.00-05.00
uur op volle sterkte te laten branden.
In verband met de energiebesparing
werd de straatverlichting na 22.00 uur
teruggebracht naar halve kracht, dit
wordt echter door de bewoners als 'on-
veilig' ervaren.

Collectanten gezocht
voor Rode Kruis

ZANDVOORT - Het bestuur van
het Nederlandse Rode Kruis doet een
beroep op inwoners van Zandvoort die
ouder zijn dan 16 jaar, om zich aan te
melden voor de komende collecte. De
inzameling wordt gehouden op vrijdag
30 en zaterdag 31 mei en op vrijdag 6
en zaterdag 7 juni. Gedurende deze
dagen zal er tevens een welfare-stand
van het Rode Kruis op het Raadhuis-
plein staan.

Ongeveer de helft van de opbrengst
wordt afgedragen aan het hoofdkan-
toor van het Rode Kruis en wordt aan-
géwend voor zowel binnen- als buiten-
landse hulp. Het overige geld wordt
ondermeer gebruikt voor vakantie-
projecten, waarbij gehandicapte of in-
valide Zandvoorters een week op de
"Henri Dunant" of in één van de va-
kantiehuizen kunnen verblijven en
voor de activiteiten van de colonne in
Zandvoort. Voor het aanmelden bij de
afdeling welfare kan men bellen naar
tel. 14464, bij de colonne tel. 14622.

Degenen die zich willen opgeven
voor het collecteren, kunnen zich aan-
melden bij mevrouw Schuurman, tel.
13852, tussen 7 en 8 uur 's avonds. De
komende collecte wordt gehouden on-
der het motto "Rode Kruis Hulp kent
geen grenzen".

Er zijn deze week in heel Zandvoort
acceptgiro's bezorgd met het verzoek
een bijdrage te storten op de giroreke-
ning van de Zandvoortse afdeling van
het Nederlandse Rode Kruis. Men
hoopt dat velen aan dit verzoek gevolg
zullen geven.

ZANDVOORT -
begrip voor een bestuur
belangenvereniging dat zij haar
leden zo objectief mogelijk wenst
voor te lichten. Dat is niet meer
dan correct. Daar staat tegenover
dat negatieve publiciteit in dit
stadium bijzonder onwelkom is.
Reeds vanaf het begin was ons
bekend waarom men in Scheve-
ningen en in Kijkduin dit jaar
geen belangstelling had voor de
O'Neill Pro World Cup. Wij waren
in de race met Noordwijk, wij heb-
ben het evenement naar ons toe-
getrokken en zijn daar blij mee.
Nog voordat wij het de Zandvoor-
ters hebben voorgesteld hebben
wij inlichtingen ingewonnen. Dat
men deze op eigen waarneming
wil toetsen is uitstekend, maar lie-
ver was het ons geweest als reeds
bekende gegevens bij ons waren
nagegaan", dit zeggen twee leden
van het Samenwerkingsverband
Zandvoort, de voorloper van de
Stichting Zandvoort Promotie.

- Begin februari 1986 werden enkele
Zandvoorters, Strandpachters Gert
Toonen en Driehuizen en Surfschool-
houder Tim Klijn, op de hoogte ge-
bracht van het feit dat Kijkduin geen
herhaling wenste van de O'Neill Pro
World Cup Surfwedstrijden. De oor-
zaak was eenvoudig, door de O'Neill
Organisatie werd een bedrag gevraagd
van f. 150.000,-. Omdat de wedstrijden
vorig jaar niet vlekkeloos waren verlo-
pen, zag men in Kijkduin dit evene-
ment niet zitten. Hoewel het een uit-
stekende promotie van de badplaats
Kijkduin betekende, waren er na dit
evenement moeilijkheden ontstaan
onder de ondernemers. Kortom men
voelde weinig voor een herhaling.
Scheveningen heeft voor die datum al
de Veronica strandraces op de agenda
staan dus bleven Noordwijk en Zand-
voort over. Zoals bekend werd het
Zandvoort, maar niet na dat een (ach-
ter de schermen al samenwerkende de-

Onderzoek pachters prematuur

'Wij zijn ervan overtuigd
dat het surf spektakel in
Zandvoort 'n succes wordt6

legatie van de vier belangengroepen
uit Zandvoort, namelijk de VVV, Pe-
deratie Handels Vereniging Hanze,
Horeca Nederland afdeling Zandvoort
en de Strandpachtersvereniging) zich
van te voren op de hoogte gesteld had-
den.
Pas na rijp wikken en wegen werd een
extra vergadering bijeen geroepen,
omdat het 'Samenwerkingsverband'
er wel degelijk letterlijk en figuurlijk
brood in zag.

Enthousiast
Op deze vergadering gehouden op

donderdag 13 maart sloeg het bedrijfs-
leven van Zandvoort de handen ineen
en werd besloten het noodzakelijke
geld op tafel te leggen. Ook het Ge-
meentebestuur reageerde postief en
op maandag 17 maart werd op de His-
wa bekend gemaakt dat in Zandvoort
dit jaar de finale wedstrijden van de
O'Neill Pro World Cup worden gehou-
den.

Vanaf dat tijdstip ook zijn de verte-
genwoordigers van de vier belangen-
groepen, Hans Mollerus (VVV), Pred
Paap (Horeca Nederland), Leo Bon-
kerk (Federatie Handelsvereniging
Hanze) en Jan Filmer (Strandpach-
tersvereniging) bijna dagelijks in de
weer geweest het contract rond te brei-

en. "Wij hebben geleerd van onvolko-
menheden in het contract dat bijvoor-
beeld werd opgesteld met Kijkduin.
Wij hebben zo onze eigen ideeën en
wensen die wij wel vast willen leggen.
Dit is natuurlijk niet één twee drie
gebeurd. De knapen van O'Neill reizen
de hele wereld over en het is moeilijk
om data vast te stellen. Maar wij zijn
zeer positief, wij zijn ervan overtuigd
dat het een grandioze gebeurtenis
wordt. Bovendien verwacht je dat ver-
tegenwoordigers de gegevens doorspe-
len naar hun achterban, zodat die
eveneens op de hoogte is. Als zaken-
man moet je risico's nemen, je kunt
niet alles indekken, als zakenman ook
hang je niet je onderhandelingen aan
de grote klok. Maar alles verloopt naar
wens, wij hebben al verschillende posi-
tieve resultaten geboekt", zegt Paap.

Optimisme
Mogen de Strandpachters het surf e-

venement niet helemaal zien zitten,
het Samenwerkingsverband daaren-
tegen wel. "De Streek-VVV heeft ons
financiële medewerking toegezegd,
terwijl het belangrijk is dat het evene-
ment nu al door de Duitse VVV wordt
aangekondigd. Een direct resultaat is
dat een groepsreis al vanaf Keulen
voor deze periode is geboekt. Een tijd-
stip waarop anders in Zandvoort niets

gebeurt", vertelt Mollerus enthou-
siast. Onderhandelingen zijn tevens
gestart met de NS. De Zandvoortse
organisatoren denken namelijk aan
een extra trein. Het liefst een dubbel-
üekker met een frequentie van één per
dag, naar Zandvoort. Gezien het suc-
ces van deze treinen in de afgelopen
periode, verwacht men een positieve
reactie op dit voorstel.

Bovendien wordt het avondamuse-
ment door het Samenwerkingsver-
band hoog opgenomen. Nog niet be-
kend is of dit zal plaatsvinden in een
tent, of dat men kiest voor het Zand-
voprtse recept, zoals dit tijdens het
Midzomer-en Racefestival gebeurt.
Contacten zijn gelegd met Sky Chan-
nel, terwijl andere omroepen, onder
andere Veromca gepolsd worden om
een pop-programma te brengen van-
uit Zandvoort. Andere activiteiten in
deze week, zoals een antiekbeurs wor-
den overwogen.

Kortom achter de schermen wordt
druk gewerkt om van de O'Neill Pro
World Cup een onvergetelijke week te
maken. Met medewerking van alle
Zandvoorters moet dit slagen, "Wij
hebben een uitdaging aangenomen en
kunnen winnen wanneer iedereen
meewerkt", is het standpunt van Mol-
lerus en Paap.

Koffieshop loopt als een trein

Nog steeds onduidelijkheid
over recreatieplan van Hema

ZANDVOORT - Vorige week
werd in de Hema aan het Kerk-
plein de koffieshop geopend. Een
gezellig trefpunt in dit drukke
warenhuis waar al veel klanten
kennis hebben gemaakt met een
vers kopje koffie en het zo bekende
gebakje. Anders verlopen de plan-
nen van de eigenaar Van der Laan
over zijn reeds enkele jaren gele-
den ingediend recreatieproject.
Hoewel dit vorige maand in de
commissie Algemene Zaken werd
behandeld (oude samenstelling)
heeft hij nog steeds geen bericht
vanuit het raadhuis ontvangen.

Het plan behelst de aanleg van een
recreatie voorziening, deels op het dak
van de Hema en deels op het dak van
het Hema-magazijn. Voor dit plan
werd het bekende 'Rolly Golf' in
Noordwijk als voorbeeld genomen. Het
dak van de Hema is volgens Van der
Laan uitermate geschikt om er min of
meer kleinschalige attracties te plaat-
3en. Een kinder trampoline, een mini-
jolfbaan en een miniscooterbaan be-
horen tot de mogelijkheden.

. Van der Laan zegt dat hij reeds twee
aar geleden gesprekken met de porte-
"euillehouder Algemene Zaken heeft
*evoerd over dit kleinschalige recrea-
ueproject. "De heer Machielsen heeft
mij gevraagd plannen in te dienen,
Waarna de mening van de raad zou
korden gehoord. Ik heb hiervoor een
ftrchitect ingeschakeld en ben met uit-
feewerkte plannen gekomen. In ver-
'\ >and met de inrichting van een koff ie-

S lop in het centrumgedeelte van de
ak wilde ik graag vernemen hoe

r Jn plannen werden ontvangen,
iijch'-ik hoorde niets. Verschillende
f*' jlen heb ik aan de bel getrokken,
naar de reacties waren nihil. Dat het

nu behandeld is in de commissie Alge-
mene Zaken heb ik uit Uw krant moe-
ten lezen. Van officiële zijde zoals dat
zo deftig heet, heb ik echter taal noch
teken gehoord". Het feit dat hij ook
geen uitnodiging heeft ontvangen
toen het dan uiteindelijk toch in de

commissievergadering werd behan-
deld, heeft zijn bevreemding gewekt.
"Ik dacht dat het dan de gewoonte was
dat je vanaf de publieke tribune het
plan kon toelichten of vragen van
commissieleden kon beantwoorden.
Echter niets van dit alles. Toen ik de

krant las begreep ik dat het in de com-
missievergadering ter sprake is ge-
weest".

Het recreatieplan van de Hema zou
volgens Van der Laan een goede zaak
voor Zandvoort zijn. Hij zegt reeds in
Den Haag geweest te zijn om te zien of
hij in aanmerking komt voor subsidie
in het kader van de aanleg van een
kleinschalig recreatieproject. Volgens
Van der Laan zal het weinig proble-
men geven om het dak van het groot-
winkelbedrijf om te bouwen tot
recreatieproject, waarvan speciaal
kinderen kunnen genieten. "In het
centrum is er voor ouders met kleine
kinderen op koele dagen weinig te be-
leven. Juist deze slechtweervoorzie-
ning lijkt mij voor Zandvoort uiterst
welkom. Zandvoort moet in het cen-

• Het dak van de Hema blijkt een unieke plaats voor realisering van een kleinschalig recreatieproject Exploitant/eige-
naar Van der Laan wijst de plaats aan waar de minigolfbaan van de grond, of liever op het dak, moet komen.
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trum meer kunnen bieden dan hore-
ca-zaken en speelballen. Ik ben bang
dat het in Zandvoort blijft bij plannen
maken maar dat realisering steeds
vooruit geschoven wordt".

Volgens de architect die Van der
Laan heeft ingeschakeld hoeft de rea-
lisatie van het plan niet in strijd te zijn
met de huidige bouwverordeningen.
"Het gaat er slechts om het dak te
veranderen. Hoe vreemd het ook
klinkt, het is midden in het centrum
een ideale plaats. Het dak is een soort
kuip dat als bekisting voor een beton-
nen vloer gebruikt kan worden. Het is
mij bekend dat in andere wereldste-
den, ik noem maar Singapore en New
York er tal van recreatiemogelijkhe-
den zijn op de daken. Tennisbanen,
zwembaden noem maar op. Dit zou
voor Zandvoort een uniek project zijn
en de badplaats zeker nationaal, mis-
schien zelfs internationaal een impuls
geven. Het bevordert ongetwijfeld de
promotie van Zandvoort".

Geen halszaak
Ter vergadering is gebleken dat de

commissieleden niet onwelwillend
stonden tegenover het plan. Unaniem
was men van oordeel dat het een goed
plan betreft. Omdat alle details niet
bekend waren wilden de commissiele-
den echter nog geen uitspraak doen.
Van der Laan hierover: "Ja en dat is
inmiddels een maand geleden. Na-
tuurüjk, wanneer men nader geinfor-
meerd wil worden kan ik de architect
wel opdracht geven gedetailleerde
plannen te ontwerpen. Dat kost geld.
Momenteel heb ik al geld geïnvesteerd
in de schetsen, ben ik naar Den Haag
geweest etc. Voordat ik daartoe overga
moet ik toch op z'n minst een uitnodi-
ging hiervoor ontvangen. Ik heb ge-
wacht met de inrichting van de kof f ie-
shop, de toegang tot de 'Rolly Golf' zou
vanuit dat punt moeten gebeuren. In-
middels is deze nu in gebruik geno-
men, de verbouwing voltooid. Natuur-
lijk wil ik nog wel meewerken, maar ik
maak er geen halszaak van. Wil de
raad dan werk ik mee, wil de raad niet,
even goede vrienden, alleen denk ik
dan Zandvoort leert het nooit, alweer
een kans gemist. Het Mabonplan is
prachtig, maar er zijn intussen nog
wel een aantal andere zaken die in
afwachting daarvan aangepakt kun-
nen worden".

ïuifzaridÈif

• De gremen van Zandvoort
sijn uitgebreid, officieel
behoort nu ook de see tot l
kilometer uit de kust tot het
grondgebied van de gemeente.
Dit levert de gemeente een
extraatje op uit het
Gemeentefonds van een dikke
sestig duizend gulden.
Uiteraard werd hierop
enthousiast gereageerd, doch
Ingwersen waarschuwde dat
dit tevens wel extra kosten
sullen betekenen. "Voor niets
gaat de zon op. Voor iets hoort
iets, dat is altijd al so geweest.
Ik vermoed dat het Rijk niet
voor niets dese kilometer
water langs de hele kust aan
de gemeenten toebedeeld. Het
toezicht zal nu ook wel tot
ome taken behoren. Ik ben
beslist niet gelukkig met de
korting op de politie van f.
38.000,- terwijl waarschijnlijk
de taak vergroot wordt. Is er
trouwens al met de politie
gesproken over de
vermindering van uitgaven",
informeerde hij langs sijn
neus weg.

• Tien miljoen gulden is veel
geld. Niet iedereen kan
hierover dagelijks beschikken,
wat meer is de mensen die
hier mee te maken hebben sijn
op de vingers van een hand te
tellen. Voor de gemeente
Zandvoort is dat natuurlijk
dan wel niet een bijsonder
laag bedrag, doch het betekent
wel 1/6 van het geld dat
jaarlijks in de gemeente
omgaat.
Door het college werd
voorgesteld een 'algemeen
geldleningsbesluit' tot een
bedrag van tien miljoen te
nemen. Dit houdt in dat het
college tot dit bedrag, sonder
de raad te raadplegen,
leningen kan afsluiten op de
geldmarkt. Wanneer de
gemeente geld heeft geleend
tegen een hoge rente, en de
rente daalt dan is het mogelijk
om de oude lening af te lossen
en een nieuwe lening af te
sluiten tegen een lagere rente.
Op dese wijse kan men voor
een gemeente geld verdienen.
Nu de geldmarkt voordelig is,
sou de gemeente dus vrij snel
kunnen inspelen op dese
gunstige situatie, sonder eerst
de raad om toestemming te
vragen. Alle fracties sagen het
nut van een dergelijk besluit
wel zitten. Zelfs oudwethouder
Flieri7iga verleende hieraan
sijn toestemming. Doch het
CDA bij monde van
Ingwersen bleef bij het
standpunt dat het uit
technocratisch oogpunt wél
handig is, maar democratisch
onjuist en ging onder protest
accoord.
« Een vreemde zaak doet sich
voor op de Dienst Publieke
Werken. Uitstekend technisch
personeel zo lijkt het, maar
optellen blijkt niet de sterkste

kant te sijn. Eerst werd op de
raming twee maal een
CV/installatie opgevoerd in de
woning Rosenóbelstraat 15,
nu blijkt dat het pand aan de
Hobbemastraat twee douches
krijgt. Tenminste op de
voorzieningen
gemeentewoningen wordt op
dit adres twee maal een
douche d f. 11.660,- en één
van f. 12.500,- vermeld.
Wethouder Van Caspel zal
hoogstpersoonlijk
onderzoeken of er twee
douches komen of dat er een
telfout gemaakt is of dat het de
douche van de buren betreft.
• Tobber verkeert in een
sonnig humeur, en dat is niet
te danken aan de weinige
regen die tegenwoordig valt,
maar over het bericht dat er
exctra lantaarnpalen komen
langs het voetpad van het
Huis in de Duinen.
"Een uitstekende saak" meldt
hij tevreden. "Ik persoonlijk
heb altijd al een hekel gehad
aan de uitdrukking 'de kat in
het donker knijpen' en meer
licht op dat pad in de avond-
en nachtelijke uren is alleen
maar een vooruitgang. Dus
volgende winter eindelijk
extra licht, daar ben ik blij
mee".
"Maar Tobber, eerst moet het
Rijk nog toestemming geven
en geld voor de aanleg van
fietspaden, dus zover is het
nog lang niet", trachten wij
sijn enthousiasme te
temperen.
• Hij reageert verbaasd, "Maar
dat het Rijk geld geeft voor die
fietspaden is al lang bekend.
Zeker veertien dagen geleden
heeft de Provincie al juichend
medegedeeld dat de
aangevraagde fietspaden in
Zuid Kennemerland kunnen
worden aangelegd omdat de
poet binnen is van het Rijk.
Dat hadden se op het
Raadhuis toch horen te weten
dus het is voor elkaar"
• "Alleen is niet bekend of dit
geasfalteerde fietspaden
worden of tegels. Misschien
houden ze wel rekening met
de wens van het CDA-
Zandvoort die overal
tegelpaden wil. De gemeente
niet hoor, die zegt dat het
onderhoud daaraan te hoog is.
Trouwens ook de mensen van
Nieuw Unicum niet, want het
hotst en botst behoorlijk over
die losliggende bestrating. Het
CDA wil dan wel graag
rood/bruin asfalt dat staat
beter in het natuurgebied",
vertelden wij aan onze kat.
« "Onderhoud? Kosten tegels
teveel aan onderhoud? Wat
een onzin. Zal ik je eens wat
vertellen in achttien jaar
hebben ze niets aan de
fietspaden gedaan in
Zandvoort, af en toe een tegel
recht gelegd als er inde grond
gegraven moest lüorden. Ik
vind alles best, maar gooi het
nu niet op 'onderhoud' daar
hebben ze in Zandvoort in al
die jaren nog niet van
gehoord", blies Tobber
verontwaardigd. Met
opgestoken staart is hij
weggewandeld.
• Dit is het dan, de krant is
klaar, voetjes op tafel...tot
volgende week».

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
erkende federatie rijschool ''
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege, paarden en pony s, riante pension
stalling, onze gedipl inslrukteur heplt 25 jaar ervaring



Maak nu voordelig kennis met
Redken, het Amerikaanse topmerk in
haarverzorging. Maak kennis met een
revolutionair produkt dat u alle voor-
delen van een permanent biedt, maar
geen van de nadelen kent. In de
meeste permanentvloeistoffen zit
namelijk ammoniak. Een stof die het
haar aantast, de veerkracht vermindert
en uitdroging veroorzaakt. De perma-
nents van Redken kennen dat pro-
bleem niet, ze zijn namelijk weten-
schappelijk samengesteld op basis
van de natuurlijke zuurgraad van uw
huid en haar. Een Redken permanent
zorgt altijd voor een soepel, natuurlijk
vallend en volumineus kapsel, dat op-
merkelijk lang in vorm blijft.

Redken is dan ook gereserveerd voor
een selecte groep Nederlandse Kap-
salons, die altijd eerst een zorgvuldige
analyse van uw haar maken alvorens
een permanent aan te brengen.
Redfeen kent namelijk verschillende
permanentvloeistoffen. Omdat geen
naarsoort hetzelfde is.

o
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REDKEN IS ONZE BESTE PERMANENT
EN DAAR GEVEN WIJ U TIJDELIJK
MAAR LIEFST 25 GULDEN KORTING OR

Vooral bij dun, slap of gevoelig haar en
bij haar dat is geverfd of geblondeerd
is de juiste keuze dus van groot belang.

De komende
periode willen
wij u overtuigen van het voortreffelijke
resultaat van een Redken permanent
door u spontaan f 25,- korting te geven
op onze behandeling.
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REDKEN HEEFT DE PERMANENT DIE PAST BIJ UW TEMPERAMENT,

MPS4ON & ZONNESTUDIO

PASSAGE 42

REDKEN IS ONZE BESTE PERMANENT EN DAAR GEVEN
WIJ t TIJDELIJK MAAR LIEFST 25 GILDEN KORTING OR

Maak snel even een afspraak
met ons, breng uw korting -
coupon mee en wij zorgen
ervoor dat u blij en overtuigd
naar huis gaat.

Knip uit, neem mee!

Deze aanbieding geldt van l juni t/m l juli,

passage 42 zandvoort 02507-12500 J
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1985 kon worden uitgeroepen tot
internationaal jongerenjaar „Je
bent jong en je wilt wat", maar het
aantal alcohol- en druggebruikers
onder de jeugd neemt nog steeds toe,
evenals het aantal zelfdodingen
Vertrouwensarts Koers „Laten we
ons er met z'n allen van bewust zijn
dat we niet in die kind- en jongeren-
vnendelrjke wereld leven die we al-
ty d dromen ." Een exclusief mter-
view

door Hans Vonk

Vertrouwensarts Koers:

Een jongere is meer kwetsbaar, dus komt
het Bureau Vertrouwensarts daar voor op"
»

Kinder- en vertrouwensarts A J
Koers Het kan echt van alles zijn
waarom mensen naar mij toekomen
Een onderwijzer constateert herhaalde
malen bij een kind striemen of blauwe
plekken of dat een kind in het alge-
meen m een slechte toestand op school
komt Het krijgt in-adequaat eten mee
of moet zelf eten opscharrelen Het kan
ook zijn dat een kind een bepaalde aan-
doemng heeft een ernstige infectie en
ouder? daar niet mee naar de dokter
gaan Een kind heeft een oogafwijking
en de ouders laten het na om een ver-
vv ijzing voor de oogarts te krijgen Dat
7ijn heel duidelijke gevallen waarbij
sprake is van verwaarlozing

Of wanneer een kind met het verhaal
komt dat een vader daar wat al te m-
tiem mee omgaat Het hoeft nog niet
eens de geslachtsdaad te zijn, maar het
kan ook zijn dat een vader aan de bor-
sten van een kind zit of tussen de benen
zit te friemelen Het kind tot houdingen
dwingt die het nooit zou willen Op een
bepaald moment kan zo'n kind het ver-
haal aan een vriendinnetje of aan een
moeder van een vriendin vertellen of
aan een onderwijzeres Dan kan zo'n
onderwijzeres samen met het kind bij de
vertrouwensarts komen Daardoor
krijgt zo n kind toch het gevoel dat het
hulp geboden kan worden Dat het niet
zo is dat hij of zij alleen m zo'n situatie
zit"

Sinds 1972 is een aantal vertrouwensart-
sen actief in Nederland De benoemde artsen
inmiddels 20 in totaal vormen een soort
meldpost voor kindermishandeling De ver-
trouwensai tsen werden ingezet omdat uit
een onderzoek was gebleken dat Justitie en
de Raad van de Kinderbescherming er een te
sterk afgebakende werkwijze op na hielden
De politie zorgde voor de opsponng van de
daders het maatschappelijk werk of de Baad
van de Kinderbescherming kwam vaak met
verder dan de verwijdering van een kind uit
een gezin

Beide benaderingen hadden tot gevolg
dat een groot aantal gevallen niet gemeld
werd aldus specialist Koers ze bleven tot
de zogenaamde dark numbers behoren

Het werk van de vertrouwensarts is erop
gericht een brug te slaan tussen de behande-
lend arts en justitie Maar hij schippert
ook tussen het Medisch Opvoedkundig Bu-
i eau en de Raad van de Kinderbescherming

Koers Je probeert gezinnen aan te passen
aan een vorm van hulpverlpmng of de vorm
van hulpverlening naar die gewinnen toe te
brengen Maar de vertrouwensarts is ook als
hij kennis neemt van een vorm van kinder-
mishandehng gerechtigd de zaak voor te
leggen aan de Raad van de Kinderbescher-
mmg Het is een soort tussenfunctie die ver-
der probeert te gaan dan de vrijwillige hulp-
verlening

Geheimhouding
Kenmerkend voor een vertrouwensarts is

dat de melders (of meldende instanties) ge-
heim worden gehouden Iedereen die met een
vorm van kindermishandeling m aanraking
komt kan contact met het bureau Vertrou-
wensarts opnemen Bovendien hoeft het met
onomstotelijk vast te staan dat het om km-
dermishandehng gaat Je kunt ook bij een
vermoeden een zaak ter beoordeling aan het
bureau voorleggen aldus Koers dat gaat
dan heel vertrouwelijk onderzoek doen of de
vermoedens op waarheid berusten of met
Daarbij proberen we altijd zoveel mogelijk de
privacy van een betrokken gezin te bescher-
men Als een advocaat voor een kind opko-
men Dat kan met tegen ae ouders maar het
liefst met hen

In alle eerlijkheid moet ik wel zeggen dat de
vertrouwensarts wel iets meer de advocaat
van het kind is De ouders kunnen ten slotte
over heel veel advocaten beschikken het
kind niet Dat kan zich moeilijk verdedigen
Een jongere is meer kwetsbaar dus komt het
bureau Vertrouwensarts daar een beetje
voor op

Kinder-porno
Vertrouwensarts Koers kwam ongeveer

anderhalfjaar geleden in het nieuws door de
kmder-porno kwestie

Vanuit Amerika waren berichten dat km-
der-porno vooral m Nederland werd vervaar-
digd over komen waaien Koers onderstreep-
te dat hij al eerder had geconstateerd dat
kinderen hiervoor werden misbruikt Een
gewillig oor had hij er echter nog niet voor
gevonden Justitie deed de zaak af met de
mededeling dat er maar enkele gevallen be-
kend waren van kinderen die hierbij betrok-
ken waren

Later ging men echter toch serieus op de
door hem aangedragen constateringen in
Nadat de pers-opwmdmg voorbij was zijn de

gevallen die door mij waren voorgelegd en die
al bij justitie bekend waren rustig door ho-
gere ambtenaren besproken Er is toen voor-
al gekeken of je uit die gevallen iets kon leren
voor de toekomst Maar er gebeurde meer
Men is ook bezig met een onderzoek waarin
de werking van de publiciteit de pers en het
commerciële aspect van de kinderporno cen-
traal staan De kinderarts houdt zichzelf
met de inhoudelijke aspecten van het onder-

• A J Koers

zoek bezig Dus welke kinderen zijn het
welke schade levert het op m welke gezinnen
komen die kinderen voor Daar is nog nooit
eerder onderzoek naar gedaan En als je het
dan geconstateerd hebt wat is dan de beste
behandelingsmethode voor zo n kind en voor
het gezin Hoe kun je dat het beste bewaken
Want kinderen en gezinnen die m 70 n situa-
tie worden opgespoord zijn buitengewoon
angstig om in de openbaarheid te treden en
bovendien geneigd het effect van zo n gebeu-
ren zo snel mogelijk te bagatalhseren omdat
daar een groot taboe op rust

Jongerenjaar
Het vorig jaar werd uitgeroepen tot inter-

nationaal jongerenjaar Volgens veel jeugd-
orgamsaties is de jeugd daar nauwelijks iets
mee opgeschoten En 1985 begon wat de be-
richtgeving over deze bevolkingsgroep be-
treft ook al direct m mineur

Onderzoeken wezen uit dat het aantal al-
cohol- en druggebruikers onder de jeugd
sterk toeneemt evenals het aantal zelfdodin-
gen Koers over het alcoholgebruik van km- .Zelfdoding
deren Er zijn grote groepen van problema-
tische samenlevingssystemen Daar vallen
druggebruikende ouders alcoholgebruiken-
de ouders ouderparen die beiden zwak be-
gaafd zijn en bijvoorbeeld alleenstaande ou-
ders met een psychiatrisch ziektebeeld on-
der

Als je daar als jong kind voortdurend mie
geconfronteerd wordt dan lijd je daaiondot
Dat leidt tot stoornissen in de basale op\ mg
(eten drinken huisvesting etcetera) D it
leidt tot stoornissen m liet/elf-bevoel m hun
kijk op de buitenwereld in de emotiom U
ontwikkeling van het kind Kot torn datkidt
tot een verkeerd wereldbeeld Hun g( \v ( u ns
opbouw lijdt daaiondei Het is bcktr id d i t
dat tot depressie\e gevodens bij ein k ind
aanleiding geeft

In dit soort deprimerende lul omstandig
heden /ijn kinderen ook wtei geneigd \ I < K ( .
tijdig troost in de narigheid ti /oekin Dt
schijn-troost die dan diuggebruik alcohol
gebruik of het leven in agressieve jongt. K n
groepen met /ich meebrengt

Ja het is dan een soort \erdo\ing du in< n
dan zoekt tegen de diepe pijn \an een/i un
heid en narigheid En dat neemt toe /u n v,p
de laatste tijd Het aantal 7elfmooidpOKin
gen onder jongeien heeft veelal met derg( hj-
ke gezinssituaties te maken maar ook met de
maatschappelijke situatie waarin we le \ in

Het is toch voor jongeren toenemend moei-
hjker om aan een bestemming te komen Als
je na een opleiding van jaren tot de conclusie
moet komen datje werkloos bent is dat hetl
de-motiverend En dan heerst er toch ook ten
soort doem-denken m de/e wereld De dag
voor de grote klap de Star Wars die je nu
weer hebt De milieuvervuiling Dat hele
concept dat jongeren zich afvragen w at v ooi
toekomst heb ik' Waar maak ik me druk over
als de ouderen om ons> heen een wereld orga.-
niseren waarvan v. e doodsbang moeten /ijn9

Als je dan niet die troost en dat verweer in je
gezinssituatie kunt vinden dan valt alles
weg Dan duik je maar onder m alcohol of
drugs of je maakt er een eind aan Dat is dan
een heel triest beeld dat kinderen dan oproe-
pen

De behandeling van dergelijke kinderen is
ook niet simpel het tegenvv icht is vrij inoei-
lyk te geven Je kunt een heleboel dingen
waarin zij onze wereld aanklagen niet tegen-
spreken

De overheid en de politiek hebben de vei-
antwoordehjkheid om op deze zaken de vm-
ger te leggen Niet alleen kijken van hoe krijg
ik zo snel mogelijk de tekorten naar beneden
maar ook hoe ziet de kwaliteit van het leven
eruit' Als particulier kun je heel makkelijk
zeggen laat maar zitten wat moet ik met die
rotzooi

Maar wij hebben een keer m de vier jaar de
gelegenheid een klem hokje foor1 te maken
Als je met het uitbrengen van die stem er
mede verantwoordelijk voor bent dat een po-
litieke partij aan de macht komt die helpt
met het in stand houden van die geweldige

nucleaire ov< n apacitx it dan ben JP eigenlijk"
ITIPP verantwoordt lijk voorn n stuk inishan- f

deling van dt k i n d e n n m d< ci< rdc wprdd
Want dat is tiet KI \o!g omdat wi j dn < nonm
o v < r-b( wapening m stand h o u d e n k u n n e n
we e en groU r de e l v in de ge Icie n e (onoimsch
n i e t g e b r u i k e n l e e h m s e h e n e f onoinise h
/ijn we in sla il de lionge i-pioble int n in dp
derde w e i e l d o p t e lossen Nou daai moetein
ledei du in dat hokje staat m lar e e n s ovr r
denke. n

Hoe je dan die sU m i n v u l t ' Nou daar gaa'
het op dit memie nt me t om Dan moe t JP de
programm i s van de politiek' partijen tr
maar < e ns op n i Ie /< n Ma u ik \ ind dus we l
d a t j e e r a l s p i r t u u l i e i e e n stuk|< verant
vlooide l i jk lu id mot t ne me n voorde /e wen ld
De rn i its( h ippij is m e t i e t s ibsttaets De
maatschappij is ( i n s a m e n l e v i n g s v o r m die >
VVP UK t e lkaar m iki n e n wa ir w e m e t c l k a a r '
iets a in kunne n v< i indt n n

t
Fn als on/< b u u i n i in in de rot/ooi /it PD

daaidooi oncle i on/e OM n op stia it de kmde
i e n mishandi It clan /ijn we ni< e \e rantwexn
cie lijk als wi oogkleppen op/e Ut n /(i g lat
dat i n hè t k le m Ma u /o d i it dat ook in het
g loot

Het p iobUtm van de /e Ifdoding /ou vol-
flins Koers kunnen w e n d e n aangepakt door
goede vooihc j i t inu te n e v e n Hij is er «.tn
vooistander \ in otn d i u op scholen mee te
beginnen Ik de nk tl it hè t be l ingnjk is dat
kinderen op sr hooi v\ord< n in (plicht Daaibij
is h< t goed d i t /e de boodschip k r i j g e n al
v o e l je je schuld ig dan b e n je nog niet /o
schuldig als je je voelt Dooi o \ e i schuldre
voe Ie ns te piatt n kun je /e ulatneien en er
onddiut komen Pen t w e e d e boodschap die
in de voorlichting moet word t n gegeven is
dat je moet durven volhouden Op een goed
moment ontrnoe' je mensen die. v e r d e i met
jou wil len leven vvaaidtjor ji je wat minder *
e en/aam voe It

Koeis pleit voor de training van mentoren
om werkelijk naai jongeicn te luisteren

Ik de nk dat v ooi lichting en luistet posten de.
t w e e be langiijkste wapens /ijn m de preven-
tie van /elfdodnm

Hoe kan volgens hem in het algemeen een-
bcteie dialoog tussen jeugd en oudeien ont-
staan9 Laten we ons er met / n allen van
bewust /ijn dat we niet in die kind-en jonge-
renvrienclehjke wereld leven die we altijd*
dromen Dat het best moeilijk is voor jonge-
ren om m on/e huidige maatschappij aan de
bak te komen

Dat we het niet wegpraten met vroeger
was het allemaal nog slechtei en jullie heb-
ben ge en klagen Daar gaat'iet niet om Het
gaat erom hoe de jongeren de/e tijd beleven
De v anhoop die /e daarover van tijd tot tijd
beleven De materialisermg waartegen ze i n _
opstand komen

Als ouderen moeten we de jongeren weer*"
iets van een perspectief kunnen aanbieden
Dat er een toekomst is waar we met 7 n allerfe
aan kunnen werken En dan moeter we el-
kaar met bij voorbaat gaan verketteren De^
jeugd moet niet/eggen daar hcbbie die ouwe.i
weer met / n ge/eui en de ouderen moeten'
met denken dat de jeugd t ergens meer ver-
stand van heeft Je moet probeien het ge-
sprek gaande te houden In respect voor el-
kaar

Het Bureau \ ertrouw ensarts kan men hc-
reiken onder nummer 020-649091

Van 'n bruiloft komt 'n bruiloft
dat was vijftig jaar geleden al zo

ZANDVOORT - Op 13 april 1935
ging Jaap Peelen natuurlijk naar
de bruiloft van zijn broer Manus
In Amsterdam werden trouwpar-
trjen gevierd, dat wilde de traditie,
dus Jaap was aanwezig Maar ook
Janny Mulder ging ter bruiloft
want haar nichtje Willemijn
huwde ene Manus Peelen en daar
wilde ze wel bij zijn
Ruim een jaar later, op 3 juni 1936
vierden de families Peelen en
Mulder opnieuw een bruiloft nu
die van Jaap en Janny "Zo zie je
maar weer, van een bruiloft komt
een bruiloft" zegt Jaap Peelen te-

] vreden ruim vrjftig jaar later

Sinds 1984 woont dit Amsterdamse
.. echtpaar in Zandvoort in het Huis m
i de Duinen en voelt zich er wonderwel
thuis, m ieder geval beter dan m hun
allereerste woning m het toen nog
piepkleine dorpje Huizen
De bruid (71) wie je beslist niet aanziet
dat op 3 juni de de gouden bruiloft
gevierd zal worden, bekent "Ja moetje
je voorstellen ik. had altrjd in Amster-
dam gewoond, ik had nog een broer en
zes zussen, en dan als 21 jarige plotse-
bng m je eentje in een dorp Het was
een prachtige woning, wrj hebben
nooit meer zo'n mooi huis teruggevon-
den, maar het was mrj toch te stil ik
kon er met wennen Later heb ik nog
wel eens met sprjt aan dat huis ge-
dacht, met aan Huizen, wel aan het
huis"

Jaap werkte destijds m Sloterdrjk en
maakte veel overuren zodat hrj een
voor die jaren, vorstelijk salaris ver-
diende De zaak werd echter overge-
plaatst naar Huizen en Jaap verhuis-
de mee Met een vriend ging hrj dage-
lijks op de motor van Amsterdam naar
Huizen Het was deze vriend die hem
attent maakte op de woning die leeg
zou komen "Ga d'r nou naar toe, je
knogt vast wel vijf weken vnj van
huur en dan heb je het vast, waar vind
je dat nou vvoor f 5,25 per week" drong
hrj brj Jaap "Ja ik zei nog man ik moet
m'n meisje nog vragen, maar ging
toch maar eens kijken Het was een
kapitale villa in mijn ogen, schitte-
rend, dus ik de stoute schoenen aange-
trokken en s avonds naar Janny
Meid ik heb een woning dus wat denk
je van trouwen'" "Ik was helemaal
verbluft", valt zrjn vrouw hem brj "Wrj
zijn eens in Huizen gaan krjken en ja
ik zag dat toch wel zitten, dus zijn wrj
getrouwd Helemaal in stijl De onder-
trouwdag in een open wagen langs de
familie, dan werd je ontvangen met
bloemen en koffie met gebak en een
glaasje Later de trouwdag Het was
stralend weer Ik had een lichtgrijs
mantelpak en toen met de trein naar
Huizen"

De Huizense penode duurde echter
met lang, na ruim een jaar keerde het
echtpaar terug naar Amsterdam waar
ze sindsdien hebben gewoond De oor-
logsjaren brengen trieste herinnenn-
gen aan de trjd dat Jaap werd opge-
Pakt voor de Arbeidsemsatsz, zrjn
vlucht om later terwijl hrj was onder-
gedoken m Haarlem opnieuw gepakt

\ \

• Het nog zeer kwieke gouden echtpaar Peelen-Mulder, tijdens hun geliefde
bezigheid, namelijk een flinke wandeling.

FOTO BERLOTT

te worden tijdens een razzia m decem-
ber 1944 Opnieuw wist hrj m Duits-
land uit de trein te ontsnappen en
dook opnieuw onder Na de oorlog
kwam een nieuwe trjd Jaap vond werk
in Velzen by Van Gelder Papier en
Janny had het druk met haar gezin,
maar ook met haar werk Het bleek
dat zoon Jaap bijzonder goed kon leren
en een universitaire studie kostte des-
tijds nog veel geld, dus Janny pakte
meeaanwaardatmogelrjkwas Doch-
ter Janny voelde niet zoveel vooi een
studie na haar middelbare schoolop-
leiding, doch zoon Jaap rondde zijn
studie wiskunde/scheikunde met suc-
ces af De kinderen trouwden en er
kwamen kleinkinderen Het noodlot
sloeg toe in 1980 toen zoon Jaap onver-
wacht overleed Een zwarte penode
waaraan het echtpaar nog dagelijks
wordt herinnerd "Het is niet de bedoe-
ling dat de ouders de kinderen overle-
ven, maar het gebeurt en je hebt er

geen antwoord op , zegt vader Peelen
wat triest

In 1984 verhuisde het echtpaar Pee-
len naar Zandvoort op dokters advies
Sindsdien is de astmatische bronchi-
tus van Jaap sterk verminderd, een
gegeven waar beiden zeer dankbaar
mee zrjn 'Wrj maken vrijwel dagelijks
lange wandelingen, langs het strand,
naar de duinen en het dorp Wrj wonen
hier zo f rj n en Jaap is nog nooit zo goed
geweest", zegt zrjn vrouw dankbaar
"Uiteindelijk zijn het de kleine dingen
die je blij maken, en dan hebben wij
veel kleine dingen in ons leven , zegt
Jaap optimistisch
Een groot 'ding' ongetwijfeld zal zrjn
de 3e juni 1986, wanneer m intieme
familiekring de gouden bruiloft zal
•worden gevierd Met vreugde voor de
kleine dingen, en een traan voor een
groot verlies

MARGREET ATES

Softbalclub Zandvoort houdt groot toernooi
ZANDVOORT - Op zaterdag 31 mei

organiseert de Softbalclub Zandvoort
een groots opgezet softbaltoernooi
Het toernooi wordt gehouden op het
sportterrein Duintjesveld in Zand-
voort-Noord Het is de eerste maal dat
de softbalclub een dergelijk toernooi
organiseert

Aan het toernooi nemen diverse
clubs met gevestigde namen uit Ken-
nemerland deel zoals Terrasvogels
Flags, Harlem Nichols, Pinguïns,
Spaarnwoude, Hoofddorp en EHS
Softbalclub Zandvoort doet mee met
twee dames- en een herenteam

Naast de officiële wedstrijden wordt
op deze dag de toeschouwers de gele-
genheid gegeven ook een bal te slaan
of te gooien onder leiding van een wer-
per of werpster en een catcher

Duintjesveld, waar de softbalclub
haar onderkomen heeft, biedt vol-
doende mogelijkheden voor expansie
Men hoopt met dit evenement grotere
bekendheid aan de softbalsport in
Zandvoort te geven en de toeschou-
weis ertoe te bewegen om op mooie
zomeravonden ook eens een balletje te
komen slaan

Vakanties in het komend schooljaar
ZANDVOORT - De afdeling onder-

wrjs maakt bekend dat voor het ko-
mende schooljaar de vakanties zijn
vastgesteld De regeling is tot stand
gekomen op basis van het voorstel van
het gewest Kennemerland en in over-
leg met de bijzondere scholen

Voor de scholen in het basisonder-
wrjs en het voortgezet onderwijs zijn de
volgende vakanties voor '86/'87 vastge-
steld
Herfstvakantie - 11 10 t/m 19 10 1986
Kerstvakantie - 20121986 t/m
04 011987
Voorjaarsvakantie - 28 02 t/m
08 03 1987

Paasvakantie - 17 04 t/m 26 04 1987
Koninginnedag - 30 04 1987
Bevrijdingsdag - 05 05 1987
Hemelvaartsdag en
aansluitende vrijdag - 28 05 er
29 05 1987

BASISONDERWIJS
Finkstervakantie - 0606 t/m
09 06 1987

Zomervakantie - 04 07 t/m 16 08 1987

VOORTGEZET ONDERWIJS
Finkstervakantie - 0606 t/m
08 06 1987

Zomervakantie - 04 07 t/m 23 08 1987

Filmnet abonnee-tv.
nu ook in Zandvoort

ZANDVOORT - Televisie-
bezitters in Zandvoort kun-
nen sinds 23 mei tegen beta-
hng van 35 gulden per maand
de films ontvangen, die wor-
den uitgezonden door de
maatschappij Filmnet Een
vereiste daarby is dat de tele-
visie op het kabelnet is aange-
sloten Voor aansluiting op de
abonneetelevisie, hetgeen de
aanschaf inhoudt van een zo-
genoemde "decoder", betaalt
men éénmaal 95 gulden Dit
elektronische kastje "ontcy-
fert" de beelden, die televisie's
met kabelaansluiting op het
Filmnet-kanaal kunnen ont-
vangen De decoder dient by
de televisie te worden ge-
plaatst

Brj deze vorm van televisie wor-
den programma's uitsluitend
ontvangen door de abonnees
Deze programma's staan vermeld
in de Filmnet-gids die men maan-
delrjks gratis ontvangt Pilmnet
is op 29 maart van start gegaan
en thans kunnen m 24 kabelge-
rneenten de programma's worden
ontvangen Zowel zeer recente
films uit binnen- en buitenland
als klassieke films krijgen volop
de aandacht De films worden
uitgezonden iedere middag vanaf
17 00 uur tot gemiddeld 2 00 's
nachts Op zaterdag start men al
om 14 00 uur en op zondag om
15 15 uur De speelfilms zrjn voor-
zien van Nederlandse ondertitels

ledere maand zendt Fümnet
gemiddeld 25 nieuwe speelfilms
uit In totaal worden er per
maand zestig speelfilms uitge-
zonden Daarnaast kan men nog
krjken naar afleveringen van spe-
ciaal voor de televisie gemaakte
series

Reclame bij Filmnet is volgens
de media-wet verboden, hetgeen
het onderscheidt van andere
commerciële zenders De mwo-
ners van Zandvoort kunnen een
informatiepakket aanvragen of
zich opgeven als abonnee door het
telefoonnumer 06-0303 (gratis) te
bellen

• V.l n f. staande, Nol van Bennekom (instructeur), R.v.d Bos, R B.Arens,
F.M Wijsman, E Scholten, T Visser en A Lukkassen Zittend: Ineke Arens-
Zwagerman, L.A.Koper-Bluys, J F Lukkassen-van Soolmgen, T.C.Paap en
cursusleider R Drenth

FOTO HENK TROMP

Geslaagden bij Rode Kruis
ZANDVOORT - Door leden van het Rode Kruis afdeling Zandvoort zrjn

de afgelopen winter diverse cursussen gevolgd die met succes zijn afgeslo-
ten Voor de cursus Gewondenzorg onder rampomstandigheden slaagden
de colonneleden de dames I Inen-Van Hamburg S H Wisse-Plus A Th I-
Schuurman-Jongerius en de heer J Schuurman Deze leden kunnen nu brj

rampen worden ingezet in een RKKpeleton

Bovendien behaalden een groot aantal Zandvoorters deze winter het
EHBO-diploma Op hen is door het Rode Kruis een beroep gedaan de
gelederen te komen versterken De verplichte acht herhahngslessen wor-
den dan automatisch gegarandeerd voor de blijvende geldigheid van het
thploma
Op bovenstaande foto de geslaagden plus de cursusleidmg Ken der ge-
slaagden R F W Tetterode ontbreekt

Tentoonstelling in
Gebouw Noord-Holland

HAARLEM - In de expositieruimte
van Gebouw Noord-Holland te Haar-
lem is van 29 mei tot en met 26 juni een
tentoonstelling ingericht met v>erk
van de kunstenaressen Wendehen
Schonfeld uit Amsterdam en Marja
Hooft uit Heusden Wendehen Schon-
feld toont met haar houtsneden een
sterk gevoel voor ritmiek en composi-
tie Dit komt in het bijzonder tot ui-
ting in een serie genaamd Intercity
huisjes en bloembollem elden Het zrjn
voor velen herkenbare beelden eerder
geregistreerd en bewonderd m de auto
of in de trein en thans subtiel weerge-
geven

De keramische objecten van Marja
Hooft sluiten aan bij het werk van
Wendehen Schonfeld Door de veel-
heid aan decoratie die zrj hanteert bij
het beschilderen van zowel haar kera-
miek als de voor het tentoonstellen er-
van gebruikte attributen als tafel kle-
den en behang probeert ze met het
kiezen van kleurmotieven de grenzen
van het ,mooizijn af te tasten Al met
al een kleurrijke expositie m een
kleurrijke penode van het jaar Men
wordt door de beide kunstenaressen
uitgenodigd kennis te maken met hun
werk tijdens het informele open huis
te houden op donderdag 29 mei van
20 00-21 30 uur De muzikale omlijs-
tmg is die avond in handen van Anne-

Keramisch object van Marja Hooft '

miek IJsselmuiden piano De exposi^
tie is gratis toegankelijk op alle werk-
dagen \ an 9 00-17 00 uur
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zondag l juni:

DINER-
DANSANT

Uitstekend idee voor twee of om met
vrienden of kennissen eens te doen; een
diner dansant bij de Uitkijk. Onze chef-kok
stelt een gevarieerd menu voor u samen
en het

Combo Rinus van Galen
de muziek.

UI „,,l .,.,\\'>•

Jlilljf
TkOC|[\ ,Vs jj

HIOIMINDAAL

Duinen
Tel. i)2:V2

ASB Uitzendbureau zoekt voor een van haar relaties op
de luchthaven Schiphol

5 baliemedewerkers/sters
Functie-eisen: Opleiding Havo/VWO, leeftijd ca. 19 jaar,
goede spreekvaardigheid moderne talen, bereid zijn m
wisseldienst te werken (tussen 06.00-24.00 uur,
inclusief de weekenden).
Kandidaten dienen langere tijd beschikbaar te zijn.
Door de opening van de 'Schiphollijn' l juni a.s. zal
de reistijd Haarlem-Schiphol nog maar ca. 20 mm. zijn.

Heeft u interesse, neem dan even contact op met een
van onderstaande vestigingen:

Barteljonsstraat 7
Haarlem
023-326688

Zeestraat 56
Beverwijk
02510-29176

alle functies m/v Uitzendbureau

u mor voor
oer maand9 §*P^M MMMCM*M«JM

Peugeot introduceert de jongste uitvoe- Jji^^ De sterke kwaliteiten van de 205 uitgebreid prijs ongeveer éénderde deel: f6.250,-. Daarvoor
ring van een sterk nummer: de 205 Junior. met een aantal plezierige extra's tegen een aantrekke- kunt u natuurlijk ook de inruilwaarde van uw hui-

Dat de 205 de exponent van „dynamisch lijkeprijs.Urijdt'malvoorfl6.920,-(inclafleverings- dige auto gebruiken.
op weg" is, ervaren dagelijks al meer dan l miljoen kosten) en als u snel bent, kunt u zelfs nog gebruik Vervolgens betaalt u gedurende 48 maanden
automobilisten in heel Europa. maken van ons unieke financieringsaanbod*: f 205,- per maand, waarbij de effectieve rente

De 205 Junior legt daar nog'n schepje boven- 'n 205 Junior voor f 205,-per maand. omgerekend op jaarbasis 10,9% bedraagt (die rente
op: extra vlot aangekleed, voor 'n uitgeklede prijs. Dat werkt als volgt u betaalt van de nieuw- is trouwens fiscaal aftrekbaar!) Na vier jaar is er

nogzo'n f4.000- te betalen.
U kunt dan drie dingen doen:

de rest in één keer betalen, de lening ver-
lengen óf de 205 Junior inruilen voor een
neuwe.

Dit zijn de extra's van de 2O5 Junior.
De dricdeurs Peugeot 205 Junior met

'n pittige schone motor van 1.124 cm!, heeft
'n top van 142 kilometers per uur en 'n verras-
scnd laag benzineverbruik: bij 90 km/u con-
stant slechts l liter op 23,2 kilometer*

Hij is leverbaar in Hit, donkerblauw
of" tegen meerprijs in grijs metaallak en heeft
de volgende extra's:

- Striping in de modekleuren rood/blauw/
groen op zijkanten

-Junior-kleurlogo in de sierstukken op de
achterstijlen

- Full cover aërodynamische wielplaten
- Chique chroomstrips in de bumpers
- Zwarte sierplaat op achterklep
-Junior kleurlogo op achterklep
- Vlotte eigentijdse jeans bekleding, ook op de

hoofdsteunen en deurpanelen
- Luxe donkerblauwe moquette bekleding op

vloer en bagageafdekplaat
- Inbouwvoorzicning voor radio en luid-

speakers
- Zwarte antenne
- Verstelbare rugleuningen vóór
- Binnenspiegel met dag/nacht stand.

Dat laatste kan een goed plan zijn,
want u hebt alle kans dat uw 'Junior' nog
lang geen 'senior' is en nog meer oplevert
dan die restbetaling. 'n Prima manier
om 4 jaar lang plezierig te rijden. Dat geldt
overigens voor alle 30 uitvoeringen van het
sterke nummer. Wat let u om 'ns bij ons te
komen kijken?

* Deze aanbieding geldt tot 30 juni
1986. De lening wordt verstrekt door
Peugot Talbot Financiering onder de .
gebruikelijke voorwaarden van een huur-
koopovereenkomst

m» • *M». * j*. _*A

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW. AFLEVERINGSKOSTEN f425,-.
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN! PEUGEOT TALBOT LEASE,

DIRECI LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS.
TIJDELIJK VANAF f450,- PER MAAND (fcXCL. BTW).

• BENZINEVERBRUIK (ECE NORM A 70): BIJ 120 KM/U CONSTANT
l OP 17,2 EN IN STADSVERKEER l OP 17,2.

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

* Elke maand kunt u gezellig
en voordelig een dagje uit
met de verg VROUWEN VAN
NU Belt u eens met nr 16085
of 14462H

* Morgenavond om 2000
uur voor ƒ 10 een echte Zand-
voortse avond bi) het Zand-
voorts Mannenkoor in de
Herv kerk

•*- Gevr hulp in de huishou-
ding, 1 x pw Tel 02507-
17909

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen v.-or-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad /0,31 per millimeter
Sluitingstijd: dinsdag 17 00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie'
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad. Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad. Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms-
bode. De Nieuwe Weesper. Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt / 5.- in rekening ge-
bracht

c BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2 50 m re'kenmg gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven tel 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), ol zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
in alle stijlen, ook Mechels en
Henry II Laagste prijzen'
Leidsestraat 122 Dag tel
02520-20993 Koopavond

Jonge vr vraagt iemand om
samen mee te joggen, fiet-
sen, wandelen enz Br o nr
798-74458 bur v d blad

KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan

Tel 12164 of 13717

Massief EIKEN SECRÉTAIRE,
als nieuw Van ƒ 1350 voor
ƒ700 Tel 12857

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be-
handeling

* Uw buren zijn morgen-
avond bij het Zandvoorts
Mannenkoor in de Herv kerk
Koop nu nog snel kaarten
Tel 16711 - 14085 - 17272

Sport- en Gymnastiek-
vereniging Oss

Zandvoort - organiseert
RECREATIEVE

ZOMERATLETIEK
v a mei t/m september
Maandagavond junioren
1900-2000 uur, senioren
20 00-21 00 uur Dumtjesveld
(hockeyclub), Oost Tunnel
Circuit Aanm op het veld of
tel 14027 Kosten ƒ60 pp

Student vraagt klein app of
kamer v h komende school-
jaar Tel 04998-72875, na 16
u

* Te koop 2 hoge clubs,
stolfeung pas nw bekleed
met gobelin, ƒ50 pst Tel
12857

Diversen
* Te koop 2 wandolielamp-
jes, elektr met dubbele glas-
kapjes Samen ƒ 80 Tel
02507-16305

Voor uw originele party
en uitstapjes op het water

•' Grachtenrondvaart op zondag om 15 00 uur *
REDERIJ HAARLEM - TELEFOON 023-357723

* Te koop aangeb massief
eiken hoek eettafel -t 4 stoe-
len Tel 19076

Te koop (bijna antiek) massief
eikehouten BUREAU, ƒ500
Tel 12257

* Driekleur, ca 1.50x1 50 m
+ wimpel Tel 16835

•*• Het Zandvoorts Mannen-
koor morgenavond m de
Herv kerk Nu nog vlug kaar-
ten halen in het gemeen-
schapshuis of tel 16711

* Te koop Luxaflex, breed 2
m, lichtgrijs, in goede staat,
prijs ƒ 50, elektr. polshorloge
met nieuw batt ƒ40 Tel.
02507-17405

* Te koop naaitafeltje met
ladenklep, op wieltjes, ƒ 15,
wit keukenkastje met deurtje,
2 planken (kan hangen), ƒ 20
Tel 12857

Te koop salontafel + 2 bijzet-
tafels w lectuurvakken, la-
den, bar, deuren licht eiken,
wegens ruimtegebrek,
ƒ1050 Tel 02507-16305

* Te koop staande hang-
kast, 150 hoog, 60 diep, 60
breed, ƒ25 Tel 12857

* Te koop tafel met formica
blad, afneemb poten, 1 m
doorsnede, ƒ 30, bruin gelakt
kastje met 4 laden en 1 deur-
tje, ƒ 40 Tel 12857.

TE KOOP
STACARAVAN aan de Vinke-
veense Plassen Surfen,
zwemmen, zeilen, vissen voor
de deur Vaste prijs ƒ 19000
Voorinformatie 03480-21137,
tussen 20 en 21 uur

T h aangeb STALLING voor
1 auto, garage „De Schelp",
ƒ 80 p m Tel 02507-15569 of
020-861644

Timmer- en Metselbednjf

West
heeft tijd voor al uw ver-
bouw/onderhoudswerk Tel
020-862705 of 072-119817

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk Tel 023-364168,
b g g 023-381378

* T k 1 Luxaflex 160 b, 180
h, 1 Luxaflex 280 b, 180 h,
kmderledikantje verstelb,
z g a n Tel 12536

* f k aangeb racefiets
ƒ100 Tel 02507-16548

* T k aangeboden bolder-
wagen, houten wielen Tel
12466

* T k bolderwagen met
luchtbanden, bekleed, met
kap, prijs ƒ 150 Tel 17813

* T k fietsimpenaal ANWB
voor trekhaak ƒ175 ipv
ƒ425, en idem voor dak of
kofferdeksel ƒ 75 Tel 13792

* T k Philips zw/w tv 66 cm
ƒ 100, Itho kanaalventilator
TA18 electronic met tijd-
schak. ƒ75 Tel 16803

* T k ronde eiken salontafel
ƒ 150 Tel 17138

* Te koop Dru luxe gas-
haard, eiken omlijsting, kool-
tjes voorbrander rijs ƒ250,
evt rullen voor schnjfbureau
Tel 15052.

Wonmgruil Aang. 2-kamerw
te Hoofddorp, vrij uitz., lage
hr Gevr vergelijkb woonr te
Zandvoort, evt 1-k.won Tel
02503-30691 of postb 473,
2100 AL Heemstede

* Laatste kansen om het
concert van ons mannenkoor
mee te maken Kaarten bij
het gemeenschapshuis of tel.
16711/14085/17272

Zandvoort t.k. 2-k flat beg
gr, eig ingang, mgeb. keuk,
ligb ƒ 69 000 k k. Tj Hiddestr
7 Tel. 020-113103, na 17 u.

* T k. werken van Vondel m
7 delen, pracht band en oud
Hollandse druk. Tevens we-
reldgeschiedems in 8 delen,
prachtband. Tel 13589

•*• T.k. Zwitsers wollen vloer-
kleed, zware kwaliteit,
285x400 m. Tel. 16835

T k a 2-zits manou bank,
zaan, met pastelkl kus-
sens, ƒ 400 Tel 02507-17749

Typiste, i.b v elektronische
schrijfmachine met geheu-
gen etc , b z a. v thuis-type-
werkzaamheden Tel 15846

VEHUREN?
Plaats eens een advertentie

in een Duits dagblad
Inl./folder 01720-43719

T k a antiek harmonium (trap-
orgel) ƒ225; 4-dehg larnpet-
stel ƒ 125 en nog veel meer
spullen uit grootmoeders tijd
Tel 02940-18530 (Weesp)

* Twee armstoelen te koop,
1 jaar oud, ƒ 250. Tel. 17138

* Volleybalver Sporting Oss
zoekt dringend nieuwe leden,
zowel dames als heren, voor
competitieteams. Tel ml
02507-15556 of 16312

Voor direct gevr. schoonma-
ker/ster voor 5 avonden p w.
v object in Zandvoort Te-
vëns vrouwl pers op oproep
basis v zaterdag en/of zon-
dag v. hotel in Zandvoort.
Wij denken aan scholieren
o id Tel. info. 023-316162.

Wegens omstandigh te koop
aangeb 2- en 3-zits Chester-
field bankstel, modern,
ƒ1000 Tel 02507-17160.

•*• Wegens verhuizing v huis
+ tuin naar bovenhuis zoeken
we goed tehuis voor onze
poes, 5 jr, lief, ook voor kinde-
ren Tel 14063

* Weggevlogen groene par-
kiet omg. Patnjzenstraat,
roepnaam Rikkie. Gaarne te-
rug te bez. Patrijzenstr 1a.
Tel 15853

• Brieven op advertenties
onder nummer, die volgens
ons oordeel niet bonafide rea-
geren op de inhoud van ad-
vertenties, worden door ons
niet doorgezonden

5 R E G E L S G R AT l S

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander \

huisraad te koop? Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN f 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag

Naam

Adres

Telefoon .

Postcode Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

DE KOEÜNGSDEMPER DIE VANNACHT
UIT AMERIKA OP SCHIPHOL ARRIVEERT,

^OET METEEN DOOR NAAR GRONINCEf
HOE DOEN WE DAT?

PERSCOMBINATIE TRANSPORT
Regeft'twe/ensne/.

't Rose geluk in uw leven
'n Unieke gebeurtenis, met spanning tegemoet gezien en
vol blijdschap muren
Waard om op 'n bijzondere wijze te berichten
Met een persoonlijke ktiart uit de nieuuv, meest
uitgebreide Ken nemer Kaarten Kollektie.

Uw bezoek mveretan waard

Bandstad
Handelsdrukkerij b.v.

Stationsweg 38, Aalsmeer
Tel. 02977-25141*

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

En de makelaar weet van wanten en kranten.
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HET IS AL WEER twee weken geleden
dat wij deze rubriek, nu voor het zesde
jaar hebben gestart. In die tussentijd

heeft het gestormd, geonweerd, maar daarin
was ook een uitstekende tweede Pinkster-
dag, met ideaal strandweer, en nog een aan-
tal zonnige dagen. Wat dat betreft laat 1986
zich nu niet direct van de allerslechtste
cant zien. Het te koude voorjaar vergeten
wij gemakshalve maar even.

VERGETEN KAN ook beter worden de
vernielingen die in een korte periode al
op het strand zijn aangericht. Daarbij

wordt dan niet gedacht aan vernielingen
door weersomstandigheden, maar aan die
waaraan vandalisme ten grondslag ligt. De
politierapporten spreken van gestolen
strandstoelen, vernielingen aan terrassen
en hier en daar enkele kleine diefstallen.
Gelukkig zijn er door de politie wel enkele
daders in de kraag gevat, hoewel de lieden
die de shovel uitprobeerden en de boel bij
Jaap Driehuizen aan puin reden nog gevon-
den moeten worden. Wat dat betreft is het
nstellen van de strandwacht nog steeds
;een overbodige luxe. Een strandwacht die
edere nacht over het strand patrouilleert

en al gezorgd heeft voor verschillende aan-
loudingen door de politie.

BIJ DE STRANDPOLITIE overigens dit
jaar twee nieuwe gezichten. Angéla
Geukers (19) de 'kinderjut seizoen

1986'. Angéla begint het komende weekeinde
met haar taak. Uiteraard was ze wel nieuws-
;ierig naar de drukte eerste Pinksterdag. Er

zaten toen slechts vijf verdwaalde peuters
de politie. Zegt commandant Schilder:

'Tweede Pinksterdag was het heel wat
drukker en hebben wij twintig verdwaalde
cinderen zoet moeten houden. Jammer dat

ze toen niet even kwam kijken, hadden wij
laar gelijk aan het werk gezet".
Voor Cor van Dam is dit jaar in de plaats
gekomen Ruud Luttik, op het strand geen
onbekende, zodat het stranddetachement
weer op volle sterkte is. Inmiddels heeft het
admiraalzeilen van de Watersportvereni-
ing Zandvoort ook plaatsgevonden. Nu op

eerste Pinksterdag, een evenement dat ge-

paard ging met een krachtige wind en heel
wat toeschouwers op de been bracht. De
nodige flessen met geestrijk vocht wisselden
weer van eigenaar. Beslist geen zeewater of
Schelvispekel, zoals wel eens wordt beweerd.

DE NIEUWE BOOT VAN de politie is
gearriveerd. Een gebeurtenis die nogal
stilletjes is verlopen. Hetgeen niet wel

zeggen dat de politie er ook in stilte gebruik
van maakt! In tegendeel.bijna dagelijks va-
ren leden van het stranddetachement op
zee. Dit zijn dan 'oefentochten'. In gebruik-
genomen is de boot ook al, dat gebeurde toen
er een surfer in moeilijkheden naar het
strand moest worden gebracht.

Dit laatste hebben de leden van de Red-
dingsbrigade al verschillende malen dit sei-
zoen gedaan. Vertelt Torn de Roode: "Wij
hebben dit jaar een nieuwe verrekijker. Via
de landelijke KNBRD (U weet wel, Konink-
lijke Nederlandse Bond tot het Redden van
Drenkelingen, waaronder de Reddingsbri-
gade resorteert) hebben wij die van de Ko-
ninklijke Marine kunnen bemachtigen. Een
fantastisch apparaat. Op eerste Pinkster-
dag zagen de jongens een zeilboot in moei-
lijkheden zeker op 4500 meter uit de kust.
Voor ons was het geweldig dat wij die zeiler
die kampte met materiaalpech naar de kant
konden slepen. Zo zie je maar weer, dat het
goed was dat wij over deze kijker kunnen
beschikken, anders was hij gegarandeerd
niet opgemerkt".

Dat zelfde weekeinde werden er vier sur-
f ers met gebroken masten uit het water ge-
haald. Afgelopen zondag waren onervaren
surfers door de harde wind in veel grotere
moeilijkheden. Door de leden van de Red-
dingsbrigade werd een Duitser uit zee ge-
haald met onderkoelingsverschijnselen. "De
man was gaan surfen zonder zwemvest in
z'n zwembroek. De watertemperatuur be-
draagt momenteel echt niet meer dan een
graad of tien, elf. Volkomen verkleumd. Dat
is toch vragen om moeilijkheden" doet de
secretaris zijn relaas. Bovendien werden
nog een Duitser en een Amsterdammer
naar de vloedlijn gebracht die door een ge-
broken mastvoet, toch een kwetsbaar on-

S T R A N D K O R R E L S

Nieuws van de vloedlijn

• De nieuwe boot van de strandpotitie is al een vertrouwd beeld op het Zandvoortse
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derdeel van de surfplank, de veilige kust
niet meer op eigen gelegenheid konden be-
reiken.

ZANDVOORTSE SURFERS hebben het
afgelopen weekeinde geen slecht fi-
guur geslagen in Egmond waar de

tweede wedstrijd van de Holland Surf Pool
plaats vond. Na een goede start in Zand-
voort veertien dagen geleden, dus nu de
tweede wedstrijd. Tim Klijn bereikte hier de
derde plaats in de overall klasse, na Onno
Tellier en Stephan van den Berg. Johan
Driehuizen heeft die dag niet best gepres-
teerd. Waarschijnlijk heeft het doorwerken
's nachts, namelijk het opruimen na de ra-
vage in de strandtent van zijn ouders hier
direct mee te maken. Johan vertelde dat hij
tenminste behoorlijk moe was na het werk
en de emoties. Het is niet niks om gecon-
f ronteerd te worden met een ravage zoals die
zich daar in de vroege zondagmorgen heeft
afgespeeld. Voorlopig heeft men echter geen
daders kunnen aanhouden. De twee buiten-
landers die wel die nacht werden opgepakt
hebben bekend enkele palen te hebben ver-
nield. Na het vergoeden van de schade zijn
ze door de politie 'heengezonden'. Niet la-
chen, het is één van de fraaie termen die
gebruikt worden door de politie in haar be-
richten aan de pers.

NOG EVEN TERUGKOMEND op de
Holland Surf Pool. De eerstkomende
zes wedstrijden worden op binnen wa-

teren gevaren, waarna de open water wed-
strijden een vervolg krijgen. Bij de binnen-
waterwedstrijden is ook die waarbij Drie-
huizen Nederlands recordhouder is met 34
km/uur. Op een 500 meter baan moet een
surfer in één uur, een zo groot mogelijke
afstand afleggen. Veel is natuurlijk afhan-
kelijk van de windsnelheid op de wedstrijd-
dag, je kunt geluk of pech hebben, maar
voorlopig is het record van Driehuizen nog
niet verbeterd. Onnodig te zeggen dat Mar-
tine van Soolingen bij de dames hoge ogen
gooit. Ze bezet momenteel de eerste plaats in
de Holland Surf Pool.

Op 8 juni worden er op het Noorderstrand
weer surfwedstrijden gehouden. Dit in het
kader van het Branding Promotie Circuit.
De afgelopen zondag werd eveneens een
wedstrijd gevaren en het blijkt dat veel Ne-
derlanders de weg naar Zandvoort weten te
vinden wanneer het om brandingsurfen
gaat. Vanuit Friesland, Overijssel en Gel-
derland komt men naar deze badplaats. De
volgende wedstrijddag belooft een spektakel
te worden omdat dan de 'grote jongens' hun
medewerking hebben toegezegd. Momenteel

voert Wouter Egas het secretariaat van de
Zandvoortse Windsurf Vereniging. Hij ont-
vangt een compliment voor de uitstekende
berichtgeving dit jaar. Inlichtingen over
deze vereniging kan men telefonisch inwin-
nen onder nummer: 18189, maar dan wel na
18.00 uur.

W
'ANNEER HET WOORD surfen valt

tegenwoordig, denkt iedereen meteen
aan het grootste O'Neill Surf Evene-

die al een speciale reis voor dit evenement
geboekt hebben, niet teleur te stellen. Bo-
vendien wordt het contract met de organi-
satoren van dit surfspektakel door het
Zandvoortse Samenwerkingsverband zeer
nauwkeurig opgesteld. Besprekingen zijn in
volle gang, wanneer alles 'rond' is zal blijken
dat Zandvoort er trots op zal zijn dat dit
spektakel in Zandvoort wordt gehouden.
"Wij willen deze zaak goed regelen. Wij zijn
overtuigd van de belangrijkheid van dit eve-
nement voor Zandvoort en hebben geen be-
hoefte aan wanklanken achteraf. Wij heb-
ben er alle vertrouwen in, alleen het kost
ontzettend veel tijd", zegt het voorlopig be-
stuur van de Stichting Zandvoort Promo-
tion i.o.

BEHALVE DE Fietstochten die op dms-
dagavond vanaf Paviljoen 't Trefpunt
worden verreden, wordt het ook weer

tijd voor de Strandlopen. Op 4, 11, 18 en 25
juni gaan deze weer van start vanaf Strand-
paviljoen Thalassa (18). Men kan één, twee,
drie of vier maal meedoen en ontvangt dan
een leuke herinnering. Misschien kan het
alvast een aardige training zijn voor de mid-
zomernachtstrandloop die dit jaar opnieuw
wordt gehouden en gecombineerd zal wor-
den aan het midzomernachtfestival. Inhch-
tingen over de Strandlopen kan men krijgen
onder telefoonnummer 02263-3052, maar
ook bij Thalassa weten ze er alles van af.

De fietstochten bij 't Trefpunt worden op
de dinsdagavond gehouden. Start tussen

• Een voor de strandpachters feestelijk gezicht op de boulevard FOTO DICK LOENEN

ment dat in de herfstvakantie zal worden
gehouden. De ongerustheid van het bestuur
van de Strandpachtersvereniging heeft heel
wat tongen in beweging gebracht. Toch is
het niet meer dan logisch dat een bestuur
van een vereniging haar leden zo breed, en
onpartijdig, mogelijk wenst te informeren.
Hiervoor bestaat begrip. Het bezoek van het
bestuur moet dan ook in dit licht gezien
worden. Niet vergeten mag worden dat juist
de strandpaviljoens op het strand van Zand-
voort gezichtsbepalend zijn. Daarom is het
verheugend dat een aantal van hen tot diep
in oktober blijft staan, al is het alleen maar
om de eerste groepsreizigers uit Duitsland,

18.30 en 19.30 uur. Men moet dertig kilome-
ter fietsen. Het is een serie van totaal tien
tochten waarvan aanstaande dinsdag de
vijfde. Men kan dus nog zes maal meedoen,
dan ontvangt men een mooie herinnering.
Dit geldt ook voor mensen die vier maal
meedoen, een wat kleinere weliswaar, maar
ja men heeft dan ook minder kilometers
gefietst. De kosten die aan deze tochten zijn
verbonden kunnen de kop niet kosten. Voor
de eerste twee maal betaalt men twee gul-
den, voor iedere volgende tocht een gulden.
Liefhebbers worden verzocht zich te haas-
ten en alsnog een fraaie herinnering in de
wacht te slepen. Het aantal fietsers is iedere

• Eindeloos plezier voor deze broekeman
zonder broek FOTO BERLOTT

dinsdagavond groeiende en deelnemers van
vorige jaren kunnen enthousiaste verhalen
vertellen over de fraaie routes die zijn afge-
legd.

SPECIALITEITEN HEEFT bijna ieder
strandpaviljoen. Het is natuurlijk leuk
om deze te consumeren, maar nog leu-

ker is het om thuis ook eens een specialiteit
te bereiden. Zandvoortse pachtersvrouwen
blijken niet kinderachtig en willen wel kwijt
hoe een bepaald gerecht wordt klaar ge-
maakt. Deze week aandacht voor de Jutter-
sommelet. Weer eens iets anders dan een
boerenommelet, en... bijzonder smakelijk
speciaal wanneer men trek heeft in een ge-
zellige lunch.

Men neme enkele plakjes ontbijtspek en
bakt deze knapperig. Niet zo eenvoudig,
want het spek heeft de neiging of te slap te
worden of te verbranden, doch goed, wij ne-
men aan dat het prachtige broze knapperi-
ge plakjes geworden zijn. Intussen heeft
men een drietal eieren geklutst zodat een
schunnige massa ontstaat. Voeg er een
klem. let wel klem, scheutje melk bij en giet
dit mengsel over het spek. Op een zacht
vuurtje bakt men dan de ommelet. Wanneer
hij goed is vlijt men die op een paar bruine
boterhammen. Desgewenst kan men de
omelet tijdens het bakken nog versieren met
peterselie, rozemarijn, een paar snippertjes
lente-uitjes, of iets dergelijks. Een goede kok
heeft fantasie genoeg. Het geheel dient men
op met een eigen variatie aan salade. Dus
een paar plakjes tomaat, radijs, augurkjes,
zodat het geheel er zéér appetijtelijk uitziet.
Het oogt, en nog belangrijker, het smaakt
voortreffelijk.

Bovendien wordt in één van de paviljoens
desgewenst een 'bomschuitje' bij de koffie
geserveerd. Wie niet weet wat dat is gaat
maar eens op onderzoek uit. Een goed ad-
vies, niet te veel bomschuitjes want dan past
de bikini niet meer aan het einde van het
seizoen.

Voor dit weekeinde wordt uitstekend
strandweer verwacht, dus sterkte en tot

ziens.

Collegepartijen
Vervolg van pagina l

lij noemde de Voorjaarsnota een vat
tegenstrijdigheden. Het verweer

l-an wethouder Aukema gedaan in de
srgadering van de commissie finan-
uen, "Dat de Voorjaarsnota al gereed
'as voordat het collegeprogram tot

b'J And kwam, noemde hij 'quats'. "De
•wethouder van financiën vervult deze
most al vijf maanden, de wethouder

PW die post al twee maanden eerder,
todat niet gesproken kan worden van
inbekendheid van zaken" stelde hij.

Nadat Flieringa (GBZ) in de com-
nissievergadering al duchtig tekeer
egaan was tegen de voorstellen in de
lota, deed hij dit in de raadsvergade^-
ing nog eens dunnetjes over. Hij

dhaafde zijn standpunt dat geen
;eld gereserveerd kan worden voordat
ekend is wat men er mee wil doen, de

Onderbouwing dus waarom de belas-
fngverhogingen 'door gedrukt' moe-
in worden. Evenals Ingwersen is zijn
,ctie van mening dat een meer dan
mdmatige verhoging van de onroe-

•^ndgoed belasting slechts als laatste
-/jdmiddel door een gemeente gebruikt

•i lag worden. Beide fracties verzetten
•s," ch tegen het storten van de van het
i jk ontvangen extra onderwijsvergoe-
fing in de pot algemene middelen.
Juist om het onderwijs op peil te hou-
en, onder andere handhaving van de
chool Advies en Begeleidings Dienst

53ABD) zult U dat geld moeten reser-
jsren" was het standpunt van deze
racties.

^Veerwoord
Wethouder Aukema nam uitgebreid

e tijd om de hem gestelde vragen te
eantwoorden. Op ouderwetse wijze

Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,

l Bentveld en Aerdenhoul Verschijnt op
i donderdag Uitgave WeekmediaBV

Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelharmg

Kantoor Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel 02507
17166 Postadres-
postbus 26,2040 M
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u;
dinsdag 10-13 en 14-16
u , woensdag9-'1 u;

donderdag 10-12 en 13-17 u . vrijdag 9-12 u
Advertentieveifcoop: Dorpsstraat 8,
Aalsmeer, tel 02977-28411 Postadres

i postbus 264,1430 AG Aalsmeer
/erkoopleider B Lodewegen
^icro-advertenties tel 020 - 562 62/'1 Telex

, dvertenties 10730 PCADV
ledactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel

! VÏ507 • '2066 Postadres, postbus 26,2040
'' ^ Zandvoort
l Jargreet Ates, Constance Basart
' f , idactiechef Oick Piet

' i jonnementsprijzen: ƒ 10,65 per kwartaal, ƒ
.r 9,55 per half jaar, / 36.95 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ1,- ,
BezorgklacMen: vrijdag 9-12 u tel 02507-
17166

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941

(voor de periode 1982/86 beheerde hij
vele jaren de portefeuille financiën)
diende hij de dwarsliggers in de raad
van rupliek. Eén voor één werden de
bezwaren door hem ontzenuwd. Het
uitstel van betaling verleent aan de
Circuit Zandvoort BV was noodzake-
lijk omdat aan alle kanten geprobeerd
wordt een gezond en vernieuwd cir-
cuit in Zandvoort te realiseren. Het
geld ontvangen voor onderwijs was
reeds eerder door de gemeente uitgege-
ven, niet aan het onderwijs zelf maar
aan het randgebeuren rond het onder-
wijs (onderhoud gebouwen etc). Dit
geld had de gemeente betaald uit de
pot algemene middelen, dus kon het
ontvangen bedrag daarin terugvloei-
en. Zou er extra geld nodig zijn voor
het onderwijs dan wordt het weer uit
diezelfde pot teruggehaald.

De lastenverzwaring kost de burger
niet meer dan drieenzeventig cent per
week, terwijl de eerste fase van het
afvoereffluent van de burgers niet
meer zal vragen dan f. 11,50 per jaar
(niet meer dan drie pakjes slechte siga-
retten per jaar, stelde hij).

Hoewel door het CDA en GBZ werd
aangedrongen op maatregelen ervoor
te zorgen dat in 1987 weer een Grand
Prix op het circuit wordt verreden,
omdat de inkomsten hieruit meer dan
dringend noodzakelijk zijn voor de ge-
meente, kwam de wethouder niet ver-
der dan "In het najaar komt het rap-
port op tafel over de toekomst van het
circuit". De politie zal geld in moeten
leveren, waarschijnlijk uit de overu-
ren. "Hoewel ik begrijp dat dit haaks
staat op de roep uit de samenleving,
lijkt dit toch de enige weg", aldus de
wethouder.
Verder zal de gemeente intern een on-
derzoek verrichten naar een eventuele
reorganisatie van het personeel. Pas
na dit onderzoek zal van buitenaf om
een deskundig onderzoek worden ge-
vraagd. De automatisering zal dan
zijn voltooid en men kan dan pas be-
zien of er in deze sector nog bezuinig
kan worden. Voorlopig zai er een pas-
sief (geen gedwongen ontslagen) per-
soneelsbeleid worden gevoerd.
Dit college is van mening dat de kos-
ten van de nieuwe rioolleiding voor
het afvoereffluent (gezuiverd rioolwa-
ter) door de burgers moeten worden
opgebracht.

Stekkie sluit
het seizoen af

ZANDVOORT - Op zaterdag 31 mei
besluit wijkcentrum 't Stekkie het set-
zoen 1985-1986 met een dansavond.
Deze avond, die samen wordt georga-
niseerd met de bar "In de Badkoets"
wordt muzikaal verzorgd door "De
Band Boom".

Er wordt ondermeer een loterij ge-
houden, waarbij men diverse aantrek-
kelijke prijzen kan winnen. De zaal
gaat om 19.30 uur open, de avond be-
gint om 20.00 uur. Bezoekers betalen
f .2,50 entree. De toegangskaarten zijn
zowel bij de beheerders van het wijk-
centrum als bij de bar verkrijgbaar.

Verleden herleeft in Cultureel Centrum

Van reismand tot boordendoos,
een boeiende tentoonstelling

ZANDVOORT - Beursen, tas-
sen, manden en koffers, die zijn te
zien in het Cultureel Centrum
aan het Gasthuisplein. Het lijkt
en wat droog gegeven, het blijkt
een boeiende expositie die door an-
dere tentoongestelde gebruiksar-
tikelen zoals kleding, meubels en
asseccoires de bezoeker een kijkje
gunt in een ver, maar ook nabij
verleden.

Door andere tentoonstellingen is de
vakvrouw Emmy van Vrijberghe de
Coningh, (verantwoordelijk voor de
exposities die in het Cultureel Cen-
trum worden gehouden), op de ge-
dachte gekomen deze gebruiksartike-
len eens apart in één tentoonstelling
onder te brengen. Tijdens het inrich-
ten ervan bleek dat juist deze gewone
gebruiksartikelen toch een eigen tijds-
beeld vergen, wil men hen op de juiste
wijze beoordelen. Daarom zijn er nu
aparte hoekjes verschenen waar men
kan zien hoe men zich rond 1850 kleed-
de, maar ook 1900, in winter en zomer,
in de Gay Twenties met schitter en
luxe en de nog zo kort geleden mode
uit de zestiger en zeventiger jaren.

De traditionele bij de streekkleding
behorende beugeltassen zijn er in ver-
schillende modellen. In een aparte vi-
trine deze zo rijk geborduurde met zil-
veren beugels voorziene handtassen
van de voorouders uit alle streken van
Nederland. Maar ook de mode uit de
zestiger/zeventiger jaren, met ouder-
wets aandoende handtassen en bijpas-
sende blokhakschoenen. Bijzonder
mooi de collectie extravagante tasjes
en accessoires uit de twintiger jaren.
Glitter en luxe en aparte vondsten.
Bijvoorbeeld een poederdoos met bij-
behorende lipstickhouder dat om de
hals gedragen kon worden, moet toe-
behoord hebben aan een wuf te vrouw
die op uitdagende wijze de charleston
gedanst zal hebben.

Vertederend de kleine gebruiksarti-
kelen uit de vorige eeuw. De naaidoos-
jes maar ook schrijfmappen en dozen.
De kleine Engelse Sarah Thomas ont-
ving voor 'goed gedrag en vlijt' op de
lagere school een piepklein handnaai-
doosje. Je kunt je voorstellen hoe trots
zij dat in 1867 aan haar ouders getoond
moet hebben.

De saaie wintermode uit 1910/20,
burgerlijke bonttassen en bijbehoren-
de even lelijke oerdegelijke handmof-
f en. Het enige wuf te in die dagen wa-
ren de paraplu's die voorzien werden
van fraaie hoezen, waarvan één zelfs
geborduurd. Uit het begin van deze
eeuw ook de boordendoos, met nog en-
kele fraaie gesteven, of papieren boor-
den erbij.

Wanneer je op de bovenverdieping
komt besef je pas dat de mens altijd
veel gereisd heeft. Voor de lagere klas-
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Een klein overzicht van wat er op deze tentoonstelling gezien kan worden.

se waren er de zo bekende rieten en
kartonnen koffers, voor de hogere
klasse de leren bagage, die leeg al niet
te tillen was. Vandaar natuurlijk de
kruiers. Grote en kleine hoedendozen,
een complete make-up koffer, een
picknickmand, de bekende citybag uit
de twintiger jaren en tal van kleine
gebruiksvoorwerpen die meegingen
'op reis'. Een glas dat aan de schouder
gedragen werd in een rieten tasje. Bij
dit attribuut zie je gewoon een Prikke-
beenfiguur op vlinderjacht. Verder
natuurlijk de hutkoffers voor de zee-
reizen en de mandjes om naar de
markt te gaan. Kortom een boeiende
tentoonstelling waar je even de tijd
voor moet nemen om in gedachten te-
rug te keren naar de wereld van trek-
schuit, maar ook het tijdperk van het

straalvliegtuig is vertegenwoordigd in
de serie tassen en accessoires die nog
maar zo kort geleden 'in' waren.

Deze expositie, die samengesteld is
uit de verzamelingen van een aantal
particulieren en musea is dagelijks ge-
opend van 13.30-16.00 uur, behalve op
maandag en dinsdag en kan tot 24 juni
worden bezichtigd. Vergeet dan niet
ook de verzameling boeken die betrek-
king hebben op deze tentoonstelling in
te bladeren. Speciaal voor deze ten-
toonstelling zijn deze overgebracht
naar het Cultureel Centrum, ook deze
horen erbij en het is op zich al een
fascinerende bezigheid te lezen wat er
al over mode en klederdrachten is ge-
schreven.

MARGREET ATES

ADVERTENTIE

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166

Voorlichting
HEEMSTEDE - De Organisatie van

gezondheidsprojekten voor vrouwen
EVA geeft op 31 mei en l juni te Heem-
stede in Het Oude Posthuis, Herenweg
96, voorlichting over menstruatie-
stoornissen aan vrouwen, die hiermee
iedere maand weer te kampen hebben.

Op deze dagen wordt van 9.00 tot 16.00
uur informatie, voorlichting en prak-
tische oefeningen gegeven door een
arts, bewegingstherapeute, voedings-
deskundige en een andragologe. De
kosten voor deelname zijn inklusief 2
lunches / 135,-. Aanmelding of inhch-
tingen via tel. 023-289476 of 245738.
adres: Havenstraat 31, Heemstede.

Rijkssubsidie voor de
uitvoering fietspadenplan

HAARLEM - De gemeenten van het
gewest Kennemerland en de gemeente
Velsen kunnen rekenen op rijkssubsi-
die bij de aanleg van vrijliggende re-
creatieve fietspaden, die voorkomen
op het regionaal fietspadenplan Ken-
nemerland. Deze toezegging heeft het
ministerie van Landbouw en Visserij
(directie Openluchtrecreatie) onlangs
gedaan in zijn reactie op dt plan.

Het fietspadenplan Kennemerland
is eind jaren zeventig-begin, jaren
tachtig onder verantwoordelijkheid
van het gewest Kennemerland opge-
steld; het werd in 1982 door de Kenne-
merraad aanvaard. Het plan presen-
teert een samenhangend stelsel van
recreatieve fietspaden in het gebied
tussen het Noordzeekanaal en Benne-
broek. De voorgestelde fietspaden-
structuur bestaat uit verbindingen,
die naar en langs de kust, door de dui-
nen, langs de stedelijke gebieden en
naar en door het recreatiegebied
Spaarnwoude lopen.

Het voorstel dat in het plan wordt
gedaan, ook door een aantal kwetsbare
duingebieden fietspaden aan te leg-
gen, heeft het nodige commentaar op-
geleverd. Niet alleen in het verleden .
bij de opstelling van het plan, maar !
ook nu bij de beoordeling door het rijk.

Het ministerie geeft aan dat de in het
fietspadenplan voorgestelde verbin-
ding tussen Parnassia en de IJmuider-
slag vlak achter de eerste duinenrij, in
ieder geval niet voor subsidie in aan-
merking komt. Een discutabele ver-
binding is ook het pad in oost-west-
richting door de Amsterdamse Water-
leidingduinen vanaf het bezoekers-
centrum (de Oase) naar het strand.
Hier beveelt het rijk aan eerst een an-
der pad - aan de noord-oostzijde van
dit waterwingebied - aan te leggen
(tussen De Oase en de Zandvoorter-
weg).

Overigens heeft het gewest in zijn
ruimtelijke structuurschets het recre-
atieve belang van juist deze twee dis-
cutabele paden opnieuw gewogen en
afgezet tegen de belangen van natuur
en landschap. Op basis van die af we-

is, in overeenstemming met de

heersende mening, besloten de aanleg
van die paden niet meer na te streven.
In plaats daarvan worden nu alterna-
tieve routes voorgesteld.

Een globale kostenraming uit 1982
geeft aan dat met de aanleg van nieu-
we recreatieve fietpaden in de regio
Kennemerland een bedrag van ca. / 10
miljoen gemoeid is (naast verbeterm-
gen aan bestaande paden, wegen,
kruisingen e.d.). Van deze kosten zal
het rijk 75% voor zijn rekening ne-
men.

In dergelijke gevallen verleent de
provincie over het algemeen 15 % aan-
vullende subsidie, zodat voor de be-
heerder (bijv. de gemeente) 10% van de
kosten rest. Gezien de financiële mo-
gelijkheden bij de overheid zal het
plan niet m één keer kunnen worden
gerealiseerd; de uitvoering zal over ja-
ren uitgesmeerd worden.

Het gewest en de gemeenten geven
prioriteit aan de aanleg van paden
door het duingebied, die als belangrij-
ke ontbrekende schakels in de huidige
fietspadenstructuur aangemerkt
kunnen worden.

Informatiemiddag
Creatief Centrum

BLOEMENDAAL - Op zaterdag 31
mei wordt bij de Stichting Bloemen-
daals Kreatief Centrum een informa-
tiemiddag gehouden.
Van 14.00-17.00 uur zijn docenten aan-
wezig om belangstellenden inlichtin-
gen te verstrekken over de cursussen
die door hen worden gegeven. Dit zijn
onder andere: model/portrettekenen,
schilderen/aquarelleren, boetseren,
tekenvaardigheden voor beginners,
Chinees tekenen, een een speciale cur-
sus tekenen en schilderen voor jonge-
ren en kinderen.
Op deze middag kan men zich laten
inschrijven voor cursussen die in de
week van 22 september van start gaan.
Het adres is: Kleverlaan 19 te Bloe-
mendaal, tel: 023-254260.
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ZOMER PRÜZEN-FEST
EXTRA SPECIAL

OLD SCOTCH WHISKY

BELL'S
. •*•~ y «"

u l. i l

WHISKY
GLAS

VOOR EEN LEKKERE
BESSEN ON THE ROCKS

HENKES BESSENJENEVER

f \

LONGDRINK-
GLAS

DRINK HET LEKKER KOUD
SONNEMA

BERENBURG

'95
OUD-HOLLANDS
) BORRELGLAS

BV) DIRCKffl
^̂ ^̂  ^̂ ^ .• n' "i flti

KIBOWl
kiw/i likeur
0,7 liter, alc. 20 /.

07 liter, alc. 24 /.
ijDircklEvoor.

DÉKÜYP
Blue Curacao

'

WEER ONTVANGEN UIT VALDEPENAS

SENORIODELLOSLANOS

98
Vino Gran Rcserva

Cosecha 1975
Langdurig op eikenhouten
vaten gerijpt. Een warme
fonkelende rode wijn met
een volle zuivere smaak.
Zolang de voorraad strekt!

• Blue Curacao
metjusd'orange ^

.Blue Curacao met witte > Q 5 llter,alc.24'/.
mousserende wijn / • D,rckIHvoor-

, Blue Curacao met pils / D'l

&WABIA

BUKJE d|58
SANGRIA |&a

inhoud 0,25 liter 3B&

SPRINKELS
WINECOOLER
inhoud 0,25 liter

HEINEKEN
PILSENER
blik 0,33 liter

BAVARIA
BIER
blik O, 33 liter

ALLEEN BIJ D/RcKlIr

GRATIS
8ij elke krat

NEKEI
PILS

UIT AMERIKA
PEACHTREEfXOTSCHE

i PERZIKLIKEUR

I PEACHTREE

met zeer vele
mix mogelijk -
heden.
Fles 0,7 liter
TER KENNIS-
MAKING

EXAMEN-FEESTJE?

BERNAROMASSARD
Demi-sec of brut.

44,96-

Nü
Laat maar knallen!

KIES UIT'

(vtdil nMrt/btj supermarkten van Dirk van den Broek, Bas van der Heijden, Digrosen Dirkson). • Amsterdam: Nieuwpoortrtraat, Lijnbaansgracht, Sloterkade,
Delf tand pletn, Osdorpplem, Lambertus Zijlplein, Plein '40 '45, Mototkade, Kamp erf aelieweg. Kastelenstraat l Zwanenburg • Hoofddorp l Nieuw Vennep
• Zand voort l Volendam • Hilversum l Katwijk aan Zee 9 Sassenheim G Hillegom • Noordwijk • Leiden l Noordwijkerhout • Oude Wetering • Spil ken isse
• Dordrecht l Sliedrecht • Bolnes • Ridderkerk • Papendrecht B Vlaardmgen l Schiedam • Rotterdam: Overschie, G.J. Mulderstraat en Alexanderpolder.
(zie voor juiste adressen de Gouden Gids).

8782 Aanbiedingen geldig t/m 7 juni 1986.

OOMTAL
Q.b.a.

gemeente haarlem
GEMEENTELIJKE AVOND-MEAO EN DAG-MEAO

VOOR VOLWASSENEN

Middelbaar Economisch- en Administratief Onderwijs

VERGROOT UW KANSEN OP EEN BAAN
VOLG EEN PART-TIME OPLEIDING VOOR

- SECRETARESSE M/V
- BOEKHOUDER/ADMINISTRATEUR M/V
- COMMERCIEEL OF BESTUURLIJK MEDEWERKER M/V

Voor deze en vele andere beroepsgerichte opleidingen kunt u
terecht bij: de AVOND-MEAO en DAG-MEAO voor
VOLWASSENEN te Haarlem.

Nu ook: DEPENDANCE in HOOFDDORP

Keuze uit 18 vakken:
Nederlands Algemene economie
Engels Bedrijfseconomie
Duits Commerciële economie
Frans Bedrijfsadministratie
Spaans Statistiek
Informatica Wiskunde

Privaatrecht
Publiekrecht
Maatschappijleer
Machmeschrijven
Stenografie
Assurantie

Studeren per vak of voor het gehele Meao-diploma (6 vakken)
Bij vooropleiding:
LBO-C of MAVO: 3- of 2-jarige opleidingen
HAVO of VWO: éénjarige opleidingen (bi|

juist vakkenpakket)

SPECIALE INFORMATIE-AVOND
maandag 2 juni om 19.30 uur

Inlichtingen en inschrijvingen:
Mr. Joh. Enschedeschool voor AVOND-MEAO en DAVO
Jacobstraat 2 (t.o. parkeergarage de Raaks)
2011 WB Haarlem
Tel. 023-315936

overdag: ma. di. en wo 9.00 -14.00 u.
's avonds: ma. di. en wo 19.00-21.30 u.

IVEAO
INSTITUUT VOOR

ECONOMISCH EN ADMINISTRATIEF ONDERWIJS

Opleidingen voor de bekend ASSOCIATIE-EXAMENS:

- Praktijkdiploma Boekhouden (P.D.B.)
éénjarige opleiding en repetitiecursus

- Moderne Bedrijfsadministratie (M.B.A.)
éénjarige opleiding en repetitiecursus

- Bedrijfseconomie en marketing
- Informatica: Praktijkgerichte cursus tekstverwerking

van + 8 weken
Minimaal 1 computer per 2 cursisten!!

De meeste cursussen zijn bedoeld als aanvulling op het M.E.A.O.

Inlichtingen:
Lesgebouw: Jacobstraat 2, Haarlem, tel. 023-315936.

Luxe appartementen in Zandvoort

^•-\^rWM4

Het Bouwfonds is van plan in
Zandvoort vlakbij het station

L! Uil! lilüil L i i - i
11.1 TERRAS.. , ! ' . : .

• 420 • f "

SLAAPK 1 §

• 1000 •

WOONKAMER

m

,,i n :i ,nn

~| • 300 •

SLAAPK 2 g

•TT" ̂ f HM l EETHOEK OO l + 4
-\i b-n- rh l—p 3 "̂-, T

KEUKEN
SLAAPK3

penthouse

aan de Burgemeester van
Alphenstraat exclusieve terras-
appartementen en 2 pent-
houses te gaan bouwen.

Voorzien van alle comfort, luxe
en stijl die een mens maar
wensen kan. Er komen verschil-
lende typen, om zoveel moge-
lijk tegemoet te komen aan
persoonlijke smaak, en met
een willig oor voor individuele
woonwensen.

• Living 35 tot 50 m2.

• Afhankelijk van type appar-
tement 2 of 3 slaapkamers.

• Ruim en goed op de zon
gelegen terras.

• Alle hebben een eigen
parkeerplaats in de parkeer-
garage.

• Badkamer met ligbad, aparte
douchehoek en wastafel.

• Het gebouw beschikt over
2 liften.

• Koopsommen vanaf
186.000,- tot 248.000,- vrij
op naam.

• Koopsom penthouse
395.000,- vrij op naam.

• Uitstekende financieringsmo-
gelijkheden middels diverse
Bouwfonds hypotheken.

appartement

Geïnteresseerd?
Bel dan voor documentatie het
Bouwfonds-infocentrum in
Amsterdam, Westeinde 14,
tel.(020)267232.

nv Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten

1578

't Rose geluk in uw leven
'n Unieke gebeurtenis, met spanning tegemoet gezien en
vol blijdschap ervaren.
Waant om op 'n bijzondere wijze te berichten.
Met een persoonlijke kaart uit de nieuwe, meest
uitgebreide Kennemef Kaarten Kollektie.

Uw bezoek meer dan waard.

"

% . V . ' '!- > 'M\

';*̂ SP^

Randstad
Handelsdrukkerij b.v.

Stationsweg 38, Aalsmeer
Tel. 02977-25141*

VLUG! 100.000 BADGES MORGEN NODH
VOOR DE BEURS. AFLEVEREN BIJ HET
RECLAMEBUREAU IN AMSTERDAM.

PERSCOMBINATIE TRANSPORT
Regelt 't welen snel.
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Veel belangstelling voor trimloop
ZANDVOORT - Zoals zo vaker

eerder gesteld, blijkt het trimmen
of hardlopen, hoe je het ook noe-
men wil, in een grote behoefte te
overzien. Dat kon ook zondag ge-
constateerd worden bij de halve

Winnaars bij
bridgeclub bekend
* ZANDVOORT - Bij de ZBC zijn de

• laatste competitiewedstrijden ge-
'speeld. Jn de A-lijn bleven de heer
Braun/mevrouw De leeuw op de eerste

. plaats, gevolgd door familie Spiers met
*een verschil van 2%.
. De laatste avond werd in deze lijn ge-

_ wonnen door het koppel Smink/Jurri-
^'aans met 63.21 % en de familie Spiers

werd tweede met 57.86%
Degradatie betekent dit voor de kop-

„pels Bruin/Emmen j r. en Overzier-
•7Van der Staak, en het paar Van
Beek/Snellens.

.' B-lijn: Promotie in deze lijn voor:
Dames Dear/Paap, familie Hoogen-

• dijk en de dames Hagen/Menke. De-
[gradatie voor: Familie Paardebek, da-

_"mes Dröse/Jurriaans en de dames
• Götte/Koomen.De laatste avond werd
-gewonnen door het koppel Dear/Paap
met 61.46%. Tweede werden de dames

.-Hagen/Menke met 55.80%

C-lljn: Promotie voor familie Loos
, en de paren Van Os/Saueressig en
. 'Van der Moolen/Oostermeijer. Degra-
datie voor: de dames Van der Meer-
/Veldhuizen, koppel Ocenasek/De
;Vries en Holtrop/Van Zoelen. De laat-
"ste avond werd er gewonnen door de
familie Loos met 62.05%, tweede werd
het koppel De Vries/Haalman met

'58.93%.

, D-lijn: Promotie voor het koppel
•Haverkate/Rudenko, de familie Boom
en de familie Verburg.

„ De laatste avond werd door de familie
- Boom met een eerste plaats afgesloten,
65.63%, het gelegenheidskoppel de da-
-mes Hagemeijer/Rudenko legde be-
slag op de tweede plaats met 56.25 %.

- Hoewel -er wel een zomercompetitie
•wordt gespeeld, begint het competitie-
seizoen 1986/87 pas in september.

Ideaal weer voor
brandingsurfen

ZANDVOORT - Onder ideale weers-
omstandigheden werden afgelopen
zondag op het noorderstrand, ter
hoogte van Surfschool Kajn wedstrij-
den gevaren voor het Branding Pro-
motie Circuit.

De wind bereikte zondag een kracht
van 5 a 6 Beaufort uit Z.Z.W. een fan-
tastische kracht voor de ruim vijfen-
vrjftig deelnemers aan deze wedstrij-
den, die zich speciaal op het onderdeel
slalom konden uitleven.
De einduitslag van de overall-wed-
strijd was: 1. J.J.Maaskant (Harder-
wijk), 2. H.Knipscheer (Steenwijker-
wolde), 3. R.Thijsse (Haarlem). Bij de
veteranen won de Zandvoorter
J.v.d.Peet, terwijl bij de dames me-
vrouw De Wit Ferwerda triomfeerde.

De volgende wedstrijd wordt op 8
juni gehouden. Vast staat dat bij deze
wedstrijden de Zandvoortse Surfprofs
Tim Klijn, Johan Driehuizen, Wouter
Egas, Paul Jansen en Martine van
Soolingen zich onder de deelnemers
zullen bevinden.
Voor meer informatie over de Zand-
voortse Windsurf Vereniging kan
men contact opnemen met Wouter
Egas, tel: 18189 na 18.00 uur.

marathon vanaf de voetbalvelden
van TZB. In totaal 400 deelnemers
kwamen aan de start om de diver-
se afstanden af te leggen. De mo-
gelijkheid bestond om aan de 6V4,
10 of 21 km wedstrijd mee te doen
en over het algemeen werd het een
spannend en goed gebeuren.

De halve marathon bleek een twee-
tal kilometers te lang te zijn waardoor
een verbetering van het record niet
mogelijk was. Dat had er anders waar-
schijnlijk toch niet ingezeten; de har-
de wind en het heuvelachtig parcours
in de duinen stonden een toptijd in de
weg. Peter Zwiers had op deze afstand
weinig te duchten van de concurrentie
en met zijn tijd van l uur 22 minuten
en 33 seconden bleef hij Hans Spronk
ruim drie minuten voor. De derde
plaats was voor Bert Bos terwijl bij de
veteranen Jan van Ammers met de
zege ging strijken. De dames waren
minder in getal op deze afstand maar
met minder interessant. Patricia Beijl
liep het snelst in 1.49.15 voor Riet van
Rossum.

Op de tien kilometer voor de heren
was er van spanning geen sprake.
Kees Hansen was veruit de snelste in
34 minuten en 20 seconden. Jan Vos
werd in 35.27 tweede voor Muns in
38.24. Was er bij de mannen geen span-
ning, bij de dames des te meer. Een

kopgroep van drie streed om de zege en
met een geweldige sprint snelde Greet
Bakker als eerste over de finish in
50.16. Veltman werd tweede in 50.17
gevolgd op de derde plaats door Olga
Poots in 50.19.

De 6 'fa kilometer leverde een over-
winning op voor Willem van Wouw in
28.15 en tweede werd J. de Looyer m
28.29. Als derde finishte Willem Gebe
in 29.18. De damesoverwinning ging
naar P. Bannink in 39.15 voor P. van
Leeuwen in 40.27 en als derde Marion
Boonscha in 40.48. De jeugd tot en met
vijftien jaar liet zich niet onbetuigd en
liep een uitstekende wedstrijd met uit-
eindelijk overwinningen bij de meisjes
voor Karin Schaap en bij de jongens
voor George van Dalen.

De organisator Cor de Feber kon on-
danks enige schoonheidsfoutjes zoals
de iets te lange afstand uiterst tevre-
den zijn. „De schoonheidsfoutjes zijn
goed opgevangen mede door de goede
medewerking van vele vrijwilligers, de
Zandvoortse politie, het Rode Kruis en
de ZRB. De meeste deelnemers lieten
positieve geluiden horen, en de verzor-
ging onderweg was erg goed. Het par-
cours was wel wat zwaar maar over
het geheel genomen ben ik zeer tevre-
den. Voor volgend jaar staat dit evene-
ment weer op het programma en dat
gaat iets groots worden", aldus De Fe-
ber. Een groot aantal van de vierhonderd deelnemers op weg om de 21 kilometer af te leggen.

Foto Dick Loenen

Tweede plaats
Zeeschuimers

ZANDVOORT - Dankzij de
grote inzet van de uit Zandvoort
afkomstige Zeeschuimers, heeft
de kring Noord-Holland de twee-
de plaats behaald tijdens de
zwemwedstrijden die op zondag
25 mei in Drachten plaatsvonden.
Het betrof een "kringenontmoe-
ting", zwemwedstrijden die tus-
sen de dertien Nederlandse pro-
vincies werden gehouden. De
kring Overijssel eindigde op de
eerste plaats.

Ereplaatsen werden behaald
door Barbara Wit (tweede op de
honderd meter rugslag), Ria Wil-
lemse (derde op de honder meter
schoolslag) en Onno Joustra (eer-
ste op de tweehonderd meter wis-
selslag).

De Zeeschuimers namen met
negen zwemmers en zwemsters
aan de wedstrijden deel als groot-
ste groep uit de provincie Noord-
Holland.

Wind onderbrak
viswedstrijden

ZANDVOORT - Een aanwakkeren-
de wind dwong de leden van de "Zee-
visvereniging Zandvoort" de wedstrij-
den die op op zondag 25 mei werden
gehouden op de Waddenzee, vroegtij-
dig te staken. Om 13 uur achtte men
het niet langer verantwoord om in de
kleine bootjes buitengaats te blijven
en besloten werd de haven maar weer
op te zoeken.

Na weging bleek het koppel H. Hog-
kamer/J. Keur de meeste vis gevangen
te hebben. Het team R. Dröse/N.
Ruygt eindigde op de tweede en het
koppel H. Hendrikse/R. v.d. Pange op
de derde plaats. De heer H. Hogkamer
ving een bot van 44 cm en won daar-
mee de prijs voor de grootste platvis
van die dag.

Voor zaterdag 31 mei staat een
strandwedstrijd op het Noorderstrand
op het programma, aanvang 20 uur.

Spannende strijd tijdens zaalvoetbal
ZANDVOORT - Na twee weken

zaalvoetbal in het Zandvoort-
meeuwentoernooi begint er een
beetje tekening in de strijd te ko-
men. De Pelikaanhal is vaak goed
gevuld en het publiek komt zeker
aan haar trekken door het goede
zaalvoetbal. Soms te veel krachts-
verschil maar ook wedstrijden die
spannend blijven tot aan de laat-
ste minuut.

St. Tropez en Pim Janssen zijn de
enige ongeslagen teams in de eerste
divisie A. Janssen won moeizaam met
2-1 van HB Alarm terwijl St. Tropez
geen moeite had met De Puur, 7-0. M.
Schoorl Bloemen en Hong Kong lig-
gen op de loer en zullen een misstap
van de koplopers direct afstraffen.

In de B-divisie kwam de kampioen
van vorig jaar Nike Sportshop voor
het eerst in het veld en leed een toch
wel verrassende nederlaag tegen het
sterke Stam Fashion, 3-1. Nike met
Jaap Bloem in het doel en FC Den
Haag speler Martin Jol in de gelederen
had geen antwoord op het bekwame
zaalvoetbal van Stam dat eerder Ce-
cils met 2-1 klopte. Door deze resulta-
ten gaat Stam ongeslagen aan de lei-
ding. De Klikspaan met Simon Taha-
mata en Pieter Keur in het team klop-

te 't Hemeltje met 6-0 en hadden ook
weinig moeite met Smit Sportprtjzen,
4-1, en ligt goed in de race. Door een 5-1
zege van Cecils op Aurora is eerste
genoemde nog niet kansloos, doch mag
geen punten meer verspelen. Ook
Drommel BM dat tweemaal in het
veld kwam en twee punten behaalde is
nog niet kansloos.

In de tweede divisie A maakt voorlo-
pig Play-In de beste indruk. Scandals
was niet opgewassen tegen het prima
zaalvoetbal van Play-In en werd naar
een 7-3 nederlaag gespeeld. Al zijn de
overwinningen nipt Bloemen Van
Baekel is na drie wedstrijden nog zon-
der verliespunt en behoort daardoor
tot de kanshebbers. Dubrovnik ging
met 3-1 ten onder en Geerling verloor
met 2-3.

In de tweede klasse B nog drie teams
zonder puntenverlies, dus volop span-
ning. Reprox komt zeer sterk voor de
dag en had geen moeite met Luiten
BV, 11-1. Tegen Auto Versteege werd
het een moeizame zege, 5-4. Turn Turn
scoort ook goed en won eveneens van
Luiten met 7-1 en pakte DVS met 7-2.
REA blijft eveneens in de top door een
5-2 winst op Nihot.

Bij de recreanten en veteranen twee
veteranenteams aan de kop van de
ranglijst. Banana Zandvoort met Frits

Flinkevleugel en Theo van Duivenbo-
den kwam opnieuw tot een overtui-
gende overwinning. Nihot was kans-
loos met 10-1. De Puur veteranen pak-
te de tweede overwinning met 7-2 te-
gen Rabbel Boys. In de derde divisie B
is het Prix d'Ami Barbaros dat het
volle pond haalde uit de drie wedstrij-
den. De Klikspaan veteranen werd
met 9-3 opgerold en Weyers werd met
5-3 teruggewezen. York optiek kwam
eveneens tot een honderd procent sco-
re door het Eetcafé met miniem ver-
schil te verslaan, 1-0.

De komende week opnieuw een over-
laden programma en de organisatie
rekent op volle zalen daar vele goede
partijen te wachten staan. De organi-
satie is van mening dat het uiterst
soepel loopt en dat de publieke belang-
stelling uitstekend is.

Programma

Donderdag: 18.45 uur Rabbel Boys-
Bluys Nederland; 19.30 uur Rinko-
Bloemen Van Baekel; 20.15 uur Tum
Tum-Auto Versteege; 21.00 uur St.
Tropez-M. Schoorl Bloemen; 21.45 uur
Pim Janssen Olds-Weyers; 22.30 uur
Smit Sportprijzen-Stam Fashion.

Vrijdag: 18.45 uur Dry Works Vet.-
Nutsspaarbank; 19.30 uur The Hair-
shop vet.-Eetcafé; 20.15 uur Nihot-

Luiten BV; 21.00 uur Play-In-Dubro-
vmk; 21.45 uur Hong Kong-Pim Jans-
sen; 22.30 uur Aurora Schilderwer-
ken-'t Hemeltje.

Zondag: 10.15 uur Nihot vet.-Dnt
Works vet.; 11.00 uur Banana V^K-
Lippies; 11.45 uur Sports Cup Recte^-
De Klikspaan vet.; 12.30 uur Luykx-
Dubrovmk; 13.15 uur REA-Reproi;
14.00 uur Drommel BM-Stam Fas-
hion; 14.45 uur Peter Korver SporW
Texthte; 15.30 uur Smit Sportpryzen-
Cecils.

Maandag: 18.45 uur York Optiek
vet.-Weyers; 19.30 uur Rabbel Boys-
Nutsspaarbank; 20.15 uur Geerling-
Aleichem Boys; 21.00 uur Tum Tum-
Nihot; 21.45 uur HB Alarm-St. Tropez;
22.30 uur Nike Sportshop-De Klik-
spaan.

Dinsdag: 18.45 uur The Hairshop
vet.-De Klikspaan vet.; 19.30 uur
Jeugdwedstrijd D-junioren; 20.15 uur
Demonstratiewedstrijd; 21.15 uur
Play-In-Bloemen V. Baekel.

Woensdag: 18.45 uur Pim Janssen
Olds-Prix d'Ami-Barbaros; 19.30 uur
Banana vet.-Bluys Nederland; 20.15
uur Scandals-Luykx; 21.00 uur TZB
Sport Cups-Luiten BV; 21.45 uur
Hong Kong-De Puur; 22.30 uur Smit
Sportprijzen-Nike Sportshop.

SPORT KORT

Belangrijk aandeel
Nihot A-junioren

AMSTERDAM - Het A-junioren se-
lectiezaalvoetbalteam van de afdeling
Haarlem was sterk vertegenwoordigd
door een aantal Zandvoorters en dat
heeft tot uitstekende resultaten ge-
leid. Vijf spelers van Nihot, te weten
Henry Marcelle, Ivar Steen, Remco
van Lent, Bas Heino en Dennis Keu-
nmg waren mede verantwoordelijk
voor het behalen van het Nederlands
kampioenschap zaalvoetbal.

In de Amsterdamse sporthal Zuid
werden de wedstrijden afgewerkt met
zeer sterk spel van het Haarlemse
team. Dat bond eerst Noord Holland
aan de zegekar met 5-2 waarna het wat
moeizamer ging tegen Zeeland. De 2-1
zege was echter dik verdiend. Nijme-
gen was niet opgewassen tegen het
soepele spel van vooral de Zandvoor-
ters en ging ten onder met 7-2. Nadat
Den Haag met 3-1 opzij werd gezet was
Limburg aan de beurt. Dat team bood
fanatiek tegenstand doch Haarlem ze-
gevierde uiteindelijk met 3-2 waarmee
een plaats in de finalepoule werd veilig
gesteld.

In deze poule werd eerste Rotterdam
met 3-0 afgevoerd en was een gelijkspel
tegen Amsterdam voldoende. Haarlem
liet echter zien, terecht de beste te zijn
en won deze confrontatie met 4-3. het-
geen het kampioenschap van Neder-
land betekende. Voor de Nihot spelers
betekende dit resultaat een afsluiting
van een fantastisch seizoen waarin
eveneens m de A-junioren klasse de
titel werd behaald.

Tennisclub
ZANDVOORT - Door de Tennisclub

Zandvoort zijn het afgelopen weekein-
de de navolgende wedstrijden ge-
speeld:
Z'voort I / Hilversum 1: 0-8
Z'voort 2 l J.Mozaiek 3: 4-4
Zoetermeer 2 / Z'voort 4: 4-4
Z'voort 5 / Amstelland 4: 5-3
Z'voort 6 l Spaarndarn: 5-3
Heren:
Hoofddorp / Z'voort 1: 3-3
Jeugd:
Z'voort l / Haarlem 1: 5-3
Dem / Z'voort 2: 7-1

Programma zondag l juni:
Z'voort l - Jaagpad 2
Z'voort 2 - Reo l
Oegstgeest l - Z'voort 3
Boekhorst l - Z'voort 4
J.Mozaïek 8 - Z'voort 5
Qui Vive l - Z'voort 6
Heren:
Z'voort l - Dijkzicht 4
Z'voort 2 - Vijfhuizen l
Jeugd:
Brederode - Z'voort l
Z'voort 2 - Bakkum 2.

Zilveren vlieg
voor Eveline Stevens

ZANDVOORT - Zaterdag
jongstleden werd het vliegersei-
zoen geopend met de vlieger-klas-
sieker om het open kampioen-
schap van Zandvoort. Op het BP
terrein in de zuid werd gestreden
om de zogenaamde Zilveren vlieg,
een prijs die beschikbaar werd ge-
steld door de sociëteit Duysther-
gast en ontworpen werd door de

Bentveldse beeldhouwster
Sturm-van den Bergh.

Bep

ZANDVOORT - Het door de
handbalvereniging Zandvoort-
meeuwen georganiseerde school-
handbaltoernooi is wederom een
groot succes geworden. De scho-
len wierpen zich vol overtuiging
in de strijd met het doel de sterkste
te worden. Dat kan echter maar
een school zijn en voor de derde
achtereenvolgende keer kwam de
Oranje Nassauschool als totaal
winnaar uit de bus, waardoor zij
definitief in het bezit van de beker
kwam.

Onder ideale weersomstandigheden
werd het toernooi afgewerkt waarbij
zowel de meisjes als de jongens goed
handbal lieten zien met vele doelpun-
ten. De meisjes van de Mariaschool
waren zeer ongelukkig en konden niet
eenmaal in de score bijdragen. Het
enige minpunt van dit toernooi was
dat de jongens van de Van Heuven
Goedhartschool niet opkwamen, om-

Erg leuk schoolhandbal
dat diverse jongens een toernooi voor
de voetbalvereniging moesten spelen.
Jammer, daar de datum van dit
schoolhandbaltoernooi m november
1985 bij de ambtenaar sportzaken be-
kend was. Waarschijnlijk een commu-
nicatiestoring.

De organisatie paste zich echter
goed aan en het toernooi verliep ver-
der op rolletjes met zeer sportief spel,
en mede door de goede leiding van de
diverse handbalscheidsrechters werd
er geen wanklank gehoord. De dames
van het rode kruis waren present
maar behoefden gelukkkig weinig in
actie te komen.

Bij de meisjes was de Plesmanschool
de sterkste en zorgde voor zes overwin-
ningen hetgeen een maximale score
van twaalf punten opleverde. De strijd
om de tweede en derde plaats verliep

spannend, doch de Van Heuven Goed-
hart wist met acht punten de Nicolaas
net voor te blijven. De jongens kwa-
men dus vijfmaal in actie en daar was
het de Oranje Nassau die veel te sterk
was en vrijwel iedereen oprolde. Alleen
de Beatrix kon knap tegenstand bie-
den en verloor nipt met 2-1. De Beatrix
legde beslag op de tweede plaats terwijl
de Mariaschool knap derde werd.

Door het goede resultaat van de jon-
gens van de Oranje Nassauschool
werd de totaalprijs bemachtigd zodat
die definitief in de prijzenkast van
deze school komt te staan. Tweede
werd de Beatrix voor de Plesman en de
Nicolaas. Ondanks dat de jongens niet
meespeelden behaalde de Van Heuven
Goedhart een vijfde plaats voor de
Hannie Schaft terwijl de Mariaschool
de rij sluit.

Een van de vele doelpunten van de Oranje Nassauschool tegen de Plesmanschool.
Foto Dick Loenen

De Zandvoortse openvliegerkampi-
oenschappen, categorie stabielvliege-
ren, worden al sedert 1976 boven Zand-
voort gehouden en al sinds 1978 is de
traditionele prijs de zilveren vlieg. Met
stabiel-vliegeren wordt bedoeld om
met een eigen gebouwde vlieger één
uur op één punt in de lucht stil te
blijven hangen. Deze vliegerwedstrijd
telt tevens mee als voorronde van het
komend Nederlands Kampioenschap
1986 waarvan de finale plaatsvindt op
6 september aanstaande.

Op de wedstrijddag was het ideaal
vliegerweer met een lekker zonnetje en
een vrij stevige wind. Het kleine deel-
nemersveld, met wat jonge garde, had
enige kampioenen in haar midden.
Henk Stevens, de winnaar van vorig
jaar, en Jaap Hemelrijk, reeds drie-
maal winnaar en Nederlands kam-
pioen, hadden het nu niet gemakkelijk
en moesten door enige windstoten het
luchtruim verlaten. De jury, Jan van
Honschooten en Joop Menger, hadden
het uiteindelijk niet moeilijk met hun
eind-oordeel.

Winnares werd Eveline Stevens-
Gholy die in haar jeugd in India had
leren vliegeren en nu weer na jaren,
voor het eerst deelnam. De Zilveren
vlieg was voor haar. De tweede plaats
was voor vliegerveteraan en oudste
deelnemer Henk Stevens en derde
werd Sharan Stevens, het zesjarige
zoontje van Eveline Stevens. Alle drie
gaan naar de grote finale voor het Ne-
derlands kampioenschap. De uitslag
lijkt op een familie-reünie maar in
werkelijkheid worden aan vliegerwed-
strijd door vele families deelgenomen.

Goede motorrace op circuit
ZANDVOORT - De derde wedstrijd,

georganiseerd door de Stichting Mo-
torpromotion Zandvoort, is op het cir-
cuit van Zandvoort een groot succes
geworden. De felle stirjd in de 1000 cc
klasse leverde voor Herman van Duf-
felen uit Heemstede een nieuw baan-,
record op. Vanaf de start trok Van
Duffelen het gas open en racete naar
een rondetijd van 1.46.5. De concur-
rentie kon geen aansluiting verkrij-
gen en probeerde het maar met een
protest. De controleurs van de KNMV
konden echter niets anders constate-
ren dan dat de cylinderinhoud op 998
cc kwam. De voornaamste rivalen
Verstoepen en Koffeman bleven ver
achter de Heemstedenaar die met deze
overwinning 50 punten veroverde in
de strijd om het nationaal kampioen-
schap.

Van Duffelen heeft door de resulta-
ten in de drie races een dusdanige
voorsprong opgebouwd dat niet ge-
twijfeld hoeft te worden aan een Ne-
derlands kampioenschap. De verras-
sende kampioen van vorig jaar Kof fe-
man heeft nog wel kansen, maar dan
moet hij overwinningen gaan behalen.
In de eerste race viel hij door motor-
pech uit maar met zijn tweede plaats
in de tweede race werd toch een aantal
punten bemachtigd. Van Duffelen
heeft door het resultaat van zondag
een voorsprong opgebouwd van 56
punten en lijkt niet meer in te halen.

ZANDVOORT - De verloting van
Zandvoortmeeuwen ten behoeve van
een nieuwe lichtinstallatie op de
jeugdvelden aan de van Lennepweg is
een groot succes geworden. Echter zijn
nog niet alle prijzen afgehaald en dat
kan geschieden bij de heer J. Jong-
bloed Fr. Zwaanstraat 40. Zowel de
eerste en tweede prijs zijn nog niet
afgehaald. De winnende nummers
zijn: 115, 278, 43, 430, 150, 246, 175, 507
264.

Gave dressuurproeven
ZANDVOORT - Zondag jongst-

leden vond in Ruitersportcen-
trum Zandvoort van Filip Dros de
afsluiting van de dressuur-com-
petitie plaats met de finalewed-
strijden. Een veertigtal deelne-
mers bonden de strijd met elkaar
aan in de diverse klassen waarbij
menig fraai uitgevoerde oefening
werd getoond.

Het werd een sfeervol en spannend
gebeuren in het ruitersportcentrum
en de jury had veel moeite bij de beoor-
deling om enig onderscheid te consta-
teren tussen alle prima uitgevoerde
proeven. De dressuur is een indivi-
dueel gebeuren zonder muziek waarbij
verplichte figuren worden gemaakt.

Het is een soort ballet met het paard
waarbij de jury de rij kunst van de rui-
ters of amazones beoordeelt. De dres-
suur is een klassieke rijkunst die eeu-
wen geleden is ontstaan en nog steeds
vol overgave door velen wordt beoe-
fend. De paarden en ruiters worden op
z'n paasbest aan de jury voorgezet, ex-

tra getoiletteerd dus om tot zo'n hoog
mogelijke score te komen.

In de manege van Pilip Dros was het
de finalewedstrijd van een competitie
die uit vier wedstrijden bestond. De
uitslagen van zondag waren: Manege-
paarden B: 1. Anieke Wiggenmansen;
2. Ger ter Braak. Pensionpaarden B: 1.
Leni Bisschop; 2. Cor de Krijger. Ma-
nege paarden B zwaar: 1. Toni Neyens;
2. Joop Willemsem; Pensionpaarden B
zwaar: l, Carla Loos; 2. Hans Corsa;
Manege paarden Licht L: 1. Alice Zim-
merman; 2. Marieke Koelemeijer. Pen-
sionpaarden licht L: 1. Karin Visser; 2.
Audrey Vierveijzer.

Het eindresultaat na vier wedstrij-
den is: Manegepaarden B: 1. Joop
Möltzer. Pensionpaarden B: 1. Leni
Bisschop. Manegepaarden B zwaar: 1.
Tom Neyens; 2. Joop Willemsen. Pen-
sionpaarden B zwaar: 1. Carla Loos; 2.
Petra de Krijger; Manegepaarden L: 1.
Alice Zimmerman. Pensionpaarden L
Licht: 1. Karin Visser; 2. Audrey Vier-
veijzer. De wisselbeker voor de totaal
hoogstscorende was voor Karin Vis-
ser.

FIETSTOCHTEN
IN

NOORD-HOLLAND
BENOORDEN HET IJ

(52 beschreven fietstochten met 4 stafkaarten)

Prijs ƒ 19,50

Weer of geen weer, ook dit |aar
kunt u weer volop fietsen m uw
omgeving met behulp van deze
zo|uist verschenen map.

Ook deze map is tot stand gekomen
door samenwerking van Het Parool
en de diverse Weekmedia-uitgaven
met uitgeverij Dwarsstap.

Wmjciii'i ijtool M j c f n s in l 985 i1, liwiins OHM hiiniriik
verschenen van de map „HtlSlOCHIbN IN Dt WIJ ut
OMGEVING VAN AMSTERDAM"

De pri|s van deze map is eveneens ƒ 19,50.

Beide mappen zi|n te koop bi| alle kantoren
van Het Parool en Weekmedia in en om
Amsterdam.
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Carrosseriebranche biedt
toekomst aan jonge mensen

Dit jaar viert de FOCWA, de Nederlandse Vereniging van Carrosse-
riebedrijven, haar 50-jarig bestaan. In de afgelopen 50 jaar is door het
steeds groter wordende takenpakket deze vereniging van autoschade-
herstel- en carrosseriebouwbedrijven uitgegroeid tot een forse organi-
satie. Tientallen deskundigen werken aan voorlichting, advisering en
instructie van de ruim 1100 leden. De branche heeft een jaaromzet van Computer
ongeveer l miljard gulden en geeft werkgelegenheid aan ruim 12.000
mensen.

Assen, Eindhoven, Heerhugowaard
Sassenheim en binnenkort ook in Die-
ren.

Het jubileum is onder meer gevierd
met een „Open Huis" bij de autoscha-
deherstelbedrijven op 12 april en een
grote jubileummanifestatie in Ouwe-
hands Dierenpark te Rhenen op 3 mei.

Voor jongelui die binnenkort de
school zullen verlaten en nog geen be-
stemming hebben uitgekozen biedt de
carrosseriebranche in de komende ja-
ren goede mogelijkheden. Ruim 400
jonge mensen kunnen zeker een plaats
vinden als ze bereid zijn een gecombi-
neerde praktijk/theorieopleiding te
volgen.

Ook meisjes
Nieuw is daarbij dat het carrosserie-

vak - voorheen vooral een mannenbe-
roep - nu open staat voor zowel jon-
gens als meisjes. Vroeger kon een ste-
vige portie spierkracht in dit vak uit-
stekend van pas komen, maar met de
moderne apparatuur en materialen
en met een goede opleiding is het vak
ook door meisjes en vrouwen uit te
oefenen.

Shell verbetert
zijn benzine
OHELL heeft een nieuwe benzine,.
*••^Formula Shell, geïntroduceerd. Het
nieuwe produkt is verkrijgbaar in de
kwaliteiten super (gelood) en normaal
(ongelood) en vervangt de huidige ben-
zines.

Pormula Shell is gebaseerd op twee
verschillende chemische verbindin-
gen, die aan de benzine zijn toege-
voegd: de „spark-aider" of vlamkern-
versterker, die een verbetering in het
mptorgedrag teweeg brengt; en een
reinigingsmiddel.
De spark-aider bevordert een soepeler
en regelmatiger loop van de motor,
wat vooral merkbaar is bij een koude
start, in de opwarmperiode, bij statio-
nair draaien en bij het accelereren.

Het reinigingsmiddel voorkomt ver-
vuiling van nieuwe motoren en ver-
wijdert bij oudere motoren vuil uit de
carburateur, inlaatkleppen en benzi-
ne-injectiesystemen. Hierdoor neemt
de kans op onregelmatig lopen, ver-
hoogd brandstofverbruik en pingelen
af, terwijl de uitworp van koolmonoxi-
de volgens Shell met 26% en van kool-
waterstoffen met 3% wordt geredu-
ceerd.

J. Elenbaas, voorzitter van de jubile-
rende FOCWA

Net als in andere bedrijfstakken
kunnen opleiding en werk worden ge-
combineerd, waarbij het zogenoemde
2-2-1 systeem wordt gehanteerd. De
leerling werkt dan twee dagen per
week in een carrosseriebedrijf, twee
dagen in een leerwerkplaats voor
praktijkonderwijs en één dag gaat hij
voor de theorielessen naar een van de
zestien streekscholen in ons land.

Naast het gunstige effect, dat tij-
dens de opleiding al direct praktische
ervaring wordt opgedaan, blijkt het
afronden van de opleiding vrijwel al-
tijd te leiden tot een vaste baan. En dat
is een gunstig perspectief voor de jon-
ge mensen die aan de opleiding begin-
nen. Naast de 16 streekscholen zijn de
praktijkleerwerkplaatsen gevestigd in

Bij schadegevallen was het tot voor
kort gebruikelijk, dat hierbij druk
werd onderhandeld tussen de schade-
expert van de verzekeringsmaat-
schappij en de schadehersteller of het
garagebedrijf. Sinds 1981 is het Auda-
tex-systeem van de grond gekomen
waardoor autoschade-expertise mei
behulp van de computer mogelijk
werd.

Audatex Nederland b.v. is een initia-
tief van een zestal verzekeringsmaat-
schappijen, die samenwerking hebben
gezocht met carrosserie- en garagebe-
drijven, expertisebureaus, importeurs
en consumenten (ANWB). Per auto-
merk zijn alle gegevens en de nodige
specificaties in de databank van een
centrale computer opgenomen. De
schade-expert beschikt voor ieder au-
tomodel over een Audatex Expertise-
formulier. In overleg met de repara-
teur wordt dit ingevuld.

Het formulier bevat gedetailleerde
informatie over het voertuig en repa-
ratietechnieken. Aan de hand van een
aantal schetsen van de auto wordt een
en ander gemarkeerd met behulp van
een daaraan gekoppelde codebalk. De
expert heeft zo de mogelijkheid de
schade zeer nauwkeurig vast te leg-
gen. De gecodeerde informatie wordt
samen met de nodige aanvullende ge-
gevens via een terminal in de centrale
Audatexcomputer gebracht, daar ver-
werkt en tenslotte in de vorm van een
schadecalculatierapport uitgeprint.

,Beunhazerij: ramp voor branche"
Bijna veertig jaar geleden

werd de heer A. W. van de Pol
secretaris van de dit jaar jubile-
rende FOCWA. Hij kan dan te-
rugkijken op een interessante
periode in de ontwikkeling van
de carrosseriebranche, zoals de
komst van de zelfdragende car-
rosserie en nu de opkomst van de
kunststoffen en electronica.
Daardoor worden aan de vak-
man steeds hogere eisen gesteld.

Een groot probleem ziet de heer
Van de Pol in de beunhazerij.

„We hebben er al vaak op gewe-
zen, maar het blijft een moeilijk
uit te roeien kwaad. Er zal voort-
durend op gehamerd moeten
worden, dat het een slechte zaak
is dat bijna éénderde van de au-
toschadegevallen via de beunha-
zerij zijn weg vindt. Het is be-
kend dat bij die „bedrijven" veel-
al op het uiterlijk wordt gelet en

de veiligheid maar weinig aan-
dacht krijgt.

En juist die veiligheid van de af
te leveren en goed gerepareerde
auto is bij de FOCWA-bedrijven
een zeer belangrijk aspect. De in-
stelling van de FO C WA-garantie
in samenwerking met de ANWB
is daar een goede resultante van.
Bovendien moet bedacht wor-
den, dat de beunhazen een omzet
van naar schatting driehonderd
miljoen gulden bij de erkende
carrosseriebedrijven weghalen."

Over de Periodieke Keuring is
Van de Pol niet zo erg te spreken.
„Als we nagaan, dat er bij een
grote beurt van een auto, uit-
gaande van een uurtarief van
/ 60,-, 7>/4 minuut de tijd is om een
auto extra te toetsen, dan zal het
iedereen duidelijk zijn dat het
effect op de veiligheid van het
voertuig gering zal zijn."

CITROEN BX "LEADER"
Onderde naam BX „Leader" brengt Citroen 1200 speciale BX-en op de markt,
die in drie versies leverbaar is: de BX 14E Leader met 1360 cm3 motor, de BX
16 met 1580 cm3 motor en de BX 190 met de 1905 cm3 dieselmotor, alle met
vijfversnellingsbak. Tot de speciale uitrusting van de Leaders behoren 165/70
MXL banden, wieldeksels BX 19 GT, beschermstrips op de flanken, stoelbe-
kleding in effen grijze stof met grijs-rode ruiten en een radio-uitrusting (luid-
sprekers en antenne). De prijzen varieren van / 22.600,- tot ƒ 30.650,-.

Skoda krijgt nieuw elan
T\E Delftse onderneming Interstate heeft de Skoda 120 L aangekleed
" en zo een soort „voorjaarsmodel" gecreëerd. Deze Elan heeft niet
het elan van de vroegere Lotus Elan, maar ala.

De Skoda Elan heeft een dakspoiler achterop, speciale wieldoppen,
een f rontspoiler met twee ingebouwde breedstralers, zwarte raamlijs-
ten en middenstijl, speciale bekledingshoezen en een door Interstate
ontworpen striping op de zijkant. Eventueel zijn tegen extra betaling
ook lichtmetalen wielen te leveren.

De prijs van de Skoda Elan bedraagt ƒ12.250,- inclusief btw. Nor-
maal kost de Skoda 120L ƒ 11.295,-.

Andervang en
Lieuwma winnen
Hellendoorn-rally

In een sterk bezette Hellendoorn-ral-
ly met internationale deelname is de

bekende Zweedse rallyrijder Stig An-
dervang, bijgestaan door Anja Lieuw-''
ma uit Amsterdam als navigatrice, op
een Ford RS 200 als eerste geëindigd..

Er was stevige concurrentie van on-~
der meer onze landgenoot John Bosch
op Audi Quattro en de Belg Guy Col-,
coul op Opel Manta, maar de Pord-
equipe was ditmaal ongenaakbaar.

De overwinning is ook een knappe
prestatie van Anja Lieuwma, die als .
navigatrice blijk geeft van hoog ni-.;
veau. Kennelijk heeft ze iets meege-.
kregen van haar vader, die in de jaren,
van de ouderwetse kaartleesritten als'„
West Nederland Rit, Brabant Grens-
rit en dergelijke een zeer verdienstelijk
navigator was. "

'Omega-achterwiel-
ophanging van
Fiat Pand$

Fiat verbetert
achteras Panda
In de kleine klasse is de Fiat Panda in,

Nederland al enkele jaren de meest
verkochte auto. Vorig jaar werd een \
stijging van bijna vijf procent geboekt
en kwamen er 9400 nieuwe Panda's bij. "

Begin van dit jaar werd de Panda-
serie vernieuwd met nieuwe motoren,
wielophanging en interieur. Zo wordt
de Panda 750 nu aangedreven door een
769 cm3 watergekoelde viercilinder
Fire motor van 34 pk. De 903 cm3 werd
vervangen door een 45 pk Fire 1000. .

De meest opvallende wijziging was
echter de vervanging van de al te sim-
pele starre achteras met bladveren
door een 'Omega'-vormig torsie-asli-
chaam (naar de Griekse letter ..) met.
spiraalveren. :

Doordat de wielen nu steeds recht op.
het wegdek staan, gedragen de achter-
wielen zich voorbeeldig, ook op ruwe,
oneffen bodem. Hier blijven de goede,
eigenschappen van de oude starre as-
behouden, terwijl toch het comfort,
ontstaat van onafhankelijke wielop-
hanging.

Andere karakteristieken van deze'
wielophanging zijn: een laag gewicht; >.
de wielen loodrecht ten opzichte van -
het wegdek onder alle rij-omstandig-
heden; de wielen altijd parallel met"
gelijkblijvende spoorbreedte; geen
hinderlijk overstuur; gelijkmatige
bandenslij tage.

U KUNT HÉM NU M6T GGÉN
OG€N ZI6N.

Onze showroom staac nu in het teken van
de nieuwe Volvo 480 ES.

Een klasse-auto die moderne styling en
dynamiek combineert met de klassieke Volvo-
eigenschappen: veiligheid en duurzaamheid.

Komt u eens langs om'm met eigen ogen
te bewonderen.

Mocht u een onweerstaanbare proefrit wil-
len maken, belt u dan even vooraE Wij zorgen
dan dat de nieuwe Volvo 480 ES exclusief voor
u klaar staat.

VOLVO 480 eS.VOORWieLAANDRUVING. 1.7 LITER

INJËCTIËMOTOR. 109 DIN PK. 80 KW TOPSNELHEID 190 KM/U.

ACceieRATie o TOT 100 KM/U IN AMPER 9.5 SEC.

AUTOMOBIELBEDRIJFH.R KOOUMAIM B.V.
Brederodestraat 6-10. Telefoon 02507-13242. ZANDVOORT.

^

ZOMERPLANTEN
voor TUIN en BALKON

Kwekerij
P. van Kleeft

Groot assortiment o.a. PETUNIA,
AFRIKANEN, BEGONIA, BALSEMIENEN e.d.

'(C)
Van Stolbergweg 1 y

Zandvoort - Tel.1'7093

GERANIUMS hangend en staand.

Div. soorten BLOEM- EN BALKONBAKKEN
Bemesting POKON, WOLF, ASF en GARDENA
KAMERPLANTEN, GEREEDSCHAPPEN,
TUINARTIKELEN, VASTE PLANTEN in pot.

GEËNTE KOMKOMMERS, AUBERGINE, MELOENEN,
PAPRIKA'S, TOMATEN, GROENTE, PLANTEN ENZ.

HS9KÖW»*®*«^

1 juni geopend

ndvoórtse JVutopoets
*̂x. vl ^

éntrale
ACHTEROM 5 - 2042 JT ZANDVOORT - TELEFOON 02507-17064

Ook voor het reinigen van uw autobekleding

ACHTEROM 5 - 2042 JT ZANDVOORT - TELEFOON 02507-17064

OFF. RENAULT dealer autobedrijven
RINKO

Curiestraat 10 Zandvoort (N-Noord)
Telefoon:

werkplaats - magazijnen: 12323
showroom: 13360

"NEE, IK MERKTE HELEMAAL NIETS.
BLEEK IK NOTA&ENE GONORROE TE HEBBEN:

OFF. FORD Service-Verkoop Dealer

Autobedrijf J. JONGSMA
Curiestraat 8 Zandvoort (N.-Noord)

Telefoon: werkplaats-magazijn: 12323,
showroom: 13360.

Een geslachtsziekte kun je hebben zonder er iets van te merken.
Dat klinkt verontrustender dan het is, want je kunt er wel degelijkiets aan doen.

Als je vermoedt, datje iets opgelopen hebt, moet je je laten contra-
teren door de dokter. Hij is de enige die je kan helpen.Je voorkomt ermee datje
in een laat stadium door geslachtsziekte wordt verrast. Verdere informatie,
adressen en telefoonnummers vind je in de uitgebreide folder over geslachts-
ziekten. Deze is gratis verkrijgbaar.

Je kunt onderstaande bon - in voldoende
gefrankeerde envelop - opsturen naarde SOA
Stichting, Wittevrouwensingel 74,3572 CD Utrecht.
Sluit een postzegel voor antwoord bij.

GESLACHTSZIEKTE GENEZEN BEGINT BIJ JEZELF.

Stuur mij de gratis folder over geslachtsziekten.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats: -

Publikatie aangeboden door dit blad in same .werking met de Stichting Ideële Reclame.
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Geluidniveau GP. niet realistisch

Gedeputeerde Staten verlenen
vergunning aan Circuit Z'voort

ZANDVOORT - Door Gedepu-
teerde Staten van Noord Holland
is aan het circuit Zandvoort BV
(de vroegere Cenav) vergunning
verleend voor het houden van ra-
ces. Deze vergunning was noodza-
kelijk geworden in het kader van
de Wet Geluidhinder en de Hin-
derwet. Aan deze vergunning zijn
echter een groot aantal voorwaar-
den en voorschriften verbonden.

Een van de uitgangspunten bij het
opstellen van de vergunning was het
principe-besluit van GS, dat de Grand
Prix activiteiten aan dezelfde eisen
zouden moeten voldoen als de andere
activiteiten op het circuit. Deze eis is
dat de geluidbelasting op de gevels van
de dichtbij het circuit gelegen wonin-

gen niet meer mag bedragen dan 55
dBa.

Door GS wordt nu erkend dat deze
eis niet realistisch is geweest, omdat
noch met maatregelen aan de bron
(geluiddempers op de motoren van de
Formule-1 wagens) noch met maatre-
gelen in de overdrachtssfeer (geluid-
wallen en dergelijke) of een combina-
tie van beide mogelijkheden, de geluid-
belasting tijdens een Grand Prix te-
ruggedrongen kan worden. Door GS is
nu, na heroverweging besloten om in
de voorschriften te bepalen dat de ge-
luidbelasting van de Grand Prix-acti-
viteiten aan de gevels van deze huizen
niet meer mag bedragen dan 65 dBa.

Deze maatregel zal echter pas per l
januari 1990 van kracht worden. Deze

Tijdens Midzomernachtfestival op 20 juni

Alleen vuurwerk wanneer
wind uit goede hoek waait

ZANDVOORT - Op 20 juni, tij-
dens het Midzomernachtfestival
zal er in Zandvoort wel vuurwerk
worden afgestoken, mits er een
Oosten, Zuidoosten of Noordoos-
tenwind waait. Bij Westen,
Noord-of Zuidwesten wind mag de
windsterkte niet meer bedragen
dan 3.5 op de schaal van Beaufort.
Bovendien wordt geadviseerd het
vuurwerk zo dicht mogelijk langs
de vloedlijn af te steken, en de stel-
lingen waarop het vuurwerk
wordt gebouwd mobiel te maken.

Dit laatste heeft het voordeel
dat de stellingen wel tijdig kun-
nen worden opgebouwd, maar dat
deze ten tijde van het vuurwerk,
23.00 uur, dichter naar de water-
lijn kunnen worden gereden.
Geen vreemde maatregel wanneer
men bedenkt dat op 20 juni het
laagwater om 23.05 uur het laag-
ste peil bereikt, terwijl het in de
middaguren 14.46 uur hoogwater
is.

In _de_ afgelopen jaren hebben de
strandpachters klachten geuit over
het afsteken van vuurwerk. Het vuur-
werk zou voor schade zorgen aan hun
paviljoens en bedrijfsmeubels. Inder-
daad hebben enkele pachters na een
vuurwerk brandplekken op terras-
stoelen en tafels aangetroffen. Door
het gemeentebestuur zijn nu in sa-
menwerking met de organisatoren,
onderandere de evenementencommis-
sie van de VVV, stringente voorwaar-
den opgesteld waaraan moet worden
voldaan, wil men een vuurwerk afste-
ken.

In totaal zijn deze zomer in totaal
drie vuurwerkavonden gepland, en
wel tijdens het Midzomecnacht Festi-
val, het Zandvoort Tropicana Feest en
het Racefestival. Hiervoor -werd door
de organisatoren ook vergunningen

aangevraagd. Voorlopig echter heeft
het gemeentebestuur besloten slechts
één vergunning af te geven. Wanneer
deze avond zonder klachten verloopt,
zullen ook de andere avonden door-
gang kunnen vinden.

Door de vuurwerkfabrikant is ver-
zekerd dat bij het afsteken altijd de
grootst mogelijke voorzichtighid in
acht wordt genomen. Uiteindelijk is
het de brandweercommandant of de
korpschef van politie die het laatste
woord heeft. Mochten de weersom-
standigheden zo zijn dat er twijfel be-
staat over de goede afloop, dan zal het
vuurwerk niet worden afgestoken.

Het voorlopig bestuur van de Stich-
ting Promotie Zandvoort i.o. (het Sa-
menwerkingsverband) hoopt echter
op een zwoele zomeravond met een
briesje uit het Oosten zodat niets het
afsteken van het vuurwerk in de weg
zal staan.

datum geldt overigens ook voor de ove-
rige activiteiten op het circuit waarbij
de grens van 55 dBA gemeten aan de
gevels van de woningen niet mag mag
worden overschreden.

De directeur van Zandvoort Circuit
BV, Jim Vermeulen zegt verheugd te
zijn dat deze vergunning er dan einde-
lijk is. Hij verwacht dat het circuit aan
het grote aantal voorschriften en
voorwaarden voldoet. "Kijk er zijn hier
een groot aantal metingen verricht en
proeven genomen dit alles in het kader
van het verkrijgen van de vergunning.

Ten aanzien van de Grand Prix ben ik
van mening dat de grens van 65 dBa
niet gehaald zal kunnen worden. Daar
staat tegenover dat een renovatie en
een _baanverlegging in dit opzicht
gunstig zullen werken. Of wij dan aan
de eis van 65 dBa zullen voldoen is niet
met zekerheid te zeggen, ik denk dat
wij heel dicht in de buurt komen. Ech-
ter evenals het gemeentebestuur nou-
den wij vast aan het gegeven dat de
Grand Prix als een buitengewone be-
drijfsomstandigheid dient te worden
aangemerkt". Omdat de vergunning
met de daarbij behorende stukken ge-
durende een maand ter inzage ligt en
men binnen deze termijn een beroep
kan indienen bij de Kroon, zal door het
Circuit Zandvoort BV van deze gele-
genheid gebruik worden gemaakt.

Onvoorzichtig
overgestoken

ZANDVOORT - Dinsdag 3 juni is
een 71 jarige Amsterdammer op de
Boulevard Barnaart licht gewond ge-
raakt bij een verkeersongeval. Op on-
geveer 200 Meter ten Noorden van het
Shell station stak de man plotseling de
boulevard over, een juist passerende
automobilist poogde de man te ontwij-
ken. Hij kon echter niet verhinderen
dat de zijspiegel van zijn auto de voet-
ganger raakte. Met een gescheurde
kuitspier is hij ter behandeling naar
een ziekenhuis vervoerd.

• Applaus van Erica Terpstra tijdens de spannende strijd in de A-poule van het tournooi. FOTO DICK LOENEN

Nieuwe baan feestelijk geopend
ZANDVOORT - Het nationaal Pétanque-

tournooi voor lichamelijk gehandicapten is op
zaterdag 31 mei op feestelijke wijze in Nieuw
Unicum van start gegaan.
Erica Terpstra verrichtte namelijk de opening
van de nieuwe buitenbaan voor het jeu de bou-
lespel in aanwezigheid van veel genodigden en
sportlieden. Hierbij bleek wel dat Erica beter
kan zwemmen dan jeue de boule spelen, dit
kunnen de leden van La Boule Unique wel,
want zij werden winnaar van het tournooi.

Pétanque is een vorm van het bekende jeu de boule,
dat bij uitstek geschikt is om vanuit een rolstoel te
worden gespeeld. De Nederlandse Jeu de Boule Bond
heeft het financieel mogelijk gemaakt voor de in
Nieuw Unicum gevestigde vereniging 'La Boule Uni-
que' dit jaar een nationaal tournooi te organisaren.
Er werd een A- en een B-tournooi gespeeld waarbij de
ervaren spelers van Nieuw Unicum de krachten kón-

den meten met die van Katwijk van de Vereniging
'Boule de la Mer'. Het werd een overwinning voor de
Zandvoorters, in een bijzonder geslaagd en gezellig
tournooi.

Deelnemers voor de B-poule kwamen onder andere
uit Hoofddorp (Bornholm), Heemstede, Rotterdam en
Hilversum. Bij iedere baan was een geoefende Pétan-
que speler uit Haarlem aanwezig om de deelnemers
met raad en daad bij te staan. Alles leek dus prima
geregeld, tot het moment waarop de spelers zouden
beginnen. Toen bleek dat het spelmateriaal nog in
Laren was. Met behulp van de politie die met loeiende
sirenes het escorte verzorgde, werd het spelmateriaal
toch nog in allertijl op tijd naar Zandvoort gebracht.

Dit was overigens het enige foutje in een vlekkeloos
en zo waar zonnig tournooi. De jeu de boulebaan op
Nieuw Unicum bevindt zich achter de werkplaats
waar ook de handboogwedstrijdsport door de bewo-
ners wordt beoefend.

Leraar Walen
overleden

ZANDVOORT - In de nacht
van zondag op maandag 1/2 juni
is de leraar schei-en natuurkun-
de Mare Walen onverwacht op 62
jarige leeftijd aan een hartinfarct
overleden.

De heer Walen die sinds 1979
was verbonden aan de Wim Ger-
tenbachmavo in Zandvoort laat
op deze school bij zijn collega's en
leerlingen een grote leegte achter.
"Van hem was bekend dat hij ze-
ker door wilde gaan tot aan zijn
65ste, hij hield van zijn vak en
was een bijzonder enthousiaste
en gewaardeerde collega", zegt di-
recteur Nijboer. "Helaas het heeft
niet zo mogen zijn".
Feestelijkheden die rond de eind-
examenviering op maandag-
avond zouden worden gehouden
zijn m verband met het plotselin-
ge verscheiden naar een latere
datum verschoven.

Werkzaamheden
in Haarlem zijn
bijna voltooid

ZANDVOORT - De werkzaamheden
die momenteel in Haarlem worden
uitgevoerd aan het kruispunt Dreef-
/Paviljoenslaan/Florapark naderen
hun voltooiing. Op vragen van de
Zandvoortse wethouder PW aan de
Haarlemse collega's is gebleken dat
nog vóór de bouwvakvakantie in ieder
geval de herstructurering van de rij-
banen van dit belangrijke kruispunt
zal znn afgerond.

Door weggebruikers die dagelijks
van dit kruispunt gebruik maken en
toeristen die deze belangrijke door-
gangsroute naar Zandvoort kiezen, zal
dit bericht ongetwijfeld met vreugde
worden begroet.

Auto terecht
ZANDVOORT - Een auto, die enige

tijd geleden werd ontvreemd in Zand-
voort, is terecht. Het voertuig werd in
Velsen aangetroffen.

, De eigenaar van het vermiste auto-
mobiel is over dit heugelijke feit inge-
licht door de politie Velsen.

Politie arresteert
waarschijnlijk net
iets te snel

ZANDVOORT - Door de politie van
Zandvoort zijn woensdagmorgen 4
juni drie Amsterdammers naar het po-
litiebureau gebracht. Bij de surveil-
lance viel het op dat in een auto gepar-
keerd in de Kostverlorenstraat zich
twee mensen bevonden. Zij bleken te
wachten op een derde man die zich
schuil hield in de bosjes ter hoogte van
de Julianaweg. De man bleek de bosjes
als toilet te gebruiken. Een en ander
gaf de politie aanleiding de auto en de
inzittenden aan een nader onderzoek
te onderwerpen.
In de auto werden speciale beugels
aangetroffen waarmee dure autora-
dio's uit het dashboard gehaald kun-
nen worden, schroevendraaiers en en-
kele pijpen. In de auto van de Amster-
dammers in de leeftijd van 23/18 jaar
bevond zich een Blaupunkt autoradio
die op weinig professionele wijze was
.-ingebracht. Door een politieman is
deze (zonder speciale beugel) uit de
auto verwijderd. Een woordvoerder
van de politie zegt dat de Amsterdam-
lers waarschijnlijk op het dievenpad
iren en dat hun aanhouding wel-

hcht iets te vroeg geschiedde.

Leeftijd hekend
van scheepswrak

ZANDVOORT - Het scheeps-
wrak, dat onlangs voor de kust
van Bloemendaal/Zandvoort
werd gevonden, stamt waar-
schijnlijk uit de tweede helft van
de negentiende eeuw. Dit werd
vorige week bekend gemaakt door
een ambtenaar van het miiiiste-
rie van W.V.C.

Door de Zandvoortse historicus
Steen werd oorspronkelijk aange-
nomen dat het wrak, dat de zee
had prijs gegeven, de "Oude Zijpe"
was. Dit VOC-schip verging in
1742, in de buurt van de plaats
waar men het scheepswrak heeft
aangetroffen.

Geen geld van het Rijk be-
tekent einde verkeersplan

ZAANDVOORT/HAARLEM -
Het jarenlang door de Knelpun-
tenzommissie Zuid Kennemer-
land gekoesterde plan voor een ge-
zamenlijke aanpak van de recrea-
tie-verkeerspro-blemen naar
Zandvoort, is van de baan. Met
uitzondering van Heemstede zijn
de gemeenten in de regio niet be-
reid gebleken financieel over de
brug te komen. Het Rijk wilde
slechts geld in dit plan investeren
wanneer iedere betrokken ge-
meente wilde bijdragen. Reden
waarom op een vergadering van
de Commissie Knelpunten in de
Wegenstructuur van Zuid Ken-
nemerland werd besloten geen
verzoek tot het Rijk te richten
voor een bijdrage. Er is nog niet
besloten over te gaan tot ophef-
fing van de commissie doch het
voortbestaan hiervan lijkt weinig
zinvol.

In Zandvoort wordt door het ge-
meentebestuur, bij monde van wét-
houder Frits van Caspel teleurgesteld
gereageerd op het besluit van de com-
missie. "Er is jarenlang over dit onder-
werp gestecheld, zowel door de Provin-
cie, als het Rijk en de gemeenten. Met
uitzondering van Heemstede, hebben
alle betrokkenen het been stijf gehou-
den. Niemand heeft er enig geld voor
over. Het is jammer speciaal voor
Zandvoort. Naar verluidt wil Heem-
stede nu zelf een onderzoek laten ver-
richten en plannen ontwikkelen om
op mooie zomerdagen zo min mogelijk
last van het verkeer naar Zandvoort te
hebben. Deze gemeente wil een beroep
doen op het rijk in verband met de
verkeersdruk op de Heemsteedse
Dreef. Rijkswaterstaat heeft laten we-
ten aanvragen van afzonderlijke ge-
meenteri voor bijdragen van verkeer-
saanpassingen binnen de gemeente in
behandeling te nemen. Of dit lukt is
natuurlijk de vraag. Ik hoop niet dat
het onze gasten zal verhinderen toch
te komen", zegt de wethouder PW.

Miljoenen
In feite heeft jarenlange studie over

oplossingen voor de verkeersproble-
men in Zuid Kennemerland geen con-
crete resultaten opgeleverd. Tot de
studie werd besloten nadat de Minis-
ter van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening in 1975 aan de Provin-
cie opdroeg nieuwe wegen naar Zand-
voort uit het streekplan te schrappen.
Omdat de afwikkeling via het be-
staande wegennet problemen ople-
vert, werd een onderzoek gestart naar
mogelijkheden om de doorstroming in
de regio te bevorderen. Uit de studie
bleek dat optimale doorstromingsver-
betering maatregelen vergen die onge-
veer f. 21 miljoen zouden kosten. Om-
dat dit een hoog bedrag was is bekeken
of niet tot fasering kon worden overge-
gaan. Zo kw^-rn er een plan voor een
eerste fase, di • eventueel ook als eind-
fase beschouwd kon worden wanneer

Lange files op de toegangswegen op topdagen naar Zandvoort. Een
oplossing voor dit probleem is niet in zicht, integendeel. (ARCHIEFFOTO)

de uit te voeren voorzieningen goed
zouden voldoen. Deze eerste fase is be-
cijferd op 6.6 miljoen. Dit geld zou
nodig zijn voor ondermeer wisselbe-
wegwijzering, verkeersregelappara-
tuur, wegaanpassingen en parkeer-
voorzieningen.

Al begin 1983 was door gedeputeerde
staten aan de Minister van Verkeer en
Waterstaat gevraagd, om na aftrek

op een 100 percentsvergoeding, omdat
de gemeenten van mening waren dat
dit een terechte claim was. Slechts
Heemstede bleek bereid een bedrag
van drie ton uit te trekken, de overige
gemeenten hadden er geen geld voor
over. Op 13 december liet de Minister
weten dat voor 13 juni 1986 een defini-
tieve aanvraag diende te worden inge-
diend, waarbij duidelijk moest zijn dat
dat de gemeenten een substantiële bij-

Knelpuntencommissie
nog nét niet ter ziele

van een provinciale bijdrage van f. 1,4
miljoen in dit f. 6.6 miljoen kostende
project, de resterende kosten voor
rijksrekening te willen nemen. De mi-
nister heeft zich toen op het stand-
punt gesteld dat van rijkszijde slechts
een gedeeltelijke vergoeding zou kun-
nen worden verleend op grond van de
Bijdrage regeling Verkeers-en Ver-
voersvoorzieningen. Medio vorig jaar
hebben GS nogmaals aangedrongen

drage in de kosten zouden leveren,
daarna zou de toezegging vervallen.
Na rijp beraad hebben de gemeenten
deze bijdrage dus afgewezen.

De Knelpuntencommissie onder
voorzitterschap van Gedeputeerde
Alma heeft besloten de werkzaamhe-
den voor onbepaalde tijd op te schor-
ten. Als er aanleiding toe bestaat kan
de commissie altijd opnieuw bijeen
worden geroepen.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166

Aggregaten uit de
remise vermist

ZANDVOORT - In de nacht van
maandag op dinsdag is ingebroken in
de Remise aan de Kamerlingh Onnes-
straat. Door de Dienst Publieke Wer-
ken, die dit gebouw als opbergruimte
gebruikt, worden enkele aggregaten
en een boormachine vermist. De waar-
de van de vermiste artikelen bedraagt
enkele duizenden guldens.

Door de politie wordt naar deze over-
enthousiaste 'doe het zelver' een on-
derzoek ingesteld.

JV//J5LÜIM) THE BMCII

1076 LJBB«M_J !!)«<>
brengt buitenlandse band

ZANDVOORT - Het bekende jazz-
f estival "Jazz behind the Beach" wordt
dit jaar voor de tiende maal gehouden
gedurende het eerste weekend in au-
gustus. Het organisatie-comité is van
plan om voor de jubileum-viering een
internationaal befaamde band te con-
tracteren. Omdat dit aanzienlijke kos-
ten met zich meebrengt doet men een
beroep op alle inwoners van Zandvoort
een financiële bijdrage hiervoor te ge-
ven.

Giften voor dit jubileumfestival
kunnen worden gestort op het reke-
ningnummer van Jazz behind the Be-
ach, ABN Zandvoort nr. 56.57.12.365,
of op de postbankrekening van de
banknr.9711 t.b.v. Jazz behind the Be-
ach.

Men heeft voor het komende festival
het volgende voorlopige programma
opgesteld:

donderdag 31 juli 20.00 uur: Start van
het jazz-weekend bij strandpaviljoen
"Take Pive" met direkte live-uitzen-
ding in het Tros-programma "Sesjun".
De vibrafonist Carl Schultze treedt op
met zijn band, die wordt aangevuld
met de percussionisten Neppie en
Sjaan Noya.

vrijdagr l augustus 20.00 - 24.00 uun
"Jazz behind the Bar" op diverse podia
in de straten en op de pleinen en in een
groot aantal café's in het dorpscen-
trum.

zaterdag 2 augustus 13.00 - 24.00 uur:
"Jazz on the Beach" in en om de
strandpaviljoenen tussen 13.00 en
18.00 uur. Vanaf 16.00 tot 24.00 uur
zijn in totaal zeven verschillende
bands te horen en zien op het grote
Gasthuisplein-podium. Tezelfdertijd

optredens van bands op de overige
podia in het dorp.
zondag 3 augustus vanaf 13.00 uur:
"Jazz at the Church" dat een vervolg
krijgt tot 18.00 uur op het Gasthuis-
plein. Van 18.00 tot 24.00 uur "Jazz
behind the Bar", en van 21.00 tot 24.00
een speciaal afscheids-jubileumcon-
cert op het Gasthuisplem. De algehele
afsluiting van het Jazz behind the Be-
ach-weekend vindt plaats in club Ce-
cil's vanaf middernacht ,tot 03.00 uur
de volgende ochtend.

Volwassen dieven
op kinderfietsen

ZANDVOORT - Het bevreemdde de
politie twee mensen door de Corn. Sle-
gersstraat te zien rijden op fietsen, die
duidelijk veel te klein voor hen waren.
Men vertrouwde het zaakje niet en be-
sloot er op af te gaan.

Het tweetal sprong van de kinder-
fietsjes, toen de politie naderbij kwam.
Ze renden weg en waren niet meer te
achterhalen. De fietsjes zijn mee naar
het bureau genomen, waar ze door de
eigenaren kunnen worden opgehaald.

Ruiten ingegooid
van Plesmanschool

ZANDVOORT - Eerst nu is bekend
geworden dat in de periode 16/21 mei
enkele ruiten zijn ingegooid bij de
Plesmanschool aan de A.J. van der
Moolenstraat.
Door de politie wordt alsnog een on-
derzoek naar de daders ingesteld.

Waterstanden

Datum HW LW HW LW

5 jun
6 jun
7 jun
8 jun
9 jun
10 jun
11 jun
12 jun

02.56 11.06
03.36 11.55
04.11 00.07
04.46 00.35
05.3001.00
05.54 01 33
06.27 02.10
07.00 02.49

15.21
16.00
16.36
17.12
1747
18.22
18.56
19.32

23.39

12.31
12.50
13.16
13.54
14.32
15.10

Maanstanden: zaterdag 7 juni NM
16.00 uur

springtij: 10 juni NAP + 91 cm
06.14 uur
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FAMILIEBERICHTEN

t
Je hebt in je leven
gesjouwd en gebouwd.
De jacht je levenswerk.
Een leegte laat je achter.
Je hebt je werk gedaan.
Maar met jouw inzet en voorbeeld
zullen we trachten verder te gaan.

Bedroefd om zijn heengaan maar heel dankbaar
voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij
kennis van het overlijden van onze lieve vader,
schoonvader, overgrootvader, oom en huisge-
noot

Engelmundus
Theodorus van Honschooten

(Engel)
Weduwnaar van A. C. Brouwer

op de leeftijd van 88 jaar.
Huisorde van Oranje
Eremedaille in zilver

Laren:
H. Th. Sinnige-van Honschooten
G. Sinnige

Heemstede:
J. E. Tervoort-van Honschooten
J. M. Tcrvoort

Zandvoort:
A. M. Blaauboer-Jonk
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

2042 XC Zandvoort, 3 juni 19S6
Zandvoortselaan 86
De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcen-
trum Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort.
Bezoektijden zijn donderdag en vrijdag a.s. van
20.00 uur tot 21.00 uur.
De Eucharistieviering heeft plaats op zaterdag 7
juni a.s. om 12.00 uur in de parochiekerk St. Aga-
tha te Zandvoort, waarna de teraardebestelling
zal plaatsvinden naast de kerk aldaar.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
Verenigingsgebouw de Krocht, Grote Krocht 41.

Liever geen bezoek aan huis.

t
Zeer bedroefd hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn lieve man, onze lieve zorgzame
vader en fijne lieve opa Henk

Henk van der Donk
echtgenoot van W. L. d'Hont

op de leeftijd van 60 jaar.
, Hij wilde nog zo graag genieten na een leven vol
zorg om ons.

• Waarom is hem dat niet gegund?
Dat blijft voor ons, die achterblijven, een grote

. vraag.
In gedachten blijft hij bij ons.

Wil van der Donk-d'Hont
" Petra en Jan

Jurrien, Jochem, Ruben
Hans en Henriette

Sebastiaan en Silvia
, Cock en Marilyn

José en Evert
Jordi en Roei

Harry
" 2041 BG Zandvoort, l juni 1986
• Jacob Catsstraat 4
• De rouwdienst en begrafenis hebben vandaag op
het RK gedeelte van de Algemene Begraafplaats,
Tollensstraat te Zandvoort plaatsgevonden.

'• Op 2 juni bereikte ons het droeve bericht van het
overlijden van de heer

M. L. Walen
leraar natuur- en scheikunde en lid

medezeggenschapsraad aan onze school.
' Met grote onsteltenis hebben de leerlingen het
' bericht van zijn plotseling overlijden vernomen.

Zij zullen hem niet snel vergeten.
Leerlingen, medezeggenschapsraad

, en oudercommissie van de Wim
Gertenbachschool voor M.A.V.O.

Met grote verslagenheid geven wij kennis van
het plotseling wegvallen van onze collega

Mare Walen
Wij verliezen in hem een goede vriend die lang in
onze herinnering zal blijven voortleven.

Alle medewerkers
van de Wim Gertenbach MAVO
Zandvoort.

Bedroefd moeten wij U kennis geven, dat heden
geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn
innig geliefde man, onze zorzame vader en fijne
opa

Willem Jan Molenaar
op de leeftijd van 75 jaar.

Th. Molenaar-Krenn

Engel en Ruth
Erik
Jan en Corry
Willem Jan - Maudy
Simon - Simone

2042 XM Zandvoort, 29 mei 1986
„Het Huis in de Duinen"
Herman Heijermansweg l, kamer 390
De crematieplechtigheid heeft maandag 2 juni
plaatsgehad.

Op 31 mei 1986 is toch nog onverwacht vredig
ontslapen onze lieve tante

Maria van der Mije-Smeets
(Annie)

op de leeftijd van 74 jaar.
A. A. Heesemans-Keur
A. A. Heesemans
Ron ,
Corrie en Ger
Karin

2041 VK Zandvoort, 31 mei 1986
Flemingstraat 80
De begrafenis heeft op maandagmorgen plaats-
gevonden.

Tot onze droefheid is, na een langdurig en moe-
dig gedragen ziekte, van ons heengegaan mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, oma, zus-
ter, schoonzuster en tante

Frederika Wilhelmina (Miep)
Losekoot-de la Chambre

echtgenote van Antoon Losekoot
op de leeftijd van 64 jaar.

Zandvoort:
A. Losekoot

Alkmaar:
R. van Lubeck
C. H. van Lubeck-van Amstel
Patricia en Frans

Zandvoort:
T. J. C. Losekoot

" L. M. Losekoot-van Blijenburgh
De Kaag:

J. de la Chambre
H. de la Chambre-Martens
en verdere familieleden.

2041 BM Zandvoort, 28 mei 1986
Dr. Jac. P. Thijsseweg 4
De crematie heeft maandag 2 juni plaatsgehad in
het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

Voor uw blijk van belangstelling betoond na het heen-
gaan van mijn geliefde vrouw, onze moeder en oma

Wilhelmina van Pelt
betuigen wij u onze oprechte dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm
van bloemen tot uiting gebracht was ons een grote
troost en zal in dankbare herinnering blijven.
Zandvoort, juni '86

M. L. Verhoeven
Kinderen en kleinkinderen

ADVERTENTIES

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-17244/12137/
13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons terecht
v o r : v

inschrijvingen
• Uitvaartverzekering

• een Natura-
uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

BEKENDMAKING
GEMEENTELIJKE
INDELING NOORDZEE
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-
Holland maken bekend dat ingevolge het bepaal-
de m artikel 162, lid 2, der gemeentewet op 24
juni 1986 m het Provinciehuis, Dreef 3 te Haar-
lem, een openbare vergaderingvan hun college
gehouden wordt welke begint om 16.00 uur.
In deze vergadering wordt de ontwerpregeling met
kaart en toelichten tot gemeentelijke indeling van
de Noordzee aan de orde gesteld.
Gemachtigden namens de raden van de
gemeenten Den Helder, Callantsoog, Zijpe,
Egmond, Castricum, Heemskerk, Beverwijk,
Velsen, Bloemendaal en Zandvoort alsmede
individuele leden van deze raden danwei door hen
gemachtigden worden m de gelegenheid gesteld
hun gevoelen ten aanzien van deze indeling te
doen blijken.

Haarlem, 20 mei 1986.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
R.J. de Wit, voorzitter.
F.J. Meijer Drees lo-griffier.

provinciaal bestuur
van noord-holland

Voorbereidingsbesluiten

Ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening lig-
gen voor een ieder ter inzage de besluiten van de raad van 27 mei 1986 nrs. 4a
en 5a.
Bij deze besluiten zijn in voorbereiding verklaard:
a een herziening van het bestemmingsplan 'Partiële wijziging J5 van het uit-

breidmgsplan m onderdelen der gemeente Zandvoorf voor een eprceel aan
de Fazantenstraat 17;

b een herziening van het bestemmingsplan 'Basisplan Zeereep-Noord par-
tiele herziening 3' voor het gebied omringd door Van Galenstraat/Boulevard
Barnaart/Burg van Alphenstraat.

Bestemmingsplan
De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat ingaande maandag 9 juni
1986 gedurende een maand ter secretarie, afd. volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening voor een ieder ter inzage ligt het besluit d.d. 29 april 1986 no. 128 van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, houdende goedkeuring van het be-
stemmingsplan'Rond de remise, deel II', vastgesteld bij raadsbesluit van 28 mei
1985.
Zij die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot Gedeputeer-
de Staten hebben gewend, kunnen gedurende voormelde termijn bij de Kroon
beroep instellen.
Gelijke bevoegdheid komt toe aan degenen, die zich tijdig tot Gedeputeerde
Staten hebben gewend met bezwaren tegen wijzigingen die de gemeenteraad
bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht.
Een beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Raad van
State, afd. Geschillen van Bestuur, Binnenhof 1, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage.

Voorgenomen bouwvergunning
Het college is voornemens om - met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet- bouwvergunning te
verlenen voor de bouw van een hotel op het terrein Van Galenstraat/Boulevard
Barnaart/Burg. van Alphenstraat.
Betreffend bouwplan ligt met ingang van 16 juni 1986 gedurende 14 dagen ter
gemeentesecretarie, afd. volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, voor een
ieder ter inzage (geopend van 08.30 - 12.30 uur).
Tijdens voormelde termijn kan een ieder schriftelijk en gemotiveerd bij burge-
meester en wethouders bezwaar tegen dit bouwplan indienen.

Meeuwenpad
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor te
stellen te besluiten tot aanpassing van de situatie rond het Meeuwenpad.
Het wordt gewenst geacht het Meeuwenpad aan weerszijden met 1,5 meter te
versmallen

De desbetreffende stukken zijn gedurende één maand na heden tergemeentesecre-
tane (afdeling Algemene Zaken) op werkdagen van 8.30 tot 12 30 uur voor een ieder

• ter inzage gelegd.
• Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen schnfteli|ke reacties worden
H toegezonden aan Burgemeester en Wethouders van Zandvoort. Postbus 2,2040 AA
• Zandvoort

l 5 juni 1986

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht
DROGISTERIJ
MOERENRURG

Haltestraat 1 -
ZANDVOORT ,

TE KOOP:
kleine Unimag
o.k. zeilboot
met trailer

Tabbard Corsair
caravan, 4.90 m,

bouwjr. 1982.
Tel. 18108.

Op weg naar
RIJBEWIJS A

en B

met AUTO en
MOTOR-

RIJSCHOOL
Frans v. Sprang

Voor informatie
tel. 02507-14946

....PEDICURE....

JOSÉ LOOIY1AN-
MOLENAAR
gedipl.
pedicure/manicure
Brederodestr. 18
tel. 13660
Beh. vlgs. afspraak.
Lid LOV.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:
11U J l uitvaartverzorging
\>-O/ kennemerland

tel. 02507-15351
DAG EN NACHT VERZORGING

UW STERKSTE FOTO
)TNUGRAT/S
VERGROOT
Elk filmrolletje dal u deze maand bi| ons laai
ontwikkelen en afdrukken levert u een bon op die goed

is voor een gratis
grootlormaat afdruk
van 13 x 13 of
13 x 18 cm (afhankelijk
van het negatiellormaat)
U kunt dan profiteren van
de voordeligste manier
om. uw favoriete foto groot te zien'

TIJDELIJK BIJ INLEVERING VAN ELKE
VOLLE KLEURENFILM

Uw Kolibn fotospecialist

EXTRA GRATIS FILM
KLEINBEELD of POCKET Thorbeckestr. 15 t/o Casino

Zandvoort - tel. 13378

KOOP VERSER bij VAKMAN
SLAGERIJ
G. ZWINKELS
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 12175

GRIEKSE SPECIALITEIT
Gyros Gehakt
Riblappen
Shoarmavlees

500 gr. Ur9ü

500 gr. 9,25

500.gr. 7,45

ASPERGETIJD
Boerenachterham 200 gr. 3,75
Boterham worst 150 gr. 1,80

ZELFS VWS EN AIO'S
MOETEN WEL'NS

•MVHM^HMH

NL

Auto's die aan het verkeer deelnemen moeten in een goede staat
verkeren. Dat is in ieders belang. Daarom is in 1985 de Algemene Periodieke
Keuring ingevoerd.

Ook Volkswagens en Audi's die ouder zijn dan 8 jaar moeten in 1986
worden gekeurd.

Natuurlijk kunt u met uw VW of Audi op leeftijd
bij ons als V. A.G dealer terecht. Want wij hebben de
mensen en de apparatuur om zo'n keuring snel en goed uit
te voeren. Zo'n APK-keuring kost altijd f50,-. Maar laat u
uw auto meteen een grote beurt geven, dan is de APKgratis.

Ziet u het rood-witte keuringsschild, dan weet u
dat u bij een officieel keuringsstation bent. Ook uw V. A.G
dealer is dat. Zeker voor VWs en Audi's.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-14565

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP
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]en Zandvoorter in Leuven
de pastoor vervoegde zich

(53 een jongen uit een
irsgezin die graag wat wilde

In Zandvoort was het niet
•lijk: er was wel een soort

;noolmeester in dienst bij
^formeerde kerk maar
dan wat lezen, schrijven en
:kensommetjes kon hij niet
ngen. De schoolmeester, die

\or Bertus VoetsL.
Ivroeg naar godsdienstige

id, nam ook katholieken
t hij was vol bewondering
j de prestaties van de knaap,
jclioolmeester had de jongen
Iviseerd om eens met de

nemend pastoor te praten:
kon hij als ambtenaar van de

[•formeerde religie dat niet
kaarten maar de jongen kon
eif wel: hij had geen steuntje

ig. om verder te komen.

1 c/esprek
wist eerst niet goed wat hij er

anmoest. Deze eerlijke en open jongen
p'heten meende het echt maar de pas-
[iond dat hij de consequenties niet be-
;i „Weet je wel Jan" vroeg hij „Wat
Tt>n inhoudt? Voor ons is dat dat je

;tpr wilt worden zoals ik, maar heb je er
over nagedacht dat je daarvoor ver

.uis naar een ander land moet? Vinden
en moeder, die zo'n flinke jongen

kunnen gebruiken, dat zo maar goed?"
keek de pastoor ernstig aan: hij

het met vader en moeder gesproken: hij
,l naar het buitenland gaan, daar zelfs

als priester gaan werken, alleen mocht hij
zijn arme dorp niet helemaal vergeten. Of
pastoor soms iets wist wat hij konden? Pas-
toor wist wel iets: er waren in de laatste tijd
vele schepen vergaan: de moeders bleven
met hun kinderen achter en ze konden er
niet voor zorgen. Pastoor had wel eens ge-
probeerd oom deze halve wezen onder te
brengen in een godshuis in Haarlem. Men
was bereid hem te helpen maar pastoor
moest begrijpen dat Haarlemmers voorgin-
gen. Hij moest eraan denken en zei ineens
„Jan als je slaagt en je kunt het doen, dan
moet je in het buitenland een weeshuis
stichten voor katholieke kinderen van Zand-
voort"

Het weeshuis
Uit de correspondentie, aanwezig in het
rijksarchief van Utrecht (verzameling oud
katholieke kerk) komt men te weten dat Jan
naar Leuven werd gestuurd en daar inschre-
ven werd bij het studiehuis Pulcheria. Zijn
naam Jan Jansz was wat ongemakkelijk.
Het bestuur van het college veranderde die
in Jan van Santvoort. Hij schijnt daar zijn
studies goed te hebben afgemaakt, is pries-
ter geworden en vervulde toen zijn belofte
die hij destijds in Zandvoort voor de pastoor
had afgelegd. Uit de correspondentie blijkt
dat er in 1676 door hem een huis werd
aangekocht dat als weeshuis werd ingericht.
Jan v. Santfoort, die als priester verbonden
was aan de universiteit ging in dat huis
wonen en nam de zielzorg op zich van de
wezen. Hoewel met in die tijd niet sprak van
capaciteit blijkt uit een stuk van 1678 in het
correspondentiearchief dat er 35 wezen van-
uit Zandvoort een opleiding konden ontvan-
gen.

Het statuut
Hoewel Jan v. Santfoort volledig in de pries-

terschap van de Zuidelijke Nederlanden was
opgenomen en dus geen directe bindingen
had met de Hollandse missie, wilde hij toch
via een sanctie van de apostolische vicaris,
zodat het huis voor het merendeel bewoond
kon worden door katholieke kinderen uit
Zandvoort. Hij schreef daar nogal uitvoerig
over met de toenmalige bisschop Joannes
van Neercassel en die gaf hem de raad om
een soort statuut vast te stellen waarin de
bedoeling van het huis werd omschreven en
vooral de grondrechten van Zandvoortse ka-
tholieke wezen werden omschreven.

De oorlog die woedde in de Zuidelijke en
noordelijke Nederlanden, stelden de plan-
nen wat uit maar toen de Fransen wegge-
trokken waren en de oude toestanden waren
teruggekeerd, legde Jan van Santfoort 14
sept 1678 het statuut aan de bisschop voor.
Na overleg met zijn raad werd het stuk goed
gekeurd en kreeg Zandvoort een katholiek
weeshuis in Leuven. Omdat men over het
algemeen er niet zoveel voor voelde om kin-
deren voorgoed uit het dorp te laten vertrek-
ken - men miste immers de zo noodzakelijke
arbeidskrahten - had Jan v. Santfoort in
hetstuk gecalculeerd dt wanneer dit niet
werd volgemaakt vanuit zijn geboorteplaats
kinderen uit Leuven daar konden worden
opgenomen.

Het was een goede maatregel. Immers uit
enkele aanwijzingen van de correspondentie
blijkt dat er in Zandvoort weinig animo
bestond om daar kinderen te gaan vormen.
Zolang de priester Jan v. Santfoort de lei-
ding had kwamen er nog wel enkelen maar
toen hij in 1698 overleed, was het gedaan
met wezen uit Zandvoort. Bovendien woonde
de pastoor, niet meer in het dorp: hij was
ondergebracht bij de pastoor van Overveen
en hoewel Zandvoort een eigen kerkje bleef
houden, werd de band minder en raakte de
Zandvoortse stichting in Leuven in de verge-
telheid.

Dekenbon heeft
[euw gezicht
)EN HAAG - Onlangs heeft de Boe-
ibon een nieuw uiterlijk gekregen.
de bon staat nu een exclusief sym-

il afgebeeld, dat bestaat uit twee
;yleerde handen, een gevende en
ontvangende, met daartussen een

ik. Hrj is bovendien optisch beter
geworden. De nieuwe bon

beter dan voorheen. Dit komt te-
loet aan de uit onderzoek gebleken

van veel consumenten om een
ïtelrjker uiterlijk te geven aan deze
eaubon bij uitstek.

Iet ontwerp en de produktie werden
besteed aan Joh. Enschedé en Zn. te
arlem, ook bekend als makers van
derne bankbiljetten. Uitgever van
Boekenbon is de Nederlandse Boek-
kopersbond, de branche-organisa-
van de erkende boekhandel. De

ekenbon is in coupures van ƒ 5,- tot
10,- verkrijgbaar bij alle 1500 erken-

ikhandels. Vorig jaar bedroeg de
11,4 miljoen bonnen met een ge-

lenlijke waarde van circa ƒ 35 mil-
. De Nederlandse Boekverkopers-

id verwacht dat door deze vernieu-
ig de Boekenbon zijn goede positie
de cadeaumarkt verder zal kunnen
itevigen.

tam groot belang voor de consument
j dat Boekenbonnen onbeperkt gel-

; zijn. Dit geldt ook voor de oude
fcnskaart-)Boekenbonnen.

ferkoopmiddag
ïuis i/d Duinen

NDVOORT - Op vrijdag 6 juni
l 'de handwerkclub van het Huis in
ï>uinen haar jaarlijkse verkoop-
ddag houden. Dit gebeurt in de hal
n het verzorgingshuis vlak bij de
xifdingang van 10.00-16.00 uur.

Men kan een keuze maken uit talrij-
leuke handwerkartikelen. Er zijn

nctionele kado's, maar ook leuke
bbedingetjes die door de leden met
thousiasme en creativiteit zijn ver-
rdigd.

it jaar is er en speciale poppenkraam
de hal, waar talrijke lieve, maar ook
ideugende poppen op een moedertje
•chten.

Jeld gestolen
iit snackbar

iZANDVOORT - Onbekenden heb-
pn zich in de nacht van vrijdag op

ag toegang verschaft tot een
ckbar op het Kerkplein. De politie
om zes uur 's morgens de deur

«n staan van het etablissement en
ng naar binnen. Er bevond zich nie-

jfand in de snackbar. Wel werd gecon-
ateerd dat de de geldladen ontbra-

i aan de twee kassa's.

.~,., de sleutel, die nog in het slot
k, heeft men de deur afgesloten. De

B"ste toedracht van hetgeen zich
-. voorgedaan, is tot nu toe niet

Nkend.

Autodief gepakt
l ZANDVOORT - Op zaterdag heeft
Se politie een 20-jarige Haarlemmer in
B* kraag gevat, die ervan werd ver-
S^cht op dinsdag 27 mei geprobeerd te
lobben een auto te stelen. Tijdens het
Behoor bekende de man dat hij inder-
f *ad van plan was geweest dit misdrijf

e plegen.

! De Haarlemmer bekende eveneens
j*n auto op de Kostverlorenstraat te
Jebben willen stelen. Bij zijn pogingen

had hij een zijruit van het
; ingeslagen.

1out geparkeerd
2A.NDVOORT - Omstreeks vijf uur

[P Zondagochtend heeft de politie weer
aantal auto's moeten wegslepen.

) zowel het Raadhuisplein, in de
r*aluestraat en in de Haltestraat
anden voertuigen onrechtmatig op
i"validenplaatsen.

Maquette Ruïne van Brederode
ZANDVOORT - Op zaterdag 10 mei

jl. werd in de Dorrjon van de Ruïne van
Brederode te Santpoort een nieuwe
maquette van het kasteel Brederode
geplaatst. Deze maquette werd ge-
maakt in opdracht van de Rijksdienst
Kastelenbeheer te 's Gravenhage, die
het beheer over de Ruïne van Bredero-
de heeft. Met de plaatsing van de nieu-
we maquette werd opnieuw een fase in
de herinrichting van de tentoonstel-
lingsruime in de Donjon bereikt. In de
afgelopen jaren werd onder andere de
oude houten vitrinekast vervangen
door vier perspex wandvitrines. In
deze vitrines wordt een selectie uit de
verzameling bodemvondsten tentoon-
gesteld. Deze vondsten werden in de
vorige eeuw bij het uitgraven van de
Ruïne gedaan.

De oude maquette, in de jaren vijftig
van deze eeuw door de voormalig Slot-
bewaarder G. P. Th. van der Kort
gedurende zeven winters vervaardigd,
werd verplaatst naar de Kapeltoren
van de Ruïne.

De nieuwe maquette geeft een dui-
delijk beeld van het kasteel, zoals dat
er in „welstand" moet hebben uitge-

Tekens genegeerd
en geen papieren

ZANDVOORT - Aan de 46-jarige be-
stuurder van een personenauto werd
door de politie op zaterdagmiddag een
stopteken gegeven op het Badhuis-
plein. De man reageerde hier niet op.
De uit Amsterdam afkomstige chauf-
feur negeerde eveneens het tweede
stopteken op de Boulevard Paulus
Loot dat voor hem bestemd was. Op
het ir. Friedhoffplein werd hij door de
politie klemgereden. De Amsterdam-
mer bleek niet in het bezit te zijn van
een rijbewijs, noch een kentekenbe-
wijs. Bovendien was het duidelijk dat
hij teveel sterke drank had gedronken.

De man kreeg een rijverbod opge-
legd. Zijn auto krijgt hij pas terug op
het moment dat hij de politie de vereis-
te papieren kan laten zien.

Noteert u even

PELLEBOERS
WEERLIJN

06 -91091091
50 et. p«r minuut

Dagelijks 3 x vernieuwd
over 16 lijnen

GARAGE
te huur
aange-
boden.

Tel. 16383.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

zien. De bouwer van de maquette, de
heer C. Willems uit Zutphen, die al
eerder zijn sporen verdiende met de
bouw van een maquette van de Ves-
ting Loevestein, deed in nauw overleg
met de Santpoorter A. J. Allan een
diepghaand bouwhistorisch onder-
zoek, alvorens met de constructie van
de maquette te beginnen. Ook tijdens
de bouw van de maquette kwamen de
heren Allan en Willems nog voor veel
bouwkundige raadsels te staan.

Het resultaat van deze inspannin-
gen valt dus nu in de Donjon te bewon-
deren. De maquette verschaft meer
inzicht in de lange geschiedenis van de
huidige Ruïne en vormt een welkom
hulpmiddel voor de bezoeker om met
behulp hiervan de samenhang tussen
de thans nog aanwezige bouwfrag-
menten te zien. De Ruïne is van zon-
dag tot en met vrijdag van 10.00 tot
17.00 uur voor het publiek geopend; op
zaterdag is de Ruïne gesloten. De toe-
gangsprijzen bedragen voor volwasse-
nen / 2,50; voor kinderen tot 18 jaar en
65+ / l,-. Groepen van 20 personen of
meer ontvangen een reductie van res-
pectievelrjk / 0,50 en / 0,25.

ZANDVOORT - Na een jaar
,van voorbereiding start op zater-
dag 14 juni op het Circuit Zand-
voort het zesde Truckstar Power
Festival, een bijna non-stop show
van zesendertig uur met races,
muziek en vele andere festivitei-
ten, allemaal in het teken van het
vrachtwagengeweld. Hoogtepun-
ten op sportief gebied zijn zonder
meer de truckraces, immers in het
weekeind van 14 en 15 juni valt de
beslissing in het Nederlands kam-
pioenschap. Twee belangrijke
buitenlandse kanshebbers uit het
Europees Truck Grand Prix cir-
cuit maken tevens hun opwach-
ting.

Zaterdagmorgen tussen acht en tien
uur komen de konvooien uit Alkmaar,
Utrecht, Moerdijk, Rotterdam en
Zwolle het circuit oprijden. Verder
staan dan al opgesteld de deelnemers
aan de mooiste truckverkiezmg. De gi-
gantische en fraai gepoetste trucks
kunnen van dichtbij worden bekeken.
Een unieke kans ook om eens een
praatje te maken met de chauffeurs
van de kolossen-van-de-weg. Tegen elf
uur beginnen de wedstrijden voor de
chauffeurscafés met de onderdelen
truckduwen, truckstoten en vaten la-
den, gevolgd door de acceleratie-rem-
proef en een slalom. Om drie uur 's
middags begint het voorstellen van de
racetrucks en de coureurs, waarna
een serie van ongetwijfeld spannende
en spectaculaire wedstrijden. Ter af-
sluiting op de baan is er om vijf uur
nog een race om de Toyota Cup. Snelle
toerwagens, die op het 1100 meter lan-
ge parcours op het scherpst van de
snede zullen strijden.

In de avonduren is er m de feesttent
een optreden van de Canyon Drive
Band, de beste Rock Country formatie
in Nederland.

Veel 'convooien'in Zandvoort verwacht

Truckfestival grootser dan ooit
ren tot 12 jaar ƒ 10,-. Per dag is de
toegangsprijs ƒ12,50; kinderen ƒ7,50.
Het Truckstar Power Festival is een
evenement van Truckstar Internatio-
nal, het Circuit Zandvoort en de
Stichting Truck Power Festival. Het
evenement is mede mogelijk gemaakt
dankzij de medewerking van Jakobs
Shag, van Vliet Trucks en Fleetguard.

Eén van de geweldenaren tijdens het Truckstar Power Festival. De uit Amerika
geïmporteerde Peterbilt van Ad van Koeveringe is een kanshebber in de
truckrace.

show. Verder die ochtend de finales
slalom en acceleratie-remproef.

Rond het middaguur de landenwed-
strijd Nederland-België, zo snel moge-
lijk vier personenwagens op een auto-
transporter laden en weer lossen. Al-
tijd een spannend onderdeel is het
wielwisselen. Spectaculaire wissels
zorgen voor een opwindende sfeer op
en rond de racebaan.

De laatste drie uren van zondagmid-
dag 15 juni worden gevuld met truck-
races. Als eerste een denderende opleg-

gerrace met bekende Nederlandse au-
tocoureurs.. Daarna de finales om het
nationaal kampioenschap truckraces,
waaronder twee buitenlandse deelne-
mers uit Scandinavië die hoge ogen
gooien in de Europese truckraces.

De dag wordt om vijf uur besloten
met een defile van alle deelnemende
trucks op het circuit.

Voor dit voor Nederland unieke eve-
nement bedraagt de toegangsprijs
over twee dagen slechts ƒ 20,-; kinde-

De tweede dag
Zondag 15 juni starten 's morgens

tien uur de circuitaktiviteiten met de
truckersmarkt en de Mooiste Truck

Nog geen aangifte
opengebroken auto

ZANDVOORT - Tijdens het surveil-
leren op maandagochtend trof de poli-
tie op een parkeerplaats aan de Zand-
voortselaan een auto aan. De beide
linkerportieren stonden open en er lag
kleding naast het voertuig op de
grond.

Tijdens een inspectie bleek dat dat
het slot van de kofferbak was gefor-
ceerd en dat men geknoeid had aan
het contactslot.

De auto is meegenomen naar het
politiebureau, waar men alsnog wacht
op een aangifte van het misdrijf.

Rijwiel-vierdaagse in Haarlem
HAARLEM - De jaarlijkse Rijwiel

Avond Vierdaagse wordt dit jaar ge-
houden van 10 tot en met 13 juni.
Iedereen, jong en oud, kan hier aan
deelnemen. Men kan kiezen tussen de
afstanden 25 en 40 km per avond. De
start is in Clubhuis Geel Wit aan de
Van Oosten de Bruynstraat in Haar-
lem, elke avond tussen 18 en 19 uur.
Hier kan men zich eveneens voor dit
gebeuren laten inschrijven. Het in-
schrrjfgeld bedraagt ƒ 4,-. Na het vol-
brengen van de tochten ontvangt men
een fraaie medaille.

Men kan ook yoORINSCHRIJ-
VEN tot en met 6 juni. Het voordeel
hiervan is, dat men op de startavond
wat vlugger op de fiets zit, want dan
liggen uw papieren klaar. Mocht men
op één van de vier avonden verhinderd
zijn, dan bestaat de mogelijkheid deze
tocht op zondag 15 juni in te halen.
Nadere inlichtingen hierover kunt u
verkrijgen aan het startbureau. De or-
ganisatie en verzorging van dit jaar-
lijks weerkerend evenement is in han-

den van Bato en de toerclub „De Kam-
pioen", welke laatste voor het uitzet-
ten van de routes zorgdraagt.

Voor „pech onderweg" is hulp aan-
wezig, maar het is uiteraard aan te
bevelen uw fietb vooraf goed te contro-
leren, want deze ploeg kan natuurlijk
niet overal tegelijk zijn.

VOORINSCHRIJFADRESSEN:
VVV kantoor. Stationsplein, Haar-
lem; Schalkwijk: Fam. A. Meegdes,
Bernadottelaan 102, Haarlem; Oost:
Fam. G. Worp, de Genestetstraat 96.
Haarlem: Centrum/West: Fam. G.
Bouwer, Kopsstraat 14, Haarlem; Sig.
Mag. Groeneveldt, Oranjestraat 52,
Haarlem: Noord: Fam. P. Bos, Tugela-
straat 63, Haarlem; Fam. W. Goode,
Acaciastraat 15, Haarlem.

Mocht men nog nadere inlichtingen
wensen, dan kon contact worden opge-
nomen met mevrouw R. Vrolijk, Heus-
sensstraat 16, Haarlem, telefoon
264031, na 13 uur.

Schaakseizoen
afgesloten

ZANDVOORT - Het speelseizoen
van de Zandvoortse Schaakclub werd
onlangs afgesloten met een open
Zandvoorts snelschaak-kampioen-
schap voor Zandvoortse ingezetenen
en een prijsuitreiking voor de jeugdle-
den wegens hun prestaties in het
schaakseizoen 1985/1986.

In de openingstoespraak voor die
prijsuitreiking memoreerde de voor-
zitter van de Schaakclub de geweldige
steun die is ondervonden van het be-
stuurslid Ton van Kempen, die een
opleiding van de jeugd voor hun twee-
de diploma, het toren-diploma, ver-
zorgde met als resultaat 8 geslaagden
voor het examen dat door een KNSB-
official werd afgenomen. Verder werd
ook de sectretans van de club, Ruud
Schiltmeijer, m het zonnetje gezet we-
gens zijn vrijwel elke week verrichte
activiteiten zoals opvang, indeling, re-
sultatenuitwerking en stilte-maning
voor de schaak-jumoren.

De eerste plaatsen m de 2 groepen,
waarin dit jaar om de eer werd gestre-
den, met een beker voor de eerste 3 in
elke groep, werden ingenomen door:

12-jangen: 1. Dennis van der Mey-
den, 2. Laurens van de Ley, 3. Bouke
Velhnga, 4. Egbert Jongsma, 5. Serge
Meier.

9 tot 11-jarigen: 1. Ronald Roele, 10
jaar, 2. Nicolas Ruyer, 10 jaar, 3. Ha-
milton Caldwell, 9 jaar, 4. Tjalhng Ge-
rus, 10 jaar, 5. Sheila Meier, 10 jaar.

Vermeldenswaard is, dat de jeugd-
kampioen Dennis van der Meyden
niet alleen een goed schaker is maar
ook erg veel interesse heeft voor com-
puterkunde.

Bij het open Zandvoorts snelschaak-
kampioenschap werden de eerste
plaatsen bezet door: groep A: 1. O.
Cliteur, 2. A. van Kempen, 3. E. Geerts.

groep B: 1. W. Reijer, 2. L. Dikker, 3.
P. Meester.

In de interne competitie van het sei-
zoen 1985/1986 werd Olaf Cliteur met
ruime voorsprong clubkampioen, ge-
volgd door resp. J. G. ter Bruggen, E.
Geerts, D. van Elk en G. F. Twint.

GESLAAGD!
Bij de Rabobank

ligt een gratis Diplomap
voor je klaar!

Ben je geslaagd? Proficiat. Bij de Rabobank in je eigen
woonplaats ligt dan ook nog gratis een Diplomap voor je
klaar. Je moet natuurlijk wél je diploma meenemen. En bij
de Diplomap krijg je ook nog eens drie waardebonnen voor
een gratis kopie van je diploma. Voor als je gaat solliciteren
of wanneer je om andere redenen je diploma op moet sturen
of tonen.
Kom naar de Rabobank en we leggen je graag uit wat we je
nog meer te bieden hebben.

Rabobank
geld en goede raad

Te huur gevr. in Zandvoort of
omgeving.

BIJ voorkeur met recht van koop

VILLA OF HUIS
Gedacht wordt aan een periode van

3 tot 5 jaar.
Brieven onder nr 74479 bur. van dit blad.

Verse
Hollandse

ASPERGES
v. gratis
X geschild

AART VEER
Grote Krocht 25
Zandvoort,
tel. 14404

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oran|estr. 7 - Zandvoort
Te! 02507 - 1 23 27

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

,ELSE'Hondenkapsalon ,,i
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Molenaar

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 14090/14764 (vraag demonstratie)

MONTUREN EN ZONNEBRILLEN

!<?/ mu/t de C ftTI'f c7

OPTIEK SLINGER
gedipl. oogmeetkundige contactlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20a, Zandvoort
Tel. 02507-14395

Leverancier alle ziekenfondsen
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ZANDVOORT
Burg. Engelbertsstraat 21
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ZANDVOORT - De plannen
an de VVV uit Haarlem om te

, omen tot een Streek.VVV Zuid
• iennemerland waarbij Velzen en
andvoort onderdeel uitmaken'
a.n het 'hoofdkantoor' Haarlem
jken voorlopig niet haalbaar. De

• isie met de VVV's zoals door
laarlem werd voorgesteld ont-
;ioeten veel weerstand in Velzen

•n ook in Zandvoort staat men
liet te trappelen om 'de eigen
^entiteit op te geven' zegt voorzit-
?r van de Stichting VVV Zand-
oort, de heer Van Maris.

; Sinds enkele jaren fungeert de»
|treek-VVV Zuid Kennemerland.
jieze streek-VVV wordt gevormd door
e VVV-kantoren uit Haarlem, Zand-
bort en Velsen. De andere gemeenten
ji Zuid Kennemerland, Heemstede,
lloemendaal en Bennebroek hebben
een speciaal informatiepunt voor de
perist, zodat de belangen van deze ge-
'leenten gezamenlijk in de Streek
ïVV zijn ondergebracht. "Het werkt
oortreffelijk, maar om nu helemaal
3 fuseren, daar hebben wij, net als
'eisen overigens, wel problemen mee",
3gt voorzitter Van Maris. De fusie
ju resulteren in een samensmelting
an de drie VVV's, waarbij één mana-
:3r in Haarlem de leiding zou moeten
peren over de filialen Velsen en Zand-
port. Een verdere samensmelting
us, die niet enthousiast is ontvangen
por Velsen en waarvoor Zandvoort
bk weinig lijkt te voelen.

iever zelfstandig
i
Reeds geruime tijd worden in een
>genaamde 'structuurcommissie' de
isieplannen besproken en bestu-
;erd. In deze commissie hebben alle
ïelnemende VVV's zitting. Op de vo-
ge week gehouden vergadering werd
3kend dat noch de gemeente Velsen
och de plaatselijke VVV iets voelde
x)r de fusieplannen van grote broer
aarlem.

l Door de VVV uit Velsen werd een

Fusie lijkt voorlopig van de baan

VVV-Zandvoort wil eigen
identiteit niet verliezen

• De VVV in Zandvoort lijkt weinig te voelen voor een volledige fusie met de Streek VVV Zuid Kennemerland, in
tegendeel men wil het huidige kantoor en de bezetting handhaven. (ARCHIEFFOTO)

brief gezonden waarin wordt gesteld structuurcommissie Velsen niets voelt van de organisatie in samenwerkings-
dat naar aanleiding van de brief van voor de fusie. "Ondanks het feit dat er verband, zijn wij van mening dat de
23 april 1986 en het verslag van de grote voordelen bestaan op het vlak dienstverlening aan de eigen bevol-

king niet verloren mag gaan. Op
grond van de op stapel staande grote
veranderingen in de toeristische sec-
tor zijn wij van mening dat ons kan-
toor en de personele samenstelling
hiervan gehandhaafd dient te blij-
ven", aldus het schrijven.Met andere
woorden, Velsen wil wel participeren
in de Streek-VVV Zuid Kennemer-
land maar wil de eigen identiteit en
verworvenheden niet opgeven.

Eigen identiteit
Voorzitter Van Maris wil nog niet

het standpunt van de Stichting VVV
Zandvoort weergeven alvorens dit
door de afgevaardigde van de bad-
plaats op de vergadering van de Streek
VVV is verwoord. Wél wil hij kwijt dat
de mening van Zandvoort niet zoveel
afwijkt van die van Velsen. "Kijk het
biedt natuurlijk grote voordelen op
administratief terrein boekhoudtech-
nisch en ook op het gebied van de in-
formatica (computers). Daar staat te-
genover dat onze VVV is geént op de
Zandvoortse samenleving. Er bestaat
een uitstekend contact tussen onder-
nemers en gemeentebestuur, kijk al-
leen maar naar de diverse evenemen-
ten zoals die gezamenlijk in Zandvoort
worden georganiseerd. Zandvoort is
nu eenmaal een dorp, zeker in vergelij-
king met Haarlem. Daarom willen wij
graag onze identiteit bewaren en ik
ben bang dat dit moeilijk wordt wan-
neer je tot een fusie overgaat".

Evenals directeur Joosten van de
VVV IJmuiden - Velsen bevestigt hij
dat er verschillende convenanten zijn
opgesteld door de structuurcommissie
die de fusievoorstellen heeft bestu-
deerd. Of de Streek-VVV laten fuseren
met alleen de VVV-Haarlem, of het
min of meer handhaven van de huidi-
ge situatie, namelijk een Streek-VVV
met daarnaast een onafhankelijke
promotie van Velsen en Zandvoort.

Duidelijk komt wel naar voren dat
de kleine VVV's graag blijven samen-
werken in de Streek VVV Zuid Kenne-
merland, maar dat de eigen onafhan-
kely'kheid niet zal worden prijsgege-
ven.

Informatie-avonden voor
ondernemers worden herhaald

HAARLEM - Op dinsdag 2 sep-
tember wordt in het Concertge-
bouw in Haarlem een extra infor-
matie-avond gehouden door de
Kamer van Koophandel. Het on-
derwerp Ondernemen en Auto-
matiseren blijkt zoveel vragen op
te werpen dat een extra avond in
Haarlem wordt belegd.

Al eerder dit jaar werd door de Ka-
mer van Koophandel liet onderwerp
van de automatisering voor bedrijven
onder de aandacht van de onderne-
mers gebracht. De response bleek zo
groot, dat nu een herhaling hiervan
wordt gegeven.
De vraag of automatiseren m de be-
drijfsvoermg verbeterd kan worden,
kan niet simpel weg beantwoord wor-
den. Wel zal de ondernemer na de m-
formatie die op deze avond wordt ver-
strekt beter in staat zijn een gefun-
deerde afweging te maken.

Op 2 september wordt door mg. Teel-
en, cursusleider van de Teleac Com-
putercursus, een demonstratie met
toelichtingen gegeven over de auto-
matisenng. Door Gerard van den
Berg, of Dick Passchier, wordt gezorgd

dat een discussie op gang komt tussen
publiek en cursusleider. Er wordt een
iilm vertoond die vee! inzicht geeft
over het onderwerp en aan het einde
van de avond is er een onentatie-
markt. Daar kunnen de deelnemers
zelfstandig kennis maken met ver-
schillende apparatuur, programma-
tuur en de mogelijkheden voor hun
bedrijf.
"Wie die avond bezoekt ontdekt m een
paar uur tijd, dat een computer een
welkom hulpmiddel kan zijn, géén
wondermiddel", zegt de heer Brouwer
van de Haarlemse Kamer van Koop-
handel. Automatiseren is geen 'must'
is het thema van deze voorlichtings-
avond. Een ondernemer kan vaak zon-
der, maar een beslissing daarover
moet gefundeerd zijn. Het leggen van
dat fundament, daarin wil de voor-
lichtmgsavond voorzien. Inmiddels
werd in zevenentwintig steden een
dergelijke voorlichting gehouden.
Deze serie had zo'n groot succes, dat
werd besloten in september opnieuw
met deze voorlichting te starten.

Informatie over deze avonden is te ver-
knjgen bij de Kamer van Koophandel
in Haarlem, tel: 023-319017, de heren
Brouwer of Beers.

ADVERTENTIE

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool**
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894

Grote overdekte ri|baan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante pension
stalling, onze gedipl instrukteur heeft 25 jaar ervaring

• Door de commandant van
het stranddetachement,
Schilder, wordt de
aanwezigheid van het wrak
op het Noorderstrand met
bezorgdheid gade geslagen.
"Speciaal bij hoogwater is het
een levensgevaarlijk obstakel,
omdat het water het helemaal
bedekt. Daarom ben ik in
contact gebleven met het
Ministerie van WVC om te
vernemen wat men nu met die
oude schuit aan wil", vertelt
hij. Nu de leeftijd van het
wrak min of meer is
vastgesteld, waarschijnlijk
negentiende eeuws en dan nog
uit de tweede helft daarvan,
dus pak weg na 1850, is de
belangstelling van de
onderwater archeologische
dienst van het Rijk tot het
nulpunt gereduceerd.
• Daarom zal het wrak ook
niet geborgen worden door
dese dienst. Onder het motto
"Daarvan hebben wij er al
soveel" is het Rijk niet van
plan om geld te besteden aan
de berging ervan. Voor
zwemmers, surfers en seilers
is het gevaarte dat bij eb te
zien is een groot risisco. Over
een lengte van 12/13 meter en
een breedte van 5 meter steken
de ribben van het karkas
venijnig uit. Niet denkbeeldig

is het dat iemand zich eraan
verwond, een opengehaalde
zeilboot, surfplank, maar ook
lichamelijk letsel behoort tot
de mogelijkheden. Door het
stranddetachement is de
plaats waar het wrak sich
bevindt gemarkeerd -met drie
boeien, en is een
waarschuwingsbord op het
strand geplaatst.

• Helaas, twee van die boeien
zijn al verdwenen en daar
heeft de natuur niets mee te
maken. Besprekingen bij de
Dienst PW zijn nu gestart om
het wrak te bergen, waarbij
het Rijk kenbaar heeft
gemaakt dat zij wél
belangstelling heeft voor de
kiel. Maar ja, daarvoor bestaat
in Zandvoort ook
belangstelling, Het
Genootschap Oud Zandvoort,
De Wurf, de
Bomschuitenbouwclub,
allemaal verenigingen die
eveneens graag een stukje van
de schuit of de hele kiel tot
hun bezittingen willen
rekenen. Trouwens wat denkt
Uvan de Oudheidskamer in
het Cultureel Centrum? Met
interesse wordt door ons 'de
strijd om een stukje schuit'
gevolgd.

• Het Genootschap 'Oud
Zandvoort' heeft overigens
een verzoek ingediend bij de
Gemeente voor een bijdrage
van f. 2500,-inde
noodzakelijke
restauratiewerkzaamheden
aan de f Urn "Tussen Eb en
Vloed". Wanneer deze
Zandvoortse f Urn wordt
gerestaureerd moet een bedrag
van bijna f. 4500,- worden

betaald. Omdat het
gemeentebestuur van mening
is dat deze f Urn vanwege haar
volkskundige waarde
behouden moet blijven werd
voorgesteld een bedrag van f.
2213,- aan het Genootschap
beschikbaar te stellen. Alle
raadsleden gingen accoord,
zodat dit stukje historie voor
het nageslacht bewaard blijft.
• Ondanks het koude,
stormachtige weer blijkt
Tobber de laatste dagen
tevreden rond te stappen in
het dorpscentrum.
"Ja, misschien is het jou nog
niet opgevallen, maar het
dorpscentrum ziet er voor de
verandering schoner uit dan
voorgaande jaren. Ik heb geen
idee hoe dat komt, ook geen
zin om mij daarin te
verdiepen. Ik ben gewoon op
soek naar positief nieuws
gegaan en ziet, het lag gewoon
op straat.
• Tot onse schande moesten
wij bekennen dat het ons niet
opgevallen was, wij gaven de
schuld aan de wind die de
straten schoon blaast, maar
Tobber blijft beweren dat het

. extra veegbeurten zijn, en wij
zijn te beleefd om hem tegen te
spreken.
• "Wanneer jij toch zo in dat
dorpscentrum vertoeft,
misschien kun je even
informeren waarom wij nu al
weken tegen uitgebloeide
tulpenbollen aanstaren. Wij
willen niet vervelend doen
Tob, maar is het
bloembollenseizoen al niet al
lang over? Is het niet so dat
andere jaren de bollen gerooid
waren en er geraniums en

lobelia's en andere
zomerbloemen in die bakken
stonden? Was jij het niet die
ons vorig jaar zo enthousiast
attent maakte op de fraaie
bloemen bij binnenkomst in
de gemeente? Toen mopperde
jij over extra veegbeurten, nu
draaien wij de rollen maar
eens om. "Lieve Tobber waar
zijn toch al die bloemen
gebleven?"
• Tobber kneep z'n oogjes
dicht en ging beledigd uit het
raam staren. Maar ja wanneer
je dat doet op het
Gasthuisplein, dan springen
de uitgebloeide bloembakken
wel in het oog. Op een zeker
moment draaide hij zich om
en sprak de gedenkwaardige
woorden: "Je hebt gelijk, maar
ik zie ook iedere dag drie
vlaggen wapperen op het
Gasthuisplein. Dat was vorig
jaar toch wel even anders. Dit
jaar gaat Theo iedere dag deze
vlaggen even hijsen, en die
geven het plein toch een
levendiger aanzicht. Dat ze nu
precies wapperen boven die
uitgebloeide bloembakken, ja
dat is even pech hebben. Stil
ik weet wat je zeggen wil, wel
eens gehoord van een 'vlag op
een modderschuit?', en ik wil
geen variant horen van
'Vlaggen boven straten
overwoekerd met onkruid". De
gemeente moet zuinig doen,
wil je daar wel even aan
denken?

• Met een nijdig gezicht is hij
vertrokken.
Dit was het dan weer deze
week. De krant is klaar dus
voetjes op tafel...tot volgende
week.»

)e Vletterhof
uieuwe naam in
Josterduin
AERDENHOUT - Op woensdag

l juni zal in de nieuwe wijk 'Oos-
srduin' in Aerdenhout de naam
an het 'De Vletterhof' officieel
rorden onthuld. Dit gebeurt door
levrouw Van Maasbank-De
'letter in tegenwoordigheid van
•en aantal genodigden onderan-
ere burgemeester drs. G. Week-
out, om 16.15 uur.

Dr. A. Vletter was rector van het
kenner Lyceum in de periode
920-1947 en in de regio een zeer

dekraj
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• Rector dr A. de Vletter

vermaarde persoonlijkheid. Dr De
Vletter hield zich gedurende zijn
leven intensief bezig met de jeugd,
waarbij het accent meer op de op-
voeding dan het onderwijs werd
gelegd.

Voor Dr De Vletter diende de
school meer te zijn dan alleen een
onderwijsinstituut, het diende
een leefgemeenschap te worden
waar men ook z'n handen leerde
gebruiken, waar muziek werd ge-
maakt, waar sport en spel werden
bedreven, waar men er met elkaar
op uittrok, de natuur in of naar
musea. Een man met vooruitstre-
vende ideeën die niet altijd door
zijn medewerkers en de buitenwe-
reld werd begrepen en hem ridicu-
liseerde. Wat bijvoorbeeld het
Kennemer moest met een Mon-
tessori- en een IVO-afdeling en la-
ter ook nog met een Avio-afdeling
ontging de meeste leraren in die
jaren ten enenmale.

Dat De Vletters onderwijsi-
deeën weinig strookten met die
van de bezetter in de jaren 1940/45
was zowel hem als hen duidelijk.
Reeds in oktober 1940 werd hij op-
gepakt. Toen hij na jaren in mei
1945 uit ballingschap terugkeerde
bleek dat het schoolbestuur zrjn
wensen geuit bij zijn vertrek over
de waarneming van het rectoraat
volstrekt had genegeerd. Het re-
sultaat hiertvan was een breuk
met het schoolbestuur die nim-
mer meer werd gelijnd.

Nieuwe info-gids over Zandvoort
ZANDVOORT - Het college van B &

W maakt bekend dat medio februari
'87 een geheel bijgewerkte gemeente-
gids zal verschijnen. De gids, die een
looptijd heeft van twee jaar, zal in een
oplage van achtduizend exemplaren
gratis huis-aan-huis worden ver-
spreid.

Evenals in de vorige uitgaven wor-
den in deze editie gegevens gepubli-
ceerd met betrekking tot de gemeente,
het onderwijs en de instellingen op het
gebied van de gezondheidszorg, maat-
schappelijk en cultureel werk en
-sport. Alle plaatselijke verenigingen
zullen tevens worden vermeld. Boven-
dien geeft de gids de namen en adres-
sen van een aantal instellingen in an-
dere Zuid-Kennemer gemeenten, die
voor de Zandvoortse bevolking van be-
lang zijn.

De informatiegids wordt samenge-
steld door het gemeentebestuur in sa-
menwerking met de Uitgeversmaat-
schappij Suurland's Vademecum te
Eindhoven. Eventuele aanvullingen
en/of wijzigingen kunnen telefonisch
of schriftelijk worden ingediend bij
Bureau Burgerzaken van de gemeen-
te. Schoolstraat 6, tel. 14841. Ook vere-
nigingen of instellingen, die tot dusver
niet stonden vermeld, kunnen zich
wenden tot bovenstaand adres.

Voor ondernemers bestaat de moge-
lijkheid zich via reclame in de gemeen-
tegids te presenteren. Een medewerker
van Suurland's Vademecum neemt
binnenkort hierover contact op met de
bedrijven. Aangeraden wordt om de
acquisiteur, die de advertentie voor de
gemeentegids komt opnemen, te ver-
zoeken een verklaring van de gemeen-
te te tonen.

Wisselbeker blijft in Casino Z'voort

Bartender Teuwen wint finale
competitie cocktail-mixen

ZANDVOORT - Opnieuw heeft
een medewerker van Casino
Zandvoort de wisselbeker gewon-
nen die voor de derde maal werd
uitgeloofd voor de meest perfecte
cocktail, zodat dit trofee nu per-
manent in Zandvoort blijft. "Het
drankje 'Miami Vice', bedacht
door de Zandvoprter R.P.M. Teu-
wen, smaakt prima en voldoet aan
alle gestelde eisen", zo was de jury
van mening tijdens de finale, die
op vrijdag 30 mei werd gehouden.

De Nationale Stichting Casinospe-
len is drie jaar geleden begonnen met
het organiseren van zowel een cock-
tail- als een longdrinkcompetitie.
Sponsor en mede-organisator daarbij
is de Heineken Groep. Het doel van de
wedstrijden is zowel de bartenders te
motiveren om nieuwe drankjes te be-
denken, als het onderlinge contact en
samenwerking tussen de diverse vesti-
gingen van de stichting te bevorderen.
Scheveningen was de eerste plaats
waar de wedstrijden werden gehou-
den. Valkenburg de tweede en deze
maal was Zandvoort aan de beurt,
waarbij de uitstekende organisatie
voornamelijk in handen was van de
Chef Algemene Zaken, de heer J.J. Ie
Feber.

Aan de finale waren twee voorron-
den vooraf gegaan, waaraan werd
deelgenomen door 36 man. Uiteinde-
lijk bleven er tien bartenders over.
Twee deelnemers plaatsten zich voor
zowel de cocktail- als de longdrink-
competitie. Drie medewerkers van het
Casino Zandvoort behoorden tot de fi-
nalisten: J. van Marrelo (tweede), H.
Wisman (vierde) en de uiteindelijke
prijswinnaar R.P.M. Teuwen.

De jury voorgezeten door de heer Z.
Steiner, directeur van de Casinospe-
len en verder bestaande uit twee me-
dewerkers van Heineken, een casino-
medewerkster en twee leden van de
Nederlandse Bartendersclub, testten
de drankjes tijdens de voorronden en
de finale. De leden van de jury zaten
met hun rug naar de deelnemers, na-
men één slok van de feestelijk uitzien-
de brouwsel en aten vervolgens een
stukje stokbrood teneinde in staat te
zijn het volgende mengsel naar waar-
de te kunnen schatten.

De deelnemende bartenders hadden
voorafgaand aan de wedstrijden, hun
recepten ingestuurd. Deze maal was
het hoofdbestanddeel Baccardi-rum.
De recepten werden beoordeeld op pro-
dukten, versierselen en het zich hou-
den aan de voorschriften. De winnen-
de cocktail "Miami Vice" bestaat uit 30
cc rum en verder Blue Curcao, ci-
troensap, ananassiroop en jus d'oran-

•Prijswinnaar Teuwen in actie achter de bar in Casino Zandvoort, tijdens de
finale om de wisselbeker. Fo'oBeriott
ge, hetgeen een "Middellandse zee-
kleur" (groen-blauw) tot resultaat
heeft.

Prijswinnaar Teuwen vertelt dat hij
in zijn huis in Zandvoort een volledig
ingerichte mini-bar heeft, waar hij
naar hartelust experimenteert. "Ik
heb in totaal vijf verschillende drank-
jes gemixed voordat ik tot de winnende
cocktail kwam. De Blue Curacao zorgt
voor de "zee-kleur", de sinaasappel
neutraliseert de alcohol, de ananas
geeft de "body" en de citroen de frisse
smaak. Het is de bedoeling de juiste
balans tussen de verschillende mgre-
diènten te vinden. De Zandvoortse
bartenders hebben het goed gedaan

Muziek en theater rond
het leven van Handel

HAARLEM - Onder het motto
"Happy with Handel presenteert het
Muziekcentrum Zuid-Kennemrland
een muziek- en theaterstuk rond het
leven van G.F. Handel. Er zal door
diverse ensembles in het stuk worden
gespeeld en gezongen. De uitvoering
wordt gehouden op zondag 8 juni van-
af 14.30 uur in het Concertgebouw te
Haarlem.

Uitgangspunt voor de uitvoering
vormen de gebeurtenissen die de vie-
renzeventig-jarige componist gedu-
rende zijn leven heeft meegemaakt. De
muziek wordt ten gehore gebracht
door een kamerorkest, een koor, een
synthesizergroep, een big band, een
blokfluitensemble en het Jeugd en
Muziekcentrum Orkest. Delen uit de
bekende werken als Messiah en Wa-
termusic, maar ook minder bekende
opera's, cantates, f uneral anthems en
klavierwerken zijn in dit muziek-the-
aterstuk te beluisteren.

Tijdens de thriller-achtige opvoe-
ring komt Handel letterlijk weer tot
leven en ontdekt dat hij begraven ligt
naast Charles Dickens, hetgeen leidt
tot prachtige confrontaties. Beide
maestro's leveren commentaar op scé-
nes uit Handel's leven, ieder vanuit
hun eigen gezichtspunt.
Bijvoorbeeld wanneer straatmuzikan-
ten het feest van de koning komen
verstoren wil Handel hen wegjagen,

terwijl Dickens het voor ze opneemt.
Verder neemt Handel op toneel een
uitdaging aan van Scarlatti om een
improvisatiewedstrijd te houden. Dit
leidt tot een duel tussen beide virtuo-
zen waarbij zij worden aangevuurd
door hun aanbidsters. In een andere
scène wordt duidelijk dat Handel kor-
te metten maakte met de prima don-
na's van zijn tijd die al te lastig wer-
den. Men laat zien hoe Handel stiekem
's nachts moest oefenen omdat hij van
zijn vader geen muzikant mocht wor-
den. Deze situatie wordt op het toneel
tot in het heden doorgetrokken, omdat
er ook nu nog steeds kinderen zijn voor
wie het niet makkelijk is om de muziek
te maken die zij graag willen spelen.
Aan het eind van het stuk keren Han-
del en Dickens op spectaculaire wijze
terug in het graf.

Kaarten voor de voorstelling zijn
verkrijgbaar aan de kassa van het
Concertgebouw. De toegangsprijs be-
draagt vijf gulden. Men kan hiervoor

terecht van maandag tot en met zater-
dag tussen 10.00 tot 15.00 uur en op
zondag van 12.00 tot 15.00. Telefonisch
reserveren op 023-320994. maandag tot
en met zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur
en op zondag van 13.00 tot 15.00 uur.

tijdens de wedstrijden: mijn collega
Van Marrelo is het eerste jaar de win-
naar geweest bij de longdrink-compe-
titie en tweede bij de cocktaüs en ik
eindigde met mijn cocktails ook iedere
keer bij de finalisten. Er waren dit jaar
weer vijf Zandvoorters bij de eind-
competitie. Het is erg leuk om mee te
doen, het bevordert de beroepseer, de
creativiteit en de onderlinge samen-
werking," zegt de enthousiaste Zand-
voorter.

Het winnende drankje zal een
maandlang op de menukaarten bij alle
casino's prijken, vergezeld van een
foto van de prijswinnaar. Buiten de
wisselbeker heeft hrj ook een geheel
verzorgd weekend gewonnen.

Onder de aanwezigen bevond zich
ondermeer de heer Conijn, directeur
van de koksschool "De Kogge". Leden
van deze school dienden de lunch op
die na de prijsuitreiking plaats vond.
nadat deze door de kok de heer Mole-
ma voortreffelijk was geprepareerd
De directie van het Casino is van plan
om. ter gelegenheid van haar tien-ja-
rig bestaan in het najaar, ook een "bri-
gade-competitie" te houden. In het
vakjargon staat het woord brigade
voor keuken en de winnende maaltijd
zal tegen een "populaire prijs" te be-
stellen zijn in alle casino's.

Door Mr. Y.H.M.N. Folmer. alge-
meen directeur van Gedistilleerd en
Wijngroep Nederland b.v. werd de wis-
selbeker overhandigd. Hij hield een
toespraak waarbij hij de nadruk legde
op het belang van dit soort evenemen-
ten. die een lans breken voor gedistil-
leerde dranken. "Ik hoop dat jenever
volgend jaar aan de beurt is", ver-
klaarde hij. "Want. zoals u allen heeft
kunnen lezen, deze drank raakt tegen-
woordig meer en meer op de achter-
grond. U bent in staat om de nationale
dranken een "lift" te geven zodat zij
niet aan de aandacht ontsnappen
vanwege alle reclame door grote bui-
tenlandse maatschappijen," aldus de
heer Polmer.
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BLOEMENHUIS

J. BLUYSDe specialist
in al UW Haltestraat 65 -Zandvoort

btoemwerken Tel. i 20 60
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HALTESTRAAT 12 - TEL

Cordon bleu
100 gr.

Biefstuk
250 gr.

Cornedbeef
100 gr.

Vleessalade
100 gr.

Rosbief
100 gr.

Lever
100 gr.

Pekelvlees
100 gr.

Ham
150 gr.

12616

1,79
7,25
1,75
1,20
2,95
1,65
1,95
2,25

Genieten op 'n Gazelle
Trimmen en toeren op een fiets kan het toppunt van
plezier zijn. Maar dan moet u wel een fiets hebben die
in topconditie verkeert. Dus een Gazelle.

Keuze uit 23 Gazelle modellen
Er zijn Gazelle sportfietsen, trimfietsen, toerfietsen,
racefietsen, familiefietsen en jeugdfietsen in diverse
variaties. En veel framehoogten en frametypen.
Hoe veelomvattend
uw wenslijstje ook
is . . . wij adviseren
u graag. /
Verwen u zelf v>
met een Gazelle

UITGESLAPEN MENSEN
KUNNEN VOORTREFFELIJK UIT DE VOETEN

MET AL DIE
INTERESSANTE AANBIEDINGEN
DIE ZE NU AL BIJ ONS VINDEN!

WIELERSPORT

PETER VERSTEEGE
Haltestraat 31, Zandvoort

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:

023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-18225

Stichting

„WERKPLAATS NIEUW-UNICUM
Zandvoortselaan 165
ZANDVOORT

Op KORTE TERMIJN willen we in kontakt komen met enkele

OPROEPKRACHTEN
die ons assisteren bij diverse HORECA-WERKZAAMHEDEN.

Werktijden: ma t.m. vrij van 8.00 tot 15.30 u. en eventueel de
weekends.

Bel 02507-16977 voor inlichtingen en maak met de heer R. Joosten een af-
spraak.

^

ZOMERPLANTEN voor TUIN en BALKÓN
Kom bij ons om
zelf uw
plantenbakken
te vullen.

Kwekerij
P. van Kleeft

Van Stolbergweg 1,®
Zandvoort - Tel. 17093 i

Groot assortiment o.a. PETUNIA,
AFRIKANEN, BEGONIA, BALSEMIENEN e.d.

GERANIUMS hangend en staand.
Div. soorten BLOEM- EN BALKONBAKKEN
Bemesting POKON, WOLF, ASF en GARDEN A
Kamerplanten, gereedschappen, tuinartikelen,
vaste planten in pot.
Geënte komkommers, aubergine, meloenen,
paprika's, tomaten, groente, planten enz.

Met een Micro komt u onder de mensen

Yi 2O5 Junior voor
2O5 -per maand.

Peugeot introduceert de jongste uitvoe- ij|̂ > De sterke kwaliteiten van de 205 uitgebreid prijs ongeveer éénderde deel: f6.250,-. Daarvoor
ring van een sterk nummer: de 205 Junior. met een aantal plezierige extra's tegen een aantrekke- kunt u natuurlijk ook de inruilwaarde van uw hui-

Dat de 205 de exponent van „dynamisch lijkeprijs.Urijdt'malvoorfl6.920,-(incl.afleverings- dige auto gebruiken.
op weg" is, ervaren dagelijks al meer dan l miljoen kosten) en als u snel bent, kunt u zelfs nog gebruik Vervolgens betaalt u gedurende 48 maanden
automobilisten in heel Europa. maken van ons unieke financieringsaanbod*: f205,- per maand, waarbij de effectieve rente

De 205Juniorlegt daar nog'n schepje boven- 'n 205 Junior voor f 205,-per maand. omgerekend op jaarbasis 10,9% bedraagt (die rente
op: extra vlot aangekleed, voor 'n uitgeklede prijs. Dat werkt als volgt u betaalt van de nieuw- is trouwens fiscaal aftrekbaar!) Na vier jaar is er

nog zo'n f4.000,- te betalen.

Jong stel
zoekt

WOON-
RUIMTE

Tel.:
023-242781

Hollandse

ASPERGES
gratis
geschild

AART VEER
Grote Krocht 25
Zandvoort,
tel. 14404

BROODJE
BURGER
mini broodjeszaak -
maxi beleg
Ook voor lunchpakketten
en salades
WEEKAANBIEDING

BROODJE KNAKWORST ƒ 3,50
+ glas melk
- open van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag en

zaterdag tot 03.00 uur 's nachts
- dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4 - TEL. 18789

Vruchtengebak met
verse vruchten

by R. v.d. Werft
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

U kunt dan drie dingen doen:
de rest in één keer betalen, de lening ver-
lengen óf de 205 Junior inruilen voor een
nieuwe.

Dit zijn de extra's van de 2O5 Junior.
De drièdeurs Peugeot 205Junior met

'n pittige schone motor van 1.124 cm', heeft
'n top van 142 kilometers per uur en 'n verras-
send laag benzineverbruik: bij 90 km/u con-
stant slechts l liter op 23,2 kilometer.*

Hij is leverbaar in wit, donkerblauw
of tegen meerprijs in grijs metaallak en heeft
de volgende extra's:

- Striping in de modekleuren rood/blauw/
groen op zijkanten

- Junior-kleurlogo in de sicrstukken op de
achterstijlen

- Full cover aërodynamischc wielplatcn
- Chique chroomstrips in de bumpers
-Zwarte sierplaat op achterklep
-Junior kleurlogo op achterklep
- Vlotte eigentijdse jeans bekleding, ook op de

hoofdsteunen en deurpanelen
- Luxe donkerblauwe moquette bekleding op

vloer en bagageafdckplaat
- Inbouwvoorziening voor radio en luid-

speakers
- Zwarte antenne
- Verstelbare rugleuningen vóór
- Binncnspiegel met dag/nacht stand.

Dat laatste kan een goed plan zijn,
want u hebt alle kans dat uw 'Junior' nog
lang geen 'senior' is en nog meer oplevert
dan die restbetaling. 'n Prima manier
om 4 jaar lang plezierig te rijden. Dat geldt
overigens voor alle 3 O uitvoeringen van het
sterke nummer. Wat let u om 'ns bij ons te
komen kijken?

* Deze aanbieding geldt tot 30 juni
1986. De lening wordt verstrekt door
Peugot Talbot Financiering onder de
gebruikelijke voorwaarden van een huur-
koopovereenkomst

• 4k • *tfh m 4^

PRIJ7XN ZIJN INCLUSIEF BTW. AfLEVERINGSKOSTEN l 42 5,-.
WIJZIGINGEN VOORBEIIOUDHN! PELIGCOT TALBOT l MSF,

DIRECT LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE I'RIJS.
TIJDELIJK VANAF f450,- I'ER MAAND (EXCL. BTW).

»I5EN/.INEVERBRUIK(ECE NORM A 70): BIJ 120 KM/LI CONSTANT
l Ol' 17,2 EN IN STADSVERKEER l Ol' 17,2.

jï» -«Vm Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

/ SCHILDERWERK
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

"Telefoon 15186

Fa. Gansner & Co,
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Gevraagd:

VAKANTIE-BEZORGER
ochtendblad Volkskrant,
Trouw, A.D. Periode eind juni
begin aug.

Tel. 18351, vr. naar h r Steen.

csu
Schoonmaak Efficiency B.V.

vraagt

NETTE PART-TIME
SCHOONMAKERS M/V

voor diverse objekten in Zandvoort
Tevens vragen wij

OPROEPKRACHTEN M/V
Uw reaktie zien wij met belangstelling tegemoet
op tel. nr. 071-124875.
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Ojngelukken tijdens
niotorraces

ZAND VOORT - Drie mensen Z3jn
gewond geraakt tijdens de motorraces,
die op zondag 25 mei werden gehou-
den. Het eerste ongeluk gebeurde toen
een 36-jarige inwoner van Zoetermeer
tussen de posten 3a en 4 van de baan
raakte en daardoor ten val kwam. De
man die een aantal schaafwonden en
een hersenschudding opliep, is per
ambulance overgebracht naar het Eli-
zabeth Gasthuis.

Enige tijd later viel een inwoner van
Rhenen van zijn motor doordat hij de
Tarzanbocht nam met een te hoge
snelheid. Deze man is met een boven-
beenf ractuur vervoerd per ambulance
naar het Marinehospitaal. Ook een 26-
jarige Amsterdammer kwam ten val
tijdens de motorraces. Dit ongeluk ge-
beurde ter hoogte van post 9. De man
liep een onderarmfractuur op en zei
zelf een arts te zullen bezoeken.

Vissers vangen bot
ZANDVOORT - Ongeveer veertien

leden van de "Zandvoortse Zeevisvere-
niging", namen op zaterdagavond 31
mei deel aan een strand wedstrijd, die
werd gehouden op het Noorderstrand.

Na zo'n drie uur te hebben gevist,
had men gezamenlijk in totaal circa
tien kilo vis aan de haak geslagen. De
buit bestond voornamelijk uit bot en
paling.

De heer C. Of fenberg kwam als win-
naar uit de strijd. R. v.d. Fange werd
tweede en K. Blom eindigde op de der-
de 'plaats.

De volgende vis wedstrijd vindt
plaats op zaterdag 7 juni vanaf 20.00
uur, eveneens op het Noorderstrand.

ZHC softbaltoernooi uitstekende promotie
ZANDVOORT - Het eerste sof t-

baltoernooi van de ZHC is een
grandioos succes geworden. Mede
door het uitstekende weer, goede
softbal en de vele positieve reac-'
ties van meespelende verenigin-
gen kan de ZHC-sof tbal terugzien
op een geweldige promotiedag
voor deze sport. Het organisatie--
comité, Joyce van Toornburg,
Chiel en Irene Koel, had een ne-
gental verenigingen uit de regio
Haarlem uitgenodigd en die kwa-
men tot aantrekkelijk softbal.

Op het Duintjesveld werden acht-
tien wedstrijden afgewerkt, die onder
leiding stonden van de scheidsrechters
Harm de Ponkert, Ton Tijssen, Hans
Dol, Mike Fancher, Frans v.d. Haak,
v.d. Laan en Cor Stam. De teams wa-
ren verdeeld in drie poules en speelden
drie wedstrijden wat gebruikelijk is in
het softbal.

Bij de dames kon door het schitte-
rende pitcherwerk van Jolanda Kuin
en catcherwerk van Joyce van Toorn-
burg de ZHC l een sterke verdediging
vormen. Bij softbal komt het niet al-
leen aan op de pitcher en de catcher
doch deze moeten kunnen vertrouwen
op een goed verre veld en een alert
reagerend infield, die de bal op de juis-
te manier moeten verwerken. Jolanda
Kuin zorgde er voor dat vanaf de pit-
cherplaat 12 slagmensen met drie slag
uit gingen. In deze poule startte
Hoofddorp met een nieuw team en dat
kwam ook tot uiting in het uiteindelij-
ke resultaat. De ZHC dames behaal-
den een eerste plaats door Spaarnwou-
de 5 en Pinguins 4 achter zich te laten.
Hoofddorp 4 eindigde als laatste.

In poule B heeft het tweede dames-
team wat slechter gescoord. In dit
team zaten nogal wat nieuwe leden
zodat de ervaring ontbrak om het eer-
ste team te evenaren. Ook waren de
tegenstanders te sterk. Toch kwam
ZHC 2 tot een 7-3 overwinning op
Kennemerland wat opmerkelijk ge-
noemd mag worden. In de competitie
speelt de ZHC 2 zeer goed en van de vijf
gespeelde wedstrijden zijn er vier over-
tuigend gewonnen.

In poule C trad het herenteam van
ZHC incompleet aan. Rob Landman
speelde niet vanwege een gebroken
vinger en de gebroeders Paul en Hans
Mulder waren afwezig en werden
daardoor vervangen. Tegen het sterk
spelende EHS, Terrasvogels en Opel
Nicols had ZHC geen schijn van kans.
Er kunnen dan ook nog enkele heren-
leden bij de ZHC gebruikt worden. Te-
gen Opel Nicols werd prima tegen-
stand geboden. In een eerdere oefen-
wedstrijd werd met 34-5 verloren maar
nu bleek een duidelijke vooruitgang
bewerkstelligd gezien de slechts 12-3
nederlaag.

Het toernooi werd gespeeld om ten
eerste het softbal meer bekendheid te
geven en ten tweede om te oefenen
voor de competitie. De softbalclub
draait geheel zelfstandig alleen is er
nog niet sprake van een daadwerkelijk
zelfstandige vereniging. Dat gaat
hoogstwaarschijnlijk volgend jaar ge-
beuren. Het geheel nieuwe bestuur
wilde het dit jaar nog aanzien, maar de
groei is er in de vereniging. Ook dit
toernooi leverde weer enige nieuwe le-
den op. Het toernooi werd besloten met
de prijsuitreiking door organisator
Chiel Koel. Inlichtingen over de soft-

balvereniging kunnen verkregen wor-
den bij Chiel Koel, telefoon 13966 of
Jacqueline Sterrenburg, telefoon 023-
28200.

Eindstanden. Poule A: 1. ZHC l 6
pnt.; 2. Spaarnwoude 5 4 pnt.; 3. Pin-
guins 4 2 pnt.; 4. Hoofddorp 4 O pnt.
Poule B: 1. Kennemerland 5 4 pnt.; 2.

Terrasvogels 4 pnt.; 3. Schoten 3 2 pnt.;
4. ZHC 2 2 pnt. Poule C: 1. EHS 6 pnt.;
2. Opel Nicols 4 pnt.; 3. Terrasvogels 2
pnt.; 4. ZHC O pnt.

Cor Stam is te laat om de Nicols honkloper uit te tikken. Henri van Elk houdt de situatie in het oog.
Foto Dick Loenen

Zaalvoetbaltoernooi vordert
.ZANDVOORT - De helft van

het Zandvoortmeeuwen zaalvoet-
baltoernooi zit er op en er is een
duidelijk teken in de strijd. On-
danks de wereldkampioenschap-
pen voetbal op de televisie, is de
organisatie niet ontevreden over
het bezoekersaantal. In de voora-
vond is het rustig doch bij de laat-
ste -wedstrijden stroomt de zaal
meestal goed vol. In vele partijen
is goed zaalvoetbal te zien doch
soms wordt er te hard gespeeld
met onnodige botsingen.

Een plaats in de finale lijkt in de
eerste divisie A weggelegd voor Pim
Janssen en Marcel Schoorl. Pim Jans-
sen kwam tot een 2-2 gelijkspel tegen
Peter Korver en een 2-1 zege op Hong
Köng, dat daardoor kansloos is. Mar-
cel Schoorl behaalde een prima over-
winning op St. Tropez met 6-3 en volgt
op de tweede plaats. St. Tropez ver-
speelde bovendien een belangrijk punt
tegen HB Alarm (2-2), maar heeft nog
een klein kansje.

In de eerste divisie B veel spanning
en nog vele kanshebbers. Ondanks
twee gelijke spelen, tegen Smit 1-1 en
tegen Drommel BM 2-2, gaat Stam
Fashion aan de leiding met acht pun-
ten. In een goede maar te harde partij
zegevierde De Klikspaan met 6-3 over
Nike. De kampioen van vorig jaar is
daardoor vrijwel uitgeschakeld. De
Klikspaan verloor eerder met 3-2 van
Drommel maar is tweede. Drommel
volgt door de resultaten van deze week
goed en heeft mogelijkheden. Die zijn
er ook nog voor Cecils dat Smit geen

kans gaf, 5-1.

Voor Play In en Bloemen van Baekel
gaat het zeer voor de wind in de tweede
klasse A. Beiden bleven voor de vierde
maal ongeslagen. Play In versloeg
achtereenvolgens Geerling met 4-2 en
Dubrovnik met 6-1 en Van Baekel
deed dat tegen Rinko met 4-2. Op de
loer ligt Luykx dat geen moeite had
met Dubrovnik, 7-3.

In 2 B herstelde Nihot zich dermate
goed dat de kansen gekeerd zijn. Na
twee nederlagen volgde drie overwin-
ningen op rij. D VS verloor met 3-2,
Luiten was kansloos met 7-3 en de
koploper Turn Turn was eveneens niet
opgewassen tegen Nihot en ging met
5-3 ten onder. Aan de leiding gaat nu
het zeer sterke Reprox dat REA met 4-
2 versloeg en uitschakelde. Goede za-
ken deed tevens TZB/Sport Cup door
REA met 4-2 te verslaan en is nog niet
kansloos.

Of het nu veteranen of recreanten
zijn in de derde klasse A heeft Banana
vet. geen enkele moeite met de tegen-
partij. Na vier wedstrijden een nog
ongeslagen Banana dat met 5-4 won
van Lippies. De Puur vet. liep tegen de
eerste nederlaag op en wel met 2-1 van
Lippies. Toch blijft dit team in de race
evenals Lippies. In de andere klasse
meer strijd en spanning en daardoor
meerdere kanshebbers. De twee teams
zonder puntverlies, York en Prix
d'Ami kwamen tegen elkaar uit en
hielden het op een 3-3 gelijkspel en
gaan aan de kop. York zegevierde bo-
vendien over Weyers met 4-1, dat na
een goede start geheel terugvalt. The
Hairshop wacht op een misstap van

beide concurrenten. Eetcafé werd met
4-2 opzij gezet.

De komende week zullen waar-
schijnlijk de eerste finalisten zich
plaatsen en gezien het onderstaande
programma kunnen er nog spannende
partijen gevolgd worden.

Donderdag: 18.45 uur Reprox-DVS;
19.30 uur De Puur vet.-Nihot vet. 20.15
uur The Hairshop vet.-York vet.; 21.00
uur Dubrovnik-Aleichem Boys; 21.45
uur M. Schoorl Bloemenkiosk-Textli-
te; 22.30 uur Stam Fashion-'t Hemel-
tje.

Vrijdag: 18.45 uur Dry Works vet-
Banana vet.; 19.30 uur Auto Verstee-
ge-REA; 20.15 uur Eetcafé-Sports Cup
Recrea; 21.00 uur Rabbel Boys-Lip-
pies; 21.45 uur Pim Janssen-St. Tro-
pez; 22.30 uur Drommel BM-Aurora.

Maandag: 18.45 uur Turn Tum-
REA; 19.30 uur Rabbel Boys-Nihot
vet.; 20.15 uur Prix d'Ami-Sports Cup
Recrea; 21.00 uur Rinko-Play In; 21.45
uur Peter Korver Sport-De Puur;
22.30 uur Nike Sportshop-Cecils.

Dinsdag: 18.45 uur Lippies-Bluys
Nederland; 19.30 uur Luiten BV-DVS;
20.15 uur TZB Sports Cup-Reprox;
21.00 uur Scandals-Geerling Was-
straat; 21.45 uur De Klikspaan-Auro-
ra; 22.30 uur HB Alarm-Hong Kong.

Woensdag: 18.45 uur Eetcafé-Prix
d'Ami; 19.30 uur Pim Janssen Olds-
York; 20.15 uur Banana vet.-De Puur
vet.; 21.00 uur Bloemen Van Baekel-
Aleichem Boys; 21.45 uur Nike-Drom-
mel BM; 22.30 uur Pim Janssen-Text-
lite.

De Smit doelman redt en de aanvallers van Cecils gaan teleurgesteld terug. Foto Dick Loenen

ZANDVOORT - Het afgelopen
weekend hebben de AFAFA-kickbok-
s>ers grote winst geboekt in Frankrijk.
Op uitnodiging van de Franse kick-
boxing bond, vertrok een negentallig
equipe onder leiding van coach Peter
Koopman naar Lille om daar strijd te
leveren tegen de gastheren. De Zand-
Voortse boksers waren het hoofdpro-
Sramma van een avond, welke bijzon-
oer goed georganiseerd was.

Onder de luide klanken van „Roc-
ky" was het Nihat Cakir die de spits
afbeet. Na het teken „fight" van de
scheidsrechter, was het Nihat, die on-
Oijddellijk een keiharde low-kick
Plaatste op het been van zijn tegen-
stander Decroix. Deze was duidelijk
Verrast door de snelle actie en rte
klucht, zodat, hij terug in zijn hoek
tuimelde. Zijn poging om hieruit van-
öaan te komen werd door Nihat teniet
gedaan met een regen van slagen. De
scheidsrechter sprong er tussen. De-
croix kreeg acht tellen. Nadat het ge-
vecht werd vervolgd werd de Frans-
ttian getroffen door twee razend snelle
trappen op het hoofd gevolgd door
linkse en rechtse hoeken. Knock out.
Winnaar werd Nihat in nog geen hal-
ve minuut. Koopman gaf zij n vechters

l

Kickboksers
winnen in
Lille

de opdracht om toch maar zo veel mo-
gelijk de drie ronden vol te maken en
vooral mooie dingen te laten zien. An-
dreas Moesa moest het opnemen tegen
de Fransman Seydi, een tegenstander
met veel inzet. Dit gevecht ging An-
dreas bijzonder goed af en vooral in de
momenten waar het op boksen aan
kwam, was Andreas de betere. Pas in
de laatste ronde gooide Andreas alle
remmen los en joeg zijn opponent voor
zich uit. Een uitstekend gevecht.

Om Anes Soekhai van repliek te die-
nen, was in het Franse equipe de in-
ternationaal vermaarde B-vechter
Boyard opgenomen. Al in de eerste
ronde had de Fransman door, dat het
geen verstandige zaak was om het risi-
co te lopen door één van Anes vuisten
te worden getroffen. Zijn handen hield

hij dan ook steeds dicht bij zijn hoofd
en hij nam regelmatig zijn toevlucht
tot afklemmen. Anes bediende zich
van het spectaculaire werk, zoals ge-
sprongen trappen en knieën, achter-
waartse low-kicks en draaitrappen.
De derde ronde was voor Anes het mo-
ment om uit te pakken met stoten en
Boyard letterlijk alle hoeken te laten
zien. Als toegift lanceerde Anes 10 se-
conden voor de gong zijn rolkick, die zo
snel ging dat slechts enkelen hem ge-
zien zullen hebben. Boyard verloor. De
laatste partij is voor Moestafa Ceyran
die het op moet nemen tegen de plaat-
selijke favoriet Dias. Dias wist zich
staande te houden. Moestafa bouwde
zijn partij rustig op met aanvallen
naar de benen en naar het hoofd. Dias
probeerde alles te doen om de eer van
Frankrijk nog te redden en nam daar-
bij onnodige risico's. Herhaaldelijk
werd hij door M. Ceyran getroffen
door aanvallen, die eigenlijk alleen in
een training of demonstratie thuisho-
ren. Net als Andreas begon Ceyran in
deze ronde met zijn offensief. Vooral
de benen van Dias moesten het ontgel-
den. Hij moet blij zijn geweest dat de
bel ging, maar teleurgesteld dat hij dit
Zandvoorts geweld niet heeft kunnen
stoppen.

TZB naar Spanje
ZANDVOORT - Op dit mo-

ment veel zaalvoetbal dicht bij
huis, doch er zijn een aantal voet-
ballers die het verder op gaan
zoeken om daar een toernooi af te
werken. Zo'n tweehonderd en
vijftig zaalvoetballers vertrekken
vrijdag naar Spnaje om aldaar
een toernooi te spelen. Onder dat
aantal is een Zandvoortse vereni-
ging en wel TZB.

Het gebeuren wordt georgani-
seerd door Carillon Boys uit Be-
verwijk en maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag
wordt gespeeld in een sporthal in
Lloret de Mar. Veertien teams ko-
mende uit diverse steden uit Ne-
derland komen in het veld. De
verrichtingen van TZB zullen we
in de gaten houden en vermelden
in een volgende uitgave.

Kampioenschap
en degradatie
bij Tennis

ZANDVOORT - Het afgelopen
weekeinde zijn bij de Tennisclub
Zandvoort historische resultaten ge-
boekt. Het Heren I team behaalde het
kampioenschap, evenals het eerste
jeugdteam. Doch het eerste team ver-
loor van Jaagpad met 0-8 en degra-
deerde.
De overige uitslagen zijn:
Z"voort 2 - Reo 1: 6-2
Oegstgeest l - Z'voort 3: 5-3
Boekhorst l - Z'voort 4: 4-4
J.Mozaiek 8 - Z'voort 5: 7-1
Qui Vive l - Z'voort 6: 6-2
Verlies voor bijna alle teams, behalve
het vierde.
Heren 2 - won van Vijfhuizen met 5-1,
evenals de beide jeugdteams. De kam-
pioensploeg won van Brederode met 7-
1 en het tweede team eveneens met 7-1
van Bakkum .

Bos en Staal te snel
ZANDVOORT - De afgelopen

weekend gehouden Prindle Point
Regatta vanaf het zuiderstrand
zijn goede en spannende wedstrij-
den geworden. De Watersportver-
eniging Zandvoort had vijf man-
ches gepland en die konden alle
gevaren worden. Vooral zaterdag
was het geweldig zeilweer en het
was daarom jammer dat in totaal
maar vierentwintig boten aan de
start kwamen, verdeeld over driei
klassen. ' [

Ondanks dat weinig aantal deelne-'
mers, toch gave zeilsport vanaf het
Zandvoortse strand. De meest fanatie-
ke en ook betere zeilers waren present
en zorgden voor een geslaagde wed-
strijd. Oorzaak van het kleine deelne-
mersveld waren de slechte weersbe-
richten van een dag eerder, doch aan
de kust bleek het prima te zijn.

In de Prindle 16 waren het Bulthuis
en De Knegt uit Amsterdam die beslag
legden op de eerste plaats. Goed voor
de dag kwamen Maarten Deutekom
en Jeroen Koolhaas, die ondanks pech
op een fraaie tweede plaats eindigden,
voor Bartels en Termaat uit IJmu-
dien.

In de Prindle 18 geen verrassing
daar het Zandvoortse duo René Bos en
Rogier Staal hun klasse toonden. In
alle vijf manches waren de Zandvoor-
ters veruit de snelste en het optreden
belooft veel voor de komende wedstrij-
den zowel nationaal als internatio-
naal. Rinze van der Schuit en Ytse
van Es uit Heerenveen werden vijf-
maal tweede en dus ook tweede in het
totaal klassement. Van der Haak en
Van der Meer konden dit geweld niet
bijbenen en eindigden als derde.

In de Prindle 19 een strijd die zeer de
moeite waard was. De Rotterdammers
Goud en Groeneveld hadden grote
moeite om de Zandvoorters Gerard
Loos en Serge Schuurman voor te blij-

ven. Tussen dit tweetal telkens boeien-
de gevechten waarbij weinig kracht-
verschil te zien was. De eerstkomende
wedstrijd is op 21 en 22 juni ter gele-
genheid van het twintigjarig bestaan
van de Watersportvereniging Zand-
voort een clubwedstrijd wordt gehou-
den.

Jeugd in het
voorprogramma

ZANDVOORT - Op dmsdaga-
vond viel het jongste zaalvoetbal-
team Zandvoortmeeuwen, de D-l,
de eer te beurt om een voorwed-
stnjd te spelen tijdens het grote
zaalvoetbaltoernooi, dat wordt
gehouden in de Pelhkaanhal. De
strijd moest worden aangebonden
met de D-l van de zaalvoetclub
DSC '74. De Zandvoortse jonge-
tjes toonden het publiek dat ze
niet voor niets zowel de competi-
tie, de beker, als het onlangs ge-
houden toernooi hadden gewon-
nen en versloegen hun tegen-
standers met 4-0.

Twee doelpunten werden ge-
maakt door Maarten Vis, die
hiermee zijn toch al hoge doelge-
middelde van het afgelopen sei-
zoen nog eens extra opvijzelde. De
overige twee punten werden ge-
scoord door Robin Keiler en Ma-
thijs van der Brink.

Mathijs van der Brink, Duncan
Bloem, Robin Keiler, Niels Meij-
er. Robbert Mettes, Mark Mola-
nus, Dennis van Noord en Maar-
ten Vis, allen in de leeftijd tussen
de tien en de twaalf jaar, sloten op
deze wijze een indrukwekkend
seizoen af. "Ik heb van ze geno-
ten," vertelt hun trotse coach
Dick van der Brink. "Het zijn
stuk voor stuk allemaal talentjes
die goed hun best doen. Zelf heb
ik er ook een hoop plezier aan
beleefd, het was leuk om ze te mo-
gen begeleiden."

Hoofdmoot van deze avond
vormde de demonstratiewedstrijd
tussen de A-jumoren van de afde-
ling Haarlem, die dit jaar kam-
pioen van Nederland zijn gewor-
den en de All Stars, een selectie
van nationale zaalvoetballers.
Voorzitter Nijboer van ZVM hul-
digde met zichtbaar genoegen de
jeugdkampioenen Bas Heino,
Henry Marcelle, Remko van
Lent, Dennis Keunig, Ivar Steen
en keeper Chris Astma, omdat
deze spelers met uitzondering
van de keeper, allen afkomstig
zijn van "zijn" Zandvoortmeeu-
wen.

Clubraces
ZANDVOORT - Zondag 8 juni

wordt de vierde ronde verreden voor
het Nederlands autorensport-kampi-
oenschap. De Nederlandse Autoren-
sport Vereniging organiseert trainin-
gen én races op een dag. Deze vorm
van clubraces op het 4252 meter lange
Circuit Zandvoort garandeert het pu-
bliek een flitsend autosportprogram-
ma. Maar liefst acht races waaronder
twee wedstrijden met Engelse race-
klassen, de MG's en de Pre'74, die spe-

ciaal voor een ronde van hun kampi-
oenschap de Noordzee oversteken.

Naast een ronde om de Toyota Cup
waar ongetwijfeld de spetters weer van
af vliegen en autosport laat zien in op-
tima forma, zijn er verder nog races
met formule Fords 1600 en 2000,
Sports 2000, produktietoerwagens en
supertoerwagens. De trainingen be-
ginnen zondagmiddag 8 juni om half
een, terwijl de races een aanvang zul-
len nemen om half drie. Zij duren tot
zes uur.

ADVERTENTIE

FIETSTOCHTEN
IN

NOORD-HOLLAND
BENOORDEN HET IJ

(52 beschreven fietstochten met 4 stafkaarten)

Prijs ƒ 19,50

Weer of geen weer, ook dit jaar
kunt u weer volop fietsen in uw
omgeving met behulp van deze
zojuist verschenen map.

Ook deze map is tot stand gekomen
door samenwerking van Het Parool
en de diverse Weekmedia-uitgaven
met uitgeverij Dwarssfap.

Wegens groot succes in 1985 is tevens een herdruk
verschenen van de map „FIETSTOCHTEN IN DE WIJDE
OMGEVING VAN AMSTERDAM".

De prijs van deze map is eveneens ƒ 19,50.

Beide mappen zijn te koop bij alle kantoren
van Het Parool en Weekmedia in en om
Amsterdam.

Racefans door pech achtervolgd
ZANDVOORT - Het had zo mooi

kunnen zijn, de speciale reis die een
viertal Zandvoorters naar de US
maakte om de 500 mij Is race van India-
napolis eens een keer zelf te beleven.
Echter wat nog nooit gebeurde, ge-
beurde op 25 mei 1986. Door regen
werd de race een dag uitgesteld, op
maandag opnieuw regen en opnieuw
uitstel. De volgende datum die werd
geprikt was dinsdag 27 mei. maar ook
dit ging niet door. De reden hiervan
was dat de televisiemaatschappij ABC
die de rechten heeft en deze race voor
het eerst in de 75-jarige geschiedenis
zou uitzenden, hiervoor geen zendtijd
op dinsdag over had. Het werd dus
zondag l juni en dat was voor de vier
Zandvoorters, Dirk Buwalda, Eric van
der Storm. Boudy Loogman en Jaap
Willemsen echt te laat om de race
waarvan ze zich zoveel hadden voorge-
steld mee te maken.

"Het begon al met pech, zes uur ver-
traging op Schiphol met de Martin Air
vlucht, het verkeerde hotel bleek ge-
boekt en ook met de huurauto was iets
niet in orde. Wij wilden Jan Lammers
en Arie Luijendijk zien rijden. Arie be-
haalde vorig jaar als nieuweling een
zevende plaats in deze race. In een veld
van zo'n dikke dertig deelnemers een
geweldig resultaat een knappe presta-
tie", vertelt Dirk Buwalda.

Op zondag vertrok het viertal enthou-
siast naar de racebaan. "Ongelooflijk

daar zaten zo'n tweehonderdvijftig-
duizend man. plus op het middenveld
no§; eens honderdduizend. Je weet niet
watje ziet, Trouwen de bolides ook, dat
zijn racemonsters wanneer je die de
pits ziet uitrollen. Er worden daar op
die baan van vier kilometer met vier
linkse bochten snelheden bereikt die je
niet voor mogelijk houdt. 350 km/uur,
dat betekent tweeënveertig seconden
per ronde, dat is dertig seconden snel-
ler dan in Zandvoort. Alles kan in
Amerika. De Indianapolis-race is uit-
gegroeid tot een begrip, een instituut
bijna. Weet je dat de race begonnen
wordt met een gebed uitgesproken
door een dominee die vraagt of God de
renners wil beschermen ? Daarna
klinken de historische woorden "Gen-
tlemen start your engines" Helaas
voor ons geen gebed en geen histori-
sche woorden, want donderdag moes-
ten wij weer terug zijn. Overigens heb-
ben wij erg veel plezier beleefd aan dat
racecircus want dat is het wel. De
mensen boeken al eenjaar van tevoren
hun plaatsen. Deze race wordt ook ge-
bruikt als ontmoetingsplaats van
vrienden, dan wordt er bijgepraat en
gedronken, wat dat betreft kunnen die
Amerikanen er wat van".

Overigens werd Arie Luijendijk dit
jaar vijftiende in de uitgestelde race
die nu afgelopen zondag werd verre-
den. Door een spin werd zijn auto be-
schadigd en kon hij de race niet uitrij-,
den. Jan Lammers reed niet mee.
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P»0 geeft
ioncerten
HAARLEM - Op maandag 16, dins-

ag 17 en woensdag 18 juni houdt het
oordhollands Philharmoniosch Or-
est vanaf 20.00 uur een serie Wijk-
Micerten. Er is een programma sa-
lengesteld waarbij verschillende in-
;rumenten van het symfonie-orkest
ïurtelings aan bod komen, hoewel de
schikbare podia te klein zijn om hel
;hele orkest te ontvangen.

Informatie en plaatsbewijzen voor
et concert op maandag 16 juni vanaf

lrlirvr,eden verkrijgbaar bij de Rabobank,
llllUIlchotersingenl 131, tel. 274275, de

lutsspaarbank, Santpoorterstraat 40,
beperkte *• 276605, Fa.J. de Ruijter, Van Osta-
se markt estraat 14, tel. 250452 en Hobbyscoop,

met nam
ïk.

5 junior

bek:
i op
jel n

Vl]S

Idtaanstraat 31, tel. 272709. Voor het
i bedoplcDncert °P dinsdag 17 juni kan men op

h jezelf de dag terecht tussen 10.00 en
m.1-flo in de Recreatiezaal van het Ver-

leeghuis Zuiderhout, Beelslaan 9 en
oor het concert op woensdag 18 juni:

ift is de p deze dag tussen 10.00 en 11.00 uur in
i van de e Recreatiezaal van het Reinalda-
rsche&t "is. L- Springerlaan l. De kaarten

on tevens verkrijgbaar op de dag van
et concert aan de zaal of kerk vanaf
0.00 uur.

bouwt it Het programma van de inmiddels
., zwar £|-aditioneel geworden serie wykcon-
leurtjt s. Jrten wordt geopend met de Petite

ymphonie pour Neuf Instruments a
s in dr efent van Charles Genoud, waarin de
vern: -jomponist laat horen hoe negen blaas-
is e l istrumenten samen een levendige en

leürrijke muziek kunnen brengen.
Js, contrast speelt de solo-cellist van
et NPO Wout van Wilgenburg het
ello Concert nr. 14 van Vivaldi dat
ateert uit 1720. De heer van Wllgen-
brg speelt op een prachtig antiek Ita-
aans instrument. De delen zijn Alle-

Ie nieu- Andante en Allegro.
lenging; Het concert wordt besloten met de
zal m-jjjfde Symfonie van Schubert, ge-

icf t eenpeeld door een klein-symfonisch deel
'jjf jaar&n het orkest onder leiding van de
moeter^ge, maar talentvolle dirigent Ro-
idering1110 Kieft-

oumoeïJitstapjes voor
Kouderen
ijn van
ïmeen- ZANDVOORT - Op dinsdag 24 juni

rordt door de Algemene Nederlandse
5ond voor Ouderen (ANBO) afdeling
;andvoort een dagtrip gemaakt. Deze
oert de deelnemers naar de Mooker

j fertrek om 08.30 uur van het Ge-
TI T neenschapshuis. Via Harmelen,
•*• Maasbommel en Berg en Dal naar
itoten^ioon op Zand. Om ongeveer 21.00 uur
t/m l^orden de deelnemers in Zandvoort
e au1xpru** verwacht.
JX djipderweg wordt twee maal koffie ge-

' ".ronken niet gebak, is er een koffieta-
,e r1 2! en een diner. In de middaguren is
er ko-e koffiestop voor eigen rekening.

er-mo-)e kosten van dit dagje uit bedragen f.
n 9544,-- per persoon.
Itwerpischrijvingen: Op vrijdag 13 juni
onder-M 14.00-16.00 uur in het Gemeen-

j ah het einde van augustus (25 au-
^istus/5 september) wordt een grote
Eis naar Mellau gemaakt. Er zijn nog
nkele plaatsen beschikbaar. Wie zich

.JU opgeven of nadere inlichtingen
'jenst kan zich in verbinding stellen
het mevrouw Van Vlieland, tel: 18327.

Wan bestolen
het station

ZANDVOORT - Zaterdagmiddag is
p het station een man bestolen. De
edupeerde kwam hiervan enige tijd
iter aangifte doen op het bureau.

De man vertelde dat men hem zijn
itotoestel, walkman en zijn polstas
aarin zich 264 gulden bevond, had
ntfutseld. De politie heeft tot nu toe
een nadere aanwijzingen omtrent de
eroving.

5':

Mannenkoor biedt genoeglijke avond
ZANDVOORT - Vooral het elan

waarmee het Zandvoorts Man-
nenkoor vrijdag zijn programma
presenteerde, bracht het publiek
tot groot enthousiasme. Werden
de ernstige liederen ook ernstig en
ingetogen gebracht, bij de humo-
ristische nummers maakten de
heren een wat baldadige indruk.
Ze hadden er duidelijk plezier in.
Misschien omdat ze nu bewezen
dat ze ook zonder professionele
hulp een compleet programma
kunnen brengen. Het concert, dat
plaats vond in de Hervormde
Kerk, was het eerste dat volledig
door eigen leden werd verzorgd.

Vorig jaar nog waren Marco Bakker
en andere solisten ingehuurd voor het
'zwaardere werk'. Een nadeel hiervan
is dat het koor toch enigzins op de
achtergrond gedrongen wordt. Daar-
naast blijft het natuurlijk een uitda-
ging om zelf de moeilijke stukken te
proberen. Het afgelopen jaar zijn er -
in overleg met dirigent Dico van Put-
ten - uit eigen gelederen enkele solis-
ten geselecteerd. Van Putten: "Ik laat
hen in het begin wel ruimte voor eigen
interpretatie. Je kunt bijvoorbeeld
niet verwachten dat iemand die pas
met solo-zingen begint, bij elke noot
het juiste volume gebruikt. Maar met
wat extra oefenen kunnen zij al een
heel eind komen."

Onafhankelijk
Secretaris Ruud Schiltmeyer zegt

dat het koor volledig onafhankelijk wil
zijn. "Onafhankelijk van subsidies,
maar ook van prominente musici. En
daarvoor is er enthousiasme genoeg.
Het enige waaraan we ons gebonden
hebben is het Koninklijk Nederlands
Zangers Verbond, de grootste bond
van mannenkoren in Nederland. Dat
geeft weinig verplichtingen en veel
voordelen. De bond heeft een biblio-
theek met ongeveer 3000 nummers,
waaruit we gratis kunnen lenen." Het
aantal leden van het Zandvoorts Man-
nenkoor is sinds vorig jaar september
flink toegenomen. Toen ongeveer vijf-
tig, nu ruim tachtig leden. Het streven
is om volgend jaar september, als het
koor vijf jaar bestaat, het aantal van
100 bereikt te hebben.
Schiltmeyer: "Dat lukt waarschijnlijk
wel. Onlangs op een congres van het
Verbond hebben we gemerkt dat we er
eigenlijk heel goed voor staan. De
meeste koren kampen met een terug-
loop van het ledenaantal. Maar bij ons
komen steeds meer nieuwe mensen, we
hebben een gevarieerd programma en

de sfeer is leuk. Bovendien worden de
concerten goed bezocht. We hebben
ook eigenlijk geen 'publiek', de mensen
horen er gewoon bij. Ze vormen in feite
onze achterban."

Concert
Vrijdag dus het eerste concert zon-

der hulp van 'dure' solisten. Vanaf de
preekstoel verwelkomde voorzitter
Van den Berg het aanwezige publiek,
maar ook de ongeveer zesendertig aan
huis gekluisterde luisteraars die via
een speciale telefoonverbinding het
concert konden volgen. Hij was blij
met de opkomst van zoveel toehoor-
ders, vooral ook omdat het koor bij zijn
groei af en toe een 'klankbord' nodig
heeft.
Het concert ving aan met 'Hodie
Christus natus est', een lied van de
zestiende-eeuwse componist Palestri-
na; een vroege vorm van de meerstem-
mige muziek. Ook composities van
Diepenbrock en Benet werden op bij-
na professionele wijze door het voltal-
lige koor ten gehore gebracht. Daarna
vertolkte Cees Versteege, de enige bas-
solist, met zijn diepe, warme stem de

Aria van Sarastro, uit 'Die Zauberflö-
te' van W.A. Mozart. Bij het program-
ma-onderdeel 'Russische Melodieën'
kwamen Gunther Schulte en Jan
Klabau als solist naar voren. Bariton
Schulte in 'Die zwolf Rauber' van
Chigaroff als roverhoofdman, begeleid
door een neuriënd koor, met 'in de ver-
te' op de achtergrond tenor Rob Duis-
terhof. Een indrukwekkend geheel.
Tenor Jan Klabau, pas sinds een half
jaar lid van een koor, debuteerde in
het 'Wolgalied' van Djesachar als so-
list. Het programma van het eerste
gedeelte werd afgesloten met het 'Pla-
tofflied' van Djesachar. Voor het koor
lastig om in te studeren, maar voor het
publiek een succesnummer. Het dyna-
mische lied, waarbij de tenoren de me-
lodie, en de bassen bijna aaneengeslo-
ten Tisja-Tisja-Tisja zongen, hetgeen
ongeveer overkwam als Fietse-Fietse-
Fietse, wekte veel hilariteit bij het pu-
bliek. Een luide kreet aan het eind van
dit vrolijke nummer, luidde de pauze
in.

Het programma na de koffie gaf een
solo-optreden van tenor Rob Duister-
hof in 'Jeruzalem' van componist
Adams. Daarna trad een dubbelkwar-

tet op, bestaande uit Ton Kaspers,
Hans Paap, Ted Serné, Jacques Ver-
steege en enkele van de eerder ge-
noemde solisten. Zij zongen onder an-
dere 'Summertime' van Gershwin en
'Smiles' van Roberts, een prima ver-
tolking van een technisch erg moeilijk
'close harmony' lied.
Het concert werd afgesloten met 'De
Spijskaart' van de negentiende-eeuw-
se componist Zollner. Met dit lied,
waarin 'Johan' aan 'Meneer' het
menu vertelt, werden de braadwor-
sten, rijstebrij met kip, biefstukken en
gevulde duiven 'de zaal ingeslingerd'.
Het gevolg was een staande ovatie van
het publiek.
Daarmee was het echter nog niet af ge-
lopen. Voor een samenzang van koor
en het publiek was in het programma-
boekje een canon opgenomen. Ditmaal
werden twee pogingen van de toehoor-
ders om het er zingend goed af te bren-
gen, beloond met een luid en enthou-
siast applaus van het koor.
Met het samen zingen van het Zand-
voorts Volkslied werd het feestelijke
concert besloten.

J.K.

Het Zandvoorts Mannenkoor, sinds deze foto werd gemaakt, behoorlijk in aantal toegenomen, zoals bleek tijdens het
jaarlijkse concert voor het thuisfront. (ARCHIEFFOTOJ

Beeckestijn Pop '86
IJMUIDEN - Op zaterdag 14

juni vindt het jaarlijkse gratis toe-
gankelijke popfestival van Stich-
ting Beeckestijn Pop plaats. Deze
achtste editie presenteert een
aantal topbands uit het Neder-
landse clubcircuit: Fatal Flowers,
Claw Boys Claw, De Dijk en I've
got the bullets; het programma
wordt aangevuld met twee regio-
nale acts The Jinx en Savra.

Beeckestijn Pop'86 speelt zich af op
een veld van het lommerrijke landgoed
Beeckestijn in Velsen, nabij de Velser-
tunnel. De bands spelen tussen 13.00
uur en plm. 21.00 uur en de program-
mavolgorde is:

13.00 uur: The Jinx uit IJmuiden.
zorgt voor een daverende opening van
Beeckestijn Pop 86.

14.15 uur: Fatal Flowers bestaat
sinds begin '85, maar heeft m die korte
;ijd al heel wat sporten van de muzika-
le ladder beklommen.

15.45 uur: Savra heeft als thuisbasis
de Popbunker in IJmuiden en daar
schaaft men aan het eigenhandig ge-
schreven repertoire.

17.00 uur: Claw Boys Claw hebben in
de ruim twee jaar van hun bestaan
een reputatie opgebouwd die tot over
de grenzen reikt. De korte, energieke
songs waarmee de groep blijk geeft
voeling te hebben met de roots van
rock 'n roll voltrokken zich in een idi-
oom met elementen uit trashrock, de
ssychobilly en heavy metal.

18.30 uur: De Dijk is niet gebroken,
maar heeft weerstand geboden na het

ten ondergaan van de Nederlandstah-
ge golf. Eind 1981 werd De Dijk gefor^,-
meerd met professionele ambities. In- C
middels heeft de groep drie elpees op'.
haar naam staan alsmede een rijtje •
hits. „Bloedend hart" uit 1982, „Slow-'"
motion" ('83), „Elke keer" ('84) en „Bin- '*
nen zonder kloppen" ('85).

Februari '86 verscheen het album [
„Elke dag een nieuwe hoed."

20.00 uur: I've got the bullets, de re- •
velatie van de Grote Prijs van Neder- 'r
land. In december '85 was de finale van ..
de Grote Prijs. I've got the bullets werd
derde. Daarna gaat het hard met deze „
Rotterdamse formatie die uit negen .
personen bestaat. Heel veel optredens "
(gemiddeld 12 per maand), radio-opna- '
me, ook t.v. en een platencontract bij" -."
CBS. In april verscheen het eerste vi- •',
nylprodukt, de single „In the middle of '.
the night", een potentiële hit." „Een t'
groep met enorme talenten. En die ge- '*
bruiken ze ook, in gestructureerde, (.
swingende muziek. „<

**
Stichting Beeckestijn Pop biedt al '*

dit fraais aan en houdt de toegang ,<
gratis. »•

Via verschillende verkooppunten ,'"
kan de hongerige bezoeker de maag »»
vullen met allerlei etenswaren en de *'
dorstige kan zich verkwikken met fris- „"
drank, bier of wijn. 't

De hoofdingang van het festivalter- *
rein is gelegen aan de Rijksweg te Vel- j
sen, bij Huize Beeckestijn. Fietsers en !

voetgangers kunnen ook via Driehuis. J
aan het einde van de P.C. Hooftlaan, t
het terrein bereiken. Beeckestijn Pop !

86 is zowel per bus als per trein te f
bereiken. ,

Buslijnen 70 (zowel uit Haarlem als
IJmuiden) tot halte Vondellaan in
Driehuis: lijn 74 en 75 (vanuit Bever-
wrjk) tot halte park Velserbeek, waar
ook lijn 82 (vanuit Amsterdam) stopt,
per trein tot station Driehuis-Zuid.
Borden verwijzen de festivalgangers
naar een van de beide ingangen.

Jeugd op bezoek
bij de ouderen

ZANDVOORT - Op maandagmid-
dag 9 juni zal door leerlingen van de
Van Heuven Goedhartschool voor be-~
woners van het Huis m de Duinen, de
musical 'Spionnen in het Circus' wor-
den opgevoerd.

Deze musical is door de leerlingen in-
gestudeerd voor de afscheidsavond op
11 juni die op school wordt gegeven.
Met groot enthousiasme wordt door de
leerlingen gewerkt aan deze premiere
van 'hun' musical.

Een groeizame meimaand
Mei 1986 heeft ons in vrij gro-

te mate voorzien van aangenaam
weer, waarbij de zon zich vaak
heeft laten zien. Toch nam de
bloeimaand met een koudegolfje
afscheid van ons, zodat de over-
gang van de laatste lentemaand
naar de eerste zomermaand zich
niet onder de beste weersomstan-
digheden heeft voltrokken. De
wind zat een paar dagen in de
onsympathieke noordhoek en dat
betekende geen hogere middag-
temperaturen bij ons dan 16 a 17
graden. Wellicht is het in sommi-
ge huizen niet zonder centrale
verwarming, gashaard of open
houtvuur gegaan en zal menig
visser 's ochtends een dikke trui
hebben aangehad. Het zegt toch
ook wel iets: minima tussen fjlk en
8'/fe gr.C. en vorige week zaterdag,
op de laatste meidag, zelfs een mi-
nimumtemperatuur in Mij-
drecht van slechts 4,4 gr.C., de
laagste waarde van de maand.

Het dieptepunt van de kou leek
begin deze maand wel gepasseerd,
maar een echte temperatuurstij-
ging tot zomerse waarden zat er
vooralsnog niet in. Het warmste
begin van juni viel in 1947, het
jaar van de fantastische zomer,
toen onafgebroken vier tropische
dagen voorkwamen met 30 tot 32
gr. C. Uniek voor Nederland.
Maar ook in recentere jaren zijn
in de eerste junidagen tropische
uitschieters geweest en dan den-
ken we met name aan de 33,5 gr.
C. op 3 juni 1982 te Eelde.

En nu de temperatuurscores
van de afgelopen meimaand. Op
ons station Zandvoort was deze
maand twee graden warmer dan
normaal. Er werd een gemiddelde
dagelijkse maximumtempera-
tuur berekend van 19,4 g.C. (nor-
maal 17 gr.) en de gemiddelde mi-
nimumtemperatuur was 9,6 gr.
C. (normaal 8 gr.). Op twaalf da-

Terrassen
Op het terras kan men 's middags al

terecht. Men heeft er een aardig uit-
zicht op het Dorpsplein. Van der Lee:
„We willen graag uitbreiden met ter-
rassen aan de overkant. Zo wordt het
plein meer benut en daardoor een stuk
gezelliger. Het is eigenlijk allemaal al
rond, we wachten alleen nog op de ver-
gunning. Maar die is onderweg. We
willen nu ook proberen die oude mu-
ziektent weer terug te krijgen op het
plein. Dat geeft natuurlijk helemaal
veel sfeer."

HET WEER

door Paul Dekkers

gen konden we een temperatuur
boven de twintig graden noteren,
zogeheten warme dagen, dat is
het dubbele van normaal. Als
contrast roepen we in herinne-
ring de meimaand van 1983, toen
het kwik pas op de allerlaatste
dag boven de twintig graden reik-
te.

Wat de neerslag betreft was
mei met 60 mm in Zandvoort iets
natter dan het gemiddelde aan-
geeft (50 mm). Vrijwel alle neer-

Faces gokt met het terras vooral op
strandverlaters die ergens nog wat
willen drinken. Deze bezoekers kun-
nen dan later, elders in het dorp, gaan
eten, en daarna eventueel terugkomen
voor een bezoekje aan de discotheek
Faces wil onderdeel zijn van een uitge
breid keuzepakket met eet-, dans- en
andere uitgaansgelegenheden in
Zandvoort. Voor de Zandvoorters
maar ook voor mensen uit de regio en
Amsterdam. „Zandvoort moet de con
currentie met Amsterdam weer aan
kunnen."

slag viel uit buien. Te zamen met
de hoge temperaturen en de over-
vloedige zonneschijn zorgde dat
voor een bijzonder groeizame
meimaand. Vooral aan het begin
van de maand met tot twee keer
toe 27 graden, zagen we de natuur
een ware groeiexplosie onder-
gaan.

Solomoneilanden
Een paar weken geleden wer-

den de Solomoneilanden getrof-
fen door een zware cycloon. Er
vielen tientallen slachtoffers en
ruim Vi> van de in totaal 250.000
inwoners werd dakloos. De enor-
me omvang van de schade bleek
o.m. uit de tv-journaalbeelden.
De cycloon Namu, die hier ver-
antwoordelijk voor was, raasde
met snelheden tot 184 km per uur
over de eilandenketen. Vermoe-
delijk zullen velen voorheen nog
nimmer van deze eilanden heb-
ben gehoord en zodoende van hun
bestaan niet hebben afgeweten.
Daarom hier wat gegevens.

De Solomonarchipel bestaat
uit tien grote vulkanische en vier
kleinere groepen eilanden die
zich over een lengte van circa 800
km uitstrekken in de westelijke
Stille (nou ja stille...) Oceaan,
ten oosten van Nieuw-Guinea en
op ongeveer 1600 km ten noord-
oosten v'an Australië. De opper-
vlakte bedraagt bijna 30.000 vier-
kante kilometer, daarmede zijn ze
iets kleiner dan Nederland. De
ruige en bergachtige eilanden be-
reiken hun grootste hoogte (2331
meter) op Guadalcanal. op welk
eiland de hoofdstad Honiara is
gelegen. De hier voorkomende re-
genwouden, alsook rivieren her-
bergen nog een groot aantal wilde
dieren, zoals krokodillen en slan-
gen.

Er heerst een heet en regenach-
tig equatoriaal klimaat. De grote
hitte wordt echter gematigd door
de vaak sterk waaiende zuidoost-
passaat. De temperaturen liggen
het gehele jaar door pp een con-
stant niveau van 30 a 31 graden

Noordzee Festival Qeenie

t De terrassen van Faces zijn vanaf 12.00 uur geopend. Fo'o Berlolt

ZANDVOORT - De horecake-
eh Klikspaan-Cecils-Scandals is
portgeleden uitgebreid. Bijna 250
nensen kunnen nu 's avonds hun
'ertier zoeken in een nieuwe dis-
:otheek op het Gasthuisplein.
Vlaar „Faces" richt zich niet al-
een op het publiek dat tot in de
cleine uurtjes wil swingen; er is
;en terras, waar al vanaf twaalf
lür 's middags koffie en drankjes
vorden geserveerd.

Rob van der Lee runt de nieuwe dis-
;o Menigeen zal hem nog wel kennen
ut de tijd dat hij in de Klikspaan
verkte. „We zijn hier wel flink bezig
;eweest," zegt Van der Lee. „Vroeger
at hier l'Auberge, maar daarvan is
liets meer terug te vinden; het enige
lat we tijdens de verbouwing hebben
aten staan, zijn de muren. Het is to-
a%l veranderd van binnen."

Wat het meest opvalt bij het betre-
leh van de grote, overwegend donker-

bruin gekleurde ruimte, is de lange
bar langs de rechterwand. Behalve
drankjes worden hier ook kleine
snacks geserveerd, zoals hotdogs, piz-
za s en hamburgers.

Aan het eind van deze bar bevindt
zich een ruime dansvloer. De muziek,
waarvoor een vaste discjockey is aan-
getrokken, gaat hier vergezeld van vi-
deobeelden die vertoond worden op
een scherm van bijna vijfentwintig
vierkante meter. Wat betreft het mu-
zikale genre, geldt het principe: de
muziek is zuiver voor de gezelligheid
en moet daarom aangepast worden
aan het publiek. Als er op zaterdag-
avond bij voorbeeld meer jonge men-
sen komen, zal er meer discomuziek
gedraaid worden.

Zowel jong als oud is welkom, maar
de bezoeker moet wel minstens 18 jaar
zvjn. in het hoogseizoen moet ƒ 2,50 en-
treegeJd betaald worden, tijdens de
rest van het jaar is de toegang gratis.

De discotheek is geopend van negen
uur s avonds tot drie uur 's nachts.

ZAND VOORT - Het is bijna een
jaarlijkse terugkerende traditie
dat Restaurant 'Queenie' eind
mei/begin juni speciale avonden
organiseert rond het fenomeen
'Noordzee Festival'. Het festival,
dat ook dit jaar werd gehouden,
stond ditmaal in het teken van de
nieuwe haring. Gastronpmie Van
Houten was er namelijk in ge-
slaagd enkele vaatjes haring aan
de haven te bemachtigen.

Deze lekkernij werd pp een bijzonde-
re wijze op 3 en 4 juni aan de gasten
gepresenteerd. De haring werd het
hoogtepunt van een uit diverse vis-
soorten samengesteld warm en koud
buffet en salades. "Hoewel een verge-
lijking niet helemaal op z'n plaats is,
doet de haringrace mij denken aan de
Beaujolais primeur, die ook ieder jaar
met veel moeite en energie over de
grens wordt gebracht. Gelukkig is
Vlaggetjesdag en de haringrace een

puur Hollandse aangelegenheid waa
wij graag op inhaken" vertelt restau
rateur Van Houten.

Overigens pleegt de eigenaar van
Restaurant 'Queenie' zijn gasten re-
gelmatig te verrassen. Zo werd de laat-
ste twee zaterdagen in mei een Zomer
Festival gehouden. Een speciaal voor-
jaarsmenu van vier gangen waarbij de
gasten konden genieten van zang door
het ZAMOR musicalkoor onder lei-
ding van Harry Disselkoren. Mede-
werking verleenden hieraan Maria
Stello, Ben Vos, Mark Aben en Martha
Koper. Het werd een concert dat in
drie delen uiteen viel, namelijk een
'ode aan Wim Sonneveld, een deel met
evergreens en bekende Hongaarse me-
lodieën. Muzikale begeleiding was er
van Ruud van Luyk. De gasten bleken
deze zang en het initiatief van deze
zaak bijzonder op prijs te stellen. De
intermezzo's op deze avond werden
verzorgd door 'good old' Herman Hei-
erman

Weekend: 7 - 8 juni
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
arts: Adé Scipio Blüme.

HUISARTSENPRAKTIJK G..I.J. Mol
en P.C.F. Paardekopen tel. 15091.
arts: P.C.F. Paardekoper.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek
H.B.A. Mulder, tel. 13185.

WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tme
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF'
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELI.IK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zy'n.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schriite-
lijk: Postbus 100. 2040 AC Zandvoort.

overdag en van 22 a 23 graden
's nachts. Vrijwel nimmer wordt
het er warmer dan 35 en kouder
dan 18 graden. De neerslag is
aanzienlijk, met gemiddelde
waarden van 3200 mm per jaar,
maar de spreiding is zeer geva-
rieerd. Hellingen die aan de over-
heersende winden zijn blôotge-
steld kunnen zelfs 7500 mm regen
krijgen, terwijl de hellingen aan
de Irjzijde en bepaalde vlakkere en
door hoge gebergten beschutte
kuststroken een veel lagere neer-
slagsom hebben, hoewel die met
2200 mm nog altijd driemaal zo
veel is als in ons land.

Augustus is m Honiara, waar
jaarlijks gemiddeld 2177 mm re-
gen valt, met 81 mm de droogste
maand, februari met 287 mm de
natste. Onweren doet het in de
hoofdstad op gemiddeld 86 dagen
in het jaar. Temperatuurnorma-
len Ronde Venen periode 4-11
juni: maximum (overdag): 20
gr.C. Minimum ('s nachts): 10
gr.C.

spreksgroepen

10.30 uur: morgendienst, dhr. Ar-
nold van Heusden, directeur Youth
for Christ Nederland.

19.00 uur: Zendingsdienst.
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag om 15.00 uur, tel. 14878.

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.

BURGERUJKE

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman.
Gemeenschappelijke Ger. 'Hen
dienst in de Gereformeerde kerk. Cre-
che aanwezig.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: Dr. M.E Brinkman.
Gemeenschappelijke Hen Geref.
dienst in de Geref kerk Derde dienst
van een serie van vier over kernwoor-
den van de christelijke toekomstver-
wachting. Thema: De wederopkomst.
Kindernevendienst en crèche.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
Zondag: Bezinnings- en ontmoetings-
weekend in Dalfsen. Géén dienst in de
Brugstraat.
Maandag 20.30 uur: Kaderbespreking:
"Rondom Ruimte:.

KOOMSKATIIOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor. Thema: "Leven door de
dood heen", celebrant: H.J. Kaandorp.

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: Zondagsschool/ge-

Periode 27 mei - 2 juni 1986

Geboren
Mitchell Robert. zoon van: Paardeko-
per. Franciscus A. en Da Silva dos
Santos. A na P.
Brandon. zoon van: Visser, Frederik
M.C. en Van de Logt, Ellen
Tommy, zoon van: Maintz, Freddy M.
B en Nuberg, Elisabeth E.

Ondertrouwd
Raaff. Guido en Meinsma, Hannah
M.
Bluijs. Pieter L. en Bakker, Marianne.
Van der Werff, Reinder en Sweers,
Jacqueline A. M.
Van der Ploeg. Marco H.J.M, en Su-
san, Maria G. P.

Gehuwd
Gullen, Ronald en Drommel, Jobje.
Van der Sloot, Arie en Zwaag. Sonja.
Van Ingen Schenau, Johannes A. en
Raadsheer, Geertruida G. H.

Overleden
Hellingman, Jan, oud 83 jaar.
Blits geb. Messchaert. Trijntje, oud 65
jaar.
Hartman, Johannes. oud 93 jaar.
Losekoot geb. De la Chambre. Frederi-
ka W., oud 64 jaar.
Verhoeven geb. Van Pelt, Wilhelmina,
oud 72 jaar.
Molenaar. Willem J., oud 75 jaar.
Meekes, Antonius J., oud 61 jaar.
Van der Donk, Henricus M. H., oud 60
jaar
Zantvoort, Hendrikus C. P., oud 68
jaar
Bruining geb. Vlugt. Wilhelmina A.
M., oud 70 jaar.

\
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De Volvo 360-serie is vanaf nu standaard uitgerust met een „schone" 2-lrter injectiemotor zonder katalysator,
die geschikt is voor alle benzinesoorten. Dat betekent dus ook op vakantie in Europa probleemloos tanken.

Volvo introduceert 'schone'
2-liter injectiemotor voor 360
"tTOOR de complete 360-serie
* heeft Volvo een nieuwe 2-liter

krachtbron geïntroduceerd, die
als „schoon" gekwalificeerd mag
worden zonder gebruikmaking
van een uitlaatgas-katalysator.
De motor - met typeaanduiding
B200EA - is technisch gebaseerd
pp de motor, die al werd toegepast
in de Volvo 360 voor de Zweedse,
Zwitserse en Australische mark-
ten. Deze modellen kosten vanaf
ƒ 25.975,-.

Het bijzondere van deze schone
motor is, dat hij geschikt is voor
het gebruik van alle verkrijgbare

benzinekwaliteiten, gelood en on-
gelood, met een octaangetal van
RON 91 tot en met RON 98 en
derhalve klaar voor Eurosuper-
brandstof.

De elektronisch geregelde ben-
zine-inspuiting is gecombineerd
met een afzonderlijk geregeld
elektronisch ontstekingssysteem,
dat automatisch correcties door-
voert bij gebruik van verschillen-
de kwaliteiten brandstof.

Pulsair-systeem
Verder is gebruik gemaakt van een

Pulsair-systeem: het toelaten van

Technische gegevens VOLVO B200EA-motor:

Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max.vermogen kW/rpm
Max.koppel Nm/rpm
Brandstofsysteem

Benodigde brandstof

Emissiewaarden volgens
ECE R15-04/25
Brandstofverbruik
bij 90 km/h constant
bij 120 km/h constant
bij stadsverkeer
Acceleratie 0-100 km/h
Topsnelheid

met

1986 cm3

88,9 x 80 mm
9 2 * 1
82/6000
153/4200
Le-jetronic inspuitsysteem
EGR en Pulsair
benzine, gelood of ongelood, vanaf
ROn 91
17,6 g CO
7,9 g CH + NOx

6.1 1/100 km
8.2 1/100 km

12,3 1/100 km
11,0 sec.
ca. 180 km/h

aangezogen buitenlucht in het uit-
laatspruitstuk ter verbetering van het
„naverbrandingseffect". Hierdoor
wotdt het HC- en CO-gehalte in de
uitlaatgassen verminderd. Bovendien
zorgt een zogenoemd EGR-systeem
(EGR is afkomstig van Exhaust Gas
Recirculation) voorde hergebruik van
de uitlaatgassen. Een deel van de ver-
brande gassen wordt via de uitlaat-
buis in het inlaatspruitstuk terugge-
voerd, wat het NOx-gehalte van de
uitlaatgassen gunstig beïnvloedt.

Vergeleken met een conventionele
schone motor met uitlaatgaskatalysa-
tor biedt Volvo's B200EA-motor de vol-
gende voordelen
- de motor is geschikt voor het ge-
bruik van alle benzine-kwaliteiten,
gelood of ongelood; u kunt dus overal
tanken.

- er bestaan geen risico's voor over-
verhitting van een katalysator. Lange,
zeer snelle ritten op autosnelwegen of
bergbeklimmingen met een zware
aanhanger achter de auto leveren
geen enkel probleem op;

- voor de produktie van de motorvari-
ant zijn geen kostbare en schaarse
edelmetalen nodig, zoals bij toepassing
van katalysatoren wel het geval is;

- er treden na langdurig gebruik geen
vervangingskosten op voor een nieuwe
katalysator;

- het brandstofverbruik van de
B200EA-motor is relatief gunstig.

Nieuwe Hyundai-Pony
Sedan is langer
T~)E Zuidkoreaanse Hyundai Pony-serie is onlangs uitgebreid met
x-reen sedan, die 17,5 cm langer is dan de vijfdeurs Pony XP. De sedan
onderscheidt zich ook door een andere grill en een wat betere uitrus-
ting. Hij kost vanaf /16.995,-.

Ook voor de sedan is er keuze uit een 1300 of 1500 cm3 motor, dwars
voorin met voorwielaandrijving. De kofferruimte is volledig geschei-
den van de passagiersruimte en dat geeft minder diefstalrisico. Een
ander voordeel van de sedanversie is, dat het geluid van de achterwie-
len minder tot de passagiers doordringt.

De XP vijfdeurs heb ik destijds al voldoende voor zijn rijprestaties
kunnen geven en dat blijft ten aanzien van de nieuwe sedan onvermin-
derd van kracht. Ook met de lichtste 1300 cm3 motor is er voldoende
trekkracht aanwezig, kortom een best aantrekkelijke en toch ook wel
gedistingeerde automobiel. De vormgeving stamt namelijk van de
toonaangevende Ital-Designstudio van Giorgio Giugiario, die trou-
wens ook de overige Hyundai-modellen heeft ontwikkeld. De Hyundai
Sedan was een van de paradepaardjes op de Ital-Design stand op de
autotentoonstelling van Turijn in april van dit jaar.

Complete uitrusting
Verhoudingsgewijs is het prijsver-

schil met de overeenkomstige hatch-
back-modellen maar gering: slechts
/ 500,- meer. De prijslijst begint met de
Hyundai Pony XP Sedan 1.3 LE met
katalysator en een prijs van ƒ 16.995,-.
Importeur Greenib Car verwacht, dat
met name de 1300 L XP Sedan een
breed publiek zal aanspreken.

Deze auto, die met katalysator
/17.495,- kost, heeft een uitgebreide
uitrusting, zoals electronische ontste-
king, rembekrachtiging, een batterij
van negen waarschuwingslampjes,
nandschoenkastje met slot en licht,
verlichte asbak, middengolf druk-
cnopradio met twee luidsprekers, ach-
terruitverwarming met automatische
uitschakeling na 15 minuten, halo-
jeen koplampen, verlichting en tapijt
m de bagageruimte.

Traditie
Voor Hyundai Motor Company is

iet sedanmodel met zijn grote binnen-

ruimte altijd een uitgangspunt ge-
weest. In de jaren voordat Hyundai
met de Pony vierdeurs sedan uit-
kwam, produceerde men in licentie de
Ford cortina Sedan. De grotere Stellar
vierdeurs Sedan borduurt op dat the-
ma voort.

In vele landen worden Hyundai Se-
dans als taxi gebruikt en dat is wel de
hardvochtigste praktijktest, die voor
een personenauto bedacht kan wor-
den. Daar immers spelen betrouw-
baarheid, een lange levensduur, ge-
makkelijke bediening en met name
ruimte in het interieur een grote rol.

De auto-industrie neemt in Zuid-
Korea een steeds belangrijker rol in en
lijkt de rol van de scheepsbouw als
speerpunt-industrie in de algemene
ontwikkeling en export te gaan over-
nemen. Het Hyundai-concern draait
daarin volop mee, getuige een uitvoer
van 36.800 auto's in de eerste twee
maanden van dit jaar tegenover 15.000
in dezelfde periode vorig jaar. Meer
dan een verdubbeling dus.

De nieuwe Hyundai Pony XP Sedan biedt ruimte en moderne techniek voor
concurrerende prijs.

Het dertigste model in het
205 gamma, de 205 Junior, met name
bedoeld voor jeugdig publiek. Info

et coi

Peugeot 205 junior,'^
lütssj

ÖINDS half mei is in beperkte^"
*"-*mate op de Nederlandse mark
leverbaar de Peugeot 205 junior. .
die naar uiterlijk en prijs bedoeld '£.'
is voor een jeugdig publiek: hiji
kost ƒ 16.495,-. ^

•" 276
estra£
litaa

oor hè
Wat de techniek betreft is de p deze

Junior gebouwd op basis van de e Ree
205 1.1 XE, maar hij onderscheidt "is, L
zich daarvan door Jeans" bek:
ding, heeft hoofdsteunen op
voorstoelen, binnenspiegel ra ;t
dimstand, complete inbouw! it Het f
voor radio en luidsprekers, zwar x -aditio
antenne, wat strepen en kleurtje s. irten

ymphc
De Peugeot 205 Junior is in dr e'ent va

kleuren leverbaar, ook in vern
lak (meerprijs). De motor is efi
„schone" 1.124 cm3.
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CITROEN zal op de autoten-foon op:
toonstelling in Parijs (2 t/m lorden <

oktober) een nieuwe kleine au1xF"g vel

introduceren. Het is de AX, diend^rwe

slechts 3,50 meter lang is. De car-y "n egr
rosserie telt drie deuren en er ko-é koffies
men drie nieuwe viercilinder-mo-)e koster
toren ter beschikking van 9544,-- per
1124 en 1360 cm3. Bij het ontwerpischrijv
is gebruik gemaakt van de onder-*11 14-0(1

zoekingen met het superzuinig^?aPf^u

experimentele model Eco 2000.
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MICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,31 per millimeter
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven- 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijoehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16 00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5,- in rekening ge-
bracht

• BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidmasgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2,50 m rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
smg in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart

Voor uw originele party
en uitstapjes op het water

* Grachtenrondvaart op zondag om 1500 uur *
REDERIJ HAARLEM - TELEFOON 023-357723

* Aangeboden set dames
golfclubs, z g a n Tevens
golfballen, ƒ2,50 pst Tel
02507-18698
* Bankstel, 3-zits + 2 clubs,
naaidoos, als tafeltje, ƒ20,
hoog, eiken bloementafeltje,
ƒ 15, bijzettafeltje met eiken
blad, ƒ 10 12857, na 19 uur

* Beloning' Wie heelt mijni
fiets per ongeluk meegeno-'
men7 Mijn bruine Batavus da-
mesfiets wil ik graag terug1

Tel 17597
* Elektrische maaimachme
zonder snoer maar met accu
en gratis lader, maar ƒ 50, m-
pakken en meenemen Tel
12383

* Ragstones, ±5 m2, ƒ50.
Tel. 15239
* Gevr jonge huish hulp
voor direct, juni, juli, aug., ma
wo vrij van 10 tot 12 uur.
Pers. aanmelden Brederode-
straat 144, tussen 18 en 19 u
* Gevr. Zandvoort-Z/C, 2- of
3-kam flat Aang 1e et.,
54 m2, 2 kamers en balkon,
A'dam-Slotermeerlaan Tel
020-138353
* Gevr. zelfst werkster voor
± 3 middagen i d maand,
goede beloning Tel. 13453,
tussen 19 en 20 uur
* Gevraagd een 12 Volts-
voedmg voor 27 MC Tel
17175
* Gevraagd motor, vanaf
600 cc Tel 02205-1633
•*• Handgeknoopt wollen
vloerkleed, 2 35x2 50 m,
paars met beige en bruin-
groen, ƒ100 Tel. 02507-
12857, na 19 uur.

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub in alle stijlen Veel
klemantiek Laagste prijzen i
Leidsestraat 122 Dag tel
02520-20993 Koopavond

* In juni zelfs twee leuke en
goedkope excursies bij de
ver Vrouwen van Nu. Wordt
ook lid en belt u eens, tel
16085 of 14462

KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan

Tel 12164 of 13717

-*• Oud kaderleden Scouting
Zandvoort, reunie 14 juni,
Naaldenveld Contact W
Honderdos, tel 14275
• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be-
handelmg
* Ronde tafel met formica-
blad, als nieuw, ƒ30, vierkan-
te tafel met bolpoten en uit-
schuifbladenj 15 Tel 12857,
na 19 uur
* 66 j dame zoekt sportieve,
alleenstaande vriendin of
vriend vbor gezelligheid, wan-
delen, fietsen, reizen, diverse
hobby's Tel 15253

Te huur per direct
TUINHUISJE

Tel 02507-12731.
•*• Te koop aang herenfiets,
prijs ƒ 110 Tel 18698
Te koop aang. MODERNE
HOEKBANK (nieuw), ƒ 1500
Tel 02507-14245

* Te koop bankstel, in prima
staat en staande schemer-
lamp. Tel 18758
* Te koop bruidsjurk, mt 38;
kinderledikant, verstelbaar,
grenen, z.g a.n 3-pits camp.-
gastafel met 4 afstelb plan-
ken Tel 15227
* Te koop crossfiets, ƒ 100
Tel 16315
* Te koop eiken tv./video-
kast Nieuwprijs ƒ 745 nu
ƒ250 Tel 17593
* Te koop elektrisch alumi-
nium zonnescherm, 1x breed
360 cm en 1x breed 180 cm,
samen ƒ250. Tel. 17032
* Te koop judopak, maat
150, ƒ35 Tel. 02507-16516
* Te koop Junker badgeiser,
prima, ƒ90, tuintafel, wit me-
calit, opklapbaar, 086 cm,
hoog 66 cm, nieuw, ƒ 65 Tel.
15730
* Te koop nwe herenfiets en
grote vrieskist, 570 l Gevr
290 of 280 liter Tel. 16050.
* Te koop palissander dres-
soir, 2 m, ƒ300 Tel 15303
* Te koop rallyfiets ƒ 50; nj-
laarzen ƒ 15; 4 camping- of
tumstoeltjes ƒ40. Tel 17593.
* Te koop salontafels, mar-
mer of eiken of noten, ƒ25,
ƒ 25 en 30 Tel 13523
* Ter overname aangebo-
den gratis jaarabonnement
voor het hele gezin in zwem-
bad de Duinpan, ƒ 100. Tel
01718-16537

Timmer- en Metselbedrijf

West
heeft tijd voor al uw ver-
bouw/onderhoudswerk Tel
020-862705 of 072-119817.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel. 023-364168,
bgg 023-381378
* T k 2+3-zits bloemetjes-
bankstel, ƒ250 Tel 12245
* T k gevr albums met an-
sichtkaarten , ook los en fo-
to's Tel 023-377405.
* T k racefiets; kleuterf;
fietsstoeltje; buggy ƒ 40; kin-
derbedje ƒ50, 4-p gascom-
foor / 70; LPG-tank; 3-p gas-
plaat, kliptegels Tel 17421
* T k ronde bank 6-zits, los-
se kussens, lichte kleur Tel
16442
* T k tienerkamer ƒ 150, km-
derwagen met toebehoren
ƒ 75; babybad met standaard
ƒ15 Tel 14244.
* T k van ƒ 300 naar ƒ 150 en
nu nog maar ƒ 1001 Chemisch
toilet Bel nu 12383

* Te koop aangeb vrieskist,
300 l, ƒ 100 Tel 12063
* Te koop aangeboden
kano, 4'/2 m, z g a n Tel
02520-21378

* T.k a zw/w vergroter, ƒ 25;
Puch Maxi S met helm en
verz Tel 02507-17329.

VEHUREN?
Plaats eens een advertentie

m een Duits dagblad.
Inl/folder. 01720-43719

* Volleybalver. Sporting Oss
zoekt dringend nieuwe leden,
zowel dames als heren, voor
competitieteams. Tel. ml:
02507-15556 of 16312.
Voor de verkoop van een
nieuw, winstgevend artikel,
consumentenpr. ƒ 10, zoeken
wij STRAND-, STRAAT- en
TERRASVERKOPERS m/v.
Vipp Products, Sportdreef 30,
6852 EH Huissen. Tel. 085-
254031.

* Wilton vloerkleed,
225x325 m, oud rose met
rand, in goede staat. Tel
12857, na 19 uur.
* Wollen smyrna tafelkleed,
bruin met oranje, ƒ50, Etna
gashaard, brandend te zien,
ƒ 50 Tel 12857, na 19 uur

Wonmgruil Aangeb. eengez.-
won Apeldoorn, eigen c v.,
5 slaapk., huur ƒ 600 Gevr. kl
woonr Zandvoort of omg. Br.
o nr 798-74480 bur. v.d blad

de blijde verzamelaar

je weet niet half hoe compleet een krant maakt.

5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander
huisraad te koop' Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij

Telefoon .

Postcode

' Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Plaats 2041 JM Zandvoort

Ver gezocht!?
Woonruimte

voor 2 werkende jongemannen,

min. 3 ruime kamers.
Eigen opgang, keuken,

douche, toilet.

Huur tot ± ƒ 850,-

Br. ond. nr. 74481 bur. v.d. blad.

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
b'astaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

25% KORTING
op een deel van de voorjaarskollektieü

pantalons, rokken, blouses, pullovers
enz.

Alles van onze bekende merken.

liclci bromet mo
xondvoort

Imltestraat 18 - 2042 lm zandvoort
telefoon 02507 17878

Zandvoorts Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia,

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9 , Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 , Zandvoort
AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort
Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 , Zandvoort
Sig.mag. De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

> De terra:
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Heeft u trouwplannen?
Komt u dan eens kijken bij

Joy Bruidsboetiek
Wij hebben vele maten en stijlen
in eenmaal gedragen bruidskle-
hM^L?^ lnbreng van rece™e
bruidskledmg en exclusieve
avondjaponnen.

Voor u
bruicfs-

n.

Joy Bruidsboetiek
(zi)straat van de Gen. Cronjéstraai)

Persoonhjke aandacht is onze reklame!

,0 00-.5.00 uur; donderdag sages

Voor een
stralend u
en van top tot
teen verzorgd l

bij

Schóonheids-
salon

„janine"
Kostersttaat 11
_ __*4\»r»nrt

OTE KROCHT
ZANOVOORT

'//

net adres voor
uw trouwauto's
- witte Mercedes

| Taxi Centra/e
Zandvoort B V

j Grote Krocht 18, tel. 12600

/ (Bij inlevering van
j deze advertentie
j verzorgen wij
| gratis de versiering
/ van de auto's)
*--~-v^^^_^

.J? 1*1

V

Öe/ ons

Heeft u iets te vieren?

REST" DELICIA.

Restaurant
Kerkstraat 16, Zandvoort

Drukwerk

mooz'sre

'ƒ//**,
20

'a/,

drukkerij
van petegem
KERKPAD 6 - ZANDVOORT

TELEFOON 12793

STUNTAANBIEDING KRETA
1 week ƒ695
2 weken ƒ 795 VERTREK OP 13 EN 20 JUNI
In een van de mooiste perioden van het seizoen doen wij het wondermooie Griekse eiland
Kreta in de aanbieding!
Een week verblijf in een appartement in de omgeving van Aghios Nicolaos kost u slechts
ƒ 695 per persoon. De minimale bezetting is 2 personen per appartement. Twee weken kos-
ten slechts 795 gulden.
U kunt een keuze maken uit de volgende appartementen:
Athanati en Papamichalis (beide met zwembad), Ririca, Lukaki, Iliada, Xezonakis (spreek uit:
Zeezonakies), en Manolis.
Uiteraard zolang de voorraad strekt en de keuze is beperkt, dus reserveer snel!
Mochten de appartementen vol zijn, dan kunt u nog gebruik maken van ons speciaal
familiehotel PSAROS in Chersonissos. De speciale prijs bedraagt ƒ 695 (logies/ontbijt); 2
weken ƒ 895,-

INBEGREPEN IN DEZE PRIJZEN:
- retourvlucht Amsterdam-Heraklion per Martinair
- transfers naar uw appartement of hotel
- verblijf in appartement op basis van logies of
- verblijf in hotel Psaros op basis van logies/ontbijt
- diensten van Nederlandse reisleiding

HOE KUNT U BOEKEN?
Rechtstreeks per telefoon of aan de balie van ons hoofdkantoor Wibautstraat 131,
Amsterdam.

Tel. 020-5626265
Lid ANVR en Garantiefonds Reisgelden

TAPIJT
AUG. v.d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

FOTO QUELLE
Compleet

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

/raag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

fERKBTOE
VffiHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoprt - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem-Tel. 023-31.04 04

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR
1. De flatwoning

MR. TROELSTRASTRAAT 62-8
Huur per 1 juli 1986; ƒ390,45 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, c.v., berging en douche.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verle-
nen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden
- twee-persoonshuishoudens

2. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 47
Huur per 1 juli 1986; ƒ554,75 per maand

3. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 349
Huur per 1 juli 1986; ƒ653,05 per maand
Deze flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3 slaapkamers, dou-
che, c.v., berging en lift
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verle-
nen voor deze woningen slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- twee-persoonshuishoudens

4. De garage
KEESOMSTRAAT 91 A
Huur per 1 juli 1986; ƒ60,00 per maand
De huurders van de woningen Keesomstraat 273 t/m 395 hebben
voorrang bij de toewijzing van deze garage

5. De parkeerplaatsen
MR. TROELSTRASTRAAT B EN D
Huur ƒ25,00 per maand (per parkeerplaats)
De huurders van de woningen Mr. Troelstrastraat 62-1 t/m 62-27
hebben voorrang bij de toewijzing.
De toewijzing van de parkeerplaatsen en garage geschiedt in volg-
orde van het lidmaatschapsnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huur-
der de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en
3 alsmede het rijbewijs te tonen.

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 10 juni 1986 vóór 7
uur 's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling
heeft voor meerdere woningen en/of garage kan men dat kenbaar
maken in één brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte brief
te schrijven. U dient de woningen/garage in volgorde van voorkeur
aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het
kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een woon-
vergunning berust bij het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE toe-
wijzing zal eerst op vrijdag 13 juni a.s. om 14.00 uur in het gevelkast-
je aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vere-
niging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor het
toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeen-
telijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk punten-

systeem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het on-
derdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

RUILRUBRIEK JUNI 1986
1. Aangeboden: 4-kamerflatwoning

LORENTZSTRAAT
Huur per 1 juli 1986: ƒ692,25 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, dou-
che, berging, lift en c.v.

Gevraagd: kleinere woning

2. Aangeboden: Kleine eengezinswoning (in centrum)
HOBBEMASTRAAT
Huur per 1 juli 1986: ƒ308,35 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, c.v.
en tuin.

Gevraagd: Grotere eengezinswoning

3. Aangeboden: 3-kamerflaiwoning
BREDERODESTRAAT
Huur per 1 juli 1986: ƒ575,00 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, c.v.,
douche, berging en fietsenhok

Gevraagd: Woonruimte in centrum

4. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
FLEMINGSTRAAT
Huur per 1 juli 1986: ƒ641,30 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, dou-
che, berging, c.v. en dubbele beglazing.

Gevraagd: Kleinere woning, liefst in centrum

5. Aangeboden: 2-kamerflatwoning
.NIEUWSTRAAT
Huur per 1 juli 1986: ƒ386,80 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, dou-
che, berging en c.v.

Gevraagd: Grotere woning, liefst in centrum

6. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
CELSIUSSTRAAT
Huur per 1 juli 1986: ƒ473,30 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, dou-
che, berging en c.v.

Gevraagd: Woning in centrum

7. Aangeboden: 2-kamerflatwoning (begane grond)
LIJSTERSTRAAT 4
Huur per 1 juli 1986: ƒ473,26 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, dou-
che, berging, zeer luxe keuken, tuin op het zuiden

Gevraagd: Bovenwoning of flat niet in Zandvoort-Noord

8. Aangeboden: 3-kamerwoning
VAN LENNEPWEG
Huur per 1 juli 1986: ƒ292,90 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, ber-
ging en douche

Gevraagd: Eengezinswoning

9. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT
Huur per 1 juli 1986: ƒ 692,25 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, dou-
che, berging, lift en c.v.

Gevraagd: Eengezinswoning in Oud-Noord

10. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT
Huur per 1 juli 1986: ƒ690,40 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, dou-
che, berging, lift en c.v.

Gevraagd: 2-kamerwoning in centrum

11. Aangeboden: 2-kamerwoning (beneden duplex)
NICOLAAS BEETSLAAN
Huur per 1 juli 1986: ƒ 174,45 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, schuur,
tuin op het Zuiden en kelder

Gevraagd: Grotere woning

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te die-
nen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning ie-
mands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op 't moment >/an verhuizing, hoogst uitgereikte lid-
rnaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het
einde van deze maand.
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ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD Nieuwsblad
Donderdag 12 juni 1986 Los nummer ƒ1,- 46e jaargang nummer 24 Editie:30 Oplage:' 4.300

r
ZAND VOORT - In het voor-

malige zendings-diaconessen-
huis Huize Pnïel aan de Zui-
derstraat wordt een hotel ge-
vestigd. Bart Schuitenmaker
en Renée Ramakers zullen op
28 juni de deuren openen van
hun hotel-restaurant dat de
naam 'Triton' krijgt.

Sinds eind 1984 heeft het voor-
malige vakantiehuis van de Zus-
ters Diaconessen uit Amerongen
leeg gestaan. In 1931 werd een
huis aan de Zuiderstraat in Zand-
voort door de zusters gekocht en
ingericht als retraitehuis voor
zusters en gasten, die zeelucht,
rust en herstel van gezondheid
zochten. Dit huis werd tijdens de
oorlog in 1942 ontruimd. Na de
oorlog kregen de zusters het na
veel moeilijkheden terug en heb-
ben zij er hun arbeid voortgezet.
Aan het begin van de zeventiger

Meer hotelaccommodatie met
Hotel - Restaurant 'Triton'

jaren bleek dat de woning niet
meer paste in het huidige tijds-
beeld. Er werd besloten het pand
af te breken en een nieuw groter
huis te bouwen, dit werd in 1975
feestelijk geopend.

In de tachtiger jaren bleek dat
de zusters-diaconessen zich niet
meer thuis voelden in Zandvoort,
en het nieuwe pand werd nog geen
negen jaar later verlaten en te
koop aangeboden. Door de ge-
meente Zandvoort zijn in overleg
met de woningbouwvereniging
EMM verschillende mogelijkhe-
den onderzocht om Huize Pnïel
aan te kopen en geschikt te ma-
ken voor huisvesting van één- of

twee persoons huishoudens. Dit
bleek een te kostbaar project, zo-
dat de onderhandelingen werden
stopgezet.

Het pand is nu aangekocht door
Bart Schuitenmaker (29) en zijn
vriendin Renée Ramakers. Bei-
den hebben een hotel vakopleiding
gevolgd en zijn al enkele jaren in
deze dienstverlenende sector
werkzaam. Momenteel zijn beiden
keihard bezig het toch wel wat
verwaarloosde pand geschikt te
maken voor ontvangst van de gas-
ten. "Het is natuurlijk wel laat in
het seizoen, maar wij hopen toch
vanaf l juli onze gasten te kunnen
onderbrengen. Een aantal badka-

mers wordt bijgebouwd, terwijl
wy na het seizoen misschien nog
enkele kamers kunnen renoveren,
daarmee bedoel ik daar ook de sa-
nitaire voorzieningen uit te brei-
den. Het pand heeft een geweldige
kelderruimte die wij als vergader-
zalen willen inrichten. Pas in sep-
tember zullen wij offciële open
gaan, en dat willen wij 's winters
ook zijn. Wij denken dat wij een
goede accommodatie hebben voor
congresgangers, cursussen etc.",
vertelt Schuitenmaker enthou-
siast.

Het voormalige zendingshuis,
dat 25 dubbele kamers telt, zal om-
gedoopt worden tot 'Triton'. Dit
naar de drietand waarmee de zee-
god Neptunus wordt afgebeeld.
Immers de zee ligt op enkele mi-
nuten loopafstand, het dak van
het zendingshuis heeft ook drie
puntjes (tanden), én, zeer belang-
rijk, de naam ligt gemakkelijk in
het gehoor.

ZANDVOORT - Onder de win-
keliers in de Kerkstraat is beroe-
ring ontstaan, nadat een aantal
van hen in Den Haag bij de Af de-
üng voor Geschillen van Bestuur
van de Raad van State gepleit
Èeeft voor vernietiging van het
Raadsbesluit van de gemeente
Zandvoort van 17 juli 1973. Met dit
raadsbesluit werd de afsluiting
van de Kerkstraat voor door-
gaand verkeer van kracht voor de
periode l april / 15 september. De
jaarlijkse tijdelijke afsluiting is
sindsdien een strijdpunt tussen
ondernemers en gemeentebestuur
waarvan het strijdtoneel nu is
verplaatst naar hoog niveau.

Werd het beroep bij de Kroon in
1983 door de ondernemers inge-
diend nog gesteund door een
meerderheid van de winkeliers,
nu hangende de uitspraak van de
Geschillencommissie van de Raad

j van State, blijkt een aantal van
,, hen hun standpunt te hebben ge-
]' wijzigd. Een krappe meerderheid
i blijkt nu 'te kunnen leven' met de

jaarlijkse afsluiting. Het bestuur
van de Ondernemersvereniging
Zandvoort zegt niet gelukkig te
zijn met de aan het licht gekomen
controverse onder de leden.

Meningen verdeeld over afsluiting Kerkstraat

Ondernemers bepleiten hun
standpunt in 'Den Haag'

Tegen de afsluiting van de Kerk-
straat Is sinds 1973 regelmatig gea-
geerd. Eerst door degenen die het fi-
nancieel het moeilijkste kregen, later
.massaler, totdat het zulke vormen
aannam dat de Federatie Handels
Vereniging Hanze (de huidige Onder-
nemers Vereniging Zandvoort) besloot
een enquête onder de leden in te stel-
len. Daarvoor had de Federatie de
•klachten van de leden regelmatig ver-
woord in de Commissie Midden en
Klein Bedrijf, overigens zonder resul-
taat.

Drie maanden

Uit deze enquête bleek dat de winke-
liers van mening waren dat een af-
sluitperiode van drie maanden wense-
lijk was. Van juni t/m augustus en
niet van april t/m medio september.
Een mening die werd gedeeld door de
Commissie Midden & Klein Bedrijf
die het college van b en w advies uit-
bracht. Door de Federatie Handelsver-
eniging werd aangedrongen nog voor
het seizoen 1982 de nieuwe afsluiting
in te stellen.

Echter dit verzoek ontmoette weer-
stand bij het gemeentebestuur."Voor-
dat dit verzoek behandeld kan worden
moet dit nog onderzocht worden door
de coördinatiecommissie Verkeer, die
advies moet uitbrengen voordat een
besluit genomen kan worden", liet het
college van b en w de ondernemers op 7
mei 1982 weten. Wél werd in juni 1982
door het gemeentebestuur voorgesteld
dat bij wijze van proef de Kerkstraat
gedurende de periode 1/15 september
1982 met uitzondering van de week-

einden voor het verkeer opengesteld
zou worden. Aan de hand van deze
proefneming zou worden beoordeeld of
en in welke zin een meer definitieve
aanpassing van de afsluitperiode zou
plaatsvinden.

Negatief advies
Eenjaar later, op 28 maart 1983 deel-

de het college de ondernemers mee dat
na een gedegen onderzoek geconclu-
deerd werd dat bekorting van de af-
sluitregeling voor de Kerkstraat en
omgeving, niet wenselijk was. De voor-
naamste reden voor het innemen van
dit standpunt was het feit dat de
Kerkstraat en omgeving vallen bin-
nen een zogenaamd verkeersluw ge-
bied, terwijl het uit oogpunt van be-
scherming van de voetgangers ge-
wenst is een scheiding aan te brengen
tussen deze categorie weggebruikers
en het overige verkeer.
Bovendien werd de afsluitregeling nog
vergroot. Uit het verkeersonderzoek
was gebleken dat speciaal gedurende
de weekeinden het helejaar. door het
verkeersaanbod zo groot is, dat afslui-
ting het gehele jaar kan worden inge-
voerd wanneer de korpschef van poli-
tie dit wenselijk acht.

Naar aanleiding van dit schrijven
besloten de ondernemers in beroep te
gaan bij de Kroon. Dit gebeurde in
april 1983. Een jaar later had men nog
niets vernomen en bleek dat door de
Geschillencommissie het advies ge-
vraagd was aan Rijkswaterstaat. Op
24 oktober 1985 verscheen de studie
van deze dienst, die het standpunt van
het gemeentebestuur van Zandvoort
ondersteunde.
Op 22 mei 1986, ruim drie jaar na in-
diening van het beroep diende dit voor
de Geschillen van Bestuur van de
Raad van State. Een uitspraak is nog
niet bekend.

• De Kerkstraat in Zandvoort gedurende het weekeinde, winter en zomer, een
gezellig winkelstraat

Hangende deze uitspraak is door
winkelier Drommel in de Kerkstraat
een tegenactie gestart. Door hem
wordt overwogen aan dezelfde com-
missie van de Raad van State een
protestbrief te schrijven, waarin ge-
pleit wordt voor handhaving van het
raadsbesluit van 1973, dus afsluiting
van de straat voor yrjfeneenhalve
maand per jaar (l april / 15 septem-
ber). "Inmiddels hebben verschillende
winkeliers hun handtekening al gezet,
en ik denk dat een ruime meerderheid
nu tegen de oorspronkelijke actie is",
verklaart hij.

Voorzitter Moerenburg van de On-
dernemers Vereniging Zandvoort zegt
deze tegenactie te betreuren. "Het

• Dit is ook de Kerkstraat op een kille dag in het seizoen. Geen sterveling te
zien, en hoeveel kille dagen telt het seizoen in Zandvoort?

heeft zo lang geduurd dat de zaak bij-
na verjaard is. Niet ontkend kan wor-
den dat de afsluiting voor verschillen-
de winkeliers nadelig is. Nu echter ge-
sproken wordt over het verkeersluw
maken van het hele dorpscentrum
plaatst dit de afsluiting van de Kerk-
straat in een ander daglicht. In goede
samenspraak met het gemeentebe-
stuur hebben wij Bureau TERP inge-
schakeld, (Bureau voor Toegepaste
Economische en Ruimtelijke Plan-
ning). Dit is gedaan om naast de plan-
nen die de gemeente ontwikkelt ook de

plannen van de ondernemers te leg-
gen. Dit gebeurt om gezamenlijk tot
een verantwoorde herstructurering
van het dorpscentrum te komen. In
het najaar wordt dit rapport ver-
wacht, waarvan wij als ondernemers
hoge verwachtingen hebben. Daarom
is deze actie, buiten het bestuur van
OVZ om, niet relevant, en zelfs niet
aan de orde. Het is beter het rapport
van TERP af te wachten en de uit-
spraak van de Raad van State alvo-
rens de gemoederen in beweging te
brengen".

Lustrum midzomernachtloop

'Midzomernachtfestival' komt
er langzaam maar zeker aan

ZANDVOORT - De 'Midzomer-
nachtloop' wordt dit jaar voor de
vijfde achtereenvolgende maal op
het Zandvoortse strand gelopen.
Gekozen is voor vrijdag 20 juni, en
het tijdstip waarop de verwachte
honderden lopers zullen starten is
bepaald op 23.00 uur.
Daarvoor zijn in het dorp de acti-
viteiten rond het 'Midzomer-
nachtfestival' reeds gestart. Ver-
schillende straten zullen worden
afgesloten voor doorgaand ver-
keer; er zullen podia staan opge-
steld waar diverse formaties zul-
len optreden. Bovendien wordt
diezelfde avond, wanneer het weer
het toelaat, vuurwerk afgestoken.

Nieuw is dit jaar de uitreiking van
een zaklantaarn aan de deelnemers
van de midzomernachtloop. Na ver-
schillende jaren gebruik gemaakt te
hebben van lichtgevende bandjes is de
organisatie nu overgegaan tot zaklan-
taarns. Vorig jaar is gebleken dat deze
bandjes onder slechte weersomstan-
digheden geen licht verspreiden, dit
tot groot ongerief van de lopers die in
een striemende regen in het aardedon-
ker het parcours moesten afleggen. De
organisatie is opnieuw in handen van
de Rijwieltoerclub Olympia die in
Zandvoort verschillende loop-en fiet-
sevenementen organiseert. Deelne-
mers aan deze traditionele loop kun-
nen zich nu reeds inschrijven bij de
Strandpaviljoens 'Trefpunt' (8), Club
Maritime (9) en Seagull (10). De kosten
bedragen zeven gulden per persoon.
Wanneer men wacht tot de 20ste juni,
dan kost het vijftig cent meer, inge-
schreven kan dan ook worden bij een
tent die door de organisatie op de Ro-
tonde wordt geplaatst. In het in-
schrijfgeld zijn begrepen een fraaie
herinneringsvaan, een consumptie a f.
2,- en de bewuste zaklantaarn.

Het startschot van de strandloop zal
samenvallen met de eerste pijlen van
het vuurwerk, doch voor dat tijdstip
zijn in het dorpscentrum de verschil-
lende activiteiten reeds gestart. Voor-
afgaande aan het vuurwerk en de
midzomernachtloop zal door de Dami-
ate Show-en Drumband een show
worden gegeven op de Rotonde. Aan-
vang hiervan is 21.30 uur.

Inmiddels speelt het Kennemer All
Stars op het Gasthuisplein en treedt
op het Kerkplein de steelband 'Sound
of Steel' op met een Caribean Show.
Ditmaal wordt ook de Grote Krocht
meer bij het festival betrokken. Op de
hoek Raadhuisplein/Grote Krocht

komt een podium waar eveneens een
show wordt verzorgd. Bovendien is er
nog een licht en muziekshow aan het
einde van de Haltestraat, terwijl op de
hoek van de Schoolstraat/Haltestraat
eveneens bands zullen optreden. Vee-
der zullen er veel kramen zijn met eëth
waren en drankjes die het festival het
aanzien van een middernachtelijke
braderie zullen geven. In tegenstelling
tot vorig jaar, zullen er nu geen podia
staan opgesteld op het Dorpsplein en
de Kerkstraat. Dit om verkeerstechni-
sche problemen tegen te gaan. Wel
zullen de diverse etablissementen in-
haken op het festival door in hun
zaken verschillende musici uit te no-
digen.
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Auto naar de sloop
ZANDVOORT - Een 46-jarige man

uit IJmuiden is door de politie om-
streeks twee uur op zondagmiddag ge-
sommeerd te stoppen, terwijl hij in zijn
auto reed over de Linnaeusstraat. Zijn
automobiel, dat er niet bepaald be-
trouwbaar uit zag, werd in beslag ge-
nomen.

Uit een technisch onderzoek bleek
dat het voertuig rijp was voor de sloop.
De man deed wijselijk afstand van zijn
auto.

Vrouw en kinderen
vast in de lift

ZANDVOORT - Een Zandvoortse
vrouw en haar twee kinderen konden
op dinsdagmorgen de lift niet uit in
een gebouw op het Burgemeester Van
Fenemaplein. De wielen van hun
wandelwagentje waren vast komen te
zitten in de liftschacht, waardoor de
lift werd geblokkeerd.

De brandweer werd gewaarschuwd.
Deze bevrijdde de moeder en haar kin-
deren snel uit hun benarde positie.

Brand verwoest
duinterrein

ZANDVOORT - De brandweer heeft
dinsdag niet kunnen voorkomen dat
ongeveer honderd vierkante meter
duingrond door de vlammen werd ver-
woest. Wel was men in staat het verlies
tot dit gebied te beperken.

De duinbrand vond plaats in het ge-
bied langs de Gort van der Linden-
straat. Het terrein dat verloren ging,
bevindt zich ter hoogte van de Fazan-
tenstraat. De oorzaak van de brand is
op dit moment niet bekend.

Waterstanden

Datum HW LW HW LW
12jun 07.0002.4919.3215.10
13 jun 07.38 03.29 20.14 15.50
14jun 08.2304.1321.0716.35
15 jun 09.29 05.02 22.10 17.28
16 jun 10.4705.5823.1618.38
1.7 jun 11.5007.04 --.-20.11
18 jun 00.2308.11 12.5221.19
19 jun 01.24 09.13 13.52 22.19
Maanstanden: zondag 15 juni EK
14.00 uur
doodtij: zondag 15 juni NAP
+ 51 cm 14.00 uur

Jongens lopen over
geparkeerde auto's

ZANDVOORT - Vier Zandvoortse
jongens hebben in de nacht van zon-
dag op maandag over een aantal au-
to's gelopen, die geparkeerd stonden
aan de Th.orbeckstra.at. Daarbij werd
één auto zwaar beschadigd. De zeven-
tienjarige, twee achttienjarige en een
zestienjarige jongens werden aange-
houden en mee naar het bureau geno-
men.

Drie jongens mochten na het ver-
hoor weer naar huis, de vierde jongen,
een achttienjarige Zandvoorter, bleek
degene te zijn die de schade had ver-
oorzaakt. Hij mag voorlopig over zijn
baldadige spelletjes in de cel naden-
ken.

Speciale vakantie voor ouderen Zomerconcert van kinderkoor
ZANDVOORT - Voor oudere in-

woners die zonder begeleiding niet
meer van huis kunnen, en tenge-
volge hiervan niet meer alleen
met vakantie kunnen gaan is er
goed bericht. Door het Huis in de
Duinen wordt voor de week van 6
t/m 13 september een geheel ver-
zorgde vakantieweek georgani-
seerd voor de bewoners. Alleen-
staande ouderen kunnen zich bij
deze vakantietocht aansluiten en
genieten van een week onbezorgde
vakantie en deskundige hulp
waar die nodig is.

De reis voert naar Hotel
'Schaepkens van St Fijt' in Val-
kenburg. Dit hotel bezit een fraaie
tuin en alle voorzieningen die
voor dergelijke gasten noodzake-
lijk zijn. Er zijn verschillende con-
versatieruimten, een kapsalon,

souvenirwinkel en ruime twee
persoonskamers met bad/douche
die met een lift te bereiken zijn.

Het weekarrangement dat men
bij het Huis in de Duinen kan
boeken omvat behalve een week
logies met vol pension nog enkele
voordelen, namelijk bij de prijs is
inbegrepen: een verzekeringspak-
ket, twee halve dag- en een hele
dagtocht. Gekozen kan worden
voor een morgen of middagtocht.

Alle koffie en thee is gratis, even-
als het vervoer per touringcar
Zandvoort/Valkenburg v.v. De
prijs bedraagt f. 630,- per persoon
per week. Belangstellenden kun-
nen nadere informatie krijgen bij
de activiteitenleidster Willy
Brand telefonisch bereikbaar in
het Huis in de Duinen, tel: 13141.

Op vrijdag 20 juni wordt door
het Zandvoorts Kinderkoor het
jaarlijkse zomerconcert gegeven
in de Gereformeerde Kerk aan de
Julianaweg. Het koor bestaat dit
jaar dertig jaar, daarom wordt het
een extra feestelijk concert met
medewerking van het poppenthe-
ater Mijko uit Haarlem. Boven-
dien werd al eerder een cassette-
bandje vervaardigd van de zang
van het koor. Dit bandje wordt
deze avond te koop aangeboden.

Het programma omvat behalve

enkele geestelijke liederen ook
werkjes van Annie M.G.Schmidt,
Toon Hermans, Tera de Marez
Oyens en enkele melodién uit
Sound of Music.
Het concert staat onder leiding
van Henk Trommel en wordt be-
•geleid door Willem Poot.

Aanvang van het concert is
20.00 uur, toegangsprijs f. 5,~ p.p.
Het programmaboekje dat bij de
ingang van de kerk wordt ver-
kocht dient als bewijs van toe-
gang.

Feestweek op Beatrixschool
In september 1961 opende de Be-

atrixschool aan de Jac. P. Thijsse-
weg voor de eerste maal de deuren.
Sindsdien zijn er heel wat Zand-
voortse kinderen geweest die op
deze school het aap-noot-mies
hebben geleerd.

De ouderraad en het onderwij-
zend team van deze school voor
christelijk basisonderwijs willen
dit zilveren jubileum niet onge-

merkt voorbij laten gaan, daarom
wordt er in de week van 16 t/m 20
juni feest gevierd. Er zijn tal van
activiteiten, een strandloop, pop-
pentheater, picknick en een spel-
middag in De Duinpan.
Voor oudleerlingen en oudmede-
werkers wordt deze feestweek af-
gesloten met een reünie op vrij-
dagmiddag tussen 17.00-21.00 uur.
Meer over de groei en bloei van de
Beatrixschool op pagina 5.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166
Buurtbewoners zien
benzinedieven

ZANDVOORT - Alerte buurtbewo-
ners hebben in de nacht van maandag
op dinsdag gezien hoe twee mannen
bezig waren bezine te stelen uit auto's
op de Hogeweg. De politie kwam kij-
ken en betrapte een 24-jarige en een
18-jarige Haarlemmers die bezig wa-
ren brandstof over te hevelen in jerry-
cans.

Man onder invloed
rijdt zonder licht

ZANDVOORT - Op zondag zag de
politie even na het middernachtelijk
uur een auto door de Haltestraat rij-
den zonder licht. De 27-jarige bestuur-
der sloeg vervolgens de Zeestraat in
richt ing Burgemeester van Alphen-
straat. De uit Haarlem afkomstige
man reageerde noch op stoptekens,
noch op het blauwe zwaailicht van de
politie.

Met behulp van de Bloemendaalse
politie heeft men de man uiteindelijk
op de Zeeweg tot stoppen gebracht. Hij
weigerde mee te werken aan een bloed-
proef en men achtte het raadzaam
hem eerst zijn roes in een cel uit te
laten slapen.

De auto van de Haarlemmer is in
beslag genomen voor een technisch
onderzoek.
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FAMILIEBERICHTEN

Langs deze weg bedanken wij familie, vrienden en ken-
nissen voor de belangstelling bij ons 40-jarig huwelijks-
feest.
Het was een fijne dag.

: Fam. J. Moll
i D. MoU-Keur

Zandvoort, juni 1986
PQtgieterstr. 31

" A.s. zaterdag gebeurt het ONS moeder en oma

N. Visser-Keur
-, wordt 77 jaar.
- Van harte proficiat gewenst. Je twee zonen

JAN en PETER
Marguerite en Rolanda
en de kleinkinderen
Marie-Thérèse, Francoise
en Chantal

Zandvoort
', Agnetastraat 1.

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de belangstel-
ling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en voor de
vele bloemen bij mijn thuiskomst.

Nicolette Schelvis

Henk en Marco Bluijs
hartelijk gefeliciteerd met het behalen van

jullie vakdiploma
BLOEMBINDER/VERKOPER.

R. Drenth, arts
geen praktijk van

16 juni-7 juli

Waarnemers:
Huisartsen Anderson-Flieringa-Zwerver

Zandvoorts Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia,

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9 , Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 , Zandvoort
AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort
Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 , Zandvoort
Sig.mag. De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

: Het lekkerste softijs
\ is er weer
t

i bij R. v.d. Werft
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

64B86 Haltestraat 47
65B86 Zandvoortselaan 224
66B86 Ir. Friedhoffplem 18/1
67B86 Kanaalweg 33

Aangevraagde bouwvergunningen
- verbouw woning
- uitbreiding woonhuis
- verbouw woning
- bouw woonhuis

Men kan gedurende een week na het verschijnen van dit blad deze aanvragen inzien
bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8 30 tot 12.30 uur.
Belangstellenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

14B86 Boul. Paulus Loot 89
49B86 Kruisstraat 12
53B86 Burg. v. Alphenstraat 59 -
111 B85 Zuidlaan 43
44B86 Gasthuisplein 9/a
45B86 Koningstraat 71

Verleende bouwvergunningen
oprichten zwembad
wijzigen gevel
wijzigen gevel
aanleg zwembad
maken stoep
oprichten schuur

l

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen kun-
nen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
2040 AA Zandvoort

Voorgenomen bouwvergunning
Het college is voornemens om met toepassing van artikel 50 lid 8 van de
Woningwet bouwvergunning te verlenen voorde uitbreiding van het bankfiliaal
Grote Krocht 38.

Betreffend bouwplan ligt met ingang van 13 juni 1986 gedurende 14 dagen ter ge-
meentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor een ieder
ter inzage.
Tijdens voormelde termijn kan een ieder schriftelijk en gemotiveerd bij Burgemeester
en Wethouders bezwaar tegen dit bouwplan indienen.

12 juni 1986

Te huur gevraagd
GARAGE

Fenemaploln
tel. werkdagen

020-493017
na 18.00 uur
02507-18512

Zandvoort:
perm. te huur
aangeb. 3-kamer-
etage K.D. T. cen-
trum dorp ƒ 900,-
incl. gas, licht,
water.

Tel. 18011.

SLAGERIJ ARBOUW

HALTESTRAAT 12 - tel. 12616

Riblappen soo gr.
Biefstuk 250 gr.
Fricandeau 100 gr.
Cervelaat 100 gr.
Selderijsalade 100 gr.
Achterham 100 gr.

9,75
7,25
2,10
1,40
1,65
2,45

MAANDAG

Rundergehakt soo gr. 6,75
DINSDAG EN WOENSDAG

Gepaneerde
Schnitzels 100 gr. 1,69

r alleen het beste

SHennessy
JOMOB

BOKMA
'

Hennessy
Cognac V.S.

Nü
Cognac V.S.O.P CanadianClub

Af§& Whisky
Nü *I7ï5 Nü

y
1/2 Cognac V.S. A -

N* 19S5 24?5

The Farnous'
Grouse
Whisky

verhoeven ,
-V2 Itr. Graan

:gèriever

Osborne
Sherry
Dry - Medium dry

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

Te huur gevraagd:

Garage,
uitsluitend
voor auto
Omgeving v.
Fenemaplein
tel. 15289.

Joegoslavië
Umag

App. te huur
max. 5 pers.

1-15 juli nog vrij.

Inl. tel. 15387.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

FOTO QUEUE
Compleet

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

"verzorgd en bezorgd"
^vw-̂ v^ __ -»~. • Kerkstraat 12a, 2042JE Zandvoort.MJM Oan oeoRsen bo Tei 02507/12532•*:

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

BEKENDMAKING
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken,
gelet op artikel 31 van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne, bekend, dat zij
vergunningen ingevolge de Hinderwet en de Wet
geluidhinder hebben verleend aan Circuit
Zandvoort B.V., voorheen CENAV B.V. te
Zandvoort voor het oprichten of in werking
hebben van een auto- en motorcircuit, gelegen
aan de Burgemeester Van Alphenstraat te
Zandvoort.
De beschikking en alle daarop betrekking
hebbende stukken liggen op werkdagen, geduren-
de een maand, gerekend vanaf vrijdag 13 juni
1986 ter inzage tijdens de kantooruren:
- ten Provinciehuize te Haarlem,

Afdeling Milieuhygiëne, Paviljoenslaan 7 te
Haarlem;

- ter secretarie der gemeente Zandvoort,
Swaluéstraat 2 te Zandvoort en

- ter secretarie der gemeente Bloemendaal,
Bloemendaalseweg 158 te Overveen.

Tevens liggen de stukken ter inzage in de
Openbare Bibliotheek van Zandvoort, Pnnsesse-
weg 32-34 te Zandvoort op:
- maandag

van 10.00 uur tot 12.00 uur;
van 15.00 uur tot 17.00 uur;
van 19.00 uur tot 21.00 uur;

- dinsdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur;
van 15.00 uur tot 17.00 uur;

- woensdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur;
van 13.00 uur tot 17.00 uur;
van 19.00 uur tot 21.00 uur;

- vrijdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur;
van 13.00 uur tot 17.00 uur;
van 19.00 uur tot 21.00 uur;

- zaterdag
van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Desgewenst kan na telefonische afspraak met de
Dienst voor de Milieuhygiëne van de Provinciale
Waterstaat van Noord-Holland (telefoon: 023-
174242) mondelinge toelichting op de stukken
worden verkregen.

Haarlem, 12 juni 1986.

l
i provinciaal bestuur

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 23 27

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-17244/12137/
13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons terecht
voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering

NIVO-POLIS
1 een Natura-

uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

Nu zond erbombarie
pas betalen in januari

Wanneer u vandaag of morgen
1 tijd heeft om eventjes bij ons
langs te komen clan hebben wij

behalve een kop koffie ook een leuk en
lucratief nieuwtje voor u. Zonder
moeilijke poespassen hoeft u dan uw
nieuwe Renault Super 5, welk type clan
ook, pas te betalen in januari 1987.

Dus dat geldt voor de Renault 5
C tot en met de Renault 5 TSE.
Welbeschouwd één van de fraaiste en
zuinigste exemplaren van ons wegen-
net. En erg ruim bovendien.

01'de Renault 5 met een al even-
zo zuinige en oer- en oerstcrke diesel-
motor, geschikt voor uren achtereen
doortoeren. Op welk wegdek dan ook.

Wat dacht u van een automaat?
Dezelfde Renatdt 5 met alle voordelen
van dien maar dan volautomatisch
en gemakkelijk bediend door de rech-

lervoet. Een Renault 5-deurs?
U weet wel, binnen zonder klimmen.

Voor de economen onder LI
noemen we de Renault 5 niet het zoge-
naamcle "grijze" kenteken. Dat deze
auto echter bijzonder kleurrijk is, be-
proe ft uzelf als u de oceaan van ruimt e
ziet. Vanaf f 12.150,- (exclusief BTW).
Dit aanbod geldt voor alle types
Renault 5, zeiden wij u zojuist.

Dat houdt clan uiteraard in dat u
op die manier ook de Renault 5 (ïT
Turbo op uw naam kunt krijgen.
Een extravagante auto die als een blok
op de weg ligt en van O tot 100 km u
niet meer tijd nodig heeft dan 'n krap
pe 8 sec. Met een topsnelheid van
meer clan 200 km/u. Aan u de keus.

De financiering geschiedt op ba-
sis van een huurkoopovereenkomst
waarbij de wettelijke aanbetaling ver-

plicht is. Maar in de meeste geval-
len wordt dit ruimschoots gedekt door
uw inruil. In do tussentijd tot januari
'87 betaalt u over het resterende
bedrag uiteraard geen stuiver rente.
Dat is rekening Renault.

N'ogal moeilijk, met zoveel keus.
I )a( begrijpen wij. Maar een proefrit,
zal u zonder wikken en wegeneen (link
eind op weg helpen. U moet er wel
snel bij zijn, want de aktie loopt maar
tot l juli 198(5. Graag tot ziens.

l )o Renault Super 5 is er al vanaf
f 15.995,- (i nel. BTW). Afl.kosten
l' 395,-. Wijzigingen voorbehouden.
Uw nieuwe Renault Super 5 betaalt
u pas volgend jaar.

5 jaar plaatwerkgarantie. >DE RENAULT SUPER 5< Renault adviseert elf oliën.

Zandvoort; Rinko, Curiestraat 8
(Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.

De Renault dealer adviseert u desgewenst over financiering of leasing.



• Frisse salade

• Een luxe bad

•tweewekelijkse rubriek
lover wonen met

• tips voor
woninginrichting

• informatie over
handige producten in
>n rond het huis

• ontwikkelingen
rends in goed
•oordelig wonen

en
en

bijdragen, tips en
ideeën zenden aan

redactie
weekmedia
postbus 51
1180 AB
amstelveen

informatie over
advertenties
lel. 020-562 2230

o Veilig systeem voor reiniging
van
lamellen
IN NEDERLANDSE kanto-

ren en huiskamers hangen
miljoenen meters vertikale la-
mellen. Sinds de introductie in
ons land, zo'n vijftien jaar ge-
leden, heeft het lamelgordijn
een stevige opmars gemaakt.
In totaal hangt er meer dan
zestig miljoen meter. Tot op
heden kon geen enkele profes-
sionele reiniger een gegaran-
deerd veilig systeem aanbie-
den voor het reinigen van deze
lamellen.

Toch worden ze vuil door sigaretten-
en sigarenrook, circulerende warme
lucht, vliegenpoep, katten die op de
vensterbank springen en vuile vin-
gers. Hoe dichter de lamellen bij een
verwarming hangen, hoe sneller ze
vuil worden.

In ons land heeft Palthe als eerste
een veilig reinigingssysteem voor la-
mellen ontwikkeld. Elke klant krijgt
een schriftelijke garantie zodat de
consument er zeker van is, dat zijn
kostbare goed niet wordt beschadigd.
De firma heeft proefondervindelijk in
haar testlaboratorium vastgesteld,
dat er reinigingsproblemen ontstaan
als de lamel niet goed gecoat is en er
aan de zijkanten breuken zitten. Ook
kunnen de plaknaden loslaten, waar-
door de verzwaringsplaatjes eruit val-
len. Andere gebreken bij lamellen
kunnen zijn: het rondstaan (gecupt),
het banaanvormig trekken, het krin-
gelen (golven) en het spiraliseren (kur-
ketrekker effect).

Problemen
Lamellen zijn er in drie grondstof-

fen:
a. natuurlijke vezels'zoals katoen, lin-
nen en wol;
b. synthetische vezels zoals polyester,
polypropyleen en glasvezels;
c. combinaties van a en b, met name
synthetica met natuurlijke vezels.

Al deze lamelsoorten zouden nor-
maal gereinigd kunnen worden als ze
goed gemaakt en goed behandeld zou-
den zijn. Zoals enkele consumenten tot
hun schade moeten ondervinden, kan
er bij het reinigen van lamellen heel
wat mis gaan. Enerzijds door het reini-
gingsprocédé, anderzijds door de fabri-
cagegebreken en gebruiksbeschadi-
gingen.

Gedwongen door vragen van klan-
ten heeft men na geduldig testen met
behulp van een meer dan honderdjari-
ge textielreinigings- en verfervaring
een veilig lamellen reinigingssysteem

ontwikkeld. Dit procédé heeft de
merknaam Palthe Prozon gekregen.
De meeste lamellen kunnen na con-
trole vooraf met dit systeem worden
gereinigd. Na beoordeling garandeert
men een krimp bij reiniging van min-
der dan l % bij synthetische vezels. Bij
natuurlijke vezels kan een iets hogere
krimp optreden. Sealnaden worden
zonodig opnieuw geplakt en krijgen
ook garantie.

Palthe adviseert vooraf één lamel te
laten testen. Na een positief advies
krijgt de klant een speciale doos waar-
in de lamellen opgerold en horizontaal
op de zijkant moeten liggen. Dit voor-
komt breuken en kreuken. Als er des-
ondanks toch iets verkeerd gaat bij het
reinigen, kan de klant gratis nieuwe
lamellen kiezen uit de Palthe stan-
daard kwaliteit. Voor luxere kwalitei-
ten betaalt men alleen het prijsver-
schil bij. Elke klant krijgt een schrifte-
lijk garantie-certificaat op naam ge-
steld.

Voor de lamelgordijnen is er een in-
formatielijn geopend met meerdere
toestellen. Het kiesnummer van de
Prozon Informatielijn is 05490-61761
(kantooruren).

Keukenblad-krant
TEN EINDE toekomstige aanschaf-

fers van een keuken of keukenin-
bouwapparaten objectief te informe-
ren, is zojuist verschenen het Alge-
meen Keukenblad. Het is een acht-
pagina dikke krant op weekend for-
maat, waarin door een onafhankelijke
redactie een zo breed mogelijke voor-
lichting wordt gegeven over aspecten
welke met de aanschaf en installatie
van een keuken te maken hebben.

Tevens worden in een aanbouwkeu-
ken voorkomende inbouwapparaten
zoals kook-, koel-, vries- en afzuigap-
paratuur, spoeleenheden en kranen
en warmwatertoestellen en dergelijke
behandeld. Bijzondere asandacht
wordt besteed aan de functie van het
aanrecht of werkblad en de materia-
len waarvan deze worden vervaardigd.

Het Algemeen Keukenblad is niet
alleen qua inhoud, maar ook wat be-
treft verspreiding exclusief te noemen.
Hij wordt namelijk gratis uitgegeven
bij alle keukenspeciaalzaken in Ne-
derland. Het ligt in de bedoeling deze
uitgave geregeld, in elk geval eenmaal
per jaar, te doen verschijnen.

RECEPT:

Vleessalade
RUNDVLEES HEEFT een pittige

smaak en wordt daarom vaak zon-
der sauzen of andere begeleiders gege-
ten. Toch is ook deze vleessoort erg
geschikt om in salades te verwerken.

Benodigdheden:
300 gr. gebraden rundvlees
1 kilo gekookte aardappelen
2 goudreinetten
4 augurken, l ui
peper, zout, worcerstersaus, mosterd,
azijn
mayonaise of slasaus
borrelworstje
sla, tomaten, augurk
eieren, roomboter, radijs
zilveruitjes, takje peterselie.

Het vlees, de aardappelen, appelen,
augurk, en ui in stukjes snijden en
met slaolie, zout, peper en worcester-
saus, mosterd, azijn en wat mayonaise
luchtig door elkaar mengen. Op een
schotel leggen en afdekken met een
laag mayonaise of slasaus en gameren
met borrelworstje, sla, tomaten, waai-
ers augurk en gevulde eieren, waarop
een radijsje, zilveruitje, takje peterse-
lie en wat uw fantasie u maar verder
ingeeft.

Een verfrissende salade op een war-
me zomeravond, in plaats van de obli-
gate warme hap, of neem het verpakt
in een goed sluitende plastic doos mee
voor een pick-nick. Serveer er in beide
gevallen stokbrood bij.

Gevulde eieren maakt u door hard-
gekookte, gepelde eieren met een mesje
doorsnijden, de dooier eruit halen,
deze zeven en vermengen met zachte
roomboter. Glad roeren en op smaak
brengen met zout, peper mosterd en
worcestersaus. Dit mengsel in de ei-
helften spuiten.

Kast op maat
DE INDELING van keukenkasten

behoeft niet langer statisch of vol-
gens vaste maten te zijn, sinds de
vondst van het Siematic verstelme-
chanisme. Dit mechanisme is een in-
gebouwde verstelrail die zich in alle
Siematic keukenelementen bevindt.
Door middel hiervan kunnen laden,
legplanken, pannenkorven, flessen-
rekken, voprraadkorven en dergelijke,
nauwkeurig op elke gewenste hoogte
ingesteld worden. Deze hoogte kan
elke keer weer snel en eenvoudig wor-
den aangepast met behulp van het ba-
jonet-klik systeem. Hierdoor kan een
opbergruimte optimaal worden benut
en biedt elke kast meer bergruimte.
Bovendien bevindt alles zich op de
juiste plaats.

Alle genoemde laden en uittrekele-
menten zijn later in te bouwen of te
wijzigen, waardoor geen enkele ruimte
in het keukenelement nog verloren
gaat.

Bad tevens designobject
A LHOEWEL EEN badkuip in de

•"•eerste plaats een nuttige en hygie-
nische functie heeft, zijn ook vormge-
ving, materiaal en kleur, belangrijke
aspecten om van komfortabel baden te
kunnen spreken. Hoe een en ander
kan resulteren in een modern badcon-
cept is te zien bij het hgbad Seine van
Ucosan. Dit ligbad is niet alleen een
dagelijks functioneel gebruiksvoor-
werp, maar tevens een designobject.

De vormgeving maakt het mogelijk
met twee personen tegelijk te baden

Twee riante rugleuningen, armsteu-
nen en afvoer in het midden, zodat
niemand ongemakkelijk of pijnlijk zit.

De royale rand die fungeert als legpla-
teau voor alle badattnbuten. Het Uco-
ban programma wordt gemaakt en ge-
vormd uit kunststof acryl en bestaat
uit een ruime collectie baden, douche-
bakken en Hydro whirlpools. Het hg-
bad is leverbaar in tal van glans- en
satijnkleuren, tevens als hydrowhirl-
pool. Maten 185x90 centimeter.

Steeds meer woningzoekenden
kiezen toch voor een eigen huis
DE HYPOTHEEKRENTE is nog steeds laag, de economie

trekt aan en dus besluiten meer en meer woningzoekenden
tot de aanschaf van een eigen huis. Op de woningmarkt wordt
deze tendens steeds beter merkbaar. Het gemiddelde aanbopd
waaruit de woningzoeker kan kiezen, is ietsje aan het dalen en
de prijzen zijn langzaam aan het stijgen.

Volgens een recent onderzoek van de Landelijke Organisatie Belangengroe-
pen Huisvesting (LOBH) telt Nederland op dit moment ongeveer anderhalf
miljoen woningzoekenden, daarvan is zo'n dertig procent jonger dan 24 jaar.
Ook het Bureau voor Strategisch Marktonderzoek heeft zich verdiept in het
'woongedrag' van de Nederlander. Daaruit blijkt dat deze bij een gemiddelde
leeftijd van 24 jaar een eigen huishouden gaat vormen. Natuurlijk in eerste
instantie in een eenvoudige woning, maar een grote groep verhuist binnen vier
jaar naar een comfortabeler huis.

De onlangs verschenen zomereditie van Het Verhuisblad besteedt uitgebreid
aandacht aan deze actuele ontwikkelingen, door meer toegespitste informatie
over het uitzoeken van een huis plus een financiering die past; door uitgebreid
in te gaan op de vele interieurmogelijkheden; met verbouwadviezen en natuur-
lijk met tips om van de verhuizing zélf een geslaagde onderneming te maken.

Bijna elke verhuizing betekent per saldo een verbetering van de woonom-
standigheden. Maar een verhuizing houdt voor de meeste mensen ook een •
duurdere woning in. Eigenhuis-bezitters kunnen zich geen miskoop permitte-
ren. De bedragen die met een dergelijke transactie gemoeid zijn, zijn daarvoor te
hoog. Het spreekt dus vanzelf dat een goede en zo uitgebreid mogelijke voorlich-
ting vereist is.

Die voorlichting geeft Het Verhuisblad, dat gratis bij de NVM-makelaars,
notarissen en erkende verhuisbedrijven verkrijgbaar is. Bij de tijdschriften-
winkel is het blad ook verkrijgbaar, dan moet er echter / 2.95 voor betaald
worden.

Voor een geurig vaderdagkado hoeft u niet ver van huis
Vele aanbiedingen, in alle topmerker

Cartier v.a.
Bogart v.a.
Kouros v.a.
Paco Rabanne v.a.
Alain Delon
Nino Cerutti
Etienne Aigner
Aramis
Davidoff
Aqua Brava
Pierre Gardin
Dun/7/7/
French Line
Jacamo v.a.
Lagerfeld v.a.
Brut v.a.
Trussardi v.a.

Jl L SAN DE R
39,50
32,50
19,95
25,-
11,50
30,-
33,-
16,50
18,50
17,50
29,50
25,-
27,50
10,50

Schoonheidssalon

Kerkstraat 23 - zandvoort

P. S. ook behandeling voor mannen.

MAN PURE
Pure mannelijkheid. De onmiskenbare
geur met kruidïg-bittere componenten.

* Vaderdag-tip
Nieuw van Aramis „Shave Plex" Unieke kalmerende
scheercreme voor de snel geïrriteerde mannenhuid

Succes verzekerd. Met gratis p roe f tube en scheermes

Bogner
Jil Sander
Lagoste
Aramis 900
Silver
NIEUW
Zino Davidoff
NIEUW
Polo
Nieuw
Otello
Cleef & Arpels
Oscar de la Renta
Anteus Chanel
Jules
Eau Sauvage
Krizia Vomo
Ebene de Balmain
Adidas NIEUW

v, a.

UGSTORE
mOEREHBURC—-~

haltestraat 1 - zandvoort



PERSCOMBINATIE N.V:
et Advertentiebedntfvan Perscombinatie N. V., intgeefster van Het
Parool, Trouw, de Volkskrant en Weekmedia (de meuws-en
huis-aan-hi4i!,bladen groep), u belast met alle activiteiten op de
advertentiemarkt

Binnen het Advertentiebcdnjf is de Advertentie Orderafdeling belast met de centrale aanna-
me en verwerking van orders ten behoeve van de grafische vervaardiging en facturering voor
alle uitgaven van Perscombinatie.
De afdeling staat op het punt het grootste deel van de administratieve verwerking te automa-
tiseren.
Voor zo spoedig mogelijke indiensttreding, zoeken wij een

MEDEWERK(ST)ER ALGEMENE
ADVERTENTIE ORDERVERWERKING

op MEAO niveau
De werkzaamheden worden verricht in dagdienst (38 uur per week; per l oktober 1986 36
uur per week = full-time) Honorering van de functie geschiedt afhankelijk van leeftijd en
ervaring in groep C of D van het salarissysteem van Perscombinatie (minimaal ƒ 2.139,-
bruto bij 2fjiar) Het dienstverband geldt tot mei 1987.
De kandidaten dienen te voldoen aan de volgende functie-eisen:
« afgeronde MEAO opleiding (BE of CE-ncntmg);
« een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal;
9 een goed handschrift en Bij voorkeur enige type-crvarmg;
• administratief inzicht en accuratesse,
« belangstelling voor automatisering;
• enige grafische kennis strekt tot aanbeveling;
• leertijdsindicatie vanaf 17 jaar;
0 woonplaats Amsterdam ofdirectc omgeving.
Uw sollicitatie kunt u richten aan mevrouw L. Witmer, personeelfunctionaris, Wibautstraat
148, 1091 GR Amsterdam onder vermelding van LW/86.15.
De solhcitatietermyn s'uit op 21 juni a s

Instituut de Korte
WIM VAN DER STRATEN, DIRECTEUR

aangesloten bij de VAKOS en de NVvV
een vertrouwd adres voor de opleiding

schoonheidsspecialist(e)
(Opleiding voor erkende STlVAS-diploma's)

pedicure - manicure
visagiste - sportmassage

Aanvang nieuwe cursussen in
aug.-sept. a.s.

Vraag gratis studiegids, tel. 020-233994, Nic.
Witsenstraat 5. 1017 ZE Amsterdam-C.

anoiih
mode

Nu voorjaarsrestanten van
o.a Hauber, Bruestle, Slendor,
Dinovaliano en Kohlhaas met
kortingen tot 50%.

Ook op zondagmiddag
geopend

STUNTAANBIEDING KRETA
1 week ƒ695
2 weken ƒ 795 VERTREK OP 13 EN 20 JUNI
In een van de mooiste perioden van het seizoen doen wij het wondermooie Griekse eiland
Kreta m de aanbieding'
Een week verblijf m een appartement m de omgeving van Aghios Nicolaos kost u slechts
ƒ 695 per persoon. De minimale bezetting is 2 personen per appartement. Twee weken kos-
ten slechts 795 gulden.
U kunt een keuze maken uit de volgende appartementen:
Athanati en Papamichalis (beide met zwembad), Rinca, Lukaki, Iliada, Xezonakis (spreek uit-
Zeezonakies), en Manolis.
Uiteraard zolang de voorraad strekt en de keuze is beperkt, dus reserveer snel'
Mochten de appartementen vol zijn, dan kunt u nog gebruik maken van ons speciaal
familienotel PSAROS in Chersonissos De speciale prijs bedraagt / 695 (logies/ontbijt); 2

INBEGREPEN IN DEZE PRIJZEN:
- retourvlucht Amsterdam-Heraklion per Martinair
- transfers naar uw appartement of hotel
- verblijf in appartement op basis van logies of
- verblijf m hotel Psaros op basis van logies/ontbijt
- diensten van Nederlandse reisleiding

HOE KUNT U BOEKEN?
Rechtstreeks per telefoon of aan de balie van ons hoofdkantoor Wibautstraat 131
Amsterdam.

IZEN
Thorbeckestraat 1 1 (t. o. Casino)
Zandvoort. Tel. 02507-17097

Tel. 020-5626265
Lid ANVR en Garantiefonds Reisgelden

BIJ ELKE FLES WIJN
GEDISTILLEERD

AMSTEL

GOLD flesje

HELE KRAT
a 12 FLESJES
NU VOOR

*COMFoMMKKENMS

SCHWEPPES
GINGERALE

(JITDEBEAUJOLAIS!
RIVELLA
BLAUW

SA l NT AMOUR
JULIÉNAS
CHEIMAS
MOULIN - A - V E N T
FLEURIE
CHIROUBLES
MORGON
COTE DE BROUILLY
BROUILLY

CHIVAS
REGAL
Whisky

DIMPLE mMi%mi„
de vermaarde j AND DUFF

Schotse Whisky i Schotse Whisky HANKEYBANNISTER
SCHOTSE WHISKY

36.95 23.95
LUXE

KARAF

HANDIG
KRATTEN-

REK
geen 39.50ÜÜ4P

HEVEL
KURKE-
TREKKER8811 Aanbiedingen geldig t/m 14 juni 1986

'nZonnedak
P!n uw Volkswagen

^bf Audi is een extra
rwaar u veel plezier van

rkunt hebben
''Maar ook een hoop nang-

rheid als de kwaliteit of de
montage beneden peil is

Bij ons bent u zeker van een
'merkartikel voor een zonnige prijs

rEn u hoeft uw auto beslist geen dagen
te zijn In diverse uitvoeringen, m

"elke stand te openen, zonwerend enmak-
kehjk uitneembaar Incl p OQÖ

montage v a. l OT ffm

Controle van accu, ontste-
kmg, carburateur, koelsvsteem,

uitlaat, koppeling, remmen en
schokbrekers, verlichting, ruite-
wissers en trekhaak/contactdoos
f60,;_ (inclusief afstelling)

_ itkljprojrn 7 eer praktische
uitkljpranien Voor Golf vanaf bouw

1984 I \cl montage f 3 79.-

B VLJ» v •

Burg. van Alphenstraat 102, Zanchoort, Tel 02507-14565

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP

OFF. RENAULT dealer autobedrijven

-Noord)

12323

Autobedrijf J. JONGSMA
. , ' . ,.̂ |̂ |̂ Vf|i|̂ ^ .si'̂ . ••

Curiestraat 8 Zandvoort (N.-Noord)' ' '
. • , , .
Telefoon:! wjerKplaats-rriagazün: 12323,

"•
'

Te e

Zandvoort
voormalig hotel
Zomerlust en Sociëteit
Duysterghast

vanaf 1 juli t/m oktober '86
diverse ruimten voor o.a.
exposities en/of
tentoonstellingen, ook geschikt
voor winkelverkoop. Afm. 25.6
m2-100 m2 en 210 rn2.

Prijs: n.o.t.k.
Inl. 02507-16447, tussen
17.00-20.00 uur.

Te koop aangeb.

POL. VISBOOT,
B.B.M. 15 PK,
TBAIL. + ACC.

Tel. 16383,
na 18.00 uur.

ETAGE
te huur

in
centrum dorp.
Tel. 15766.
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Beatrixschool groeide tegen de verdrukking in

Ondanks pessimistische
voorspellingen wordt
het 'zilver' gevierd

•Het gebouw waarin de Beatrixschool aan de Jac. P. Thijsseweg in 1961 van
start ging.

• De Beatrixschool is ook letterlijk "gegroeid", zoals duidelijk blijkt uit deze
foto van 1986.

ZAND VOORT - Volgende week
is het feest op de Beatrixschool.
De leerlingen, het onderwijzend
team en de leden van de ouder-
raad vieren van 16 tot en met 20
juni dat de deuren van hun school
vijfentwintig jaar geleden voor
het eerst werden geopend. Er
staan dagelijks spectaculaire fes-
tiviteiten op het programma, die
ondermeer tot doel hebben wat
meer aandacht op de school te ves-
tigen.

"De start van de Beatrixschool in
1961 verliep niet bepaald vlekkeloos",
vertelt directeur Dick van As. "Reeds
in 1957 lagen de statuten op tafel en in
1958 sprak de voorzitter van de Stich-
ting voor Chnstelyk Onderwijs in
Zandvoort zijn blijdschap uit over "...
het gunstige besluit van de gemeente-
raad medewerking te verlenen voor
de bouw van een christelijke school in
plan Noord'. Een aantal Zandvoorters
was van mening dat een christelijke
lagere school in Noord geen bestaan-
drecht zou hebben en men diende zelfs

een bezwaarschnf t in bij Gedeputeer-
de Staten. Sommige tegenstanders
verdachtten de njksinspecteur er zelfs
van het bijzonder onderwijs te bevoor-
delen en met de toenmalige burge-
meester Van Penema onder een hoedje
te spelen. Uiteindelijk besliste de
Kroon gunstig ten aanzien van de
bouw van de nieuwe school en werd
door de gemeente een terrein aange-
wezen aan de dr J.P.Thysseweg. Ten
gevolge van de 'stroefheid' duurde het
helaas nog tot 2 september 1961 voor-
dat de deuren officieel konden worden
geopend. Gelukkig bleek na enkele ja-
ren dat het anders uitpakte dan de
doemdenkers in die tijd hadden ge-
dacht de school had wel degehjk le-
vensvatbaarheid.

Gestage groei
"Gestart werd met een gebouw met

vier lokalen en een aula Er hadden
zich drieëndertig leerlingen aange-
meld, precies genoeg om buiten het
door het bestuur aangestelde hoofd de
heer A.L Moll een tweede leerkracht,
mevrouw Demoed, aan te stellen. Het

leerlingen aantal groeide gestaag, zo-
dat m 1969 twee lokalen aan de noord-
kant aangebouwd konden worden en
in 1978 het zevende lokaal en een docu-
mentatiecentrum. Het laatst by ge-
bouwde lokaal bleek maar tijdelijk no-
dig te zijn, want zoals bij alle andere
scholen liepen ook bij ons de aanmel-
dingen van mewe leerlingen terug. We
gebruiken dit lokaal nu als "wissello-
kaal", een ruimte waar de kinderen
kunnen verblijven die iets speciaals
doen of die een bepaalde periode moe-
ten overbruggen", zo vertelt de heer
Van As

"De school beleefde haar piek tijdens
de zeventiger jaren, we hadden toen
zeven onderwijskrachten. Die hebben
we nu ook wel, maar dat komt doordat
we in 1985 een basisschool werden en
de kleuterschool "De Woelwaters" bij
ons werd gevoegd. Een experimentele
school zijn we nooit geweest, we zijn in
'85 met het nieuwe programma van
start gegaan. Officieel mogen we van
het njk maar m een gebouw onderge-
bracht worden. Voor het schooltje aan
de overkant, waar vroeger "De Woel-

waters" zaten, moeten we ieder jaar
toestemming voor "dislokatie" aan-
vragen, waarbij de gemeente advi-
seert. Die toestemming hebben al weer
binnen voor het volgende schooljaar,
tot nu toe is dat alleen een formaliteit

De kinderen kunnen, zoals op de mees-
te scholen, tussen de middag overbly-
ven Ze betalen daar een gulden voor
en gemiddeld maken er zo'n veertig
kinderen gebruik van

"Ik ben het tweede hoofd sinds de
start, directeur is de nieuwe benaming
sinds het onstaan van de basisschool
en ben hier nu zeven jaar Mijn voor-
ganger, de heer Moll heeft hier acht-
tien jaar de scepter gezwaaid On-
danks de ontkerkelijking, blijkt ons
type school bepaalde groeperingen
nog steeds aan te spreken Waar-
schijnlijk is het gewoon het gevolg van
een traditie, de ouders gingen ook
naar een christelijke school Het feit
dat de Jaap Kiewiet-Mavo ophoudt te
bestaan betekent in ieder geval niet
dat wij ermee stoppen, het verloop Is
bij ons niet groter dan op de andere
scholen. Vaak zie je dat de identificatie

met het geloof kleiner wordt in het
voortgezet onderwijs, de meeste kmde-
ren die een mavo-advies hebben gaan
hierna eenvoudig naar de Gerten-
bach-Mavo", aldus de directeur

Feestprogramma
Voor de volgende week is een uitge-

breid programma samengesteld De
feestweek wordt op maandagmorgen
geopend met het hijsen van de nieuwe
schoolvlag om negen uur De oude
schoolkleuren, oranje-zwart, zyn af ge-
schaft en men heeft gekozen voor de
frissere blauw-wit combinatie In de
nieuwe sportkleding (een cadeau van
de ouderraad) eveneens blauw-wit,
geeft een groep kinderen een show
waarbij aerobic-f iguren worden uitge-
voerd Ook wordt een feestlied gezon-
gen dat speciaal voor deze gelegenheid
werd gecomponeerd Daarna wordt sa-
mewn met de kinderen, de school ver-
sierd, het thema van de projectweek is
deze maal "feest" 's Middags wordteen
strandloop gehouden.

Op dinsdag komt het poppentheater
Mijko op bezoek en vindt een picmc op

het sportveld van de Jaap Kiewiet-
Mavo plaats Woensdag is een rustdag,
waarbij de kinderen in de bovenbouw
belangrijke feiten uit de recente ge-
schiedems worden geleerd, voorname-
lyk uit de zestiger jaren, zoals de
moord op Kennedy en Martin Luther
King en de provo-beweging Diverse
spelen worden op donderdagmorgen
gehouden in en rond de school Er
wordt een circuit uitgezet waarvoor ze
een knipkaart krijgen Daarna eten de
kleintjes uit de eerste tot en met de
derde klas op school pannekoeken en
de ouderen gaan 's middags naar De
Duinpan waar spelletjes in het water
worden gedaan Donderdagavond is er
een speurtocht waarbij tevens de ou-
ders zijn uitgenodigd Na afloop is er
een gezellige ontvangst met koffie en
natuurlijk limonade voor de kinderen

Een modeshow m drie delen wordt er
op vrijdagochtend gehouden door
groep acht van de school Er wordt
eerst kleding getoond uit 1961, met
daarbij een playback-show waarin fi-
guren als Elvis Presley, Bill Haley en
dergelijke optreden Dan volgt een
show met hedendaagse mode waaraan

de punkers niet zullen ontbreken en m
het derde deel komt de toekomst-mode,
bestaande uit voornamelijk glitter-
pakken, aan bod 's Middags wordt er
een ballonnen-wedstrijd gehouden,
waarbij de Amro-bank prijzen ter be-
schikkmg stelt Van vijf tot zevei.
vindt tot besluit een reunie plaats voor
alle oudleerlmgen en oudmedewer-
kers Daarbij kan men ook de foto- en
knipseltentoonstelling bekijken en
vindt een permanente dia- en film-
voorstellmg plaats

"Onze school bevindt zich natuur-
lyk wel m een uithoek van Zandvoort,
de mensen lopen er niet zo even langs
Een groot voordeel is daarby natuur-
lyk wel, dat we omgeven zyn door de
duinen De weg er naar toe loopt dood,
zodat het hier byzonder veilig is voor
de kinderen Met onze feestweek beo-
gen we ondermeer de Beatrixschool
eens extra onder de aandacht te bren-
gen Het gaat goed met de school en we
gaan er hier nog heel lang mee door,"
besluit de heer Van As zyn enthou-
siaste betoog

Constance M. Basart

Federatie Vereniging Hanze is niet meer

Ondernemersvereniging Zandvoort heeft
veel vertrouwen in het 'TERP'- rapport

ZANDVOORT - De ondernemerswereld in Zandvoort, sinds
kort varend onder de vlag van de 'Ondernemersvereniging
Zandvoort' (OVZ), heeft hoge verwachtingen van het rapport
dat momenteel door Bureau TERP uit Amersfoort wordt opge-
steld. Dit rapport, waarvoor het Ministerie van Economische
Zaken en de Haarlemse Kamer van Koophandel bijdragen in de
kosten, ruim zeventig procent, zal een analyse zijn van de
toenstische-recreatieve markt toegespitst op Zandvoort. Men
verwacht dat bureau TERP tevens aangeeft welke projecten,
acties en/of maatregelen nodig zijn om het product Zandvoort
te verkopen, zodat een breder economisch draagvlak ontstaat
voor de toekomst.

Bovendien beoogt het rapport een
visie te geven op de uitwerking van
een aantal beleidspunten zoals die
door het gemeentebestuur in de struc-
tuurstudie zyn vervat. "De bedoeling
Is dat het rapport de plannen van de
gemeente toetst op de praktyk, maar
het is zelfs mogelyk dat er een nieuwe
visie over de promotie van Zandvoort
wordt ontwikkeld", zegt voorzitter
Moerenburg

4

Sinds kort is ook het Centraal Insti-
tuut Midden-en Klein Bedryf
(C.I M K.) bij het onderzoek mgescha-
keld en wel op verkeerstechnisch ge-
bied Het door het gemeentebestuur

• gepresenteerde 'Centrum'plan, datbe-

trekking heeft op het verkeersluw ma-
ken van het dorpscentrum wordt door
het C I M K. nader bestudeerd. Ook de
visie van de ondernemers hierop zal
door dit instituut aan een nadere ana-
lyse worden onderworpen Beide rap-
porten zullen gelyktydig in het najaar
aan het bestuur van de OVZ worden
aangeboden

Nieuwe naam
De ondernemerswereld in Zand-

voort is in beweging. De laatste jaren
wordt men geconfronteerd met een te-
rugloop van verblyfs-en dagtoerisme
Dit heeft negatieve gevolgen voor het

voortbestaan van veel bedry ven, zoals
de dienstverlening, detailhandel en re-
creatie. Om de oorzaken van deze ne-
gatieve ontwikkelingen te achterha-
len en voorstellen aan het gemeente-
bestuur te doen hebben de onderne-
mers de rijen gesloten en is men zeer
eensgezind aan de slag gegaan

Behalve dat veel ondernemers het
nut van het onderzoek inzien, en er
geld voor over hadden, worden ver-
schillende activiteiten in positieve zin
ontplooid De extra veegbeurten vorig
jaar waren daar al een goed voorbeeld
van, het geld voor het onderzoek, en
het enthousiasme voor de Pro World
O'Neill Surf Cup.

Ook op organisatorisch terrein zyn
veranderingen ingevoerd. Omdat het
leden aantal is verdubbeld gedurende
het laatste jaar, werd besloten om de
statuten aan te passen. Een en ander
leidde tevens tot naamsverandering.

De statuten van de voormalige Pe-
deratie Handelsvereniging Hanze da-
teerden nog uit vroeger jaren. Zoals
bekend was de 'Hanze' een fusie van
twee Zandvoortse middenstandsvere-
nigingen De Zandvoortse Handels
Vereniging die m 1908 werd gesticht
en de RK Middenstandsveremging

WEEKENDDIENSTEN
fWeekend 14 - 15 juni
^HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
ï NOORD tel. 19507.
arts Bart van Bergen.

^HUISARTSENPRAKTIJK G J J. Mol
«n P.C.F. Paardekoper: tel. 15091
arts. G J J. Mol
/erdere inlichtingen omtrent de

Weekenddiensten worden verstrekt
„<ria de telefoonnummers van de huis-
'artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,

'Hel. 13355,
*Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.

*£12499.

!

ANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen

*\POTHEEK: Zeestraat Apotheek, A
van Kempen, tel. 13073.

WIJKVERPLEGING: Voor mforma-
tie over de dienstdoende wykverpleeg-
kundige. 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
{Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel 02507-14437, bgg: 023-313233

JDIERENARTS: Mevrouw Dekker,
FThorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel
*15847

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelhanng

Kantoor Gasthuisplem
12 Zandvoort tel 02507
17166 Postadres
postbus 26 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13 16 u
dinsdag 10 13 en 14 16
u woensdag 9 11 u
donderdag 10 12 en 13 17 u vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8
Aalsmeer tel 02977 28411 Postadres
postbus 264 1430 AG Aalsmeer
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties tel 020 5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV

,. Redactie Gasthuisplem 12 Zandvoort tel
,( 02507 12066 Postadres postbus 20 2040

AA Zandvoorl
Margreet Ates Constance Basart
Redactiechef Dick Piet
Abonnementspnjzen- / 10 65 per kwartaal /
19 55 per hall jaar ƒ3695 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers/ 1
Bezorgklachten vrijdag 9 12 u tel 02507
17166

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummei
14444.
Spreekuur wykfunctionans Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12 00 uur en 19.00-12.00 uur m de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wykfunctionans Centrum (Peter
Kuling) woensdag 1000-11.00 uur en
19 00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wykfunctionans Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11 00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND- Ongevallen tel 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-2000 uur.
Verder volgens afspraak Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor icde-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zyn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-1230 uur Schnfte-
lyk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

DIENSTENCENTRUM: Koningmne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Fnts van Veen of
na telefonische afspraak.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel

sterdam. Kindernevendienst en cre-
che.
Kindernevendienst en crèche.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
Zondag: Ds. A. Thim, Haarlem.

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
Caecihakoor. Thema: "Vergeven doet
leven" celebrant: J. v.d. Meer.

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag. 09.30 uur: Zondagsschool/ge-
spreksgroepen

10.30 uur: Morgendienst, ds. J. Over-
duin

19.00 uur: Avonddienst ds. J. Over-
duin
Woensdag: 20.00 uur: Bybeloverden-
king/bidstond.

NED.CHRISTEHJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag om 15.00 uur, tel. 14878.

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tmgen: R van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553

BURGERLIJKE STAND

KERKDIENSTEN
Weekend: 14 - 15 juni

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. N. Paap uit
Utrecht. Collecte Jeugd welzyn/Km-
derbeschermmg. Crèche aanwezig.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10 00 uur: Drs. E. Talstra, Am-

Penode 3 - 9 juni 1986

Geboren
Maickel, zoon van: Keur, Pieter en
Butter, Petronella.

Ondertrouwd
De Gruyl, Jan en Scholtenlo, Johan-
na.
Paap, Adnaan J. en Vergers, Monique.
Van der Pol, Theo H. en Gerver, Ma-
rion.

Gehuwd
Kroon, Hans en De Vnes, Elly A. F.
Van Mans, Gerardus A. M. en Vlees-
houwers, Cathanna C. M.
Molleman, Jack R. en Cornelissén, El-
len.

Overleden
Comnck Llefsting geb. Heek, Marga-
retha P. G., oud 88 jaar.
Van Honschooten, Engelmundus Th.,
oud 88 jaar.
Van der My'e geb. Smeets, Maria, oud
74 jaar.

Hanze In het begin van de zestigei
werd tot een fusie besloten, hetgeen
het begin was van de Federatie Han-
delsveremging Hanze betekende "Wy
werkten nog steeds met verouderde
statuten en stonden niet ingeschreven
m het Verenigingsregister. De aanwas
van nieuwe leden uit alle sectoren van
het bedrijfsleven hebben het bestuur
doen besluiten een naams-en statu-
tenverandenng toe te passen. Nu kan
ledere ondernemer of hy nu uit de ho-
reca, de dienstverlenende sector (zoals
de bankwereld) of de winkeliers komt,
by ons lid zyn Wy vertegenwoordigen
momenteel alle ondernemers en heb-
ben onze naam daarom ook aangepast.
Sinds kort zyn wij de OVZ", vertelt
Moerenburg.
De bestuurssamenstelling is hetzelfde
gebleven, namelyk Voorzitter Moe-
renburg, Secratans Oonk, Penning-
meester Nannmga plus de leden Bro-
met, Bonkerk en mevrouw Molenaar-
Paap. Adviseur is nog steeds de heer
H Hildenng.
Van de OVZ zyn ook bestuursleden
vertegenwoordigd in het Samenwer-
kings verband, dat volgend jaar zal
overgaan in de Stichting Zandvoort
Promtie

Momenteel wordt op verzoek van
Bureau TERP door enkele Zandvoor-
ters een enquête gehouden onder de
bezoekers van de badplaats. Op ver-
schillende tydstippen en maanden
zullen de enqueteurs (tnces) op pad
gaan om de gegevens te verzamelen.
"Helaas zyn van de eerste enquête ge-
gevens gepubliceerd Dit is tegen alle
afspraken in en bepaald onjuist. Deze
gegevens zyn nu uit hun verband ge-
rukt en zyn voor de onderzoekers
waardeloos geworden", zegt Moeren-
burg wat gepikeerd. "Wanneer alle on-
derdelen by stukje en beetje openbaar
gemaakt worden, dan wordt het een
onvoorstelbare chaos"

• In het begin staan de twee groepen, de blokf luiters en de 'gymnastiekers' nog lijnrecht tegenover elkaar, later
vormen zij een groep. FOTO BERLOTT

Leuke middag voor jong en oud
ZANDVOORT - Maandagmiddag was het in de grote

zaal van het Huis m de Duinen niet precies duidelyk
wie zich het meeste amuseerde, waren dit de acteurs en
actrices uit groep acht van de mr G J. van Heuven
Goedhartschpol, of misschien de toeschouwers, de be-
woners van dit verzorgingshuis. Wellicht wonnen toch
de bewoners het van de leerlingen, want ondanks de
soms wat zacht uitgesproken teksten en de voor veel
ouderen wat moeilyk te volgen intriges m deze musical,
was het vooral de appreciatie voor het geboden 'mid-
dagje uit' dat overheerste

Door de leerlingen van deze Zandvoortse basisschool
was een musical ingestudeerd voor de afscheidsavond
op school die gisteravond werd gehouden In het kort
komt het verhaal erop neer dat twee groepen jongeren
gebruik moeten maken van een zaal, namelyk een
groep enthousiaste sportheden, en een groepje blok-

fluit spelers Beiden zyn van mening dat de andere
groep het beste onderdak elders kan vinden en be-
schouwen de zaal als hun terrein Dan verschynt Prau
Otto Spullenbaas ten tonele die kinderen zoekt om met
een kindercircus een toernee door de wereld te maken
Allebei zetten de groepen hun beste beentje voor om
uitgekozen te worden De toeschouwers zien de ver-
schillende nummers die ingestudeerd worden en er
wordt druk by elkaar gespionneerd Zelfs een popgroep
'The Shits' gaat zich ermee bemoeien Uitemdelyk
komt alles toch m orde, maar als mevrouw Spullenbaas
aan het einde weer ten tonele verschynt, blykt dat de
reis om de wereld er toch anders uit ziet dan de kinde-
ren hadden verwacht

Een musical spelend in deze tyd gebaseerd op een
oeroud gegeven waar zowel de leerlingen als de toe-
schouwers veel plezier aan hebben beleefd

ïuifzandÈil

_Jp, :é-
• Zandvoorters blijken
veelvuldig naar 'Den Haag' te
reizen. Zowel inwoners als
gemeentebestuur worden
zogezegd kind-aan-huis op
hoorzittingen van de Raad van
State, afdeling Geschillen van
Bestuur.
• Nadat ambtenaren van de
gemeente hun beswaren
kenbaar maakten tegen de
voorgestelde nieuwe
afvoerleiding voor het
overtollig rioolwater (het
beruchte af voer effluent)
maakten ondernemers de reis
naar Den Haag, nu voor de
afsluiting van de Kerkstraat.

Ook sullen gemeente en
circuüdirectie beswaren
maken tegen het toegestane
geluidsvolume voor de Grand
Prix. Dit moet voor 1990
geregeld zijn. Wanneer het so
lang duurt als de kwestie
Kerkstraat en Gasthuisplem,
dan wordt het 1989 voordat de
Zandvoorters in Den Haag
kunnen pleiten voor een
ontheffing van dit Provinciale
Besluit.
• Want ook bewoners van het
Gasthuisplein hadden een
uitnodiging ontvangen het
beroepschrift tegen de
herinrichting van het
Gasthuisplem nader toe te
lichten. Nu is die
herstructurering al enkele
jaren een voldongen feit, en
ambtelijke molens malen
langzaam, maar als je een

beroepschrift indient, dan
hoor je toch te komen,
tenminste... zo denken de
gemeente ambtenaren en die
van Den Haag er over. De
bezwaarmakenden zijn echter
een andere mening toegedaan.
• "Ja ik ga daar niet voor gek
zitten. Wij zijn al eerder
gehoord voor de Provincie De
heren achter de tafel gaven ons
groot gelijk. Ik hoor tiet die
man nog zeggen "Heren wij
begrijpen Uw standpunt
volledig Dus U vreest
inkomstenderving, dat zou
best kunnen". Opgewekt zijn
wij weer naar Zandvoort
teruggekeerd en wat was het
resultaat? Binnen veertien
dagen kwam er een officiële
brief in de bus waarin stond
dat onze bezwaren niet
ontvankelijk waren verklaard
Dan sta je toch met je ogen te
knipperen, en je oren te
klapperen.. Wij zijn toen in
beroep gegaan bij de Kroon
omdat het plein nog steeds niet
was veranderd Inmiddels is
het drie jaar later, je dacht
toch niet dat ze nu opnieuw de
zaak plat gaan gooien en
veranderen. Nee voor ons
hoefde het niet meer, daarom
zijn wij niet naar Den Haag
gereisd, tenslotte is het een
werkdag en brood moet er
gebakken worden", legt Bakker
Van der Werf f uit wanneer
hem gevraagd wordt waarom
niet aan de uitnodiging gevolg
werd gegeven.
• Na zegge en schrijve één
warme zomerdag blijkt Tobber
(helemaal droog) m een
uitstekend humeur te verkeren.
"Tot mijn grote genoegen heb
ik geconstateerd dat er een
bekeuring is uitgedeeld aan
een hondenbezitter die zijn
hond niet uitliet in de goot,
maar op de openbare weg. Ik

heb al maandenlang de
politieberichten doorgespit op
zoek naar een dergelijk
bericht.

Weet je de
gemeenteraadsleden hebben al
lang gevraagd om deze
hondenbezitters hoge boetes te
laten betalen wanneer er wat
schort aan de 'uitlaat'methode
En ziet, eindelijk, eindelijk
gerechtigheid Wij katten
begraven altijd alles keurig
achter ons, dat een hond dat
niet doet is hem met kwalijk te
nemen. Maar daarvoor is de
goot Wanneer dat niet gebeurt
dan moet je betalen Het begint
er naar uit te zien dat wij echt
een schoon dorp krijgen Ik
moet zeggen ik ben zeer
tevreden"
• Het blijkt dat Tobber zich
afgelopen zaterdag heeft
beziggehouden met het lezen
van oude kranten "Ja het was
slecht weer en ik begin mij
zorgen te maken over de
pachters Daarom heb ik wat
oude lectuur opgezocht en heb
eens bij de kachel zitten lezen
Wist jij dat 1891 en 1954 en
1979 tot de slechtste seizoenen
van deze eeuw gerekend
worden7 Het seizoen 1954 werd
een totale mislukking genoemd
slechter kon het niet schreven
de kranten toen Maar
sindsdien is 1979 gekomen,
1984 en 1985. Daarom waag ik
mij niet aan voorspellingen, ik
dacht aan een wijze raad van
iemand die tegen mij zei,
"Glimlach, als er problemen
zijn, het kan altijd erger" Weet
je wat er gebeurde1' Ik
glimlachte en inderdaad, het
werd erger
• Na dese wijze woorden is hij
glimlachend vertrokken.

Dit was het dan, de krant is
klaar, voetjes op tafel., tot
volgende week*

Bieb exposeert
werk Els Dekker >:

ZANDVOORT - Van 7 tot en met 27. C
juni exposeert Els Dekker portretten J
in olieverf en landschapsaquarellen in ~
de openbare bibliotheek van Zandj'
voort Els Dekker legde zich toe op"-*-
schilderen als prive-leerlmge van der
schilder Wim van Amstel en later op ~
de avondopleiding van de Ryksacade-»
mie van Beeldende Kunsten by docent ̂
Paul Overhaus Vanaf het begin heb- -~
ben vormen en lynen die m de natuur>
en m de menselyke figuren voorko--"
men haar belangstelling Steeds^
tracht ze het karakter van een land-;l
schap of de typische vorm van een'
persoon m relatie met de achtergrond'
weer te geven door middel van lynen-
en kleurvlakken Het onderwerp is>
hierby van ondergeschikt belang.-*
Haar werk valt op door een muzikale l"
beweging en een helder kleurgebruik"'
Els Dekker werd m 1952 in Bunnik"-
geboren ^

Ze exposeerde eerder m 1983 met
leerlingen van de avondopleiding op
de Ryksacademie te Amsterdam en m 'l-
1984 m atelier „Eben Haezer" te Ab- -
coude ^
Werk is aanwezig m prive-collecties -7

De expositie is te bezichtigen tydens
de openingsuren van de bibliotheek *

Panda winkeltje
in Delicia

ZANDVOORT - Het Panda-winkel-
tje, de plaats waar jaarlyks artikelen-'
te koop zyn ten bate van het Wereld "
Natuur Fonds, bevindt zich dit jaar op -
zaterdag 14 juni in de Kerkstraat De r

diverse voorwerpen liggen uitgestald \
in het voorste gedeelte van restaurant l
"Delicia" en zyn by goed weer duide-.,
lyk zichtbaar, omdat de ramen dan •
open zullen staan ;'

De dames Elly Obermann en Han- >•
neke Jongsma zyn de hele dag aanwe- '
zig om belangstellenden inlichtingen
te verstrekken over recente activitei-
ten van het Wereld Natuur Fonds Er
worden dia's en films vertoond over
ondermeer de verschillende bezighe-*
den van de Rangers
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IK VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT

Zaterdag 14 juni

OPENT

BEGIJNE
BOETIEK

speciaalzaak

Grote Krocht 213

[ƒ bent van harte welkom!

mode mode

Stationsstraat 5
1861 GA Bergen
tel. 02208-3341

Rivièradreef 5
2037 AC Haarlem
tel. 023-334277

Trakteer vader
eens op heerlijke

asperges!
Gratis geschild door

AART
VEER

ZOMERPLANTEN voor TUIN en BALKON
Kom bij ons om
zelf uw
plantenbakken
te vullen.

Kwekerij
P. van Kleeft

Van Stolbergweg 1,
Zandvoort - Tel. 17093

Groot assortiment o.a. PETUNIA,
AFRIKANEN, BEGONIA, BALSEMIENEN e.d.

GERANIUMS hangend en staand.
Div. soorten BLOEM- EN BALKONBAKKEN
Bemesting POKON, WOLF, ASF en GARDENA
Kamerplanten, gereedschappen, tuinartikelen,
vaste planten in pot.
Geënte komkommers, aubergine, meloenen,
paprika's, tomaten, groente, planten enz.

S9^^

HOE VERKOOP JE
EEN PIEPJONG

PALMPJE

ALTIJD
VOORDELIG,

SNEL EN
SCHONER.

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT - Tel. 02507-12574
Zanchoortselaan 69 - HEEMSTEDE - Tel. 023-283245

SLINGER OPTIEK

begint de zomer
in ieder geval met

zonnige prijzen
VAKANTIE-VOORDEEL
-John-
Sportief metalen herenmontuur in
goud- of zilverkleurig metaal, incl.
uw verte- of leesglazen als
zonnebril

-Sabina-
Charmante damesbril, met
metalen veer en sierdecor,
in 3 tinten, incl. uw
verte- of leesglazen
als zonnebril

* sterkte s + 4.00 -s-6.00. Hogere sterkte geringe bijbetaling.
* zolang de voorraad strekt.

KIESKEURIG GEPRIJSDE BRILLEN BIJ

OPTIEK SLINGER
Wie niet alleen 'n lage prijs

maar ook kwaliteit en
service eist, kiest

Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A - Zandvoort - Tel. 02507-14395

Leverancier van alle ziekenfondsen

DESKUNDIGE
OOGMETING
door gediplomeerd
oogmeetkundige
met de modernste
apparatuur.

BIJ ONS VINDT U LEUKE
VADERDAGGESCHENKEN

o.a.:

BOEKEN - SIGAREN - SIGARETTEN
en nog veel meer.

• BOEKEN • TIJDSCHRIFTEN • STRIPBOEKEN
• KANTOORARTIKELEN • ROOKWAREN

• STAATSLOTEN • TOTO/LOTTO

BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL

DE KROCHT
GROTE KROCHT 17 - 2042 LT ZANDVOORT

Zo uit 'f nesf

jonge parkieten
jonge konijntjes
jonge hamsters
en muizen

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
GROTE KROCHT 28
ZANDVOORT
TEL. 02507-15734

Gevraagd:

Vakantie-
bezorger

ochtendblad
Volkskrant,
Trouw, A.D.
Periode 21
juni-half juli.

Tel. 18531,
vr. naar hr. Steen.

Koele Natte Zomer?
geen strop.

INSTITUUT PHYTOMER
helpt u er bovenop. ZON en
ZEEWATER CENTRUM voor
zeewaterbaden,
algenpakkingen en
zonnebaden.
Nu ook 's avonds geopend.
Rondom zonnen in de
nieuwste

Rondom Combi van Sontrega.
Tevens gezicht- en -
decolleté-bruiners.

Waar kunt u dit alles zien?
Boven Kapsalon Janine,
Kosterstraat 11, tel. 14975.

„erica"
Bloemenmagazijn sinds 1908

Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon 02507 -12301

Prachtige boeketten
te kust en te keur

KOOP VERSER bij VAKMAN

SLAGERIJ
G. ZWINKELS
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 12175

Mexicaanse specialiteit
Taco Poncho 3 stuks 4,50

10,95Spare Ribs 1 kg
Runder Braadworst
met peperkruiden 500 gr Ur9u

Wijn Cervelaat 150 gr 2,70
Kartoffel Salade 250 gr 2,25
Alles voor uw barbecue
braadworst, shasliks en
T-bone steaks
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Vörös door rood bij
groen licht Lammers

• Een van de aantrekkelijkste klassen is de Toyota Starlet Merkenrace. Met veertig tegelijk in de strijd om het
kampioenschap. Foto: Dick Loenen

ZANDVOORT - Misschien
ligt het aan het feit, dat Zand-
voort slechts één stel stoplichten
telt. Zondag bleek in elk geval dat
Frans Vörös over weinig ervaring
beschikt als het om verkeerslich-
ten gaat.

Feit is, dat hij de enige verkeersregel
die de openbare weg en de racepiste
gemeen hebben heeft overschreden.
Rijden door rood licht mag niet. Zelfs
niet op het circuit, waar je je verder
niet al te veel van verkeersregels hoeft
aan te trekken. De te vroege start
kwam het talent, dat van Jan Lam-
mers groen licht heeft gekregen om
een volledig seizoen te kunnen racen,
op een strafminuut te staan. Vórós
duikelde hierdoor van de eerste naar
de achtste plaats en zo kon Jaap Bok-
hoven die op elf seconden achterstand
was gereden alsnog tot winnaar wor-
den uitgeroepen.

Door het foutje is Vb'rós nu klasse-
mentsleider af. Dankzij het uitvallen
van de concurrenten Gert Valken-
burg en Piet Bouwmeister staat hij

toch nog tweede met twaalf punten
achterstand op Jaap Bokhoven. Met
het inzetten van Frans Vörös treedt
Jan Lammers in de voetsporen van
zijn leermeester Rob Slotemaker. De
legendarische slipschoolhouder heeft
Lammers de kans gegeven zich in de
autosport te ontplooien. Jan Lammers
Junior Racing biedt de drieentwintig-
jarige anti-slipinstructeur nu die
kans. Het is een honderddertigdui-
zend gulden kostend project dat door
Lammers en diens manager Hans
Grimmelt gefinancierd wordt. Onder
begeleiding van Tonny Zwaanenburg
doet het Zandvoortse talent ervaring
op in de formule 1600-klasse in een
Van Diemen RF 86. Met kans op de
nationale titel en een vierde plek om
het Benelux-kampioenschap staat
Vörös er halverwege de competitie van
deze beginnersklasse voor formule-rij-
ders niet slecht voor.

Voor Vörös' plaatsgenoten Marco
Keur en Hans Hugenholtz jr. verloopt
het seizoen eveneens voorspoedig. Bij
de groep N produktiewagens bleef Hu-
genholtz in zijn klasse ongeslagen. In
zijn Mitsubishi Starion kan Hugen-
holtz de nationale titel normaal ge-

sproken niet meer ontgaan. Bij de vol-
gende ontmoeting op 29 juni hoeft de
race slechts uitgereden te worden om
tot Nederlands kampioen gehuldigd te
worden.

Ondanks zijn derde zege op nj zit er
voor Marco Keur geen Nederlands
kampioenschap in, omdat aan de for-
mule Dunlop 2000-klasse geen officieel
kampioenschap verbonden is. Derhal-
ve zal de Zandvoortse bakkerszoon ge-
noegen moeten nemen met het klasse-
kampioenschap.

Bij de supertoerwagens groep A bo-
ven 2500 cc lijkt de zaak eveneens be-
slist. In zijn Opel Monza GSE bleef
Raymond Coronel ongeslagen. Ook
voor hem kan dan ook de bokaal klaar-
gezet worden. Dat is dan op het voor
het publiek gratis toegankelijk race-
festival op 29 juni.

Bij de grootste (veertig wagens) en
momenteel aantrekkelijkste klasse en
wel de Toyota Starlets, is de strijd met
nog drie races te gaan nog lang niet
beslist. Het is zelfs bijzonder spannend
geworden, nadat John Vos zijn punten
bij de vorige ontmoeting was kwijtge-
raakt en daarmee de leiding in het
klassement. Zijn tweede plaats werd
uit de uitslag geschrapt na een protest
van Fred Krab. Dit vanwege een te
brute rrjstijl, waarvan Krab het
slachtoffer was geworden.

Krab nam zondag revanche. Hij ze-
gevierde vlak voor Vos, die achter
Evert Bolderherj de tweede plaats in-
neemt in het klassement.

Winst en verlies voor TZB in Spanje
SPANJE - Speciaal voor paalde Peter de Vries de eind-

Zandvoorts Nieuwsblad belde stand op 2-1 voor TZB.
de voorzitter van TZB, Jaap
Kerkman, vanuit Spanje de
eerste resultaten door over
Jhet daar gehouden zaalvoet-
baltoernooi. Óp maandag
speelden de Zandvoorters drie
wedstrijden en dat leverde
een overwinning en twee ne-
derlagen op.

TZB startte het toernooi tegen
het organiserende Carillon Boys
en kwam uitstekend uit de voe-
•ten. Het tot de favorieten beho-
Vende Carillon Boys had geen
iantwoord op het spel van een soe-
•pel draaiend TZB dat in de eerste
•helft een 1-0 voorsprong nam
'door Ab Bol. Nog voor de rust
kwam Carillon op gelijke hoogte
doch in het tweede gedeelte be-

De tweede wedstrijd tegen het
selectieteam Lloret de Mar ging
vrijwel gelijk op. Weinig krachts-
verschil doch toch een nipte 1-0
nederlaag voor de Boys, gezien de
krachtsverhouding een geflat-
teerde stand. De derde partij deze
dag wilde voor TZB niets meer
lukken. Het sterke Handsome
Eight walste over het leeggespeel-
de TZB heen en zegevierde met 7-
1. Door deze resultaten bezet TZB
de voorlaatste plaats doch de ko-
mende dagen moet daar verande-
ring in komen daar tegen de min-
dere goden wordt gespeeld. Voor-
zitter Jaap Kerkman was in beste
stemming: „Het is prachtig weer
en alles verloopt uitstekend. We
hebben het prima naar onze zin,
de stemming is goed en we stijgen
nog wel," aldus Kerkman vanuit
Spanje.

Veel eremetaal voor
kunstzwemsters

,ZAND VOORT - In de verenigingscompetitie kunstzwemmen van
Noord-Holland (zonder Amsterdam en 't Gooi) werd afgelopen zater-
dag in het Haarlemse Sportfondsenbad de laatste van vier techniek-
wedstrijden georganiseerd door de Haarlemse Watertrappers „DWT".
De.'kunstzwemsters van de Zandvoortse Zwem & Poloclub De Zee-
ischuimers waren met elf ereprijzen én een eerste prijs in het totaal-
• klassement over vier wedstrijden een klasse apart. Met een zeer royale
puntenoverwinning (102 punten voorsprong) beëindigden zij de overi-
gens spannende wedstrijden, waarbij het Zaanse ZZS een tweede
plaats noteerde vóór het Heemsteedse HPC.

Geen toevallige overwinning van
deze Zandvoortse kunstzwem-meisjes,
want sinds de Zeeschuimers het
kunstzwemmen (vanaf 1979) in hun
wedstrijdpakket hebben opgenomen
spelen zij in de zwemkring Noord-Hol-
land een dominerende rol. Dat is voor-
al te danken aan de uitstekende pres-
taties van de ster-kunstzwemsters met
het hoogste kunstzwemdiploma A zo-
als Ingrid Duiven voorden (Ie), Arlette
Sandbergen (2e) en Anouk Noorder-
vliet (3e), die niet alleen allen een per-
soonlijk record zwommen, maar waar-
bij Ingrid tevens een KNZB-onder-
scheiding verwierf met het record
aantal punten van 62.60. Zo'n kunst-
zwemwedstrijd is overigens voor alle
kunstzwemsters interessant want in
de zes categorieën (ingedeeld naar di-
ploma's) waren er per categorie me-
dailles te winnen. In de eerste catego-
rie'^de laagste) scoorde Vivian Croes
Zeeschuimers de hoogste, gevolgd door
Cafól van Westen Zwempho uit Hem
en'Heleen van Roon DWT. In de 2e
categorie eindigde Jolanda Bijl van de
Spetters uit Heiloo op de eerste plaats
met Sharon Kerkman Zeeschuimers
en Maddy Heijmen WZ&PC uit Pur-
merend resp. twee en drie. Leonie Voe-
telink Zeeschuimers was de winnares
van. de derde categorie gevolgd door
Anne Ruigrok van HPC uit Heemste-
de en Lidwina Sinnema ZZS uit Zaan-
dam. In dezelfde categorie maar dan
mét C-diploma overheersten de Zee-
schuimers Ditte Valk en Annerose Ab-
benes. In de vierde categorie glorieerde
Elly Klut ZZS uit Zaandam, gevolgd
door Linda Paap Zeeschuimers en Bir-
git Oudejans ZZS Zaandam. Leonie
Bakker van HPC won in dezelfde cate-
gorie boven 15 jaar, van de Zaanse Els
Siep en de Zandvoortse Annemiek
Duivenvoorden, die overigens voor het
eerst in deze zware klasse was inge-
deeld. De hoogste klassen, gecombi-
neerd 5 en 6 gaf een duidelijke over-
winning voor de Zeeschuimers te zien.
Ingrid Duivenvoorden, Arlette Sand-
bergen en Anouk Noordervliet waren
hier niet te passeren.

kijkend naar de individuele presta-
Ues van de Zandvoortse Kunstzwem-
sters blijken er twee meisjes bijzonder
gepresteerd te hebben: Ingrid Duiven-
voorden een eerste plaats, én zwemt
bovendien het clubrecord kunstzwem-
men van Annet ter Heijden (ex-kunst-
zwémster Zeeschuimers en nu actief
bij -de topploeg van de Dolfijn in Am-
sterdam) aan flarden. Vivian Croes in
de-'categorie l scoort eveneens een
clubrecord met 22.85 pnt. Daarnaast is
Vanessa Noordervliet uitstekend op
dreef en weet in haar klasse onder 10
Jarigen de eerste plaats te bemachti-
gen. Anita de Boer, nog niet zo lang
bezig met kunstzwemmen, noteert
verrassend een prachtige vijfde plaats
enl scoort belangrijke winstpunten
voor de Zeeschuimers. Sandra Dijk-
Zeul (geboren 1976) weet in haar afde-
üng als eerste te eindigen met 24.56
Pnt., terwijl Sharon Kerkman een be-
'angrijke tweede plaats boven tienjari-
gen voor de Zeeschuimers opeist; San-
dra Paap scoort als achtste zeer ver-
öienstelijk in een veld van maar liefst
17 deelneemsters. Leony Voetelink be-
haalde behalve een eerste plaats in de

3e categorie ook een gloednieuw C-di-
ploma, zodat zij zich bij de besten van
de Zeeschuimers gaat scharen. Opval-
lend in de vierde categorie was de pres-
tatie van Linda Paap die met een
tweede plaats én een prima persoon-
lijk record van zich liet spreken. Joan-
ne van de Meer en Annemiek Duiven-
voorden acteerden voor het eerst in
deze zwaardere categorie en deden het
beslist niet slecht. In de vijfde catego-
rie was Petra Holst veelbelovend met
52.92 pnt. voor het eerst actief, terwijl
Saskia Wester van 54.40 naar een
nieuw persoonlijk record van 55.31
pnt. zeer dicht de grens van het felbe-
geerde A-diploma (57.72 pnt) naderde.
Een vierde plaats was zeer goed, vooral
omdat zij zich daarmee direct achter
de drie beste Zeeschuimers, Ingrid, Ar-
lette en Anouk, plaatste.

Spanning stijgt in zaalvoetbal
ZANDVOORT - Nog ruim

een week en het 16e Zandvoprt-
meeuwen zaalvoetbal-toernooi zit
er weer op. De kaarten zijn nog
steeds niet geschud en dat bete-
kent dat er weinig krachtsver-
schil is in de diverse poules. De
beslissingen voor de kruisfinales
moeten nog vallen en met nog en-
kele zeer interessante wedstrijden
op het programma is het de moei-
te waard de gang naar de sporthal
te maken.

Pim Janssen is één van de weinige
teams die vrijwel zeker is van een fina-
le plaats. Tegen St. Tropez maakten de
Haarlemmers geen fout en zegevier-
den met 5-3 en gaan met negen punten
uit vijf wedstrijden aan de leiding.
Marcel Schoorl volgt op een punt door
een fraaie 5-2 zege op Textlite. Het
Hong Kong team volgt met zes punten
en kan nog voor een verrassing zorgen
maar mag geen punt meer verspelen.
De Puur moest met 7-1 het onderspit
delven tegen Hong Kong.

In poule l B is de strijd nog lang niet
beslist en zijn er nog vier kanshebbers
op de twee finaleplaatsen. Koploper
Stam verspeelde opnieuw een belang-
rijk punt door niet verder te komen
dan een 1-1 gelijkspel tegen 't Hemel-
tje. Met negen uit zes blijft Stam de
ranglijst aanvoeren. De Klikspaan,
die niet in aktie kwam, volgt met zeven
uit vijf. Drommel verspeelde eveneens
een punt tegen Aurora (3-3) en volgt
met zes uit vijf. De kampioen van vo-
rig jaar Nike kende een zwakke start
doch is mede door de terugkeer in het
team van Gerrie Mühren volop in de
achtervolging. Eerst werd Smit met 5-
4 geklopt en in het belangrijke duel
tegen Cecils toonde Nike terecht nog
aanspraak te maken op een finale-
plaats. In een goede partij zaalvoetbal
trok Nike, onder aanvoering van uit-
blinker Gerrie Mühren. met 7-3 aan
het langste eind. Door dit verlies is
Cecils uitgeschakeld.

In 2A is de eerste finalist bekend.
Het jeugdige en zeer op elkaar inge-
speelde team van Play-In heeft met
niemand moeite. Het op de tweede
plaats staande Van Bakel spartelde
dapper tegen maar moest toch met 4-2
de zege in Zandvoort laten. Rinko
werd door Play-In geheel overklast en
naar een kansloze 9-0 nederlaag ge-
speeld. Play-In scoorde tot nu toe
twaalf punten uit zes wedstrijden.

De Rabbelboys in het offensief tegen de Nihot-veteranen.

Van Baekel volgt met acht punten uit
vijf wedstrijden. Scandals herstelde
zich goed en doet nog mee in de top.
Door met 9-0 van Luykx te winnen,
wat zeven uit vijf opleverde, zijn er nog
kansen. Die zijn er door dit resultaat
voor Luykx niet meer.

Reprox voert de ranglijst aan in 2B
met tien uit vijf. DVS bood knap te-
genstand maar ging toch met 4-1 ten
onder tegen het goed spelende Reprox.
De strijd om de tweede plaats is nog in
volle gang en vier teams komen daar-
voor in aanmerking. REA kwam sterk
opzetten door twee overwinningen.
Auto Versteege werd met 5-3 terugge-
wezen en in een spannend duel werd
Tum Turn met 4-3 verslagen. REA
komt daardoor op acht uit vijf evenals
Tum Tum, dat sterk terugvalt. Nihot
dat niet speelde heeft zes uit vijf en
hetzelfde geldt voor TZB. TZB Sports
Cup sloot aan in de top door van Lui-
ten BV met 4-1 te winnen.

In 3A wordt Banana veteranen de
finalist. Dat stond bij voorbaat al vast.
Dit team scoort er lustig op los. Met
oud Nederlands-elftal spelers Frits
Flinkevleugel en Theo van Duivenbo-

de valt er voor de overige teams weinig
eer te behalen. Bluys ging met 12-1 ten
onder en tegen Dry Works was de tel
moeilijk bij te houden en werd het 31-
2. De Nutsspaarbank volgt met acht
uit vijf terwijl De Puur veteranen
goed meedraaen met zes uit vier wed-
strrjden. De Puur kwam op dit pun-
tenaantal door de Nihot veteranen
met 4-2 te verslaan.

Prix d'Ami kwam aan de kop in 3B
door een 7-3 zege op Sports Cup Re-
crea en is zeker van het spelen van de
finale. Dat geldt eveneens voor The
Hairshop dat twee overwinningen
boekte, en op tien uit zes kwam. The
Hairshop won eerst van De Klikspaan
met 5-2 en zette later concurrent York
Optiek op een zijspoor door een 3-0
overwinning.

Programma komende week:

Donderdag: 18.45 uur Nutsspaar-
bank-Bluys Nederland; 19.30 uur TZB
Sports Cup-Nihot; 20.15 uur Sports
Cup Recrea-Weyers; 21.00 uur Re-
prox-Tum Tum; 21.45 uur M. Schoorl

Foto: Dick Loenen

Bloemen-De Puur; 22.30 uur 't Hemel-
tje-Cecils.

Vrijdag: 18.45 uur De Klikspaan
Vet.-Pim Janssen Olds; 19.30 uur De
Puur vet.-Dry Works vet.; 20.15 uur
Auto Versteege-Luiten BV; 21.00 uur
Play-In-Luykx; 21.45 uur St. Tropez-
Peter Korver Sport; 22.30 uur Stam
Fashion-De Klikspaan.

Maandag: 18.45 uur Lippies-Nihot
vet.; 19.30 uur Eetcafé-Weyers; 20.15
uur Luykx-Geerling Wasstraat; 21.30
uur Aleichem Boys-Rinko; 21.45 uur
Nike Sportshop-Aurora; 22.30 uur HB
Alarm-Peter Korver Sport.

Dinsdag: 18.45 uur Scandals-Bloe-
men v. Baekel; 19.30 uur De Puur vet.-
Nutsspaarbank; 20.15 uur REA-DVS:
21.00 uur M. Schoorl Bloemen-Pim
Janssen; 21.45 uur Smit-'t Hemeltje;
22.30 uur St. Tropez-Hong Kong.

Woensdag: 18.45 uur De Klikspaan
vet.-York Optiek; 19.30 uur The Hair-
shop vet.-Pim Janssen Olds; 20.15 uur
Geerling-Rinko; 21.00 uur Auto Ver-
steege-Nihot; 21.45 HB Alarm-Textli-
te; 22.30 uur Cecils-Drommel BM.

Olympisch goud
voor zwemmers

ZANDVOORT - Met gouden
medailles zijn de Zeeschuimers te-
ruggekeerd van de Jeugd Olympi-
sche dag die zaterdag op Papendal
werd gehouden. Zowel Stan Stee-
geling (100 meter schoolslag),
Onno Joustra (100 meter vrije
slag) en de Noord Hollandse esta-
fette zwemploeg bestaande uit
Steegeling en Joustra (Zeeschui-
mers), Dimitri Bouwens (H PC) en
Harry Lmders (Dolfijn) behaal-
den de eerste plaatsen.

Aan de Olympische dag werd
deel genomen door de Zeeschui-
mers, Stan Steegeling, Marcel de
Natris, Onno Joustra en Barbara
de Wit. Zij hadden zich via de
voorronden van 3 mei van een
plaats verzekerd m de Noord Hol-
landse Jeugd Olympische ploeg.

Steegeling en Joustra plaatsten
zich in de finale 100 meter school-
slag en er werd een felle strijd door
de beide Zeeschuimers geleverd
om de eerste plaats. Deze werd
verrassend door Steegeling ge-
wonnen met een tijd van 1.07.0.
Joustra werd tweede met 1.07.7

Barbara de Wit leverde een ge-
weldige prestatie door vierde te
worden op de 100 meter rugcrawl.
Zij was de jongste m deze serie.
Een zevende plaats werd door
Marcel de Natris bereikt, die deze
dag niet zijn gewone niveau be-
reikte. Onno Joustra behaalde de
gouden medaille op de 100 meter
vrije slag met een tijd van 54.4 sec.
Het zwemmen werd, evenals de
andere sporten, gewonnen door de
equipe van Noord Holland.

ADVERTENTIE

RONDVLUCHTEN
per NLM City Hopper

a.s. ZATERDAG
vanaf 14.OO uur
en ZONDAG
vanaf 15.OOuur

vertrek Schiphol
I. 75 j " per persoon

f.50,- kind. tot 12jr.

Reserveringen/ inlichtingen:

tel. O2O-493252
NLM CityHopper

Fastandiriendly.

Looptraining
bij AFAFA

ZANDVOORT - In de periode 20
juni/30 augustus wordt door AFAFA
een zomerlooptraing georganiseerd.
Tien weken achtereen kunnen zowel
beginners en gevorderden onder des-
kundige leiding trainen bij Tunnel
Oost bij het Duintjesveld op het bin-
nencircuitterrein.
De 'beginnerstraining' is bestemd
voor mensen die niet gewoon zijn in-
tensieve sport te beoefenen, de loopt-
raining voor gevorderden wordt ge-
houden voor actieve sportheden die in
de zomermaanden hun sport niet
kunnen beoefenen.
Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar,
Kosten bedragen f. 15,- Aanvang trai-
ning 19.45 uur

Inlichtingen worden verstrekt na
18.00 uur telefonisch onder nummers-
16157, 13115 en 16496.

Zandvoortse surfers op dreef
ZANDVOORT - De Zandvoort-

se windsurfvereniging organi-
seerde zondag jongstleden zeer
goede surfwedstrijden. Zestig
deelnemers hadden zich gemeld
om deel te nemen aan de tweede
wedstrijd in de regio. Voor de
Zandvoortse kust werd gestreden
in het Branding promotie circuit,
hetgeen de amateur versie is van
de prof pool.

Er werden vijf course races gehou-
den en dat was vooral in het begin wat
moeilijk. Te weinig wind in de morgen
doch later werd die sterker en ont-
stond er een redelijke branding waarin
goed surfwerk werd afgeleverd. Tech-
nisch en tactisch werd het nodige ge-
vergd van de deelnemers en dat lukte
perfect. Alle vijf races konden worden
afgewerkt mede door het goede organi-
satiecomité onder leiding van Co Tim-
mermans. Dat er weinig krachtsver-

schil was bleek wel uit het feit dat alle
races een andere winnaar opleverden
en de spanning tot de laatste race bleef
gehandhaafd.

Uiteindelijk was het totaal klasse-
ment bij de dames voor J. Azvere uit
Den Haag en bij de heren voor Maas-
kant uit Harderwijk. Bij de veteranen
een Zandvoorts succes. Jan van der
Peet surfde uitstekende wedstrijden
en zegevierde in het totaal klassement.

Moeizaam konden enige deelnemers staande blijven in de branding. Foto: Dick Loenen.

Op 22 juni aanstaande wordt in Bloe-
mendaal de volgende regio wedstrijd
gehouden en de laatste wedstrijd vindt
op 6 juli plaats wederom in Zandvoort.
De totaal best geklasseerden gaan dan
in september en oktober strijden in
een landelijke klasse.

Holland Surf Pool

Zaterdag kwamen de profs aan de
start in Beeuwijk tijdens de eerste bin-
nenwaterwedstrijd van de Holland
Surfpool. De Zandvoortse profs boek-
ten daarbij uitstekende resultaten en
vooral Johan Driehuizen had er zin in.

Eerst werd er een aanval gedaan op
het zeer scherp staande wereld uurre-
cord van Johan Driehuizen. Dat re-
cord staat op 34 km per uur en daar
konden de 40 deelnemers bij lange na
niet aan komen. Om dit record te bre-
ken moet er meer wind staan en tevens
moet je er de klasse voor hebben.

Onno Tellier won de strijd over een
uur en haalde 19 km. Johan Driehui-
zen kon gerust zijn en behield zijn re-
cord. Hij surfde naar een vierde plaats,
Nog meer Zandvoorters in de frontlijn.
Wouter Egas werd knap achtste en
Tim Klijn kwam als elfde over de fi-
nish.

De slaom eveneens Zandvoorters in
de voorste gelederen. De goed in vorm
zijnde Johan Driehuizen greep een
tweede plaats achter Vincent Toms.

Wouter Egas deed niet veel onder voor
zijn plaatsgenoot en eindigde als vijf-
de. In een wedstrijd over 50 km, waar-
voor ongeveer drie en een half uur
nodig was, ging Vlaskom als eerste
over de meet. De „beer" uit Zandvoort
surfde een uitstekende wedstrijd. Met
een geringe achterstand werd Drie-
huizen tweede.

Aanstaande zaterdag wordt het be-
roemde rondje Texel gevaren en daar-
aan gaan ook een aantal surfers uit
Zandvoort deelnemen. Vorig jaar wa-
ren het Johan Driehuizen en Wouter
Egas die het rondje haalden in vier en
een half uur. Nu proberen zij opnieuw
dit kunststukje te volbrengen en doen
dat in gezelschap van Tim Klijn en
Paul Janssen.

MOTORRACES
IN

ALMERE
op zondag 15 juni 1986
organiseert de Stichting

Organisatie Wegraces (SOW) de
eerste motorraces in de geschiedenis

van Zuidelijk Flevoland.
Om precies 13.00 uur zal het startschot wordt
gegeven voor de eerste motorraces op het 2.1 km
lange en 6 m brede stratencircuit „De Vaart" in
Almere.
Vele bekende en onbekende motorcoureurs zullen hun
opwachting maken.
Het belooft voor de liefhebber een echt gezellig
motorsportdagje te worden.
De entreeprijs bedraagt ƒ 15,-. Met onderstaande bon
betaalt u als lezer van deze krant echter slechts ƒ 10,-.
Mooi meegenomen toch?

WEEKMEDIA VOOR DEELBON
Tegen inlevering van deze bon betaalt
Naam:
Adres:
Plaats:
Slechts ƒ10,- entreegeld voor de motor
wegraces die worden gehouden op zondag
15 juni 1986 op circuit „De Vaart" ~
Almere.
Deze korting geldt voor maximaal
4 personen per voordeelbon.
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wekelijkse
pagina over
auto's
met

• autotest
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bijdragen, tips en
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aan

redactie
weekmedia,
postbus 333,
1440 ah
purmerend

informatie over
advertenties
tel. 020-562 2230

Electrisch schuifdak
haalt zon binnen

Uitbreiding in de Alfa Romeo 33 reeks: de 1.3 Super.

Nieuwe Alfa 1.3 super
meer vermogen

/~)NLANGS is de Alfa 33 serie
^-^ uitgebreid met een nieuw mo-
del, namelijk de 1.3 Super. Deze is
uitgerust met dezelfde viercilina-
der boxermotor als de normale 1.3
uitvoering, maar heeft dank zij
twee dubbele carburateurs iets
meer vermogen: 86 pk (63,3 kW) bij
5800 toeren per minuut. Daarmee
is een topsnelheid van 172 km/h te
bereiken.

Uiterlijk is de 1.3 Super identiek
aan de normale 1.3. De compres-
sieverhouding van de motor werd
verhoogd van 9,0:1 naar 9,7:1. Be-
halve de toename van het vermo-

gen van 79 pk naar 86 pk is ook de
trekkracht vergroot. Die bedraagt
nu 12,1 mkg bij 4000 omwentelin-
gen per minuut; bij de normale 1.3
is dat 11,3 mkg bij 3500 toeren.

Volgens de EEG maatstaven be-
draagt het brandstofverbruik bij
een constante snelheid van 90
km/h één liter op 18,18 kilometer,
bij 120 km/h is dat l op 12,65 en in
stadsverkeer l op 10,3. Het gemid-
delde verbruik werd vastgesteld
op l op 12,82.

De prijs van de Alfa 33 1.3 Super
is vastgesteld op ƒ22.230,- incl.
BTW

TT EL AAS worden we in ons land
•'•*•niet verwend met een groot
aantal uren zonneschijn, en des te
aantrekkelijker is het daarom, als
de zon dan weer eens schijnt, het
dak van de auto te kunnen open-
schuiven.

Een inbouw-schuifdak is de op-
lossing als u nog geen open dak
heeft en daarom hier even aan-
dacht voor een aantrekkelijk
nieuw produkt van Vermeulen
Hollandia uit Haarlem, dat de
naam Tilt Vent Slide meekreeg.
Het bestaat uit een kantelschuif-
dak met een paneel van warmte-
werend glas. Door een druk op de
knop schuift het elektrisch open,
waarbij aan de voorzijde een
windschermpje opklapt.

Het paneel kan volledig in het
dak worden weggeschoven, waar-
door een opvallend grote dakope-
ning ontstaat. Eventueel kan het
glazen paneel ook in gesloten toe-
stand worden gekanteld, wat een
tochtvrije ventilatie biedt. Ook is
het schuifdak uitgerust met een
zonnescherm voor het exceptione-
le geval dat de zon te fel mocht
schijnen.

Hollandia heeft eigen vestigingen
in Haarlem, Kampen en Ouden-
bosch en verder zijn er over geheel
Nederland verspreid geselecteerde
dealers. Inclusief montage en
BTW kost de Hollandia TVS
ƒ 1775,-, exclusief een eventuele
aanpassing van de binnenhemel.

Een nieuw elektrisch bedienbaar
Inbouw in vrijwel iedere auto is kantel-schuifdak van Hollandia-Ver-

mogelijk en vergt niet meer dan
één tot twee dagen. Vermeulen

meulen, de Tilt Vent Slide met een
paneel van warmtewerend glas.

Nieuwe auto's voor Rijkspolitie

Nieuwe rijbewijzen: nog even .wachten
RIJSWIJK - De nieuwe regeling voor afgifte van rijbewijzen

gaat nog niet op l juli in. Dat laat het Centraal Bureau voor
Rijvaardigheidsbewijzen weten. In de nieuwe regeling nemen
de gemeenten het afgeven van rijbewijzen over van de provin-
cies. Bovendien wordt het rijbewijs langer geldig. Er zij vertra-
gingen bij de invoering van de nieuwe regeling.

De meeste automobilisten kennen
de verkeersdienst van de Rijkspolitie
voornamelijk van de Porsches. Maar
een nog groter deel van de 'vloot' be-
staat uit Mercedessen, met name de
190 E in een speciale politie-uitvoe-

ring. Van dit model werden er onlangs
nog eens twintig aan de rijkspolitie
geleverd, waardoor de politie nu de be-
schikking heeft over 50 Mercedessen
naast een 25-tal Porsches.

Seat Ibiza del Sol met extra's
DE Ibiza Del Sol is een speciale uit-

voering van de 1.2 GL, met een
aantal extra voorzieningen. De ach-
terzitting is gedeeld neerklapbaar, er
is ook een zonnedak en uiterlijk is de
Del Sol kenbaar aan de speciale wiel-
doppen en een sierstriping. Levering
in twee kleuren: zwart of rood. De

prijs voor een Seat Ibiza 1.2 GL be-
draagt ƒ 17.795,- en de extra Del Sol
uitvoering wordt tijdelijk zonder eni-
ge prijsverhoging geleverd. Wie met
een katalysator wil rijden, krijgt een
premie van ƒ500, waardoor de prijs
van deze 'Spaanse Schone' op ƒ 17.295
komt.

Op de foto de bemanningen van de 20 nieuwe 190 E modellen met op de
voorgrond Kolonel A. C. Vogel en Majoor J. J. Kleppers van de Algemene
Verkeersdienst Rijkspolitie te Driebergen.

De Ghia Vignale TSX-6, nu nog een exlusieve verschijning, maar met zijn vele
gebruiksmogelijkheden wellicht toch een kanshebber als' „auto van de toe-
komst".

Ontwerpstudie voor gezinsauto
met vele toepassingen
DE befaamde Ghia Studio in Italië, die tot het Ford-concern behoort, heeft

een ontwerp voor een toekomstauto gemaakt. Tijdens de recente automo-
bieltentoonstelling in Turijn trok dit ontwerp veel aandacht.

Uiterlijk heeft de Ghia Vignale TSX-6, zoals dit model gedoopt werd, veel weg
van een stationwagen met een verhoogd dak, maar in feite is het een multif unc-
tioneel voertuig met de prestaties en eigenschappen van een personenwagen,
een station wagen, een-bestel wagen of zelfs een pick-up

De lengte (4,55 m) is niet groter dan van een middenklasser, maar er zijn drie
rijen zitplaatsen aangebracht: twee voor, op de middelste rij drie en achterin
twee. Dankzij het verhoogde dak konden de banken van de tweede en derde rij
hoger geplaatst worden dan de voorstoelen, waardoor het uitzicht werd verbe-'
terd en het gevoel van ruimte versterkt.

De middelste en achterste zitplaatsen kunnen worden neergeklapt om een'
tweepersoonsbed te vormen of een geheel vlakke laadvloer. Nog een mogelijk-
heid is een eenpersoonsslaapplaats plus de helft van de totale laadruimte. Tot
slot kan de Ghia Vignale TSX-6 gemakkelijk van een station wagen in een soort
pick-up worden veranderd door het achterste deel van het aak naar voren te
schuiven. In combinatie met een aan de onderzijde scharnierende en uitschuif-
bare achterklep ontstaat een grotere laadcapaciteit en kunnen ook grote voor-
werpen worden vervoerd. Wegzwenkbare achterste zijruiten vergemakkelijken
het laden en lossen.

De Ghia Vignale TSX-6 is uitgerust met mini-koplampen en een „elastische"
bumper die volledig in het vloeiend gebogen front is geïntegreerd. Daarin
bevindt zich ook de inlaat voor de koellucht.

Het interieur is met leder bekleed.
Het ontwerp van de zittingen is tame-
lijk ongebruikelijk. Er zijn zachte en
soepele kussentjes, met een zijde-ach-
tige en uiterst modieuze stof bekleed,
bij elke stoel in "de zitting en de lende-
zone van de rugleuning aangebracht,
waardoor een groter comfort en meer
steun wordt verkregen. Het dashboard
is voorzien van een verstelbare stuur-
kolom en de opstelling van de bedie-
ningsorganen is bijzonder handzaam.

Als krachtbron is gekozen voor een
2,3 liter HSC (High Swirl Combustion
= verbranding met intensieve werve-
ling) viercilinder motor met elektroni-
sche benzine-inspuiting. De automa-

tische transmissie heeft drie versnel-
lingen. De voorwielophanging is onaf-
hankelijk volgens het MacPherson-
systeem met een stabilisatorstang, de
achterwielophanging eveneens onaf-
hankelijk met vier evenwijdige gelei-
dearmen en een stabilisatorstang. Het
remsysteem is ~ uiteraard - bekrach-
tigd, met een schnjfremmen vóór en
trommelremmen achter. De besturing
is van het tandheugeltype.

Misschien is deze auto over enige
jaren als een normale verschijning op
de wegen zal worden beschouwd en-
wellicht vele navolgers zal hebben ge-
kregen.

MICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den.gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8. Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
P jrmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms-
bcde, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 1600 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar

* Voc, brieven onder nummer wordt ƒ5,- in rekening ge-
bracht

• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ2.50 m rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
smg m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

* Gevr 78-toerenplaten, in
goede staat Liefst populair
genre. Tel 19322, 's avonds
* Gevr. jonge huish. hulp
voor direct tot sept Ma , wo„
vrij van 10 tot 12 uur. Tel
17854
* Gevr. werkster boven 40 jr,
voor dinsdag en vrijdag. Tel
19100

KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan

Tel 12164 of 13717
* Lieve oppas gevr voor
baby en peuter, ook licht
huish werk, ± 2 d. per week
Tel 023-247124
* Ook u vindt afleiding en
gezelligheid bij de verg
VROUWEN VAN NU Wordt
dus lid en belt u eens met nr.
16085 of 14462
* Oud-kaderleden Scouting
Zandvoort, reünie 14 juni
Naaldenveld Contact W
Honderdos, tel 14275.
• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld

i en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be-
handeling
RENAULT 5 TL biedt zich
aan, jong van hart, doch uiter-
lijk geschonden, bouwj 1979
Te a b Na 18 uur 02507-
12011

TE HUUR garage of opslag-
ruimte 3 00x8 00 m Tolweg
Tel 13005

Voor uw originele party
en uitstapjes op het water

* Grachtenrondvaart op zondag om 1500 uur *
REDERIJ HAARLEM - TELEFOON 023-357723

* Aangeboden studieboe-
ken van de opleiding bureau-
secretaresse Pont Pr n o t k
Tel 02507-17009
Blaricum aang comf terras-
app , 3-k , laagb , vrij uitz , lan-
dei omg Gevr woonruimte m
Zandvoort of omg Tel 02507-
19112

* Brugklas-boeken Kenne-
mer Lyceum te koop Tel
12599

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
m alle stijlen, ook Mechels en
Henry II Laagste pnjzeni
Leidsestraat 122. Dag tel
02520-20993 Koopavond
* Jonge vrouw, 34 j , zoekt
een sportvnending om samen
conditietraining te doen en te
fietsenen wandelen Br o nr
798-74502 bur v d blad

TE HUUR gevr garage of
pakhuis min afm 3 m hg en
3 m br voor zomer en winter,
max hr p mnd ƒ 100 Inl •
Manfred Leershop, Raadhuis-
plem
TE HUUR gevr per direct ka-
mer of tuinhuis met kookgele-
genheid etc Reacties Post-
bus 410, 2040 AK Z'voort
TE HUUR zolderkamer met
vrije opgang Tel 02507-
12271

* Te koop 5-delige geemail-
leerde pannenset m goede
staat, beige met decor, m bui-
kig model, ƒ35 Tel 17482
* Te koop bankstel, 2-3 zits,
kleine bloem, bruin-beige,
t e a b Tel tussen 18-21 uur
12245
* Te koop Bocal gashaard,
in goede staat en brandend
te zien T e a b Tel 17060
* Te koop dames golfclubs,
evt tas en caddy car; heren-
fiets ƒ 125 Tel 02507-18698
Te koop DWERGPINCHER
PUP, bijna 6 mnd (reu), met
stamboom, ingeënt en ont-
wormd Tel 02507-14100

Timmer- en Metselbednjf

West
heeft tijd voor al uw ver-
bouw/onderhoudswerk Tel.
020-862705 of 072-119817.

•*• T.k rubberboot met ped-
dels en pomp ƒ 60, nieuw. Tel.
15208
T k. Suzuki GS 850 Bouwjr
1980, 50.000 km, iz.gst Pr
n o.t.k. Tel. 14056

* Verloren grote leverkl. por-
temonnee, inh geld, gouden
kruisje met kettinkje. Zeege-
dup. door verlies v. dit sie-
raad Gaarne anon in br bus
Grote Krocht 31 deponeren.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel. 023-364168,
bg.g 023-381378.

UNIEK AANBOD
VOOR ONZE
LEZERS

Waar enige jaren geleden nog de Nederlandse Bontweverij huisde, staat
nu „De Bonte Wever", een immens groot overdekt sport-, recreatie- en
congrescentrum zoals men geen tweede in Nederland vindt.

Voor hen die de zomervakantie nog niet hebben geboekt (of voor
diegenen die nog een aantal dagen extra willen ontspannen) hebben wij
een unieke aanbieding.

In de periode 12 juh-2 augustus 1986 is het nog mogelijk in De Bonte
Wever een geheel verzorgde vakantie te boeken.

Iets voor de snelle beslissers dus!
Voor slechts / 55,- per dag bent u geheel en al onder dak (kinderen tot 12
jaar ƒ 45,- p.p. en kinderen tot 3 jaar gratis, mits slapend op de kamers
van de ouders).

De lengte van de vakantie, het tijdstip van
aankomst en vertrek kunt u zelf bepalen.

Het arrangement bestaat uit:
- Logies m een van de luxe hotelkamers
- Ontbijt
- Lunch en diner in een van de sfeervolle restaurants
- Gratis gebruik van alle (overdekte) recreatiemogelijkheden, zoals: kegelen,

bowlen, midgetgolf, tennis of squash
- Voor de k'nderen is er een spelzaal met luchtkussens, trampolines, tafeltennis-

tafels enz.
- Vrij gebruik van de luxe service bioscoop met spannende films
- ledere avond gelegenheid tot dansen met live muziek
- Een gratis bezoek aan Ponypark Slagharen of het Noorderdierenpark te

Emmen
en op zaterdag 19 juli 1986
een optreden van

De Bonte Wever ligt in een landelijke omgeving die rijk is aan
natuurschoon. Zo kunt u bij zon dus goed recreeren bij de
dagrecreatieplas „De Oldemeyer" of de zandverstuivingen
„De Beerze Bulten".

Het Drentse landschap met zijn bossen, hunebedden en veenafgravingen
is beslist een ontdekkingsreis per auto of fiets waard.

Het aantal plaatsen is beperkt, dus wilt u zeker zijn van een heerlijke
vakantie, bel dan naar De Bonte Wever,
Prinses Manjkelaan 36 in Slagharen.
Telefoon 05231-2633.

Zegt u er wel even bij dat het gaat om het Weekmedia arrangement?

WEEKMEDIA ARRANGEMENT/
DE BONTE WEVER

ROB DE NIJS

Naam:

Adres:

Plaats: Postcode:

Tel.nr.:

Aankomst: Vertrek:

Aantal personen

... volwassenen ... kinderen leeftijd

Zandvoort t.k 2-k.flat, beg.
gr., eig. ing., ingeb. keuk,
hgb , grote box, lage serv.k ,
prijs ƒ 65.000. Tj Hiddesstr. 7,
020-113103, na 17 u.

* T.k. damessportfiets,
versn. Tel 02507-17361.

10

* T k. tafelm koelkast Ignis
m. bijp. gascomf.; k.geiser
Juncker; 3 lengtes Luxaflex.
Tot pr. ƒ 195. Tel. tussen 19-
20 u. 13453

VEHUREN?
Plaats eens een advertentie

in een Duits dagblad.
Inl./folder: 01720-43719.

* Te koop mooie driewieler
„Loeki" ƒ25; fietsstoeltje
voor, met windscherm, voor
aan het stuur ƒ 25 Tel 17482.
* Te koop Union damesfiets,
3 versnellingen, velgremmen,
ƒ 100. Tel 02507-19155.
* T k geloogde blank eiken
kussentjeskast; tevens
compl. bedstel 90x190,
z.g.a n. Tel. 13048.
* T.k. dames- en kinderfiets.
Tel. 17421.

* Wie wil mij helpen mijn
hond terug te vinden die op
Mallorca is vermist, leder die
deze zomer naar Mallorca
gaat s.v p. contact opn. met
Manfred van de Leershop,
Raadhuisplein
* T.k. 4 massief eiken eetka-
mer stoelen ƒ 200 + massief
eiken tafel. Tel 17992.

* T k klein h.l. kastje f40,
Grundig radio/pickupmeubel
ƒ50; luxaflex ± 2 m. ƒ50;
1-pers. bed met schoon ma-
tras ƒ 50 Tel. 17421.
T.k.- mod. eethoek met skai
bekleding. Nw.prijs ƒ 1800, nu
voor ƒ 700. Tel. 17295.

* T.k. gevraagd achterwiel
voor een Puch Maxi (oud mo-
del). Tel. 17055.

T.k. eiken velours bankstel
2+1-zits ƒ175; velours bank
3-zits ƒ 125; eiken tv-kast
ƒ 225; diepvrieskast ƒ 300.
Tel. 12945.
* T.k. Ford Taunus 1.6 L, m
goede staat, prijs ƒ 300. Tel.
13833

*• T k. aangeb. tafeltennista-
el Cor du Buy, ƒ 125; kanarie-
<ooi compl ƒ 10, dubbele tl-
oalk m. sp. buizen ƒ 15 Tel.
12498, Fahrenh. 25

* Volleybalver Sporting
OSS zoekt dringend nieuwe
leden, zowel dames als he-
ren, voor competitieteams
Tel. ml. 02507-15556 of 16312

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander
huisraad te koop' Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

"Dok voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Onderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij:

Telefoon .

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Plaats 2041 JM Zandvoort
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SLECHTE SEIZOENEN heeft Zandvoort
al gekend sinds 1891, dus vanaf het
begin van de exploitatie van het

strand.
Wellicht voor nieuwkomers onder U aardig
om te weten dat het ooit begonnen is met de
exploitatie van zeebaden. De toenmalig bur-
gemeester, Mr P.N. Engelbertskwam in de
raadsvergadering van 3 mei 1890 met een
voorstel ter vergadering dat beoogde de ex-
ploitatie van de badinrichtingen in gemeen-
telijke handen te leggen. Een en ander na-
tuur zeer tegen de wens van de exploitanten
van die inrichtingen die hun broodwinning
in gevaar gebracht zagen.
In een breedvoerig betoog zette één van de
grootste exploitanten uit die dageen, de heer
Kauf man, uiteen waarom hij tegen was. Bo-
vendien drong hij aan op overleg met de
bestaande badinrichtingen. Dit was de bur-
gemeester niet welgevallig want die zag zijn
schone plan 'om wat geld te winnen uit de
strandexploitatie in gevaar gebracht. Het
voorstel werd aangehouden tot 8 mei 1890.

NA BREEDVOERIGE betogen wist de
toenmalige burgervader zijn zin door
te zetten en er kwam een verordening

die één jaar van kracht zou zijn. Directeur
van de baden werd J. van der Mije Pzn.
Artikel l van deze verordening luidde:
"De baden worden verdeeld in herenbaden,
damesbaden, gemengde baden en baden
voor kleine koetsen. De baden in grote koet-
sen, waarbij twee handdoeken werden ge-
bruikt werden tegen vijftig cent per bad
berekend, de overige baden kostten f. 0,25".

Deze nieuwe regeling zou ingaan op l ja-
nuari 1891, maar het verzet er tegen was vrij
algemeen.
Toen kwam de extreem lange en strenge
winter van 1890, er lag zelfs een zware ijswal
langhs het strand. Velen twijfelden er aan of
de zomer nog wel zou terugkeren, dus e.rg
hoopvol was men niet gestemd. Of de weer-
goden een woordje meespraken is niet be-
kend, wel dat het badseizoen 1891 het slecht-
ste uit de geschiedenis van de nog prille
badplaats werd. Volgens de verhalen storm-
de het van mei tot september, de tempera-
tuur was ver beneden normaal zodat geen
enkeling zich in het ijskoude zeewater
waagde.

MOCHT IEDEREEN gedacht hebben
dat de heer Engelberts nu zijn 'onzali-
ge' plan zou laten vallen om de stran-

dexploitatie in gemeentelijke handen te
) krijgen, die had buiten de waard (of de bur-
i gemeester) gerekend. De burgervader was

vast van plan grip op het strand te krijgen
en kwam in de vergadering van 8 augustus
1891 met het navolgende voorstel:

Met ingang van l januari 1892 zou de
gemeente Zandvoort het recht hebben van
exploitatie van alle zeebaden, het verhuren
van strandstoelen en wat dies meer zij. Om
het bestand aan strandstoelen en badkoet-
sen en ander materiaal uit te breiden werd
een geldlening gesloten van f. 22.000,- een
fors bedrag in die dagen. Deze nieuwe rege-
ling zou gelden voor negen jaar dus tot aan l
januari 1911.

Het hoeft geen betoog dat dit voorstel
slechts werd doorgedrukt na ellenlange de-
batten en verhitte betogen. Zandvoort haal-
de in die dagen al de landelijke pers en er
verschenen hatelijke en satirische verhalen
'over de grijpgrage vingers van Zandvoorts'
eerste burger'. De Zandvoorters pikten het
niet en er ging een protest naar Gedeputeer-
de Staten met het verzoek dit raadsbesluiit
te vernietigen.

S T R A N D K O R R E L S

Nieuws van de vloedli j n

• Het hoeft maar één dag mooi weer te zijn,
en ze komen weer de badgasten in grote
getale zoals afgelopen dinsdag dit jongetje
dat zo veel plezier beleeft. FOTOBERLOTT

HISTORISCH WERD de raadsvergade-
ring van 28 september 1891. In deze
vergadering werd de grondslag gelegd

voor de verpachting van het strand, volgens
het systeem (maar wel tegen andere prijzen)
zoals dit nu nog wordt gebruikt. Toen was
echter dat verloren en bewogen seizoen 1891
al voorbij en niemand die daarom treurde
ook burgemeester Engelberts niet. Verzet
tekende deze historische figuur wel aan
door op zijn beurt tegen het bezwaarschrift
van de strandexploitanten ten strijde te
trekken. Hij toonde ondermeer aan dat de
zuivere winst van het strand en badleven op
31 augustus 1891 zelfs nog geen zestienhon-
derd gulden bedroeg. De burgemeester kon
echter praten wat hij wilde, hij vocht voor
een verloren zaak, want de strand-of wel de
badexploitanten van die dagen trokken aan
het langste eind. Op 24 november 1891 ten-
slotte werd het besluit waarbij een geldle-
ning was aangegaan van f. 22.000,- werd
ingetrokken. Dit ging natuurlijk niet zon-
der slag of stoot, maar de reputatie van
woelige raadsvergaderingen heeft Zand-
voort in de loop der decennia wel gehouden,
evenals het strand dat gepacht kan worden.

OVERIGENS ZIJN er na dat slechte sei-
zoen van 1891 nog wel meer gevolgd,
voorlopig schrijven wij 1986 daar nog

niet bij, want het kan altijd nog opknappen,
dus geen pessimisme vooraf.
Veel en leuke activiteiten worden momen-
teel uitgebroed om op het strand te houden.
Natuurlijk ten eerste de 'midzomernacht-
loop', toch een aardig brok promotie van het

strand. Vorig jaar was het een koude en
vooral natte loop, maar er zijn ook droge
jaren geweest. Leuk dat de organisatoren nu
besloten hebben kleine zaklantaarns uit te
reiken. In verband met de waterstand wordt
dit jaar het vuurwerk afgestoken tijdens
deze strandloop, dus het kan echt gezellig
worden zo rond middernacht.

Bovendien staan er die volgende week in
het kader van 'De week van het Paard' nog
veel meer evenementen op het strand op het
programma. Wat dacht U van de ponyrace,
die nu op maandag wordt gehouden ? Altijd
goed voor spectaculaire taferelen. Jammer
dat besloten werd de dressuur proeven die
vorig jaar voor het eerst werden gehouden
niet meer herhaald worden. Ten eerste was
het natuurlijk beestachtig weer, maar ook
voor de paarden is het afleggen van dres-
suurproeven op het natte zand een té zware
opgave, zo is gebleken. Dit is van het pro-
gramma afgevoerd.

SPECTACULAIR WORDT ongetwijfeld
de trekwedstrijd die nu op woensdag 25
juni voor Filmer worden gehouden.

Één trekpaard zal het opnemen tegen een
ploeg van vijftien touwtrekkers. De paarde-
neigenaar beweert zelfs dat zijn favoriete
paard het op kan nemen tegen zeker zeven-
tien potige kerels, dus het kan dan nog zeer
spannend worden daar op het strand.
Een andere evenement dat nu reeds onder
de categorie 'spectaculair' valt is de opening
van het Jazz behind the beach op 31 augus-
tus. Dan komt Take Five in het nieuws, en

hoe... via de TV in het TROS-programma
Sesjun. De volgende dagen participeren
weer een aantal strandpachters in dit groot-
ste evenement van Zandvoort, een uitste-
kende zaak dus.
Met spanning wordt ook uitgekeken naar
het vuurwerk. Er zijn strandpachters die al
sterretjes voor de ogen krijgen bij het woord
alleen al, toch zijn er dit jaar zoveel regeltjes
en bepalingen dat het toch moet lukken
wanneer de wind uit de goede hoek waait, en
daarvoor houden wij allemaal de vingertjes
gekruist. Daarvoor komt dus het weer van
het afgelopen weekeinde niet in aanmer-
king. In de nacht van zaterdag op zondag
trof een pachter een aantal knapen aan op
zijn gepacht stukje strand. Zij hadden van
een aantal strandstoelen een hut gebouwd
om zich zo tegen het hemelwater te bescher-
men. Daarbij was één van hen door een stoel
gezakt, zodat de politie er bij werd gehaald.
De jongens hebben de schade betaald en
hebben toch maar een aangenamer onder-
komen gezocht.

VOOR HET geval dat er een bijzonder
warme dag komt, en die was er dinsdag
al, volgt hier een recept van een ver-

rukkelijke salade die bijzonder goed smaakt
bij vis, vlees, barbecue en wat niet al. Deze

salade wordt al jaren geserveerd in een van
de paviljoens en het recept is nu op herhaald
verzoek, en zachte aandrang, vrijgegeven.

Men neme: een verse krop sla, ysbergsla,
maar ook mooie stevige andijvie kan hier-
voor worden gebruikt. Na het goed wassen
etc.etc. van de sla in kleine stukjes scheu-
ren. U weet een sla wordt nooit gesneden,
dan vermoord je de bladeren.
Een sausje wordt gemaakt van twee delen
olijfolie op drie delen wijnazijn, zout, versge-
malen peper, zwart of wit, en een ietsje sui-
ker, en een frutsel mosterd. Hieraan wordt
toegevoegd klemgesneden lente-uitjes, een
paprika aan snippers, stukjes en geen plak-
jes komkommer, veel verse stukken tomaat
en als ze er zijn, een lekkere scherpe rode ui
ook aan snippers. Men hutselt de hele zaak
met de sla door elkaar, voegt er kleine stuk-
jes Griekse Feta kaas aan toe, of blokjes ham
of andere hartige toestanden. Decoreert het
met een aantal lekkere olijven en zie hier
een verrukkelijke salade met een Grieks tm-
tje geserveerd in een oer Holland paviljoen.

Lieve mensen, wij zitten voor het sluiten
van de persen, dus jullie moeten het hier
mee doen, de rest volgt later. Een goede tijd
en blijf optimistisch.

Jammer maar de ruiters keren dit jaar niet terug op het strand.

tv

HAARLEM - Onder het motto:
ïedt het Bavo-spel" worden in de Ka-
ledraal Basiliek St. Bavo aan de
sidsevaart te Haarlem op zaterdag 14
l zondag 15 juni tal van activiteiten

- organiseerd. De opbrengst van deze
tie wordt aangewend voor de restau-
tie van het Bavo-orgel. Men heeft
or deze dagen het volgende pro-
amma samengesteld:

Zaterdag 14 juni -10.00 tot 12.00 uur:
Bespeling van het Bavo-orgel. Tegen
betaling van tien gulden kan iedere
liefhebber het orgel gedurende tien
minuten bespelen. Van 12.30 tot 14.30
uur: Tegen betaling van vijftien gul-
den tien minuten spelen op het Willi-
brordus-orgel.

In de Franciscuskapel van de kerk
kan men foto's bekijken van beide or-

Opbrengst activiteiten
voor restauratie Bavo-orgel

ADVERTENTIE

NIEUW
i i >

Kom de WK Mexico eens bekijken op ons sensationele
beeldscherm van wereldformaat.

GASTHUISPLEIN 9a TE ZAVPI/00RT

gels. Op deze tentoonstelling, "Het
Kerkorgel", zijn ondermeer detailfo-
to's te zien, die duidelijk tonen hoe
slecht de staat is waarin het Bavo-
orgel verkeert.

Verder kan men deelnemen aan een
actie, waarbij orgelpijpen kunnen
worden "geadopteerd". Tegen betaling
van een bedrag, dat varieert van vijf
tot vijftig gulden (afhankelijk van het
register en de grootte), ontvangt men
een fraai certificaat. Hierop staat de
naam vermeld van degene die de pijp
heeft geadopteerd, de naam van het
register en het nummer van de pijp.
Deze actie betreft uitsluitend de orgel-
pijpen van het Bavo-orgel en vindt
plaats in één van de kapellen in de
omloop van de kerk.

Bavokelder
In de Crypte-Bavokelder kan men

exclusieve Bavo-wijn kopen voor tien
gulden per fles. Deze rode wijn is spe-
ciaal ingekocht en gebottled voor deze
actie.
Tevens wordt er een markt gehouden
voor gebruikte bladmuziek. Hier zul-
len al dan niet gebruikte partituren,
notenschriften, boeken over muziek
en dergelijk van de hand worden ge-
daan. Een deel hiervan wordt per ge-
wicht verkocht. Er zal diverse malen
een film worden worden vertoond
waarin te zien is hoe Bernard Barte-
link het Willibrordus-orgel bespeelt
tijdens zijn uitvoering van de Toccata
van Wilder. Bovendien wordt in de
kelder een prijsvraag gehouden waar-
aan men kan deelnemen voor een
rijksdaalder. De vraag van de prijs-
vraag luidt: "Hoeveel orgelpijpen telt
het Bavo-orgel?" Aan het eind van
deze eerste actiedag wordt de prijswin-
naar bekend gemaakt, die een fraaie
prijs zal ontvangen.

Vanaf 15.00 uur kan men gratis een
concert bijwonen. Daarbij zal Bernard
Bartelink een aantal orgelcomposities
ten gehore brengen. Het programma
luidt als volgt:

"Onder een linde groen" (liedvariaties)
- J.P. Sweelinck, "Ich ruf zu dir, Herr
Jesu Christ" - J.S. Bach, Fantasie in F,
KV 608 - W.A. Mozart, Capriccio,
op.129 no.5 - M. Reger en "Dieu parmi
nous" - O. Messiaen. Bovendien zullen
twee werken voor koor en twee orgels
worden uitgevoerd waarbij Gemma
Coebergh het Willibrordus-orgel zal
bespelen en verder medewerking zal
worden verleend door het Jongens- en
Herenkoor van de Kathedraal onder
leiding van Jan Valkestijn. De twee
werken zijn: "De Gloria" uit de Messe
Solonnelle - Louis Vierne en "De Ky-

rie" uit de "Messe pour les Pauvres" -
E. Satie.

Na afloop van het concert zal de or-
ganist Bernard Bartelink de bezoekers
"inwijden" in de geheimen van het
Bavo-orgel. Gedemonstreerd zal wor-
den hoe slecht het is gesteld met be-
paalde registers. Men schat dat de
totale restauratie dertigduizend gul-
den zal bedragen.

Einde van de eerste actiedag is om
16.45 uur.
Zondag 15 juni - 10.00 uur: Hoogmis.
Uitgevoerd zal worden de Messe Solon-
nelle van Louis Vierne voor koor en
twee orgels. De motetten Lauda Jeru-
salem van M.R. de la Lande, Ubi Cari-
tas van M. Duruflé en Psalm 150 van
César Franck.

Medewerkenden zijn de organisten
Gemma Coebergh en Bernard Barte-
link en het Jongens- en Herenkoor on-
der leiding van Jan Valkenstyn. Het
concert zal' omstreeks 11.30 uur zijn
afgelopen.

Juni begint erg slecht
Al is er een tendens naar mooi en

soms al behoorlijk warm zomer-
weer, de ervaring leert dat juni ook
een zeer koude ouverture kan heb-
ben. Dit jaar is daar helaas een
sprekend voorbeeld van. Boven-
dien vielen er door kou in de boven-
lucht of andere oorzaken buien, op
woensdag 4 juni met hagel, en wer-
den we geplaagd met langdurige
regenzone. Bij vlagen trok de wind
er behoorlijk aan, meestal uit het
noordwesten. Kortom, het was abo-
minabel slecht.

Met uitzondering van maandag 2
juni, toen het kwik in Zandvoort
verrassend wist op te lopen tot 22,1
gr. C., moesten we het verder de
gehele eerste juniweek stellen met
maximumtemperaturen, die niet
hoger reikten dan rond de 13 gra-
den. Een dieptepunt werd bij ons
gehaald op zaterdag 7 juni met een
hoogste temperatuur van slechts
10,3 gr. C. Erg laag, op 11,8 gr. C.,
bleef het kwik ook staan op donder-
dag 5 juni. Toch is het maar de
vraag of u de voorkeur geeft aan de
40 gr. C. (ja, echt in de schaduw!),
die in diezelfde week in de Indiase
hoofdstad New Delhi werd geregis-
treerd. Record laag zijn de overdag-
temperaturen in ons land voor juni
overigens niet geweest. Het juni-
rouderecord wat de maximum tem-
leratuur in De Bilt betreft be-
Iraagt 9,2 gr. C., waargenomen op 2
• uni 1953. Eveneens onder de tien
graden (9,9 gr. C.) bleef de overdag-
temperatuur op het K.N.M.I.-
hoofdstation op 15 juni 1971.

In tegenstelling tot de maxi-
nmtnleniperaturen hebben de mi-
nima zich opvallend rustig gedra-
gen, zonder echte negatieve uit-
schietes. Voortdurend lagen deze
in Zandvoort op een niveau van
rond de 9 graden, iets beneden nor-
maal dus. Op een heel wat lager
Peil lagen de nachtelijke minima
aan het begin van juni 1975. De
temperaturen kwamen de eerste
vier dagen van die maand ook toen

niet hoger dan 13 graden, met op de
3e hi Vlissingen zelfs een maxi-
mum van maar 9,4 gr. C., en 's
nachts daalden deze tot om of even
onder het vriespunt. Plaatselijk
kwam zware nachtvorst voor met
als laagste temperatuur in de weer-
hut -1,2 gr. C. te Almen op 2 juni en
aan de grond -4,3 gr. C. met grote
schade aan gewassen. Een absurde
winterse toestand beleefde Enge-
land met sneeuw te Londen.

Boosdoeners van de veel te koude
en natte eerste juniweek van dit
jaar is een tweetal depressies ge-
weest. Eerst hadden we te maken
met een zogeheten Skagerrakde-
pressie, die totaal 11 mm water in
Zandvoort afleverde. Deze depres-
sie wordt zo genoemd naar het ge-
bied van haar ontstaan, de Deense
waterweg, die de Noordzee verbindt
met het Kattegat, tussen het
eiland Jutland en Zuid-Noorwe-
gen. Het begint allemaal met een
Atlantische (moeder)depressie, die
over Noord-Noorwegen opvullend
(minder diep wordend) naar het
noordoosten koerst. Zo'n „in afta-
keling" verkerende depressie voert
meestal een front met zich mede,
met een moeilijk woord warmte-
frontocclusie genoemd. Dit houdt
in dat door de ouderdom van de
depressie het koufront het warm te-
front heeft ingehaald en de warme
lucht van het aardoppervlak is ge-
tild; men zegt dan dat de warme
lucht is geoccludeerd. Dit front
gaat, mede tengevolge van lucht-
drukstijgingen boven Noordwest-
Rusland, tegen de Noorse bergen
vertraagd lopen, door wrijving, die
minder sterk is boven land, kan bo-
yen zee ten zuiden van Noorwegen
in het occlusiefront weer een uit-
diepingsproces zich voltrekken en
ontgaat er een aparte lagedrukge-
bied: de Skagerrakdepressie.

Nog actiever dan haar voorgang-
ster was het tweede lagedrukge-
bied, een zogenaamde retrograde-
depressie, een hier vrij zeldzaam

voorkomende lagedruksysteem.
Daarmede zaten we vooral vrijdag
en zaterdag opgescheept. Urenlang
regende het daaruit in onze regio,
waarbij in totaal 20 mm in de Mij-
drechtse regenmeter werd opge-
vangen. Deze depressie had haar
ontstaansgebied boven... Honga-
rije. Soms treft men in Europa
fronten aan, waarbij de warme
lucht ten noorden of noordoosten
van de koude lucht is gelegen. Ei-
genlijk een situatie tegengesteld
van normaal. Met westenwinden
op het vasteland ingevallen koele
maritieme polaire lucht grenst dan
aan warme continentaal polaire of
tropische lucht, die bij zuidoosten-
winden uit de omgeving van de
Zwarte Zee noordwaarts wordt
aangevoerd. Hieruit waren de hoge
temperaturen te verklaren in Eu-
ropees Rusland

De langs de scheidingslijn van
warme en koude lucht ontstane de-
pressie bezit een oost-westelijke be-
wegingscomponent, zij is teruglo-
pend of retrograad, in tegenstelling
tot de voor ons zo bekende oceaan-
depressies die van west naar oost
trekken. Via Hongarije verplaatste
de retrogadedepressie zich in
noordwestelijke richting, via Polen
en Noord-Duitsland naar Zuid-
Scandinavië. Heel wat fleuriger
perspectieven boden de prognose-
kaarten voor deze week. Afgelopen
maandag werden we al weer ver-
blijf met een warmtegolfje, waarbij
het kwik razendsnel omhoog
schoot naar 24,4 gr. C. Wat een con-
trast!

Nachtelijke woede
op auto's bekoeld

ZANDVOORT - Waarom de 29-jari-
ge Zandvoorter boos was, zal mis-
schien wel een raadsel blijven. In ieder
geval was hij in de nacht van dinsdag
op woensdag bezig zijn woede te koelen
op de in de Haltestraat geparkeerd
staande auto's. Twee auto's werden
zwaar beschadigd door zijn harde
trappen.

Door bewoners uit de Swaluestraat
werden de vernielingen werden ge-
meld aan de politie. Door hen werd de
man, die duidelijk te diep in het glaas-
je gekeken had, ter ontnuchtering in
de cel opgesloten.

Zandvoorts
Nieuwsblad

vraagt

RES.
BEZORGERS/STERS

om in te vallen bij
ziekte en/of vakantie

Tel. 17166

Vrouw gewond bij
aanrijding

ZANDVOORT - Bij de botsing, die
dinsdag plaatsvond op de kruising
Tolweg/Gerkestraat, is een 72-jarige
Zandvoortse licht gewond geraakt.
Het ongeluk gebeurde doordat de
vrouw, die in haar auto over de Tolweg
reed, de auto niet zag aankomen uit de
Dr. Gerkestraat. Deze werd bestuurd
door een dertigjarige Zandvoorter. Hij
trachtte de auto komend van de Tol-
weg nog te ontwijken, maar slaagde
daar niet in.

Als gevolg van de onvermijdelijke
botsing, werden bovendien beide voer-
tuigen zware beschadigd.

ZHC sof tbal
slaat erop los

ZANDVOORT - Na het goede resul-
taat in het vorige week gehouden sof t-
baltoernooi voegden de ZHC dames
een fraaie zege aan haar totaal toe.
Tegen Pinguins speelde ZHC een ver-
bluffend goede wedstrijd wat een 18-0
overwinning opleverde.

In de eerste inning was de stand al 8-
0 in het voordeel van ZHC. Door het
prima pitcherwerk van Yolanda Kuin
kregen de speelsters van Pinguins
geen enkele kans op een honkslag.
Daarbij reageerde het veld ook formi-
dabel op de slagmensen van de tegen-
stander, zodat geen punten werden
gescoord. ZHC daarentegen was aar-
dig op dreef. Een homerun bleef even-
eens niet uit. Het veldwerk van de Pin-
guins was niet zoals het hoorde en
daarom konden er veel gestolen hon-
ken worden geregistreerd. Door deze
factoren behaalde ZHC een glorieuze
18-0 overwinning.

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool**
KEESOMSTRAAT 15
TEL 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante pension
stalling, onze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring

Vecht vliegeren
ZANDVOORT - Aanstaande zater-

dag zal het derde vecht-vlieger toer-
nooi boven Zandvoort worden gehou-
den in het kader van de open Zand-
voortse kampioenschappen met als in-
zet de traditionele „bronzen schelp",
gemonteerd op een marmeren voet-
stuk. Deze prijs is door de Sociëteit
Duysterghast uitgeloofd.

Eerdere winnaars waren in 1984
George Wattimena en in 1985 Ben
Sopamena. Aan dit toernooi zal voor
de Fly Away uitkomen, de nieuwko-

mer 15-jarige Misha Dirks, die sinds.:
vorig jaar het spel zich eigen heeft;
gemaakt. De beste vier gaan door naar "
de grote finale voor het Nederlandse - .
kampioenschap dat op 20 september-
eveneens op het parkeerterrein in de ;~-
zuid wordt gehouden. •£

Behalve de eerste prijs de bronzen 3~|
schelp krijgen de 2e en 3e plaats de Fly *"
Away medailles met Zandvoorts kleu- •£
rig lint. De Indische Vechtvliegerclub, 'v
die samen met de Fly Away dit vlieger-1 •
festijn organiseert, stelt eveneens en- • "*
kele bekers als extra prijs in het voor- ' '.
uitzicht.

UNIEK AANBOD
VOOR ONZE

Waar enige jaren geleden nog de Nederlandse Bontweverij huisde, staat
nu „De Bonte Wever", een immens groot overdekt sport-, recreatie- en
congrescentrum zoals men geen tweede in Nederland vindt.

Voor hen die de zomervakantie nog niet hebben geboekt (of voor
diegenen die nog een aantal dagen extra willen ontspannen) hebben wij
een unieke aanbieding.

In de periode 12 juli-2 augustus 1986 is het nog mogelijk in De Bonte
Wever een geheel verzorgde vakantie te boeken.
Iets voor de snelle beslissers dus!
Voor slechts ƒ 55,- per dag bent u geheel en al onder dak (kinderen tot 12
jaar ƒ 45,- p.p. en kinderen tot 3 jaar gratis, mits slapend op de kamers
van de ouders).
De lengte van de vakantie, het tijdstip van
aankomst en vertrek kunt u zelf bepalen.
Het arrangement bestaat uit:
- Logies in een van de luxe hotelkamers
- Ontbijt
- Lunch en diner in een van de sfeervolle restaurants
- Gratis gebruik van alle (overdekte) recreatiemogelijkheden, zoals: kegelen,

bowlen, midgetgolf, tennis of squash
- Voor de kinderen is er een spelzaal met luchtkussens, trampolines, tafeltennis-

talels enz.
- Vrij gebruik van de luxe service bioscoop met spannende films
- ledere avond gelegenheid tot dansen met live muziek
- Een gratis bezoek aan Ponypark Slagharen of het Noorderdierenpark te

Emmen
en op zaterdag 19 juli 1986
een optreden van

De Bonte Wever ligt in een landelijke omgeving die rijk is aan
natuurschoon. Zo kunt u bij zon dus goed recreeren bij de
dagrecreatieplas „De Oldemeyer" of de zandverstuivingen
„De Beerze Bulten".

Het Drentse landschap met zijn bossen, hunebedden en veenafgravingen
is beslist een ontdekkingsreis per auto of fiets waard.

Het aantal plaatsen is beperkt, dus wilt u zeker zijn van een heerlijke
vakantie, bel dan naar De Bonte Wever,
Prinses Marijkelaan 36 in Slagharen.
Telefoon 05231-2633.

Zegt u er wel even bij dat het gaat om het Weekmedia arrangement?

•H •• *^B Ml HU •• •••• •• MB •••••• HHH >•• MB HMI •• ••§ •• ••• MM •• HB

WEEKMEDIA ARRANGEMENT/
DE BONTE WEVER

ROB DE NIJS

Naam:

Adres:

Plaats: Postcode:

Tel.nr.:

Aankomst: Vertrek:

Aantal personen

... volwassenen ... kinderen leeftijd
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Trakteer vader eens
bij

'Hors d'oeuvre***
Groentesoep***
Varkensfilet

gevuld met gehakt
met garnituur

***
Us, Koffie

25,- p.p.
Restaurant Delicia

Kerkstraat 16
Tel. 12270

HEMA ZANDVOORT

M
A

vraagt voor de maanden
juni/juli/augustus

enthousiaste
meisjes
leeftijd 16/17 jaar.

die een
vakantiebaan
loeken

Interesse! Direkt bellen!

Tel. 12820
vragen naar de
hr. Het Hof of
Van Ravensbergen.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM: ZANDVOORT:
(C. Koper)

023-255021 02507-18225

Fa. Gansner&Co,
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

De specialist
in al uw

bloemwerken

Vader over z'n
toeren met
bloemen of een
plant van het

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

'tRose geluk in uw leven
'n Unieke gebeurtenis, met spanning tegemoet gezien en
vol blijdschap en'aren.
Waard om op 'n bijzondere wijze te berichten
Met een persoonlijke kaart uit de nieuice, meest
uitgebreide Kennem er Kaarten Kolleklie.

Uw bezoek meer dan waard.

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g. jLid NVMj

Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Gevraagd

ERVAREN WINKELJUFFROUW

mv'tviv.
- J--K I) VX-.-.v*.*. 'V.' ï.-1 *.. •**

Randstad
Handelsdrukkerij b.v.

Stationsweg 38, Aalsmeer
Tel. 02977-25141*

BROODJE
BURGER
m/'m' broodjeszaak -
maxi beleg
Ook voor lunchpakketten
en salades
WEEKAANBIEDING

BROODJE GARNALENSALADE x c en
+ glas melk J >)jOU
- open van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag en

zaterdag tot 03.00 uur 's nachts
- dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4 - TEL. 18789

INJECTIE ..
ZONDER FINANCIËLE

ADERLATING.

AFG6B66LD: VOLVO 360 GLI
Pn]s en modclwij/igmg voorbehouden.

NU eiKÉ VOLVO 360
STANDAARD MÉT 2-LITeR

INJeaiGMOTOR VA 25.975,-.
Dit zal de concurrentie niet leuk vinden: de

Volvo 3 60-serie wordt vanaf nu standaard uitgc-
rust met injectie.

Een soepele, krachtige 2-liter, 82kW motor.
Goed vooreen topsnelheid van ruim 180 km

per uur. En een acceleratie van O tot 100 km/u in
nauwelijks 11 seconden.

Een volledig nieuwe krachtbron die iium-
schoots voldoet aan de eisen zoals die zijn bepaald
in de wet "Stimulcrinirsmaatrcgelcn" van l april
1986. Dus een "schone motor"volgcns de meest
recente milieunormen zonder gebruikmaking van
een katalvsator.

Een motor die bovendien geschikt is voor alle
bcnzincsoorren vanaHoodvrij normaal.

Dus ook m het buitenland kunt u probleem-
loos tanken.

En dit zal de concurrentie nog minder leuk
vinden: de Volvo 360 met standaard injectie is al
verkrijgbaar vanaf f! 25.975,-. incl. BTW.

Wij nodigen u uit om snel bij ons langs te
komen voor 'n proefrit.

VCXCVO

AUTOMOBSELBEDRÜF H.R KOOIJMAN B.V.
Brederodestraat 6-10. Telefoon 02507-13242. ZANDVOORT.

HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE

SNELKOOKPAN

adveneenndet-ran!

voor vrijdag en zaterdag

Inl. Slagerij Arbouw
Haltestraat 12 - Tel. 12616

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

'Telefoon 15186

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINICEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 14090/14764 (vraag demonstratie)

ZANDVOORT

ROB iANSSEN

Kochstraat 10 (nieuw Noord)
Tel. 15966

Reparatie en onderhoud van
alle merken auto's

Electronische rollentestbank
voor het opzoeken van elke

motorstoring.

Specialist in ALFA ROMEO

Hondenkapsalon „ELSE Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

muieiidcii

tl

„Ik zoek h goede
gebruikte auto

boven de ƒ 11.000,-.
Het liefst van

een Duits merk.
Heen u daar

een ruime keuze in?'

Merk/type

SSenator 3.0 E comfort pack
Rekord 20 S 4 deurs
Ascona 16 S 2 deurs
Ascona 16 S 4 deurs
Ascona 16 N 2 deurs

Kadett 13 S 3 deurs
Kadett 12 S 3 deurs
Kadett 1 3 N 3 deurs .
Kadett 1 3 N Berhna

Kadett 16 diesel caravan
Corsa 12 S Luxus 2 deurs
VW Jetta 16 diesel 4 deurs
Citroen Visa Super E
Citroen Visa 4 deurs

Bouwj. kleur

1983 wit
1981 gold metall.
1985 fjord blauw
1982 zilver
1981 groen me-
tall

1985 fjord blauw
1984 wit
1982 blauw
1982 groen me-
tall.

1984 blauw
1984 blauw
1985 wit
1983 wit
1983 rood

krasten

62.000
98.000
39.000
60.000
50.000

14.000
25.000
60.000
34.000

35.000
40.000
56.000
44.000
40.000

Wagen van de week
Opel Corsa GL 12 S, 1984, 2 comp. me-
tallic lak, 33.000 km, nieuwste model.

Een OK-inruilwagen
is oké voor u!

• 10.000 km garante, met
een maximum van 3
maanden • 1.500 km
testen, met een maximum
van 2 weken
• Gratis inspectiebeurt

Bij Van Lent Opel
staan ze altijd voor u klaar

Van Lent Opel
Zandvoort
Kam. Onnesstraat 15
tel. 02507-15346

Laat vader met vuur
spelen op vaderdag!

Woensdag 11 juni, donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 juni

198
Tuin-
fakkels
65 cm. set 3 stuks

Frans
Stokbrood

195
149

Calvé Vlees
en Vissauzen
Runder-
gehakt kilo

OP SPECIAAL RECEPT VOOR U GEMARINEERD:
gemarineerde blanke

haasfilet-lapjes 1 O 95
heel kilo JL^J*

gemarineerde magere

speklapjes
heel kilo

gemarineerde dikbevleesde

kippedelen
heel kilo

gemarineerde dikbevleesde

krabben
heel kilo

gemarineerde varkens

karbonade
heel kilo

WAARDEBON
tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u
verse

kippebraad-
poten

gemarineerde

kipfilet
heel kilo

Aardbeien ̂  1.98
OOK DEZE WEEK WEER

RAUWKOST
diverse soorten 250 gram slechts
FLINKE HOLLANDSE

KOMKOMMER 189 99
kilo voor

SPAR PRIJST KWALITEIT VOORDELIG

S RA R [f\

SUPERMARKT
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Politieauto's op
elkaar bij jacht

ZANDVOORT - Een surveillance-
auto van de Zandvoortse politie is tij-
dens de achtervolging van een 25-jari-
se man uit Hoofddorp aangereden te-
,en het voertuig van de Bloemendaal-

j.e politie. De surveillance-auto werd
hierbij dermate beschadigd dat men er
niet meer mee kon rijden.

De aanrijding was het gevolg van
een wilde achtervolging, die om acht
uur op donderdagmorgen plaatsvond.
De Zandvoortse politie had op de Tjerk
Hiddestraat een personenauto zien
rijden, waarvan dt bestuurder de in-
druk wekte hen te willen ontwijken.
Men besloot de man te volgen, die
daarop zijn snelheid verhoogde naar
rond de honderdzestig kilometer per

De Bloemendaalse politie werd inge-
schakeld, maar deze was niet in staat
de auto te stoppen aan het eind van de
Zeeweg. De tocht voerde vervolgens
via Overveen langs een groot aantal
gemeenten in de Haarlemmermeer.

Uiteindelijk werd de wildeman tot
stoppen gebracht in Hoofddorp door
de Bloemendaalse politie. De Hoofd-
dorper werd overgebracht naar het
politiebureau in Zandvoort en zijn
auto werd in beslag genomen. De man
bleek niet in het bezit te zijn van een
geldig rijbewijs. In zijn auto werd een
"deukentrekker" en een metalen strip
aangetroffen. Aangenomen wordt dat
de man deze attributen gebruikt bij
het openbreken van auto's.

Zandvoort proeft de zomer

• Het strand was het afgelopen weekeinde de grootste trekpleister nadat de zomer toch nog onverwacht haar intrede
deed. foto Dick Loenen

ZANDVOORT - Gedeputeerde
Staten van Noord Holland hebben
de gemeente Zandvoort onthef-
fing verleend om tot aan het ge-
reedkomen van de (inmiddels be-
ruchte) afvoerleiding, effluentvij-
vers in het binnencircuitterrein
te hebben.
Deze ontheffing is noodzakelijk
omdat volgens de Verordening be-
scherming bodem-en grondwater
Noord Holland geen overtollig ge-
zuiverd rioolwater in het duinge-
bied mag worden geloosd.

Bovendien is het college van GS
bereid de financiële bijdrage van
drie ton in heroverweging te ne-
men.

Al eerder werd deze ontheffing ver-
leend door GS, in afwachting van het
gereedkomen van een afvoerleiding
die ervoor moet zorgen dat het overtol-
lige gezuiverde rioolwater niet in het
duingebied, maar in de Leidse Vaart
in Haarlem wordt geloosd. Deze ont-
heffine verviel per 17 december 1985.

Door GS werd deze niet automatisch
verlengd, toen de gemeenteraad van
Zandvoort bezwaar maakte tegen de
hoge kosten verbonden aan de aanleg
van de afvoerleiding. Deze bedragen
drie miljoen voor de gemeente Zand-
voort, op te brengen door de burgers,
en drie miljoen voor het Hoogheem-
raadschap Rijnland. Als tegemoetko-
ning in de kosten werd door de Provin-
cie 10% hiervan, (f. 300.000,- voor
Zandvoort) in het vooruitzicht gesteld.

Ook deze toezegging werd ingetrokken
toen bleek dat de gemeenteraad zich
op het standpunt stelde dat de kosten

' voor Zandvoort verbonden aan de uit-
voering te hoog zijn. Uit de ontheffing
blijkt nu dat GS alsnog deze drie ton
wil bijdragen omdat de gemeenteraad
van Zandvoort op 26 maart 1986 heeft
besloten medewerking toe te zeggen
aan de tot standkoming van de af voer-
leiding.

Meningsverschil
Voor de gemeente Zandvoort ont-

stond een precaire situatie toen de au-

Geschil in kostenverdeling blijft

Provincie verleent ontheffing in
afwachting van afvoerleiding

ZANDVOORT - De reeds ver
van te voren aangekondigde zo-
merse temperaturen voor het af-
gelopen weekeinde hebben ervoor
gezorgd dat er in Zandvoort geen
bed meer-vrij, en geen strandstoel
onbezet bleef. Bovendien werd op
het circuit het truckfestival ge-
houden dat nog eens dertigdui-
zend toeschouwers heeft getrok-
ken. Daarnaast had men in
Duitsland een lang weekeinde in
verband met de viering van de
Dag van de Duitse eenheid, zodat
veel hotel-en pensiongasten pas
dinsdag in de loop van de middag
zijn vertrokken.

Het werd een zonovergoten
weekeinde waarin zich bijna geen
wanklanken hebben voor gedaan.

Zaterdag bleek al een topdag te zijn,
doch de zondag behaalde qua tempe-
ratuur en bezoekersaantallen een ab-
soluut record. "Wanneer er nu nog
iemand klaagt, dan wordt het nooit
een strandpachter". Historische woor-
den van een oude rot in het vak. Op
het strand hebben vele duizenden
mensen van de zon genoten, slechts
enkele kleine ongevallen hebben zich
voorgedaan. Behalve mensen die on-
wel werden, beperkte de schade zich
tot enkele schram-en schaafwonden.
Door de Reddingsbrigade zijn veel sur-
f ers naar de kant gebracht die kamp-
ten met materiaalpech of overver-
moeidheid. Vanuit IJmuiden werd een
Zandvoortse zeiler veilig naar huis ge-
bracht. De mast van de catamaran
was gebroken en het scheepje dreef
hulpeloos naar de pieren van IJmui-
den, door de Havendienst werd de on-
fortuinlijke bemanning met bootover-

tomatische verlenging van de onthef-
fing uitbleef. Immers bij teveel regen-
val moet men in het duingebied kun-
nen lozen omdat anders overlast voor
de inwoners ontstaat. De noodzake-
lijkheid van de af voerleiding is door de
gemeenteraad nimmer betwist, wél de
kostenverdeling. Volgens de gemeen-
teraad van Zandvoort zou er meer f i-
nanciële steun moeten komen van
Rijk en Provincie omdat Zandvoort in
verband met de nieuwe milieuwetge-
ving in een moeilijke positie is gema-
nouvreerd. Immers in de naaste pmge-
ving is geen open water waarin ge-
loosd kan worden. De zee is hiervoor
nu eenmaal niet geschikt.

Zandvoort stelde zich op het stand-
punt wel mee te willen werken aan dit
project, maar dat andere belangheb-
benden eveneens een steentje in de
kosten moeten bijdragen. Naar aanlei-
ding van deze kostenverdeling besloot
de gemeenteraad vorig jaar juni niet
accoord te gaan_met voorstellen die
een eerste aanzet van de uitvoering
van het project behelsden.

De Provincie reageerde onmiddellijk
en trok de toegezegde bijdrage in en
weigerde de ontheffing te verlengen.
Hiertegen ging de gemeente in beroep.

Inmiddels besloot de raad medewer-
king toe te zeggen en een crediet be-
schikbaar te stellen, waarop de Pro-
vincie de ontheffing nu verlengt en
toezegt de toegezegde bijdrage op-
nieuw te heroverwegen.

Een en ander neemt niet weg dat de
gemeenteraad van Zandvoort haar ar-
gument ten aanzien van de kosten ver-
deling handhaaft en nu in beroep zal
gaan tegen de verdeling van de kosten.
"Wij zijn verheugd over de ontheffing
verlening, maar het laat niet onverlet
dat wij ons standpunt handhaven ten

aanzien van de kostenverdeling", zegt
wethouder van PW, Prits van Caspel.
"Wij kunnen nu verder en zullen onze
bezwaren kenbaar maken bij de
Kroon". Inmiddels is de gemeenteraad
al accoord gegaan met belastingverho-
gmg voor 1987 teneinde een begin te
maken met de uitvoering van het pro-
ject dat in fasen zal worden uitge-
voerd. Rond 1990 dient de afvoerlei-

ding (waarvoor de technische voorbe-
reidingen zijn gestart) in werking te
zijn. f

Bezwaren die voor deze ontheffing
werden ingediend onder andere door
de Stichting Duinbehoud en de hoofd-
inspecteur-directeur voor milieuhy-
giëne van Noord Holland, dr Copier,'
zy"n door GS ongegrond verklaard.

gedragen aan de Reddingsbrigade die
voor een veilige thuiskomst zorgde. Op
het strand werd wel een meningsver-
schil uitgevochten over het 'eigen-
domsrecht' van een zonnebank. Dit
leverde, behalve inmenging van de po-
litie voor één van beiden zonaanbid-
ders een forse klap op de kin op, zodat
ook hier eerste hulp werd verleend.

Parkeerproblemen
Door een groot landelijk ochtend-

blad werd op de voorpagina vermeld
dat in Zandvoort 400 parkeerboetes
waren uitgeschreven. Dit bericht is
met enige verontwaardiging door de
politie gelezen. Door de wachtcom-
mandant werd gemeld "Dat wij wel
vier tot vijfhonderd parkeerbonnen
hadden kunnen uitschrijven, maar
daar zijn wij niet voor. Wij hebben de
grote toevloed goed kunnen verwer-
ken, al zijn er zowel op zaterdag als
zondag dertig auto's weggesleept om-
dat deze de doorstroming belemmer-
den", meldt waarnemend korpschef
Bruntink.
Kenmerkend ook volgens deze woord-
voerder het vroege tijdstip waarop de
toeristen in Zandvoort arriveerden.
Vanaf zeven uur zondagmorgen be-
gon het verkeer al op gang te komen.
Om negen uur moest de Zuid al wor-
den afgesloten omdat dit gebied 'vol'
was, anders wordt dit niveau op topda-
gen pas rond het middaguur bereikt.

Door een woordvoerder van de Hore-
ca Nederland afdeling Zandvoort
wordt gezegd dat het krantenbericht
hem ongenaam had getroffen. "Wij
hebben twee jaar geleden een parkeer-
experiment gehad en daar hebben wij
toch wel van geleerd. Ik blijf overigens
bij mijn mening dat parkeergelegen-
heid in de Zuid in verband met het

Nu 40% korting
op witte lederen jacks, broeken, rokken, tassen

DE LEERSHOP Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444
Grote Houtstraat 4, Haarlem Spekstraat 1-3, Haarlem, 023-322187
Gen. Cronjéstraat 56, Haarlem, tel. 023-270850
Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919

naaktstrand uitgebreid dient te wor-
den" zegt hij.
Commentaar van de politie hierop is
dat het parkeerexperiment gedeelte-
lijk is uitgevoerd. "Na klachten vanuit
het centrum wordt door ons niet meer
op drukke dagen het Centrum afgeslo-
ten voor doorgaand verkeer zoals bij
het experiment. Nu wordt eerst ge-
wacht tot de opname capaciteit van
het centrum vol is daarna volgen dan
Zuid en Noord. Maar zondag werd het
truckfestival gehouden hetgeen bete-
kent een extra druk op de toevoerwe-
gen vanaf Bloemendaal".

Extra treinen
Door de Nederlandse Spoorwegen

zijn ongeveer veertien duizend passa-
giers naar Zandvoort vervoerd. "Het
'fac-schema' werd al vroeg in werking
gesteld", met het fac-schema wordt be-
doeld een facultatief reistijden sche-
ma. Alle extra treinen, waaronder veel
dubbeldekkers omdat deze het dubbele
aantal passagiers kunnen vervoeren.

Door de ondernemers wordt het af-
gelopen weekeinde een lekkere opste-
ker genoemd. Opvallend was ook het
late sluitingsuur van de terrassen,
lang bleef men zitten om te genieten
van een zwoele zomeravond. Om-
streeks 02.30 uur maandagmorgen be-
droeg de buitentemperatuur nog 20
graden, en dat is buitengewoon in een
Nederlandse badplaats.

Buitengewoon vindt waarschijnlijk
een zes jang meisje ook 'oom agent'.
Hulpeloos verloren op zoek naar haar
ouders klampte zij zich aan de wijka-
gent vast, huilen omdat Papa en
Mama niet meer te vinden waren. Aan
de hand van 'oom agent' echter werd
een speurtocht ingesteld, en zowaar in
de Haltestraat ontdekte zij de haar
zoekende ouders. Op het strand wer-
den zaterdag achttien en zondag een-
enzestig verloren kinderen door de
kinderjuf in de Rotonde opgevangen.

Met spanning wordt de weersver-
wachtmg van het KNMI de komende
dagen m Zandvoort gevolgd. Want
vrijdag wordt het Midzomer Festival
gehouden en..."Het zou toch té gek zijn
wanneer wij hetzelfde weer hebben" is
de gedachte die momenteel overheerst.

ADVERTENTIE

Mare O'Polo
Only nature's materials.

begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort

Zonnige jubileumviering Beatrixschool
ZANDVOORT - Op dinsdag werd door de kinderen

en de onderwijskrachten van de Beatrixschool een
zeer geslaagde picnic gehouden op de sportvelden
achter de Jaap Kiewiet-Mavo. De picnic was één van
de evenementen die op het programma staan van de
feestweek, die van 16 tot en met 20 juni op deze school
wordt gehouden om het vijfentwintigjarig bestaan te
vieren. De feestelijkheden zijn, mede dankzij het

mooie weer, een groot succes.

Op de foto tonen twee kinderen trots hun nieuwe,
blauw-witte vlag die op maandagmorgen om negen
uur in top werd gehesen tijdens de officiële opening
van de feestweek. De school heeft de kleuren oranje-
zwart afgeschaft en is sinds de viering van het jubile-
um op de nieuwe kleuren overgestapt.

LEIDEN - De subfaculteit Bio-
logie der Rijksuniversiteit Leiden
start binnenkort een onderzoek
naar de relatie tussen roofdieren
en huisdieren. Bij dit onderzoek
zullen de vossen, die de laatste ja-
ren belangrijk in aantal zijn toe-
genomen, voornamelijk de roof-
dieren vertegenwoordigen.

In verband met universiteitsonderzoek
Inwoners krijgen vragen over vossen

Waterstanden

l

Datum HW LW HW LW
19jun 01.2409.1313.5222.19
2Qjun 02.1810.2014.4623.05
21 jun 03.0711.2915.3723.41
22 jun 03.54 12.21 16.27 --.--
23 jun 04.41 00.23 17.17 13.05
24 jun 05.2901.11 18.0713.50
25 jun 06.1901.5918.5814.37
26 jun 07.1303.4819.4915.27
Maanstanden: zondag 22 juni VM
05.42 uur
doodtij: 24 juni NAP + 111 cm
05.49 uur»,

Langzamerhand zijn Nederlanders
gewend geraakt aan berichten over
soorten planten en dieren, die in ons
dichtbevolkte land achteruitgaan of
reeds zijn verdwenen. Er zijn echter
ook dieren die in aantal toenemen.
Een van de voorbeelden daarvan be-
tref t de vos. Sinds enige jaren breidt de
vos zich in Nederland geleidelijk uit.
Steeds vaker worden vossen gezien op
plaatsen waar al in geen eeuwen meer
vossen waren waargenomen.

Deze recente opmars heeft de dis-
cussie over vossen in Nederland, die
nooit helemaal verstomd is geweest,
weer doen oplaaien. Een van de tel-
kens weer terugkerende thema's hier-
in is de kans dat vossen schade kun-
nen toebrengen aan huisdieren van
particulieren, waarbij met name het
leegroven van een kippenhok zeer tot
de verbeelding spreekt. Maar het is biL
niemand goed bekend hoe vaak derge-
lijke schade optreedt en welke maatre-
gelen mensen kunnen nemen om der-
geijke schade te voorkomen.

Ook minister Braks van Landbouw
en Visserij signaleerde een gebrek aan
kennis over schade aan huisdieren

door vossen, toen hij een notitie toe-
stuurde aan de Tweede Kamer over
het gewenste vossenbeheer in ons
land. Om deze leemte op te vullen
heeft de minister aan de Afdeling Mi-
lieubiologie van de Rijksuniversiteit
Leiden opdracht gegeven om een on-
derzoek uit te voeren naar schade door
vossen aan huisdieren. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd in samenwerking
met het Instituut voor Toegepaste So-
ciale Wetenschappen in Nijmegen. .

Met dit onderzoek is inmiddels een
begin gemaakt. Er zijn gebieden uitge-
kozen waar al van oudsher vossen
voorkomen en gebieden waar ze zich
pas sinds kort hebben gevestigd. Om-
dat ook andere roofdieren schade aan
huisdieren kunnen toebrengen zijn
bovendien gebieden geselecteerd waar
(nog) geen vossen voorkomen. In alle
onderzoeksgebieden zullen de gege-
vens worden verzameld door middel
van enquêtes.

Bij het uitzoeken van gebieden is
naar voren gekomen dat de bebouwing
aan de rand van de Amsterdamse Wa-
terleidingduinen geschikt is om on-
derzoek te doen naar schade aan huis-

dieren door vossen. Zowel in dit gebied
zelf als daarbuiten worden namelijk
regelmatig vossen waargenomen.

De komende weken zullen de men-
sen, die aan de rand van het duinge-
bied wonen in Bentveld, een kort en-
quêteformulier ontvangen waarmee
gegevens over het houden van huisdi-
ren zullen worden verzameld. De men-
sen, die huisdieren buitenshuis hou-
den en bereid zijn om aan een uitge-
breidere enquête mee te doen, zullen
in een volgende route worden bena-
derd.

Door het verstrekken van gegevens,
die vertrouwelijk zullen worden ver-
werkt, kunt u een waardevolle bijdra-
ge leveren aan dit onderzoek. De on-
derzoekers hopen daarom op een grote
medewerking van iedereen.

ZANDVOORT - Door een Amster-
dammer werd na een douche op het
strand een horloge met een waarde
van f. 4500,- vermist. Hij heeft hier-
van aangifte bij de politie gedaan. Bij
de Zeilvereniging bleken een aantal
zelllatten verdwenen, terwijl uit een
badtas van een gaste betaalcheques
werden ontvreemd.

l

Zandvoorts
Nieuwsblad

vraagt

RES.
BEZORGERS/STERS

om in te vallen bij
ziekte en/of vakantie

Tel. 17166

Zomerconcert van
het Vrouwenkoor

ZANDVOORT - Op vrijdag 27 juni
wordt door het Zandvoorts Vrouwen-
koor het eerste avondvullende concert
gegeven. Dit gebeurt in de Hervormde
Kerk aan het Kerkplein. De aanvang
is bepaald op 20.00 uur.
Kaarten a f. 7,50 per persoon kunnen
worden afgehaald of besteld bij de tele-
fooonnummers: 12432, 19372 en 18591,
of op woensdagavond 25 juni tussen
19.00-20.00 uur in Verenigingsgebouw
De Krocht. ±
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Motorrijders
gedupeerd

ZANDVOORT - Van de puinstort is
in de nacht van zondag op maandag
een mnotor gestolen van het merk Ya-
maha, diezelfde nacht werd eveneens
een motor vermist uit de Van Speijk-
straat. Motorhelmen die met kettin-
gen waren vastgemaakt aan motoren
die geparkeerd stonden op het Bad-
huisplein en de Boulevard Barnaart
worden door de eigenaars vermist.

Meer geluk had een Duitse toerist toen
zijn gestolen motor enkele dagen later
door de politie werd aangetroffen op de
Sofia weg.

Een Zandvoorter wiens auto van het
merk BMW was gestolen kon even-
eens door de politie op de hoogte ge-
steld worden van het feit dat zijn in
Zandvoort gestolen auto door de
Haagse politie in deze binnenstad is
aangetroffen.

Bij verwijdering van een autowrak
uit de Brederodestraat is gebleken dat
het hier een in Amsterdam gestolen
Ford Taunus betrof, die rijp was voor
de sloop. Een conclusie waartoe de dief
waarschijnlijk ook was gekomen.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vriidag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

171 66

Andere huisvesting
voor afdeling OPW

ZANDVOORT - Met ingang van 20
juni is de afdeling Onderwijs, Perso-
neelszaken en Welzijn, alsmede het
secretariaat van de Sportraad onder
gebracht in de watertoren. Officieel is
het adres: Thorbeckestraat 27. Het
postadres blijft: Postbus 2, 2040 AA in
Zandvoort. De afdeling OPW is vanaf
die datum telefonisch te bereiken on-
der nummer: 12014.

Nieuwsblad
elke week het dagelijks nieuws

EEN COMPLETE KRANT MET O.A.
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voor nog geen vier tientjes per
jaar weet je het!

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!

NAAM:

ADRES:

POSTCODE: WOONPLAATS:

TELEFOON: GIRO/BANKNR.:

IK BETAAL PER KWARTAAL D / 10,65, PER HALF JAAR D ƒ 19,95,
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In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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FAMILIEBERICHTEN

Langs deze weg bedanken wij onze kinderen en klein-
kinderen, familie en bekenden voor de belangstelling bij

• ons 50-jarig huwelijk. Het was voor ons een heerlijke
dag.

Gerrit Kerkman
en

Sijtje Kerkman-Koper
,-Zand voort
Lijsterstraat 2 flat 37.

Met heel veel blijdschap geven wij kennis van de ge-
boorte van onze zoon

Jeffrey Colin

r26 mei 1986
;De trotse ouders:

Kees en Lydia Elich
•Lorentzstraat 309
'2041 RM Zandvoort

Met grote droefheid geven wij kennis van het
toch nog onverwacht overlijden, na een langdu-
rige ziekte, onze zoon, vader, broer en oom

Anthonius Franciscus Cornelis Slegers
op de leeftijd van 62 jaar.

Bocholtz:
Fam. Slegers

Zandvoort:
Mevr. Slegers-Zantvoort
Fam. Slegers
Mevr. Gerards-Hoyer

Op verzoek van de overledene heeft de begrafe-
nis in stilte plaatsgevonden.
Bocholtz, 14 juni 1986.

In zijn leven
heeft hij veel gegeven.

Met grote verslagenheid en diep bedroefd geven
wij kennis van het voor ons geheel onverwacht
overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader,
opa, zoon, broer en zwager

Willem van Jaarsveld
echtgenoot van Christina Jurriaans

op de leeftijd van 58 jaar.

Zandvoort:
C. van Jaarsveld-Jurriaans
Elly en Jessica
Willem en Monique
en verdere familie.

2041 BP Zandvoort, 16 juni 1986
Linnaeusstraat 7 - 2
Papa ligt opgebaard in de rouwkamer van On-
derling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaats vinden op
vrijdag 20 juni a.s. om 13.00 in het crematorium
te Velsen.
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in een
der ontvangkamers van het crematorium.

Geen bezoek aan huis.

HEMA ZANDVOORT

M
A

vraagt voor de maanden
juni/juli/augustus

enthousiaste
meisjes
leeftijd 16/17 jaar.

die een
vakantiebaan
zoeken

Interesse! Direkt bellen!

Tel. 12820
vragen naar de
hr. Het Hof of
Van Ravensbergen.

VAKANTIEHULPEN
op afroepbasis

dames van ± 16-20 jaar voor
de zaterdag en/of zondag in
hotel te Zandvoort.

Tel. info: 023-316162
of 313120.

Het lekkerste softijs
is er weer

bij: R. v.d. Werft
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

GASBEDRIJF

Meteropname per 1 juli
In verband met de gasprijsverlaging per 1 juli 1986, zullen in de periode van 25
t/m 30 juni a.s. de standen van de gasmeters worden opgenomen.

Indien de bewoner niet thuis wordt getroffen, wordt een antwoordkaart achter-
gelaten.
In dat geval kan de bewoner de meterstand zelf opnemen op de antwoordkaart
en deze insturen.

Het is echter wel belangrijk dat de kaart tijdig wordt ingezonden.
Meterstanden ontvangen na 15 juli kunnen namelijk niet meer worden
verwerkt. •
Het verbruik tot 1 juli 1986 wordt dan statistisch bepaald op basis van de'graad-
dagenmethode'.
Een folder over de werking van deze methode is bij het gasbedrijf verkrijgbaar.
De directeur, ing. N. Wertheim.

NOORDHOLLANDS
PHILHARMONISCH ORKEST

donderdag, 26 juni 1986, aanvang 2O.30 uur in de Hervormde Kerkte

ZANDVOORT
Dirigent: Roland Kieft
Solist: Sumiko Nagaoka-piano

Het programma vermeldt werken van Mozart.

Voorverkoop van kaarten a l 10,-P-P- (voorhouders van een CJP'of een Pas
65 f 5,- p.p.) bij het VVV-kantoor, Schoolplein 1, Zandvoort, tel. 02507-
17947.
Verder van 19.30 uur al aan de kerk

Aangevraagde bouwvergunningen
68B86 Ingang Waterleidingduinen Zandvoortselaan plaatsen bord
69B86 Schuitegat 23 oprichten schuifpui
70B86 Schuitegat 107 oprichten schuifpui
71B86 Haltestraat 6 wijziging luifel

Men kan gedurende een week na het verschijnen van dit blad deze aanvragen inzien
bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling wordt be-
trokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
oprichten garage + bovenwoning99B84 Achterom 6

112B85 Boulevard Paulus Loot 27
32B86 L'Amistraat 2

uitbreiden woning
uitbreiden woning

l l

l

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen kun-
nen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indien bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

ADRESWIJZIGING

Met ingang van 20 juni 1986 zal de secretarie-afdeling ONDER-
WIJS, PERSONEELSZAKEN EN WELZIJN verhuizen van het pand
Raadhuisplein 2 naar

THORBECKESTRAAT 27
(watertoren).
De afdeling zal vanaf genoemde datum telefonisch bereikbaar zijn
onder nr.

025O7-12O14.
Het postadres blijft Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Zandvoort, 19 juni 1986

OPROEP
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort roepen voor de maanden
juli en augustus van het jaar 1986 gegadigden op voor de exploitatie van
het parkeerterrein aan de Vondellaan.

• Vergunning zal worden verleend aan de hoogste aannemelijke in-
schrijver.

• Bij gelijke inschrijving zal vergunning worden verleend aan degene
die als eerste heeft ingeschreven.

• Vergunning zal worden verleend onder door ons college naar rede-
lijkheid te bepalen voorwaarden c.q. op te leggen verplichtingen.

• Op bovengenoemd terrein zullen uitsluitend personenauto's mogen
parkeren.

Wij behouden ons het recht voor om wegens voor ons van belang zijnde
redenen van het hiervoor gestelde af te wijken.

Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk30 juni 1986 op de daar-
voor bestemde formulieren ten gemeentehuize te hebben inge-
diend.
Deze formulieren zijn op de afdeling Algemene Zaken te verkrij-
gen. Aanvragen die na bovengenoemde datum worden ingediend
komen niet voor de vergunning in aanmerking.

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

U uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

ZOMERPLANTEN voor TUIN en BALKON
Kom bij ons om • *
zelf uw
plantenbakken
te vullen.

Kwekerij
P. van Kleeft

Van Stolbergweg 1',®
Zandvoort - Tel. 17093

Groot assortiment o.a. PETUNIA,
AFRIKANEN, BEGONIA, BALSEMIENEN e.d.

GERANIUMS hangend en staand.
Div. soorten BLOEM- EN BALKONBAKKEN
Bemesting POKON, WOLF, ASF en GARDENA
Kamerplanten, gereedschappen, tuinartikelen,
vaste planten in pot.
Geënte komkommers, aubergine, meloenen,
paprika's, tomaten, groente, planten enz.

È*-®f"g9We*<89Kg»^̂

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-17244/12137/
13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons terecht
voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering

NIVO-POLIS
• een Natura-

uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

algemeen burgerlijk
pensioenfonds

* ent 63S/F53

TE HUUR
AMSTERDAM:

Eengezinswoningen,
3 en 4 kamers groot,
in Gaasperdam.
In deelplan Gein IV, aan de groene
zuidrand van Amsterdam laat het Abp
178 woningen bouwen met
uitstekende voorzieningen. Bijv.: •
royale keukeninrichting, ligbad en
tweede toilet in de badkamer,
individuele c.v, kabel-tv aansluitingen,
spouwmuurisolatie en isolerend
dubbel glas in woonkamer en keuken.
Ook de ligging nabij Gein en
Gaasperplas is bijzonder attraktief.
Huurprijzen per maand vanaf
f 680,-. Geen servicebijdrage
verschuldigd.

U kunt zich laten inschrijven bij de
beheerder:

SUPERMARKTEN
EEN BAAN in een
SUPERMARKT betekent
© TOEKOMST

(in onze groeiende onderneming vele mogelijkheden)

© ZEKERHEID
("eten moeten de mensen aiïi/d" dus geen twijfels
over het levensmiddelen-bedrijf)

© VEELCONTACTEN
(met collega's en klanten)

® PRETTIGE WERK-OiyiGEVING
(schoon, helder, vriendelijk)

© CREATIEF BEZIG ZIJN
(eike dag moet de winkel weer "opgemaakt" worden)

© COMMERCIEEL INZICHT
(hoe doen we het beter dan onze concurrent)

® VAKKENNIS
(wij bemiddelen bij diverse cursussen)

Binnenkort plaats voor:
• IIINMrNSfc 17-20 jaar-middelbare
U UIIM LIIU schoolopleiding

DIE NA EEN INWERK/OPLEIDING PERIODE ALS
ASSISTENT EEN KRUIDENIERSWAREN, NON-FOOD
of een VERS-AFDELING KUNNEN VERZORGEN.

MEISJES 17-20 jaar - middelbare
schoolopleiding

EIGENSCHAPPEN ALS ACCURATESSE, VRIENDELIJK-
HEID, VOLDOENDE SNEL VAN BEGRIP EN HANDELEN
ZIJN NODIG VOOR EEN CASSIERE-FUNCTIE.

Wie goed met mensen kan omgaan en belangstelling
heeft voor het bovenstaande, stuurt onderstaande bon
maar in. Wij reageren spoedig!

Buitenveldertselaan 5,
1082 VA Amsterdam.
Telefoon: 020-447166.

Dflll ^an de Persc

KUN D'r'< van der
Donauwen 5

Ik ben geïnteresseerd in

D WINKELVERZOR

DCASSIERE

Naam'
Adres + postcode:

Tel •
Opleiding:

Al eerder gewerkt als'

bij:

-̂ 6

)neelsafdeling van
i Broek B. V.,
, 1043 AJ Amsterdam.

de functie van:

GER/STER

Geb. datum: -.

20 JUNI IN 'T ZANDVOORTSE CENTRUM

Midzomernacht Festival
Gratis entree Veel show-orkesten en attrakties, zoals vuurwerk enz



VRIJDAG 20 JUNI 1986
DE ZANDVOORTSE MIDZOMERNACHT

Motiv 1: Voor diegenen die er nu nog van willen genieten

Heerlijke Hollandse
ASPERGES

bij

AART VEER
Grote Krocht 25
Zandvoort
Tel. 14404

HOK VERKOOP JK
KKN l'IKIMOMi

l'Al.MI'JK

BEGIJNE
BOETIEK
GROTE KROCHT 23

ZANDVOORT

BADPLAATS
ZANDVOORT

BLOEMENPLAATS

„Erica"
Grote Krocht 24 -Zandvoort

DENKO DOG
BROKKEN/DINER

Royal Canin
Field

Selection 7
Super Energie

Croc
Croissance

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
GROTE KROCHT 28 ZANDVOORT

TEL. 02507-15734

ALTIJD
VOORDELIG,

SNEL EN
SCHONER.

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT - Tel. 02507-I2574
Zandvoortselaan f>9 - HKEMSTniMi - Tel. 023-283245

II*rlk zoek n goede
gebruikte auto

boven de ƒ 11.000,--
Het .liefst van

een Duits merk.
Heeft u daar

een ruime keuze in?"

Mertc/type

SSenator 3.0 E comfort pack
Rekord 20 S 4 deurs
Ascona 16 S 2 deurs
Ascona 16 S 4 deurs
Ascona 16 N 2 deurs

Kadett 13 S 3 deurs
Kadett 12 S 3 deurs
Kadett 13 N 3 deurs
Kadett 13 N Berlina

Kadett 16 diesel caravan
Corsa 12 S Luxus 2 deurs
VW Jetta 16 diesel 4 deurs
Citroen Visa Super E
Citroen Visa 4 deurs

Bouwj. kleur

1983 wit
1981 gold metall.
1985 fjord blauw
1982 zilver •
1981 groen me-
tall.
1985 fjord blauw
1984 wit
1982 blauw
1982 groen me-
tall.
1984 blauw
1984 blauw
1985 wit
1983 wit
1983 rood

km.stand

62.000
98.000
39.000
60.000
50.000

14.000
25.000
60.000
34.000

35.000
40.000
56.000
44.000
40.000

Wagen van de week
Opel Corsa GL 12 S, 1984, 2 comp. me-
tallic lak, 33.000 km, nieuwste model.

Een OK-inruilwagen
is oké voor u!

• 10.000 km garante, met
een maximum van 3
maanden • 1.500 km
testen, met een maximum
van 2 weken
• Gratis inspectiebeurt

Bij Van Lent Opel
staan ze altijd voor u klaar

Van Lent Opel
Zandvoort
Kam. Onnesstraat 15
tel. 02507-15346

Vrijdag 20 juni gezellige pianomuziek
van Ger van Huystee bij

RESTAURANT DELICIA
Kerkstraat 16 Tel. 12270

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWMN

Hoogst interessante
verkoping

Wegens opheffing van
hotel-café-restaurant Zomerlust,

Kosterstraat 5, Zandvoort, zal op
woensdag 25 juni, 's morgens om 9.30 uur
de gehele inventaris worden geveild t.o. van

deurwaarder Ter Hoeven te Haarlem.

Kijkdagen: maandag 23 en dinsdag 24 juni
van 10.00-17.00 uur, ingang Gasthuisplein.

Inlichtingen: tel. 12164 of 13713.

Katalogus aan de zaal
Veilingdirectie

Fa. Waterdrinker

ruimen wij op
tegen sterk

verlaagde prijzen
v

W f yA wxk wiet 'n luwt

Grote Krocht 19, Zaldvoort

Mooi weer buiten
Mooi maken binnen

De specialist
in al u w

bloemwerken

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

Verwen uzelf met
een GAZELU

ONTDEK HET
NATUURLIJKE LOPEN...

(BIRKENSTOCK)
Dus geen zwoegfiets, maar

een Gazelle. Voor jarenlang
fietsplezier, dus een

Gazelle. Wilt u een fiets
die precies past in uw

budget en beantwoordt
aan al uw wensen?
Er zijn 23 nieuwe

Gazelle modellen,
kom bij ons kijken \

en vergelijken.

BIRKENSTOCK
IN ROOD WIT BLAUW

*ARIZONA

WIELERSPORT

In de kleinste winkelstraat
van Zandvoort zit een

schoenmakerij waar nog de
regel luidt:

ons is uw

«v

Corn. Slegersstraat 2
Tei. 15449

en tevens kunt u schoenen
afgeven bij Drog. Goossens in

het winkelcentrum.

Zandvoort - Noord

Haltestraat 31, Zandvoort
GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

BURGER
mini broodjeszaak - maxi beleg
Ook voor lunchpakketten en salades

WEEKAANBIEDING
Broodje Bal (zelfgemaakt)
+ glas

- open van 11.00 uur tot 01.00 uur,
vrijdag en zaterdag tot 03.00 uur
's nachts

- dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4 - TEL. 18789
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Hondenkapsalon ,,ELSE Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw j
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.

Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

/ SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE

' Marisstraat 13A - Zandvoort
'Telefoon 15186

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL 14090/14764 (vraag demonstratie)

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels et
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant v

> s / ƒ -v- ' /h 2 3 -

BRUYNZEEL

SCHOOL-
SET

* 3 HB potloden

C h O l t

POCKET CALCULATOR * puntenslijper
* vlakgom
* liniaal

geschikt voor: MAVO -HAVO- VWO-
LTS-MTS, met 3 maanden garantie

SCHOOL
AGENDA

GROOT ASSORTIMENT
SCHRIFTEN
met leuke kaft,o.a.:
Computer, Disney,
Jukebox, Romance,
Sport, Loeki de Leeuw /fff'^i,
SOblz.

*SURF
* TIPTOP
*JEANS

17
RINGS

met Nederlandse
handleiding

PLASTIC TABBLADEN
5 stuks 17rings
5 stuks 23 rings ...>25'1.99 KREUZER

PASSERDOOSinsteekmappen 5 st. 2.49
stofklepmappen 5 st. 3.49
snelhechtmappen 3 st. 2.49 5-delig

GEEN

RINGBANDEN
in eigentijdse dessins:
b.v. Loekie de Leeuw, Romance
Computer, Disney enz., enz.

COMPLETE • -
WISKUNDE SET

A KA
CORRECTIE-
VLOEISTOF
om alle fouten

RINGBANDBLWl\ gelinieerd 100 vel 17 rings £%02?

RINGBANDBLOK gelinieerd 100 vel 23 rings 5L3*

GEO
DRIEHOEK
IN ETUI geen KAFT PAPIER DIDO

RINGBAND
INHOUD

in leuke dessins
geen J<99"rol

SJABLOON
LINIAAL met
PEN in

PLASTIC
BEWAARDOOSJE
met uitschuifbare
fluoriserende deksel,
voor pennen of potloden
( diverse moderne kleuren )

100 vel, gelinieerd,
geruit of „
blank
23
RINGS

DIDO SCHRIFTEN

ruit en gelinieerd

SWEET HONEYBICCLIC
BALLPOINTS pennenzakje met GEEN

4 potloden, gum en
puntenslijper

ACCENT
STIFTEN

1 n, ' n*»,''1

'Li J1 U,

VILTSTIFTEN
etui 18 kleuren, geen.&S!?

ZEEUWS MEISJE
MARGARINE

KUIP a 500 gram

ANANASSCHIJVEN
Inhoud lU stuks

PLASTIC
DIEPVRIESZAKKEN
20x30 cm met sluitclips.

MARIE BISKWIE
Ovenvers!

Per rol 150 gram. blik567gram.

HOOFDDORP
Marktlaan 55

NIEUW VENNEP
Hoofdweg 1185 l l

ZWANENBURG
Dennenlaan 19

ZANDVOORT
Burg. Engelbertsstraat 21

•*
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ADVERTENTIE

•oor vakkundigheid.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

Jonge medewerkster
gevraagd

Wie wil mee doen?l
Wij hebben plaats voor een jonge me-
dewerkster om ons verkoopteam te
versterken!
Werktijden nader overeen te komen.
Enige verkoopervaring strekt tot aan-
beveling.
Heb j« interesse

FOTO QUELLE
Compleet .~<

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen ,-•

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1, '•
Zandvoort

Op weg naar

RIJBEWIJS A

en B

met AUTO en

MOTOR-
RIJSCHOOL

Frans v. Sprang
Voor informatie
tel. 02507-14946

Venters zonder
vergunning beboet

ZANDVOORT - Zondagmiddag
"i werd een 31 jarige Amsterdammer

j door de politie vriendelijk doch drin-
j gend verzocht de verkoop van sieraden
; te staken, omdat hij hiervoor niet de
l benodigde vergunning bezat. Toen de

man anderhalf uur later weer al on-
derhandelend werd aangetroffen in
dezelfde straat ontving hij een bekeu-
r!ng.

, Voor eenzelfde vergrijp ging een ijs-
venter aan de Boulevard Paulus Loot
np de bon. Hij verkocht zijn zomerse

| versnaperingen eveneens zonder
daarvoor een ventvergunning te heb-

in.

's Nachts benzine
tanken gaat niet

ZANDVOORT - Woensdagmorgen
j -werden de inzittenden van een Alfa
j Romeo aangehouden op de Brederode-
j straat. De heren waren tot de ontdek-

Mng gekomen dat zij bij het verlaten
„van Zandvoort met een lege tank ston-
den. Besloten werd even bij te vullen
uit een geparkeerde auto. Dit werd op-
gemerkt door een Zandvoorter die op
dat moment zijn hond uit liet en de

i ^politie waarschuwde. Deze heeft de
iklandestiene tankers meegenomen
naar het bureau.

Terrein kan verschillende functies hebben

Ruitersportliefhebbers zien
wel brood in het verleggen
van de autoracebaan

ZAJtfD VOORT - Voor de eerste maal in de korte geschiedenis van 'De
week van het Paard' zullen er noch dressuurwedstrijden noch een
cross country plaatsvinden. In samenwerking met de Stichting Hip-
podrome Zandvoort hebben de managehouders van Zandvoort en
omstreken, teweten Filip Dros (Ruitercentrum Zandvoort) Ben Rüc-
kert (Manege kinderboerderij Rückert) en de Maneges De Naaldenhof
uit Bentveld en De Bokkedoorns uit Overveen, getracht in Zandvoort
een terrein te vinden waar een concours hippique gehouden zou
kunnen worden. Helaas, het is niet gelukt. Voor het enige terrein dat
hiervoor in aanmerking komt, namelijk de voetbalvelden van ZVM
werd van de directeur PW (verantwoordelijk voor het onderhoud van
de velden) geen toestemming verkregen. "Jammer", zeggen de manege-
houders, omdat speciaal een concours hippique grote toekomstmoge-
lijkheden biedt. De hoop van de organisatoren is nu gevestigd op
verlegging van de baan van het circuit. Op het vrijkomende gedeelte
zou een uitstekend terrein voor diverse evenementen gecreëerd kun-
nen worden.

Tot nu toe was het gebruikelijk dat
bij de diverse maneges spring-en dres-
suurwedstrijden werden gehouden tij-
dens de 'Week van het Paard'. Er was
een springwedstrijd, een Westlandse
rijpaardenkeuring, dressuur wedstrij-
den (niet te verwarren met carrousel-
rijden) en een cross-country. Deze on-
derdelen vertegenwoordigen duidelijk
de rijpaardevenementen, die noodge-
dwongen versnipperd (op diverse loca-
ties) moesten worden uitgevoerd. Het
resultaat hiervan was dat deze activi-
teiten toch niet het grote publiek
haalden waarvoor ze werden georga-
niseerd. "Men kreeg alleen het eigen
publiek en zo werd de week van het
paard voor ons althans een verleng-
stuk van het winterseizoen. Juist om-
dat deze week in het 'groene' seizoen
wordt gehouden, zijn wij op zoek ge-
gaan naar een terrein waar wij een
echt concours hippique konden hou-
den. Hierbij stuitten wij op de voetbal-1

velden van ZVM, vooral ook omdat
voetbalvelden in andere dorpen en ste-
den hiervoor worden gebruikt. Wij zit-
ten hier in Zandvoort direct na het
voetbalseizoen met onze activiteiten
en pas enkele maanden later de tweede
helft van augustus beginnen de voet-

balwedstrijden weer. Wij dachten dat
de velden dan tijd genoeg hadden om
zich te herstellen, helaas het is anders
uitgepakt", vertelt Filip Dros, spre-
kend namens de manegehouders.

Ook het terrein aan de Kop van Len-
nepweg werd door de organisatoren in
hun plannen betrokken. Hier blijkt de
ondergrond niet goed voor de paarden,
het aanbrengen van een goede bodem
werd te kostbaar. Uiteindelijk werd be-
sloten dit jaar slechts de ponyraces te
houden. In verband met de water-
stand wordt deze nu op maandag 23
juni gehouden.

Wél vindt op zondag 29 juni een
monsterkeuring op het Gasthuisplein
plaats, gevolgd door een ringrijderij.
Maandag 30 juni is voor velen de grote
dag, dan wordt de kortbeaandraverij
in de Zeestraat verreden. Nieuw dit
jaar de touwtrekwedstrijd tussen
mens en paard die op 25 juni om 19.00
uur plaatsvindt op het strand, ter-
hoogte van strandpaviljoen Filmer
(Nr 11).

Ideale accommodatie
Volgens de woordvoerder van de ma-

Zomerconcert NPO

DROGISTERIJ
. BOUWMAN

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 23 27

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en j

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

ZANDVOORT- In de Hervonn-
de Kerk aan het Kerkplein wordt
op donderdag 26 juni door het
Noordhollands Philharmonisch
Orkest een zomerconcert gegeven,
aanvang 20.15 uur. De dirigent is
'Roland Kieft en de Japanse pia-
niste Sumiko Nagakao treedt op
als soliste op deze avond.

Het programma, dat geheel bestaat
uit werken van Mozart, luidt als volgt:
Ouverture "La Clemenza di Tito" KV
621
Concert voor piano en orkest no. 19 in
F grote terts KV 459: Allegro, Allegret-
to en Allegro assai
Pauze
Symfonie no. 38 in D grote terts KV
504 "Praagse": Adagio Allegro, Andan-
te en de finale Presto.

j • Voor dit concert zijn vanaf heden
| toegangskaarten verkrijgbaar a tien
; gulden per persoon (vijfenzestig plus-

-! sers en CJP-kaarthouders betalen vijf

»Ronald Kieft, de dirigent

gulden) bij het VVV-kantoor op het
Schoolplein, tel. 17947. De kaarten
kunnen ook vanaf 19.30 uur op 26 juni
aan de ingang van de kerk worden
gekocht.

Ronald Kieft studeerde cello vanaf
zijn negende jaar. Op dertien-jarige

leeftijd startte hij de opleiding aan het
Koninklijk Conservatorium in Den
Haag en ging vervolgens naar het
Utrechts Conservatorium waar bij bo-
vendien nog orkestdirectie studeerde.

Uiteindelijk besloot Ronald, na enkele
malen bij diverse orkesten als solist bij
diverse orkesten te hebben opgetre-
den, zijn cellisten-carrière te stoppen
en zich verder aan het dirigeren te
wijden. Ronald was assistent van Hu-1

bert Soudant bij het USO en van Edo
de Waart, bij wie hij nog steeds les
heeft en op wiens voordracht Roland
werd toegelaten tot het dirigenten
Symposium van Tanglewood 1986 in
de Verenigde Staten. Dit symposium

- staat onder leiding van de beroemde
dirigenten Lenonard Bernstein en
Seiji Ozawa.

De uit Tokio afkomstige Sumiko
Nagaoka speelt al vanaf haar derde
jaar piano. Na het behalen van haar
diploma aan de Tokio Art University
debuteerde zij met het tweede piano-
concert van Rachmaninoff bij het
Nippon Broadcasting Symphony Ore-
chestra. Sumiko speelde onder leiding
van dirigenten als Sir Malcolm Sar-
gent, Martinon en Hiroyoki Iwaki.

•

^^WEEKENDDIENSTEN
Aangeb.:

eengezinswoning in
Hoorn, i

Kersenboogaard. Huur
ƒ585 p.m.

Gevraagd: j
Eengezinswoning in i

Zandvoort. Tel. •,
02290-38276. !

Weekend: 21 - 22 juni
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
arts: Adé Scipio Blüme.

NIEUW

Pasfoto's
Klaar terwijl^

u wacht
DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

HUISARTSENPRAKTIJK GJ.J. Mol
en P.C.F. Paardekopen tel. 15091.
arts: P.C.P. Paardekoper.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

.TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.

WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

•VERLOSKUNDIGE: .Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
'voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

Te koop
gevr.

4-k. fia
Tel.

16813/1349

DROGISTERIJ

MOERENBUR
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
donderdag. Uitgave Weekmedia BV.
Directeur: G.C. Hollander. Hoofdredacteur:
J.M. Pekelharing.

Kantoor Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507-
17166. Postadres:
postbus 26,2040 AA
Zandvoort.
Kantoor geopend:
maandag 13-16 u.; \
dinsdag 10-13 en 14-16
u.; woensdag 9-11 u.;
donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8,
Aalsmeer, tel. 02977 - 28411. Postadres:
postbus 264,1430 AG Aalsmeer.
Verkoopleider: B. Lodewegen.
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Redactie: Gasthuioptein 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Margreet Ates, Constance Basart.
ftedactiechef: Dick Piet.
Abonnementsprijzen: / 10,65 per kwartaal: /
19.55 per half laar; ƒ 36,95 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers/ V
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel 02507 -
;17166.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

KERKDIENSTEN

Weekend: 21 - 22 juni

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu-
wen. Bediening H. Doop. Medewer-

king Herv. Kerkkoor. Crèche aanwe-
zig.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman.
Viering H.A. Vierde dienst van een se-
rie van vier over kernwoorden van de
christelijke toekomstverwachting.
Thema: "de uitverkiezing". Kinderne-
vendienst en crèche.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
Zondag: De heer H. de Jong, Zand-
voort.

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor. Kinderwoorddienst.

KERK v.d.NAZARENER, Zijlwcg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: Zondagsschool/ge-
spreksgroepen

10.30 uur: Morgendienst, ds. J. Over-
duin

19.00 uur: Avonddienst ds. J. Over-
duin
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond.

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE STAND

Periode 10 - 16 juni 1986

Geboren
Denise Maria, dochter van: Van Hoek,
Anton M. en Verkerk, Maria M.G.
Tim Eduard, zoon van: Verschoor, Jan
Willem en Van den Berg, Dora M.
Lennert, zoon van: Kinneging, Frede-
ricus M. en Kool, Anna C.
Frank, zoon van: Epker, Johan C. en
Van Donselaar, Hendrika E.M.
Willem Jantinus, zoon van: Paap Jan
J. en Van Diemen, Adriana J.M.

Ondertrouwd
Bakker, Erik en Krowinkel, Helena
M.L.
Van der Zeijs, Wilhelmus C. en Hor-
tensius, Jacqueline K.

.Gehuwd
Zwemmer, Ronny en Paauw, Marjan
P.

Overleden
Visser geb. Besseling, Cecilia, oud 64
jaar
Voerman, Herman A., oud 74 jaar.

negehouders is de paardensport de
meest beoefende in Zandvoort. Zeven-
honderd ruitersportliefhebbers hou-
den zich hier intensief mee bezig. Een
getal dat zelfs het aantal voetballers,
surfers en tennissers overtreft. Vol-
gens Dros is het merkwaardig dat te-
gen de economische verdrukking in de
ruitersport nog steeds groeiende is.

Gezien het grote aantal actieve leden
heeft men nu ook de Gemeente durven
te benaderen om bij de nieuwe plana-
logische ontwikkelingen in Noord re-
kening te houden met deze sport.

Voor het houden van een concours
hippique heeft men een terrein nodig
van l hectare (10.000 m2). Op korte
termijn is deze grond in Zandvoort
niet beschikbaar, maar de ruitersport-
liefhebbers zien mogelijkheden wan-
neer de baan van het circuit wordt
verlegd. "Op de vrijgekomen grond is
het mogelijk een speciaal terrein in te
richten voor diverse doeleinden. Ten
eerste natuurlijk kan daar een con-
cours hippique gehouden worden,
maar dat is slechts een maal per jaar.
Heb je zo'n terrein dan kan het dienen

Geen rijpaardsportevenementen dit jaar, een concours hippique lijkt er de eerste jarebn ook niet in te zitten

voor allerlei activiteiten, bijvoorbeeld
een popfestival in het seizoen, een ker-
mis en op Koninginnedag kinderspe-
len. Door de structuurverandering die
optreedt wanneer het vakan tiebunga-
lowpark in bedrijf is, ligt datzelfde
circuit dan niet meer zo ver uit de
loop", betoogt Dros.

Bovendien kan een concours hippi-
que, waneer het goed wordt georgani-
seerd, uitgroeien tot een evenement

van internationale grootte. "Wanneer
je ziet wat het concours in Rotterdam
aan internationale faam trekt, en je
weet dat men daar ook pas zo'n tiental
jaar bezig is, clan denk ik dat rond het
jaar 2000 Zandvoort een evenement
van een dergelijke allure zou kunnen
organisaren. Wanneer langzaam aan
begonnen wordt en je bouwt een goede
naam op, dan wordt Zandvoort in rui-
tersportkringen net zo bekend als Rot-
terdam", wordt gesteld.

Een neutraal terrein zonder commer;-
ciële functie ondergebracht in een be^
heersvereniging, zo ziet deze mangegfc
houder de exploitatie van het terrein:
In deze beheervereniging zouden be-
halve gemeentelijke vertegenwoordig
gers, ook deel kunnen nemen de plaat-
selijke ruitersportverenigingen of ma-
neges, het Comité Nationale Feestda-
gen. Activiteitencentrum Zandvoort
(voor het organiseren van grote jonge^
renevenementen) etc. !J

ZANDVOORT - Naar aanlei-
ding van vragen van de fractie-
voorzitter van het CDA afdeling
Zandvoort (Mr P. Ingwersen) zal
het college van b en w het Circuit
Zandvoort BV niet voor een be-
drag van f. 300.000,--, maar slechts
tot aan f. 192.000,- uitstel van be-
taling verlenen. Ingwersen maak-
te bezwaar tegen deze credietver-
lening die aan de orde kwam brj
behandeling van de voorjaarsno-
ta.

Het 'luchthartig' uitstel verlenen
van de verantwoordelijk portefeuille-
houder noopte Ingwersen tot het stel-
len van schriftelijke vragen aan het
college. Hij informeerde ondermeer
naar de huidige financiële situatie
van het circuit en de jaarstukken.
Waarom betaalt het circuit wel de

kleine schuldeisers, en neemt de ge-
meen te 'in de wachtkamer' plaats, kan
er geen maandelijkse betalingsrege-
ting worden getroffen en wanneer
moet de schuld over 1986 en 1987 uiter-
lijk zijn voldaan?", aldus het schrijven
van 31 mei 1986 van de Christen De-
mocraat, die aandrong op een spoedige
beantwoording.

Uit het antwoord van het college
blijkt dat de berekening en betaling
van de huur verschuldigd door de Cir-
cuit Zandvoort BV is geregeld in een
overeenkomst tussen deze B.V. en de
gemeente welke in 1973 is aangegaan
en in 1980 werd gewijzigd.
Uit dit contract blijkt dat het Circuit
Zandvoort niet om uitstel van betaling
hoeft te vragen, maar dat er in feite
automatisch voor het variabele ge-
deelte van de huur uitstel van beta-
ing moet worden verleend, wanneer

er geen Grand Prix wordt verreden.
Hoewel de exploitant van het circuit
niet om uitstel van betaling hoeft te
vragen werd dit wel gedaan, een ver-
zoek dat door het college niet gewei-
jerd kan worden.

CDA-vragen over uitstel van betaling •

College verlaagt crediet
aan Circuit Zandvoort BV

Nadat eind mei de jaarrekening 1985
en de begroting 1986 van Circuit
Zandvoort BV op het raadhuis waren
ontvangen en bestudeerd heeft het
college gemeend dat inderdaad wat te
royaal uitstel van betaling werd voor-
gesteld. Naar aanleiding van de nu
bekende cijfers'zal aan het circuit een
uitstel van f. 192.000,- worden ver-
leend. Dit uitstel geldt tot uiterlijk 15
september 1987. Alleen wanneer de
Grand Prix 1987 opnieuw geen door-
gang zal vinden kan wederom uitstel

Leerlingen geven
muziekuitvoering

HEEMSTEDE - Door de leerlingen
van de voorbereidende vakopleiding
van het Muziekcentrum Zuid-Kenne-
merland wordt op donderdag 19 juni
een concert gegeven. De muziekuit-
voering vindt plaats in het Cultureel
Centrum "'t Oude Slot", Ir. Lelylaan 4
te Heemstede.

Er zal worden gespeeld door de vol-
gende ensembles: Franky goes to Ben-
nebroek, Combo van Oranje Nassau
TJnlimited Heroes, Kwintet Anneke de
Graaf en Michaels project.

Het concert begint om 20.00 uur, de
toegang is gratis.

Stuifzand

• Rumoer is ontstaan over
het 'uitlekken' van het laatste
TNO-rapport over de
geluidsmetingen op het
circuit. Hoewel de cijfers al in
april binnen waren, sijn dese
pas de laatste week naar
buiten gebracht. DU gebeurde
na de vergunning-verlening
van Gedeputeerde Staten aan
het Circuit voor liet houden
van autoraces, door het circuit
die de vraag van een
journalist bevestigend
beantwoordde. Storm in een
glas water, want met dese
cijfers alleen bereik je nog
geen renovatie, daarvoor sal
nog heel wat cijfermateriaal
in financieel, technisch en
commercieel opzicht op tafel
moeten komen.

• Boze gezichten ook bij het
circuit, maar dan weer op de
Provincie, omdat de pers
eerder werd ingelicht over het
krijgen van de vergunning,
dan de aanvrager self, met
name het circuit. Dit schijnt
inmiddels ook weer in der
minne geschikt te sijn met
excuses en alles wat daarbij
hoort.

• Inmiddels heeft een
raadslid voor de verandering
bijsonder snel antwoord
gekregen op sijn schriftelijk
gestelde vragen. Ook dit is een
vooruitgang, want maanden
wachten was in Zandvoort
geen ongebruikelijke
procedure. Bovendien heeft
dese vragensteller ervoor
gesorgd dat nog eens wat
dieper in de boeken werd
gekeken en kwam liet college
tot de ontdekking dat royaal
leuk is, maar dat het ook wat
minder kon, al met al een
gunstige ontwikkeling.

• Uit wel ingelichte bronnen
wordt eveneens gemeld dat de

aanvraag van de Zandvoortse
Harddraverij Vereniging in
één van de komende
commissievergaderingen sal
worden behandeld. Voorwaar
eveneens een positief bericht
evenals dat voor een
garagehouder die sijn bedrijf
heeft direct in de omgeving
van het nieuwe Mabonplan.
Dese had een vergunning
aangevraagd voor het plegen
van enkele verbouwingen. Hij
hoorde niets en vreesde dat de
aanvraag misschien wel per
ongeluk was zoekgeraakt.
Niets is minder waar. Gesien
alle voorbereidingen voor het
Mabonplan heeft het alleen
wat lang geduurd, maar ook
dese aanvraag wordt
binnenkort behandeld.

• Bij al dese sonnige
berichten en temperaturen
komt Tobber ook nog met een
sonnig gezicht aangewandeld,
het kan dus niet op.
"Het kan niet op hé de somer",
spint hij tevreden "Ik heb
mijn hoop dan ook gevestigd
op het
Midsomernachtfestival. Dat
kan niet missen dit jaar, wij
sijn in voor een leuke periode.
Maandag begint de Week van
het Paard en ik heb eens door
het binnencircuitterrein
gewandeld en daar allemaal
veulentjes gezien en grote
plannen gehoord voor volgend
jaar. Ik vind het wel een beetje
jammer dat se nu geen
paardensport hebben op de
voetbalvelden. Maar ja dat
blijkt so"n kostbare toestand
te worden. Ze hebben het ooit
eens een keertje gedaan, maar
dat is een wijze les geweest
zeggen se. Dus nu wacht ik op
volgend jaar wanneer de
point-to-point race gehouden
sal worden. En
woensdagavond ga ik kijken
hoeveel mensen er nodig sijn
voordat se eenfors paard over
de streep kunnen trekken, dat
belooft ook wat".
Zielstevreden is hij
weggewandeld.

• Dit was liet dan dese week,
de krant is klaar... voetjes op
tafel tot volgende week.

van betaling worden verleend, dit be-
drag zal echter nimmer de nu genoem-
de f. 192.000,- overschrijden.

Het college van b en w is tevens van
mening dat, hoewel de financiële posi-
tie van de Circuit Zandvoort BV niet
rooskleurig is, er geen enkele reden is
om over te gaan tot het aanvragen van
een eventueel faillissement. "In een
periode dat er in overleg met diverse al
dan niet subsidiërende instanties
wordt gewerkt aan plannen voor re-
constrctie van het circuit, lijkt ons dit
niet raadzaam" antwoordt het college.
Bovendien blijkt uit de jaarrekenin-
gen dat aan een aantal kleine schuld-
eisers wel wordt betaald, terwijl gróte-
re schulden zijn gesaneerd. De groot-
ste schuldeiser heeft toegezegd voorlo-
pig van invordering af te zien in af-
wachting van de definitieve plannen
die nu worden ontwikkeld, zodat er in
de ogen van het college geen enkele
reden is om juist nu bijzonder moeilijk
te doen over financiële zaken.

Gunstig rapport
Inmiddels is bekend geworden dat

door de TNO uit Delft een gunstig
rapport is uitgebracht met betrekking
tot de wet geluidhinder, wanneer de
racebaan inderdaad verlegd zal wor-
den. Uit het rapport blijkt dat na ver-
legging van de baan alle normale races
met minimale geluidswerende voor-
zieningen kunnen worden gehouden.
De Grand Prix is echter niet in het
onderzoek opgenomen. Voorzien
wordt dat deze meer geluid zal blijven
produceren en waarschijnlijk niet
binnen de door Gedeputeerde Staten
genoemde norm van 65 dBA kan wor-
den verreden. Dit getal wordt ge-
noemd in de onlangs door GS verleen-
de vergunning. Reden waarom zowel
het gemeentebestuur van Zandvoort
als de exploitant beroep hiertegen zul-
len aantekenen. In Zandvoort wil men
de Grand Prix aangemerkt zien als
'buitengewone bedrijfs omstandig-
heid'. Opdrachtgevers aan TNO voor
het laatstgehouden onderzoek van
TNO zijn de gemeente Zandvoort en
Provinciale Waterstaat. De resultaten
van het rapport zullen worden meege-
nomen in de onderhandelingen die nu
worden gevoerd over de totale renova-
tie en herinrichting van het circuit.

Romantiek in het
Teylers Museum

HAARLEM - Het Teylers Museum,
Spaarne 16 te Haarlem, organiseert
van 26 juni tot en met 14 september de
tentoonstelling "Romantische teke-
ningen 1830-1870. Aan de hand van
ruim veertig aquarellen en tekenin-
gen uit de eigen collectie krijgt men
een overzicht van de tekening in de
Romantische periode.

Men keert zich in deze periode tegen
het Klassicisme. De bron bij uitstek
voor de romanticus was de natuur.
Daarnaast dienden aangrijpende ge-
beurtenissen of liet dagelijks leven tot
onderwerp. In Nederland werd veelal
teruggegrepen naar de eigen zeven-
tiende eeuwse schilderkunst. De land-
schappen, zee- en stadgezichten van

Dansgroep houdt bal
in 't Stekkie

ZANDVOORT - De internationale
dansgroep "Bela Rada" organiseert op
zaterdag 21 juni een groots bal in wijk-
centrum 't Stekkie, Plemingstraat 9.
De dansavond wordt gehouden van 20
tot 23 uur.

Op dit bal is iedereen van harte wei-
kom. De toegang is gratis, 't Stekkie is
telefonisch te bereiken op tel.nr. 17113.

Barend Cornelis Koekkoek, Johannes
Christiaan Schotel, Andreas Schelf-
hout, Antonie Waldorp en Cornelis
Springer doen daarom minder "ro-
mantisch" aan dan die van de buiten-
landse kunstenaars.

De interieurscènes van onder ande-
re David Bles ademen, ondanks de his-
torische entourage, een negeritiende-
eeuwse moraal uit. Hetzelfde senti-
ment is aanwezig bij de geschieduit-
beeldingen van Charles Rochussen en
de Belgische kunstenaar Edouard
Hamman en Jean-Baptiste Madou.

Naast bovengenoemde kunstenaars
zal ook werk van ondermeer Hendrik
Gerrit ten Cate, Hubertus van Hove,
Johannes Bosboom, Karel Elias van
Toulon, Johannes Weissenbruch en
Willem Roelofs te zien zijn.

De tentoonstelling wordt begeleid
door een geïllustreerd vouwblad, even-
eens onder de titel "Romantische Te-
keningen 1830-1870. Het museum is
geopend van dinsdag tot en met zater-
dag van 10 tot 17 uur en op zondag van
13 tot 17 uur.

In het Teylers Museum is tevens nog
de tentoonstelling "De Sauriërs in

1 Oost-Nederland". Deze expositie werd
verlengd en duurt thans tot en met 3
augustus.
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DE WEEK VAN HET PAARD
Café-Restaurant

„'t Wapen van Zandvoort'
TREFPUNT VOOR

GEZELLIGE "PAARDEN" MENSEN

GASTHUISPLEIN 10, ZANDVOORT,
TEL. 02507-14638

hfcd*V"~v

Medailles
Linten
Trofeeën
Vanen

Amsterdamsevaart 62

2032 ED
HAARLEM

Tel.
023-359710

SPORTPRUZEN

Telefoon (02507) 12825
BONDSHOTEL A.N.W.B.

KOSTVERLORENSTRAAT 15 (hoofdingang),
2042 PA ZANDVOORT - HALTESTRAAT 76

in draf gaan slechts de paapden voorbij
Op maandag 24 juni kunt U bij ons de teugels laten
vieren met een drankje en een portie stallion balls

Prima koersen op het gebied van bruiloften, partijen
en vergaderingen in ons complete hotel...

W ^ Safe ~ Restaurant
t **j&f -^^ *• !::•;'{ !>•» ̂ ^y^vw^w^^» 1̂ ,̂ N »̂

Bloemendaal aan Zee Tel. 023-252280

Onze direct aan de kust gelegen accommodatie is ideaal voor:

• PARTIJEN • RECEPTIES
• ZAKENLUNCHES of • HEERLIJK A LA CARTE

-DINERS DINEREN
• FAMILIE-DINERS
Aparte ruimten voor max. 40 resp. max. 80 personen. Geen zaalhuur.

Voor gezelschappen speciale prijzen. Logiesmogelijkheid voor uw gasten.
Eigen parkeergelegenheid.

Nadere inlichtingen worden u gaarne
geheel vrijblijvend verstrekt.

l
-1

\'evvemmnt
haltestraat 3 zandvoort

tel. 02507-12994

O.a.:

POFFERTJES 4.25

MAGASIN

...
MACASIN

ZANdvOORT,kERks7RAAT J. WtESTRAAT

TEl-02507-1 40 09/1 54 49

DE MOOISTE .

FOTOKOPIEËN
VOOR DE LAAGSTE PRIJS,
KLAAR TERWIJL U WACHT!

D F D D ̂ % V
l\ C • fv V/ W

GASTHU|SPLE|N 6
ZANDVOORT

OOK ZONDER ZON
DE MOEITE MEER DAN WAARD <wi>

Strandpaviljoen 9, Zandvoort, tel.: 02507-18888

Maandag 23 juni 19.00 uur

PONYRACE CLUB MARITIEM
strandtent 9

Woensdag 25 juni 19.00 uur

„TOUWTREKKEN MENS EN PAARDff

FILMER strandtent 11

Zondag 29 juni 12.00 uur
MONSTERKEURING

Zondag 29 juni 16.00 uur
RINGRIJDEN Gasthuisplein

Maandag 30 juni 14.30 uur
KORTEBAANRACES Zeestraat

ABN.
Als er méér

op \ spel staat.
Juist nu hebt u

'n goede partner nodig.
Er is een ABN-kantoor

bij u in de buurt.

ABN Bank

«Hf
KEESOMSTRAAT 15

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT

Erkende federatie rijschool**

- TEL. 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare mane-
gepaarden en -pony's, riante pensionstalling,
onze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

'ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem-Tel. 023-31 0404

Zandvoopts Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia,
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Siq.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9 , Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 , Zandvoort

AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort

Drog. Bakels,
Kerkstraat 31 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.

Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Gevraagd voorro de maand juli een

JONGE, ENERGIEKE
VROUW

die 3 a 4 ochtenden p.w. kan helpen
kantoor en huis schoon te houden,.

Goede bel. Aanm. tel. tussen 14-17 uur MEARL
INT., 023-31 80 58, mevr. Polman.

't Rose geluk in uw leven
'n Unieke gebeurtenis, met spanning tegemoet gezien en
tnl blijdschap ervaren
Waard om (>[> 'n bijzondere wijze te berichten
Met een persoonlijke kaart uit tie nieuwe, meest
uitgebreide Kennemef Kaarten Kollektte.

Uw bezoek meer dan wuant

k $ «5 {*&\$$?'*'''*\'

•f II\1>. ik

Randstad
Handelsdrukkerij b.v.

Stationsweg 38, Aalsmeer
Tel. 02977-25141*

goed sluitend, zowel in
uw begroting
als in 't kozijn
Weru kunststof ramen en deuren worden gemaakt volgens de hoogste
kwaliteitsnormen. Dat verzekert u van tientallen jaren lang fijnjDedieningskomfort en
een perfekte afdichting onder alle omstandigheden.
Daarnaast kunt u rekenen op géén onderhoud, een hoge
geluids-en warmteisolatie, 'n betrouwbare bescherming
tegen inbraak en 'n elegante verfraaiing van uw
kostbare bezit.

Weru levert (alleen via erkende vakbedrijven) een kompleet
en veelzijdig programma met veel mogelijkheden wat betreft
uitvoeringen, maten en kleumen
Weru systemen worden veelvuldig toegepast m zowel
bestaande- als nieuwbouw. Binnenkort ook bij u?

Vraag vrijblijvend informatie via de antwoordcoupon of
kom eens naarde showroom. U weet niet wat u zultzien...

Ramen+Deuren
Stuur mij geheel vrijblijvend uitgebreide dokumentatie over heA/Veru systeem.

Naam:
Adres:
Postkode + plaats: _____
Deze bon opsturen in een ongefrankeerde envelop naar het Weru vakbedrijf.

JANV.D. VLUGT
GLAS & ISOLATIE
SHOWROOM: KAL VERSTRAA T 5-7
UMUIDEN- TEL: 02550-30624
POSTBUS 67-1970AB IJMUIDEN
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De bal is zoek De ZHC-speelsters kijken links en rechts Foto Dick Loenen

Zwaar bevochten remise ZHC
^ZANDVOORT - Na de gemak-
kelijke 18-0 overwinning van vori-
ge week was de wedstrijd van de
dames ZHC-sof tbal tegen Spaarn-
woude veel zwaarder. Beide teams
schiepen zich kansen op een over-
winning doch uiteindelijk werd

Geen winst TZB
; SPANJE - Al kon TZB geen en-
kele overwinning meer behalen in
het zaalvoetbaltoernooi in Lloret
de Mar, toch kunnen de Zand-
voorters op een geslaagd toernooi
terug zien.

Tegen Courbet werd met 1-0 verlo-
ren en met dezelfde cijfers bleef een
selectieteam van Lloret de Mar TZB de
baas. Devo uit Amsterdam versloeg
TZB in een goede partij zaalvoetbal
met 2-1. Voor het Zandvoortse doel-
punt zorgde Marcel Mesman.In de
laatste partij tegen Ben Hakkers uit
Den Haag kon TZB niet voor een ver-
rassing zorgen. Na een 1-0 achter-
stand zorgde Hans Deelstra voor de
gelijkmaker. Uiteindelijk verloor TZB
met 5-2 waardoor men bleef steken op
één overwinning. De winnaar van het
toernooi werd Courbet uit Amsterdam
dat Handsome Eight met 3-0 versloeg.

Voorzitter Jaap Kerkman van TZB
vond het een zeer geslaagd toernooi en
zegt dat volgend jaar opnieuw een
TZB afvaardiging richting Spanje
gaat vertrekken. Het organiserende
Carillon Boys wil opnieuw een toer-
nooi daar houden. „Het is een prima
week geweest," stelt Jaap Kerkman.
„het toernooi verliep vrijwel zonder in-
cidenten en pas in de laatste wedstrijd
liepen twee spelers een blessure op.
Voor het overige ben ik tevreden."

na zeven innings de eindstand be-
paald op een 7-7 puntenverdeling.

In de eerste twee innings overheer-
sten de werpsters en hadden de dames
aan slag weinig vat op het strakke
werpen. De ballen konden niet goed
worden geraakt of er viel drie slag uit.
In de derde inning kwam ZHC voor
het eerst in de problemen en moest
werpster Jolanda Kuin vier wijd toe
staan en de daarop volgende klap bete-
kende het eerste en tweede honk bezet.
De volgende slagvrouwe werd nog wel
met drie slag uitgemaakt doch de
daarop volgende klap betekende een 0-
2 voorsprong voor Spaarnwoude.

In de gelijkmakende slagbeurt had
ZHC direct haar antwoord klaar. Door
goed slagwerk, honklopen en een fout-
je van het Spaarnwoude veld zette
ZHC de achterstand om in een 3-2
voorsprong. Er zat nog meer in voor
ZHC doch een uitstekende vangbal
van de Spaarnwoudse verre-velder
voorkwam erger. Spaarnwoude werd
in de vierde inning snel op drie nullen
gezet en de Zandvoortse dames kregen
door goed slagwerk drie honken bezet.
Een korte klap betekende een score (4-
2) en een volgende tik leverde wederom
een punt op, 5-2. Nog steeds waren er
drie honken bezet. Goed veldwerk van
Spaarnwoude voorkwam een hogere
score voor ZHC.

In de vijfde slagbeurt gaf ZHC de
voorsprong geheel uit handen en
moest in de daarop volgende innings
alle zeilen bijzetten om het gelijke spel
veilig te stellen. Spaarnwoude kwam
op 5-5 en in de gelijkmakende slag-
beurt kon ZHC toch weer een voor-
sprong nemen door een paar stevige en
verre klappen, 6-5. Spaarnwoude gaf

UNIEK AANBOD
VOOR ONZE

Waar enige jaren geleden nog de Nederlandse Bontweverij huisde, staat
nu ,,De Bonte Wever", een immens groot overdekt sport-, recreatie- en
congrescentrum zoals men geen tweede in Nederland vindt.

Voor hen die de zomervakantie nog niet hebben geboekt (of voor
diegenen die nog een aantal dagen extra willen ontspannen) hebben wij
een unieke aanbieding.

In de periode 12 juli-2 augustus 1986 is het nog mogelijk in De Bonte
Wever een geheel verzorgde vakantie te boeken.

Iets voor de snelle beslissers dus!
Voor slechts ƒ 55,- per dag bent u geheel en al onder dak (kinderen tot 12
jaar ƒ 45,- p.p. en kinderen tot 3 jaar gratis, mits slapend op de kamers
van de ouders).

De lengte van de vakantie, het tijdstip van
aankomst en vertrek kunt u zelf bepalen.
Het arrangement bestaat uit:
- Logies in een van de luxe hotelkamers
- Ontbijt
- Lunch en diner m een van de sfeervolle restaurants
- Gratis gebruik van alle (overdekte) recreatiemogelijkheden, zoals, kegelen,

bowlen, midgetgolf, tennis of squash
- Voor de kinderen is er een spelzaal met luchtkussens, trampolines, tafeltennis-

tafels enz.
- Vrij gebruik van de luxe service bioscoop met spannende films
- ledere avond gelegenheid tot dansen met live muziek
- Een gratis bezoek aan Ponypark Slagharen of het Noorderdierenpark te

Emmen
en op zaterdag 19 juli 1986
een optreden van

De Bonte Wever ligt m een landelijke omgeving die rijk is aan
natuurschoon. Zo kunt u bij zon dus goed recreeren bij de
dagrecreatieplas ,,De Oldemeyer" of de zandverstuivingen
,,De Beerze Bulten".
Het Drentse landschap met zijn bossen, hunebedden en veenafgravingen
is beslist een ontdekkingsreis per auto of fiets waard.

Het aantal plaatsen is beperkt, dus wilt u zeker zijn van een heerlijke
vakantie, bel dan naar De Bonte Wever,
Prinses Manjkelaan 36 in Slagharen.
Telefoon 05231-2633.

Zegt u er wel even bij dat het gaat om het Weekmedia arrangement?

WEEKMEDIA ARRANGEMENT/
DE BONTE WEVER

ROB DE NIJS

Naam:

Adres:

Plaats: Postcode:

Tel.nr.:

Aankomst: Vertrek:

Aantal personen

... volwassenen ... kinderen leeftijd

zich echter niet gewonnen en leek in
de zesde inning de partij te gaan be-
slissen. Een paar geweldige tikken die
niet geheel goed werden verwerkt en
ZHC keek tegen een 6-7 achterstand
aan.

In de laatste inning leek de neder-
laag een feit toen ZHC al snel twee
vrouw uit had. Door vier wijd kreeg
ZHC toch het eerste honk bezet en met
een goede klap kon alsnog de gelrjkma-
ker worden gescoord, 7-7. Een terechte
uitslag daar beide teams goed slag
werk lieten zien en zowel goed als zwak
veldwerk met elkaar afwisselden.

De eerst komende thuiswedstrijd
voor het eerste damesteam is pas op
woensdag 9 juli tegen Terras vogels 9
om 19.30 uur op het duintjesveld. Om
het sof tbal te bekijken kan men echter
eerder terecht daar de mannen van
ZHC op dinsdag 24 juni in de wei ko-
men, eveneens om 19.30 uur op het
duintjesveld. Het tweede dames team
komt in het veld op dinsdag l juli te-
gen Haarlem Nicols ook op het terrein
in het binnencircuit om 19.30 uur.

Zvm-toernooi in beslissende fase
ZANDVOORT - Nog slechts een

paar dagen te gaan en het zestien-
de Zandvoortmeeuwen zaalvoet-
bal toernooi zit er weer op. Dit jaar
liet de publieke belangstelling
veel te wensen over, waar verant-
woordelijk voor gesteld kan wor-
den de concurrentie van de we-
reldkampioenschappen voetbal.
De organisatie verwacht donder-
dag en vrijdag toch een volle
sporthal daar dan de kruisfinales
en de finales gespeeld gaan wor-
den. Overigens zijn deze finalisten
na de gespeelde wedstrijden van
afgelopen week bekend.

Zo maakte in de eerste divisie A zo-
wel Pim Janssen als Marcel Schoprl
geen fout en worden de finalisten. Pim
Janssen maakte indruk tegen Textlite
en won met 7-2. Niet minder in vorm
was Marcel Schoorl dat de Puur geen
enkele kans gaf en met 7-1 zegevierde.

In de B afdeling heeft De Klikspaan de
eerste plaats bemachtigd door twee
fraaie overwinningen. Aurora werd
met 5-1 verslagen en het topduel tegen
Stam leverde een 5-3 zege op. Stam
leek daardoor uitgeschakeld maar om-
dat Nike een verrassend punt liet lig-
gen is er nog een kans. Nike had eerst
geen moeite met Drommel (6-2) maar
tegen het lastige Aurora bleef het ste-
ken op 2-2. Daardoor hebben Stam en
Nike evenveel punten doch het doel-
saldo van eerstgenoemde is beter. Ce-
cils heeft door deze resultaten nog een
kans en moet dan met drie doelpunten
verschil winnen van Drommel.

In de tweede divisie A leed het reeds
geplaatste Paly In een verrassende ne-
derlaag tegen Luykx met 5-3. De twee-
de finalist wordt waarschijnlijk Van
Baekel dat speelde met Aleichem, 10-3.
Geerling Wasstraat rukt aardig op
door overwinningen op Scandals (3-2)
en Luykx, 5-1. De eindsprint komt
echter te laat. In de B klasse eveneens

een nederlaag voor het reeds geplaat-
ste Reprox. Tum Turn haalde dat hu-
zaren stukje uit (7-3) en is daardoor
waarschijnlijk de tweede finalist.
REA, dat nog een partij moet spelen
kan gelijk komen en moet dan met
grote cijfers winnen.

Bij de veteranen is één finaleplaats
reeds zeker en dat is Banana dat veel
te sterk was voor De Puur veteranen
en won met 7-1. Dry Works, de echte
veteranen, bleef helaas zonder pun-
ten. Tegenstander in de finale van Ba-
nana wordt The Hairshop of Pim
Janssen olds. Pim Janssen won twee
partijen. Eerst ging Yorks met 3-0 ten
onder en vervolgens werd De Klik-
spaan vet. met 10-2 weggespeeld. Bij
Pim Janssen scoorde vooral oud-mter-
nationaal Ruud Geels erop los. Jans-
sen staat een punt op The Hairshop
achter en kan dat in een onderling
duel goed maken.

De recreanten finale gaat tussen de

Nutsspaarbank en Prix d'Ami Barba-
ros. De Nutsspaarbank stelde de fina-:
leplaats veilig door een gave 6-0 zege
op Bluys. Pnx d'Ami maakte indruk
door met 6-2 van Eetcafe te winnen en
dertien punten uit zeven wedstrijden
te halen.

Voor de laatste twee speeldagen'
staat het volgende programma te
wachten. Donderdag: 18.45 uur kruis-1

finale tweede divisie; 19.30 uur kruisfi-"
nale tweede divisie, 20.15 uur finale
eerste en tweede plaats recreanten;
21.00 uur finale eerste en tweede
plaats veteranen; 21.45 uur krmsfina-
le eerste divisie; 22.30 uur kruisfinale
eerste divisie.

Vrijdag begint om 19.00 uur de strijd
om de derde en vierde plaatsen in de
tweede en eerste divisie. Daarna de
finales in de tweede en eerste divisie.
Tussendoor zal enig amusement in de
sporthal worden gegeven en dat bete-
kent een sfeervolle en spannende
avond in de Pellikaanhal.

'Windline' voor
surfers/zeilers

ZANDVOORT - Wanneer in
Zandvoort het telefoonnummer:
12904 wordt gedraaid, dan wordt
men door een 'metalen stem' gein-
formeerd over de windsnelheden
die op dat moment voor de kust
van Zandvoort heersen.

Via een windmeter en een com-
puter die op een telefoon zijn aan-
gesloten is het dus mogelijk op elk
moment de gewenste windsnel-
heid te vernemen. Geen vergeefse
tochten meer naar het strand om-
dat er te veel of te weinig wind
staat.

Deze 'windline' is een primeur
voor Zandvoort die gedeeld wordt
door Scheveningen (070-548745)
en Muiderberg (02942-1073). Tot l
juli 1986 is er een proefperiode
wqaarbrj de telefoonlijnen vrij te
bereiken zijn. Na deze periode kan
men een abonnement nemen.
Men ontvangt dan een speciale
windlinepieper die het contact
legt tussen de abonnee en de
windlinecomputer. Het abonne-
ment is geldig tot l december 1987
en kost f. 125,- waarbij de borg-
som voor de pieper niet zijn inbe-
grepen.

Meer informatie wordt verstrekt
door de leverancier, Zeeweg 7,1399
GP in Muiderberg.

Groots Truckstar festival

De reuzen van de weg in felle strijd
gewikkeld, daarbij werd zelfs een

ZANDVOORT - Het weer werk-
te mee het afgelopen weekend tij-
dens het Truckstar Power Festi-
val en zorgde mede voor een ge-
weldige sfeer. Vele toeschouwers
bezochten het Zandvoortse circuit
om zo'n achthonderd vrachtwa-
gens te bekijken in vele spectacu-
laire wedstrijden.

Het werd dus een gigantisch spekta-
kel van de zware kolossen die voor deze
gelegenheid zeer fraai gepoetst waren.
Enkele tientallen bekers waren te ver-
dienen en de eerste ging naar de mooi-
ste vrachtwagen. De jury had het
moeilijk om de fraaiste er uit te kiezen
en besloot tenslotte L. Spreen uit Gas-
selte met een Scania als eerste te klas-
seren. Caféteams streden ondertussen
met elkaar in het vatenlossen, truck-
duwen of truckstoten. De Goudrennet
was duidelijk op deze onderdelen de
beste en kwam eveneens in het bezit
van enige bekers en de bloemen.

Daar bleef het niet bij op zaterdag.
Nog voordat er een groots feest
losbarste op het circuit werd de accele-

„rookgordijn" gelegd.
foto: Dick Loenen

ratie-remproef wedstrijd gehouden
waarbij Gerard Kraay zich als beste
klasseerde. Op het verkorte circuit
werden zeer spannende races afge-
werkt en ook de slalom was de moeite
waard om te bekijken. Sjaak Moser gaf
een fraaie show met uiteindelijk een
overwinning.

Nadat zondagmorgen de truckers-
markt en de show van de fraaiste
truck achter de rug waren stond er
een landen wedstrijd op het program-
ma tussen België en Nederland. Een
aantal personenauto's moest zo snel
mogelijk geladen en gelost worden op
een transporter. De Belgen bleven de
Hollanders met drie seconden verschil
voor. Het spectaculairste onderdeel
bleef de race tussen de gigantische
wegmonsters waarbij men met hoge
snelheden elkaar bestreed. Dat ge-
beurde echter op zeer sportieve wijze.

De coureurs streden op het scherpst
van de snede en het was uiteindelijk
Bas van Vliet die zijn reus van een
wagen, als eerste de finish liet passe-
ren met vlak daarachter Jaap van der
Ende en Enk Post.

Rondje Texel voor Saarberg
DEN BURG - Het Rondje Texel

is voor de Zandvoortse zeilers een
groot succes geworden. Het was
Piet Saarberg die in de overall
klasse in zijn éénmans boot als
grote winnaar werd geklasseerd.
Zestien Zandvoortse teams waren
vertegenwoordigd op het strand
van Texel en ook een tweetal sur-
fers nam deel aan de ronde.

Meer dan 800 catamarans zorgden
voor een fraai schouwspel tijdens de
start. De wind was zeer matig en daar
kon lichtweer zeiler Piet Saarberg veel
van profiteren. Door de matige wind
was er weinig spektakel doch dat bete-
kende dat het voor velen prettig varen
was. Van Bladel/Van Bladel (3 uur 43
min.) waren wel sneller dan Saarberg
doch met berekening van de handicap
cijfers bleek de Zandvoorter de beste.
Het duo René Bos en Rogier Staal
kwam ditmaal niet verder dan een ze-
vende plaats. Ondanks het rustige
weer haalden niet alle deelnemers de
finish. Zeshonderd en zestig vaartui-
gen wisten de ronde af te maken.

Twee Zandvoortse surfers, Wouter
Egas en Jan van Wierst hebben de rit
eveneens tot een goed einde weten te
brengen. Zij vertrokken vijf minuten
eerder dan de catamarans en werden
door te weinig wind al snel ingehaald.
In de middag nam de wind wat toe en
werd er meer snelheid gemaakt. De
zware ronde werd door de prima in
conditie zijnde surfers na vijf en een
half uur volbracht.

De vijf en een half uur is echter
makkelijk te verbeteren maar dan
moet er meer wind zijn. Johan Drie-
huizen en Wouter Egas deden er vorig
jaar vier en een half uur over, doch
volgens Wouter Egas moet een tijd van
minder dan drie uur mogelijk zijn.
Wouter Egas: „Voor de goed geoefende
surfer moet het mogelijk zijn, maar
dan moet er minimaal vier beaufort
staan. Overigens moet een race samen
met de cats ook mogelijk zijn, want
vanaf vijf beaufort heet de winnaar
een surfer." Surfers Egas en Van Wierst op weg in de ronde

Kunstzwemsters zetten
zegereeks voort

ZANDVOORT - In Noord-Holland
zijn de kunstzwemsters van de Zand-
voortse Zwem & Poloclub de Zeeschui-
mers onbetwist de sterkste in zowel
techniek als in muziekuitvoeringen.
Daarom werd al in 1985 besloten tot
deelname aan een driekamp met twee
andere sterkere kunstzwemverenigin-
gen buiten de provincie. Afgelopen za-
terdag waren de Zandvoortse kunst-
zwemsters te gast bij AZ&PC in

Autoclubdag
ZANDVOORT - Zondag 22 juni

kunnen bezitters van exclusieve auto-
mobielen voor slechts vijfentwintig
gulden hun voertuigen showen op het
Circuit Zandvoort tijdens de Nationa-
le Autoclubdag, terwijl er tevens de
mogelijkheid is om een aantal ronden
te rijden.

Er zijn nog tal van andere activitei-
ten op het circuitterrein in het teken
van de auto zoals slalom en Concours
d'Elegance.

Ook zijn er diverse kraampjes waar
onderdelen, boeken en accessoires op
het gebied van automobielen verkrijg-
baar zijn.

Het Circuit Zandvoort is daarvoor
geopend van tien uur 's morgens tot
vijf uur 's middags. De toegangsprijs
voor het publiek bedraagt slechts / 3,
terwijl kinderen tot en met twaalf gra-
tis toegang hebben.

Campers zorgen
voor overwerk PW

ZANDVOORT - Het feit dat dit jaar
de puinstort werd gesloten voor cam-
pers en kort kampeerders heeft de
dienst PW maandag overuren be-
zorgd.
Omdat bezoekers van het Truck Pesti-
val in grote getale het hele weekeinde
in Zandvoort bleven, werd klandestien
door hen de puinstort gebruikt als
overnachtingsplaats.
Dit had tot gevolg dat meerdere gasten
het voorbeeld volgde en de Puinstort
het aanzien kreeg van een kampeer-
plaats. Doch wel een kampeerplaats
zonder toiletfaciliteiten en vuilcontai-
ners. Voor de werknemers van Publie-
ke Werken was maandagmorgen de
weinig benijdenswaardige taak wég-
gelegd de Puinstort in de oorspronke-
lijke staat te herstellen.

SANTPOORT - In café Zomerlust,
Hoofdstraat 142 te Santpoort, wordt
op zondag 22 juni de laatste ruilbeurs
van dit seizoen gehouden.

De ruilbeurs wordt gehouden van
12.30 tot 17 uur.

Sterk vliegergevecht
ZANDVOORT - Voor de derde

maal werd het Vecht-vliegertoer-
nooi gehouden om de Bronzen
Schelp van Zandvoort. Deze wed-
strijd die bovendien geldt als voor-
ronde van het Nederlands kampi-
oenschap vechtvliegeren, is een
bijzondere specialiteit voor de
fijnproevers aan deze uit Indone-
sië afkomstige sport.

De organsiatie was in handen van
Fly Away (Edo van Tetterode) en de
Indische Vechtylieger Club te Maar-
sen (Tjarlie Kooijmans), terwijl de tro-
fee werd uitgeloofd door de sociëteit
Duysterghast. Door de enorme drukte
in Zandvoort was het niet mogelijk om
op de oorspronkelijke plaats, het par-
keerterrein Zuid, te vliegeren en week
de Fly Away uit naar het midden van
de vrije duinen waar een tweetal toer-
nooivelden werd ingericht. Alleen de
inschrijving bleef op het parkeerter-
rein.

Het werd een schitterende vlieger-
dag, die met een steme wiaocicuue
noordoostenwind werd vervlogen. Het
scheidsrechterteam, Louis Schuur-
man, Jan van Honschooten, Jan
Schuurman, Edo van Tetterode en
met administratrice Antoinette
Schuurman-Jongerius hadden hun
handen vol om eerst in een tweetal
poules de 17 deelnemers te selecteren
voor de finalepoule. De getipte win-
naars suit eerdere wedstrijden zoals
Eddy Salamony, Alex Lanu, en het
Zandvoortse talent Mischa Dirks wer-
den uitgeschakeld. Uiteindelijk moes-
ten George Wattimena en Willem
Phillippens in een luchtduel uitma-
ken wie de winnaar zou worden. Het
werd een sportieve strijd en Phillip-
pens wist de draad van Wittima door
te snijden en greep de zege.

Alex Lanu werd derde en Donny
Beckers werd vierde. Alle vier plaatsen
zich voor de grote finale op 20 septe-
mer aanstaande eveneens boven
Zandoort.

Amersfoort (in het prachtie unieke
torenbad). Ook de winnares van de vo-
nge ontmoeting. Hippocampus uit
Monster, trad weer met een sterke
vertegenwoordiging aan m deze drie-
kamp-strijd. Dat AZ&PC de wisselbe-
ker opeiste was geen verrassing. De
Zeeschuimers wisten het team uit
Monster echter met overtuiging te
kloppen; een tweede plaats voor de
Zeeschuimers was een uitstekende
prestatie.

Het prima totaalresultaat van deze
kunstzwemmende Zeeschuimers was
vooral te danken aan de persoonlijke
inspanningen van de meisjes tijdens
de „verplichte" figuren. Een zeilboot
beurtelings, een dolfijnfiguur, een sal-
to achterover gehurkt, waren voor de
jongste Zeeschuimers Vivian Croes,
Vanessa Noordervliet en de pas begon-
nen Anita de Boer uitstekende figuren
om te laten zien wat zij allemaal ge-
leerd hadden. Vivian sloot af met een
prachtige vierde plaats, Vanessa
scoorde als zesjarige en jongste deel-
neemster een prima zevende plaats en
een persoonlijk record. Amta evenaar-
de haar vorige puntenscore. Opval-
lend in de iets hogere tweede categorie
met de moeilijker dolfijn- en bruinvis-
figuren was het optreden van Sandra
Dijkzeul ('76) die met alleen beslag leg-
de op een derde plaats achter Paula
Hofrichter van Hippocampus en Ka-
ron Brons van AZ&PC. maar ook een
clubrecord van Sabina Blom met
ruim een punt verbeterde. Sharon
Kerkman en Sandra Paap hadden een
stuk hoger kunnen eindigen, nu 6 en 7.
maar konden deze keer niet impone-
ren.

Van de zes meisjes die in de derde
categorie uitkwamen verbeterden vijf
hun persoonlijk kunstzwemrecord

met één tot twee volle wedstrijdpun-
ten. Ditte Valk presteerde het om 007
vendien een eerste plaats te veroveren
en kreeg na afloop een prachtige me-
daille omgehangen. Twee Zeeschuim-
sters op het ereplatform, want Linda
Paap plaatste zich gedecideerd achter
haar clubgenote met slechts 5/10e
punt verschil. Annerose Abbenes 29.68
pnt op een 5e plaats, Sabina Blom (7)
28.95, Ingrid Kraaijenoord (8) 28.67,
Leony Voetelink (11) met 27.83 comple-
teerden een zegevolle uitslag in het
puntenklassement. In de drie hoogste
categorieën 4, 5 en 6, categorieën ove-
rigens die ook toegang geven tot de
landelijke deelname aan kampioen-
schappen, scoorden acht kunstzwem-
sters van de Zeeschuimers veelbelo-
vende techniekresultaten.

In de vierde categorie behaalden
Brigitte Peters, Annemiek Duiven-
voorden en Joanna v.d. Meer ieder een
persoonlijk record, waarbij vooral de
vooruitgang van Joanne (zes punten)
opviel.

Saskia Wester en Petra Holst in de
vijfde categorie deden het uitstekend
met respectievelijk een tweede en eeh
vierde plaats tussen zeer sterke kunst-
zwemsters van AZ & PC uit Amers-
foort. Op het hoogste kunstzwemni-
veau acteerden Arlette Sandbergen,
talentvol. Anouk Noordervliet, veelbe-
lovend, en Ingrid Duivenvoorden, die
zowel een clubrecord verbeterde als
een tweede plaats bereikte met slechts
vijf wedstrijdpunten achterstand op
de winnares, Cora Kreikamp van
AZ&PC, een kunstzwemster uit de
huidige Nationale jeugdselectie.

Zowel het Zandvoortse duet Saskia
Wester en Anouk Noordervliet met
een uitvoering op Glenn Millermu-
ziek, als Arlette Sandbergen en Ingrid
Duivenvoorden met hun John Miles
vertolking noteerden hoge punten van
de jury. Verdiende eerste plaatsen
voor deze talentvolle kunstzwemsters
die zich langzamerhand een plaats
veroveren in het landelijke kunst-
zwemmen.

V l n r Anouk Noordervliet, Saskia Wester, Petra Holst, Ingrid Duivenvoorden, Arlette Sandber-
gen
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d'AMI
KLIKSPAAN

KENZO
het swingende quintet

van Patrick Sedoc
Bekend van

JAZZ festival
1985

KOOP VERSER bij VAKMAN
SLAGERIJ
G. ZWINKELS
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 12175

Haas- ribkarbonade 1 kg

Gemarineerde Spare Ribs 1 kg

Sellerie Salade i5ogr

100 gr

150 grSlagers Schouderham

l Uj

2 40
5

1 90
Ij

2 705

VRIJDAG 20 JUNI 1986
DE ZANDVOORTSE MIDZOMERNACHT

café
de

„Raadsheer"
Louis Schuurman

Hotclub de France
orchestra

..café do Raadsheer"
Dorpsplein 2

Zandvoort

'Oy

itf3

DE ZANDVOORTSE
MIDZOMERNACHT

Programma:

SHOW DRUMBAND DAMIATE
door het dorp

23.00 groot Midzomernacht vuurwerk
23.00 start van de Jaarlijkse STRANDLOOP

Op Kerkplein „Goed Koperwerk" en
„Sound of Steel"

Raadhuisplein „Jaap Dekker"

Gasthuisplein „Kennemer all stars"

Haltestraat bij Bastille, Banjer, Fairway en
Meerpaal „The Break"

Haltestraat bij „Prix d'Ami" - Kenzo en
Klikspaan „Patrick Sedoc"

SAM-SIN MENU
Wij bieden U nu de mogelijkheid om uit 18 gerechten
Uw 3 FAVORIETE GERECHTEN te kiezen

Afhalen
U kunt hiervan 3 gerechten uitkiezen

ƒ 28,50

10

11

SIJEO PAAI KWA
(geroosterde varkenskrabbetjes, een
bekend CANTONEES gerecht)

BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees met tauge in
pikante saus)

BABI PANGANG A LA HONG KONG
(geroosterd mager vlees met
champignons in zeer scherpe pikante
saus)

BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd speenvarken,
lekker knapperig met aparte saus,
een bekend CANTONEES gerecht)

BABI KETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap en
diverse Chinese en Indische kruiden)

CHA SIJEO
(geroosterd mager vlees op originele
CANTONESE wijze bereid met
pikante saus)
TJAP TJOY
(gebakken gemengde verse groenten
met vlees)
KOE LOU YOEK
(gepaneerde varkensvleesballetjes
met zoetzure suas, een bekend
CANTONEES gerecht)

KA LEE KAI
(geroosterde kip met kernesaus)

KIP MALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)

YIN YOUNG SATÉ
(2 stokjes varkenssate en 3 stokjes
gegrilde kipsaté met pindasaus)

12 FOEYONGHAI
(omelet met vlees en groenten in
tomatensaus)

13 POLOUKLAI
(stukjes kip met ananas in heerlijke
kippesaus)

14 YU KWO KAI TING
(kipfilet met champignons en cashew-
noten)

15 SJI TJAP KAI
(kipblokjes met tausiesaus, een saus
met knoflook, gedroogde zwarte
boontjes, paprika en diverse Chinese
kruiden. Een bekend CANTONEES
gerecht)

16 SI TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees in
tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)

17 SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden biefstuk in tausiesaus, een
bekend CANTONEES gerecht)

18 SAMBAL VLEES
(rundvlees in scherpe sambalsaus)

Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de
naam SAM-SIN vermelden en dan de 3
nummers van de door u gewenste gerech-
ten noemen.
SAM-SIN-gerechten zijn met 2 x witte rijst,
l.p.v. witte rijst is nasi of bami ook
mogelijk. Service van de zaak!
Gerechten met miehoen of
Chinese bami t * en

extra

Chin. Indisch restaurant

HONGKONG Haltestraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort. Tel. 17897

VIS-SPECIALITEITENHESTAURANT

ZANOVOORTAANZEE HALTESTRAAT81 TELEroON (02507H2I7I

haltestraaf 56a
2042 LP zandvoort

tel 02507-18256

Vrijdagavond

THE BREAKff
ff

Café Arie Koper
Kerkplein - Zandvoort

ff SLAGERIJ ARBOÜW
U.TIITMAAT tl ~>M||.MXAM>VOORT-TtL.(*»»)*>* K

HALTESTRAAT 12 - tel. 12616 '

BiefStUk 250 gr. 7,25

Provenpaalse
karbonade 13,50

Pekelvlees 100 gr. 1,95

Lever 100 gr. 1,65

Tonge worst 100 gr. 1,4^

Eiersalade 100 gr. 15
65

Ham 150 gr 2,25

MAANDAG

Braadworst 1 kg 93
95

DINSDAG
Cordonblue 100 gr. 1,69

grill house

La
Basti'LLe

Haltcstraat 58, Zandvoort
Tel. 02507- 1692S

woensdags gesloten.

Openingstijden:

alle dagen van 15.00 tot 03.00 uur.

anouk
mode

Nu óók uw adres voor modische
lingerie en nachtkleding.
Merken o.a.:
Louis Féraud, La Perla. Malizia, Lou, Simone
Pérèle, Gossard, Marie Jo, Van Dell, Yves
Saint Laurent, Kunert en Fogal.
Ook op zondagmiddag geopend.

Thorbeckestraat 11 (t.o. Casino)
Zandvoort.

'N DEE VOOR DE RAMEN
De kollektie van de jaloezieën

met de 25 mm lamellen, is nu nog
mooier geworden. Met nog meer
kleuren. En keuze uit aparte afwer-
kingen zoals spiegelglans en
metallic-uitvoering.

Ook is er de Jalouette met piep-
kleine perfor'aties. Gesloten hebben
ze een transparant effekt als vitrage
Ook nieuw is de 'Luxaflex'
Jalouette met een doorlopend

illustratiedessin.
Voor wie van kleur in zijn inte-

rieur én van uitzicht naar buiten
houdt, is er nu nog meer te bewon-
deren bij de specialist van
'Luxaflex' produkten.

OP NAAM GEMAAKT. DAT ZIE JE METEEN

DE LUXAFLEX'JALOUETTE
* Wettig gedeponeerd hdndelsmerk Een HMbrOn^B*.prodiik!

KEUR EN ZOON Paradijsweg 2
Tel. 15602

•Cc.
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f^ouwtrekwedstrijd in plaats van dressuur

Stichting Hippodrome brengt
(net verve attractief programma
ZANDVOORT - Grootste at-
actie van de twaalfde „Week
.n het paard", die gehouden
jrdt in de week van 23 tot en met

juni, is waarschijnlijk de
"c ' .awtrekwedstrijd tussen mens
£•4 i a paard. Woensdag 25 juni om
L l 9.00 uur zullen groepjes mannen
=-p n'vrouwen hun krachten meten
3 l met een robuust Zeeuws of Bel-
2 7 f isch paard. Deze vrolijke gebeur-
* l jtenis vindt plaats op het strand bij

'"llmers', tent elf. Daarnaast biedt
iet programma nog tal van ande-
•6' evenementen zoals ponyraces,
een monsterkeuring, ringrijderij
en spannende harddraverijen.

De touwtrekwedstrijd komt inplaats
van de rijpaard-evenementen. Op de
vraag hoeveel mannen of vrouwen er
nodig zullen zijn om zo'n paard tot
staan te brengen, antwoordt Johan
Beerepoot, voorzitter van de organise-
rende Stichting Hippodrome Zand-
voort: „Minstens vijftien. Die Zeeuwse
sn Belgische paarden zijn ontzettend
sterk. Als zo'n dier eenmaal in bewe-
?ing is, hou je het bijna niet meer te-
?eh." Het is de bedoeling dat een aan-
•&\ mensen probeert met een touw het
angzaam stappende paard tegen te
louden. Dat aantal zal steeds uitge-
jreid worden, tot het uiteindelijk lukt.
Diverse groepjes zullen de gelegenheid
irijgen zich te meten met een viervoe-
ter.

spanning
De week, die duurt van maandag tot

;n met maandag, wordt op 23 juni ge-
apend met de traditionele pony-races.
Deze worden gehouden op het strand
DU Club Maritime, tent negen. Deze
wedstrijden, die alleen voor kinderen
ojn, leverden in het verleden vaak een
moeiend en komisch schouwspel op.
Hoe vaak kwam het al niet voor dat
eigenzinnige pony's halverwege de
wedstrijd rechtsomkeert maakten of
iet parcours verlieten. Het is voor een
lantal jonge ruiters en amazones een
iele toer om hun viervoeter in het ga-
reel te houden. Een spannende aange-
legenheid dus voor de deelnemers en
:iun ouders, maar zeker ook voor de
mdere toeschouwers, 's Avonds om ze-
ven uur zal het eerste startschot gege-
ren worden.

De monsterkeuring, die zondag 29
imi vanaf twaalf uur 's middags ge-
- ouden wordt, belooft een oogstrelen-

•Jjt ,e gebeurtenis te worden. „Zoiets biedt
iltyd een schitterend schouwspel," al-
3us Beerepoot. „De meeste ruiters en
paarden zien er dan op en top verzorgd
alt. Veel ruiters in kostuum, de dieren
vaak met gevlochte manen en staar-
«n. Er zijn allerlei paarden bij, van

pony's tot Zeeuwse trekpaarden. Voor
de beoordeling ervan hebben we weer
twee officiële keurmeesters aange-
trokken."

Vanaf vier uur, aansluitend op de
keuring, zullen de ruiters het tegen
elkaar op kunnen nemen bij de ring-
rijderij. Kortom, met een zonnetje er-
bij genoeg ingrediënten voor een gezel-
lige zondagmiddag op het Gasthuis-
plein.

Kortebaan
De laatste dag van deze „Week van

het paard" moet ook de spannendste
worden. Maandag 30 juni, de dag van
de kortebaandraverij, die om half drie
begint. De hoofdprijs is een bedrag
van ƒ 3750,-, beschikbaar gesteld door
de Algemene Bank Nederland. Daar-
naast hebben Zandvoortse winkeliers
nog tal van andere prijzen in het voor-
uitzicht gesteld. Ook voor de toeschou-
wers zijn er, net als bij andere draverij-
en, met weddenschappen prijzen te
winnen.

Uit de vele aanmeldingen zullen
's morgens in Den Haag door middel
van loting de deelnemers aangewezen
worden. Dit gebeurt bij de Nederland-
se Draf en Rensportvereniging. De
Zandvoorter Joop van Dam heeft zich
dit jaar aangemeld met Ylona D, die
door Ruud Pols gereden zal worden.
Pols won in 1984 de hoofdprijs met
Sexy Girl, eveneens een paard van
Van Dam. Hoogstwaarschijnlijk zul-
len er ook enkele Nederlandse toppi-
keurs, zoals Jan Wagenaar en Kees de
Leeuw, meedoen. „Deze pikeurs
schrijven zich vaak in met meerpaar-
den, zodat de kans dat zij mee rijden
vrij groot is," aldus Beerepoot. „Deze
draverij telt mee voor het Nederlands
kampioenschap, en aangezien er el-
ders in Nederland niet op maandag
gekoerst wordt, willen toppikeurs wel
in Zandvoort meedoen. Bij dit soort
wedstrijden komen ze meestal met
paarden die speciaal voor de korte-
baan getraind zijn."

De draverij wordt, net als vorig jaar,
gehouden in de Zeestraat. Beerepoot:
„Dat blijkt een ideale locatie voor zo'n
evenement te zijn. Aanvankelijk hiel-
den we de kortebaandraverij op het
circuit, maar het was daar te groot en
te open om er iets gezelligs van te ma-
ken. Later hebben we het op de Noord-
boulevard geprobeerd, waarmee ook
een oude traditie in ere werd hersteld.

Kort voor en na de Tweede Wereldoor-
log werden daar ook al paardenraces
gehouden. Maar op de boulevard heb-
ben weer en wind vrij spel. De Zee-
straat is smaller en meer beschut.
Doordat het daar kleiner is, door de

bomen en de aanwezigheid van enkele
horecabedrijven is het er veel gezelli-
ger."

Hippodrome
De organisator van de „Week van

het paard", de Stichting Hippodrome,
werd al in 1974 opgericht. „Het doel
was een draf- en rensportcentrum te
bouwen. Een centrum met dichte, ver-
warmde tribunes, goed voor de sei-
zoenverlenging in Zandvoort," aldus
Johan Beerepoot. Initiatiefnemers
waren Leo Duivenvoorden, Bep Roo-
zen en Van Um. Ook Johan Beerepoot
was er in een vroeg stadium al bij be-
trokken. Bijgestaan door hoteleige-
naar wijlen Nico Bouwes, trokken af-
gezanten van het gezelschap naar Den
Haag om financiële steun te vragen.
„Het Ministerie van Landbouw, waar-

onder deze recreatievorm valt, en Eco
nomische Zaken stelden indertijd een l
subsidie van drie miljoen gulden be-1
schikbaar. Maar de Nederlandse Draf
en Rensportvereniging, die juist plan-
nen voor een renbaan in het Limburg-
se Schaesberg klaar had liggen, ver-
hinderde de doorgang van het project.

Men vond dat Nederland te klein was j
voor twee nieuwe draf centra. Er zou-
den geen paarden en kader genoeg!
zijn.

Toch konden we de plannen niet he-
lemaal laten varen. We wilden, in af-
wachting van betere tijden, een voet
tussen de deur van de Nederlandse
drafsport houden. Daarom zijn we ge-
start met kortebaandraverijen, • wat
dus later de 'Week van het paard'
werd," aldus Beerepoot.

Week van het Paard
Programma: '
MAANDAG 23 Juni om 19.00 uur
Pony-races bij Club Maritime aanmelden secretariaat tent 9
alleen schriftelijk.
WOENSDAG 25 Juni om 19.00 uur
Touwtrekken mens en paard bij Club Filmer,
aanmelden secretariaat tent 11
alleen schriftelijk.

ZONDAG 29 Juni om 12.00 uur
Monsterkeuring Gasthuisplein
ZONDAG 29 juni om 16.00 uur
Ringrijderij Gasthuisplein

MAANDAG 30 Juni om 14.30 uur
Kortebaan Zeestraat.

Joop van Dam met Ylona-D voor de Sulky

In Deurne, in Brabant, kun je
leerlingpikeur worden. Daarna
word je naar huis gestuurd om te
„rijpen". Dat houdt in dat je pas
mag terugkomen als je dertig
overwinningen hebt behaald.
Toch bestaat het pikeursleven
niet altijd uit races rijden. De
paardentraining is ook bijna een
vak apart. „Maar op de eerste
plaats moet een goede pikeur een
dierenliefhebber zijn," zeggen de
Zandvoortse gebroeders Van Dam
van de Zandvoortse Harddraverij
Vereniging.

Jan en Joop van Dam zijn leden van
het eerste uur-van deze vereniging die
ongeveer drie jaar geleden werd opge-
richt. „We hebben nu ongeveer dertig
leden en donateurs," zegt Joop van
Dam. „Allemaal particulieren, alle-
maal mensen die het voor hun plezier
doen. Vooral als eigenaar-pikeur moet
je veel voor je paard over hebben. Een
harddraver heeft een hele goede ver-
zorging en veel training nodig. Je bent
er wel minstens drie uur per dag mee
bezig,"

„Deze paarden zijn atleten," aldus
zijn broer Jan, „om in conditie te blij-
ven moeten die elke dag anderhalf uur
lopen. Maar de mensen moeten nu
niet denken dat die dieren afgebeuld
worden. De training is over het alge-
meen vrij licht. De voorbereiding voor
een wedstrijd bestaat uit een aantal
dagen rust, een paar dagen rustig
stappen en dan eens een 'snelwerkje'.
Dan moet er een keer flink doorgelo-
pen worden. De dagen vlak vóór de
wedstrijd worden ook heel kalm door-
gebracht. Dan volgt die uiterste

Zandvoortse pikeur Joop van Dam:

„Een echte pikeur
is er al vroeg bij"
krachtsinspanning in de wedstrijd,
maar die duurt maar een paar minu-
ten. Kortom, zo zwaar hebben ze het
niet. Bovendien merk je vaak dat het
paard het fijn vindt om hard te dra-
ven. Je ziet het aan z'n oren en je voelt
gewoon dat het lekker loopt. Je kunt
best wel zeggen dat harddraven een
diervriendelijke sport is."

Het paard wordt voor een sulky ge-
spannen als het ongeveer anderhalf
jaar oud is. De maanden ervoor krijgt
het dier de gelegenheid om stappend te
wennen aan de teugels. De meeste
paarden doen pas mee met wedstrij-
den als ze twee jaar oud zijn. Daarna
kunnen de hengsten wedstrijden blij-
ven lopen tot hun dertiende jaar. De
merries moeten met hun negende al
stoppen. „Dat is verplicht gesteld om
het fokken te bevorderen," verklaart
Joop van Dam.

Pikeurs
Voor eigenaren die zelf willen rijden

maar geen pikeursopleiding hebben
genoten, bestaan er speciale koersen.
Maar als je aan de profwedstrijden
mee wilt doen, moet je eerst naar een
pikeursschool. „Dan kun je naar
Deurne," aldus Joop van Dam. „De

opleiding is de laatste jaren wel wat
zwaarder geworden. Er wordt nu wat
meer aandacht aan andere zaken be-
steed, bij voorbeeld aan administratie.
Je blijft er zes weken, dan ben je dus
leerlingpikeur. Dan moetje in speciale
koersen gaan rijden om die dertig
overwinningen bij elkaar te halen. Zo-
dra je die hebt, mag je terugkomen om
de rest van de opleiding te volgen. Als
je na een paar weken slaagt voor het
examen, mag je jezelf 'pikeur' noemen.
Je kunt dan bij voorbeeld gaan werken
bij een entrainement, een trainings-
centrum voor dravers. In overleg met
de eigenaren kun je wedstrijden rijden
met de paarden die je traint.

Er bestaan ook gastpikeurs. Zij wor-
den door eigenaren ingehuurd om
wedstrijden te rijden. Een goede gast-
pikeur rijdt vaak op één wedstrijddag
voor meerdere opdrachtgevers. Het
voorbereidende werk is dan gedaan
door leerlingen of door de eigenaren
zelf.

Soms zie je bij wedstrijden heel jonge
helpers bezig, van 's morgens vroeg tot
's avonds laat. Van die kinderen die al
hun vrije tijd doorbrengen bij een ma-
nege of een entrainement. Dat worden
nou de echte pikeurs."

ie nieuwe statuten klaar liggen,
ie plannen voor een onderkomen
ojn ontworpen, grond is in het
vooruitzicht gesteld, vergunning
S' aangevraagd, doch de zo nood-
sakelijke toestemming van het ge-
rieentebestuur blijft uit.
Teleurstelling by de pikeurs,

trainers en liefhebbers van de
Irafsport. "In eerste instantie
leeft het gemeentebestuur, met
lame wethouder Van Caspel zeer
ilèrt gereageerd, er kwamen goe-
ie gesprekken op gang. Echter
sinds enkele maanden weten wij
log niet of wij verder kunnen of
liet. Dit is toch wat teleurstel-
end, vooral ook omdat zo enthou-
siast is meegewerkt en gedacht
-looi de betrokken instanties",
-egt een van hen.
iVorig jaar mei kwam de Zandvoortse

Harddraverij Vereniging in het
lieuws omdat het onderkomen dat

Harddraverij op zoek naar ruimte

Vereniging heeft plannen klaar;
het wachten is nu op gemeente
door hen in het binnencircuitterrein
wordt gehuurd, ontruimd diende te
worden. Contact werd gezocht met het
gemeentebestuur dat zeer welwillend
staat tegenover deze jonge vereniging
die enkele jaren actief is in het bin-
nencircuitterrein. Gezamenlijk werd
getracht een oplossing te vinden voor
het nijpende ruimteprobleem.

Door het bestuur van deze vereni-
ging werd intussen een aanbod ont-
vangen van Filip Dros van het Ruiter
Centrum Zandvoort aan de Keesom-
straat. Deze manegehouder is bereid
een strook van zijn grond af te staan
ten behoeve van de Harddraverij Vere-
niging. "Beide sporten bijten elkaar

niet. Een ruitercentrum is iets anders
dan een harddraverij, daarom kunnen
ze goed naast elkaar voortbestaan",
legt Dros uit. Hij is genegen om een
strook van zijn grond te bestemmen
voor deze vereniging waarop de dieren
gehuisvest kunnen worden. "Daarbij
denk ik aan stallen van het type waar-
van ik er een pas gebouwd heb, die zijn
ideaal en kunnen daar geplaatst wor-
den. Bovendien is het denkbaar dat bij
de nieuwe plannen zoals die nu door de
gemeente ontwikkeld worden voor dit
duinterrein, een kleine baan wordt
aangelegd in de directe omgeving van
de stallen. De pikeurs gebruiken zo'n
baan hooguit een of twee maal per dag
op vroege uren, zodat de baan verder

dienst kan doen als wandelpark of
trimbaan", wordt door hem gezegd.

Orde op zaken

i De nieuwe stal van Ruitersportcentrum Zandvoort die kortgeleden in gebruik werd genomen. Bij Filip Dros is hierin on-
derandere een Lippizaner veulenhengst (rechts) ondergebracht

allen die eveneens bij de Zandvoortse Harddraverij Vereniging op prijs zouden worden gesteld.
FOTO: BERLOTT

Inmiddels is door de Harddraverij
Vereniging orde op zaken gesteld. Er
werden nieuwe statuten gemaakt en
een aanvraag voor de vestiging van
een drafcentrum ging de deur uit.

Volgens deskundigen is het in het
binnencircuitterrein 'maar behelpen',
omdat de ruimte ontbreekt voor een
goede training. De leden redden zich
echter uitstekend door trainingsritten
op het strand te maken, in de winter
geen bezwaar, maar gedurende de zo-
mer, juist wanneer er veel harddrave-
rijen worden gehouden, soms een pro-
bleem. "In het circuit kunnen wij al-
leen longeren (een paard aan een leid-
sel rondjes laten lopen). Het paard
blijft dan wel in conditie maar als
voorbereiding voor een wedstrijd on-
voldoende. Vandaar de ritten langs
het strand die slechts uitgevoerd kun-
nen worden bij laag water, dus soms is
dat ook problematisch" verduidelijkt
een lid van de vereniging.

De Zandvoortse Harddraverij Vere-
niging telt uitsluitend particulieren
die zich bezig houden met de draf-
sport. Geen 'beroeps'. De paarden wor-
den door de leden zelf verzorgd en ge-
traind. Ook wordt door de leden in de
meeste gevallen zelf als pikeur deelge-
nomen aan de diverse draverijen.

Een vestigingsvergunning is aange-
vraagd voor een drafsportcentrum.
Het bestuur zou graag zien dat de
grond in erfpacht wordt gegeven. Als
reden wordt aangevoerd dat het een
vereniging van hobbyisten is die geen
subsidie van de gemeente ontvangt.
"Achter het Ruitersportcentrum
Zandvoort betekent een ideale plaats,
wij zijn uit het binnencircuitterrein
weg en geen mens zal last van ons
hebben. Wij hebben slechts een kleine
baan nodig want het gaat om een
duurtraining en niet om een snelheid-
straining. Wij zouden kunnen starten
met de stallen en faciliteiten voor de
verzorging daarmee is de vereniging al
gebaat" zegt de secretaris.

Voorlopig is het wachten echter op
de gemeente Zandvoort.

ADVERTENTIE

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool'*
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante pension
stalling, onze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

Mooi weer trekt veel strandvissers
ZANDVOORT - De opkomst was

groot, waarschijnlijk ten gevolge van
het mooie weer, bij de strandwedstrijd,
die op zaterdag 14 juni werd gehouden
door de "Zeevisvereniging Zandvoort".

Maar de vissen wilden niet erg bijten.
De grootste vangst werd gedaan door
Cas Al. Hij ving een paling van een
pond en was daarmee de winnaar van
deze wedstrijd. R. Dröse en H. Hogka-
mer moesten de tweede plaats delen.

Na tien wedstrijden te hebben gevist
is de stand als volgt: Rob van de Fange
is geëindigd als eerste, gevolgd door
Rob Dröse. Herman Hogkamer bezet
de derde en Henk Hendrikse de vierde
plaats.

In verband met de vakantietijd ligt
de competitie twee maanden stil. De
eerstevolgende wedstrijd wordt gehou-
den op donderdag 14 augustus.

_'Sexy Girl
trotse moeder
De tienjarige 'Sexy Girl' is op

zaterdag 7 juni moeder
geworden van een zoon, die de
naam Desperado heeft
gekregen. De vader (die
overigens niet bij deze
'bevalling' aanwezig was) is
Snegem Plight.
'Eigenaar Joop van Dam, die
vorig jaar tijdens de korte
baandraverij met deze merrie
een prijs behaalde meldt dat de
toestand van moeder en zoon
zeer goed is.
Als ieder klein veulentje blijkt
Desperado zijn naam eer aan te
doen, hij reageert tenminste nu
al brutaal op bezoekers.

»•»»»» «MMMMMMME-»*-»»-»*»**

Volgend jaar misschien
een point-to-point race

Acte de Présence
carrousel team

ZANDVOORT - Jammer wordt het
gevonden dat het team carrouselrij-
ders dit jaar geen show verzorgt op het
strand. De ervaringen van vorig jaar
hebben echter geleerd dat het strand
voor deze vorm van paardensport te
zwaar is. Bovendien had men het weer
niet mee en was het voor ruiters/ama-
zones en paarden een te zware opeave.

Dit jaar zal het Zandvoortse team be-
staande uit acht ruiters, acht amazo-
nes en evenveel paarden wel een acte
de présence geven aan het begin van
de korte baandraverij op maandag.

Het team dat bij verschillende wed-
strijden hoge ogen gooide het afgelo-
pen seizoen zal voor de start van de
korte baan draverij de route van het
parcours verkennen. "Op zioch een
grandioos gezicht, want zowel ruiters
als paarden zullen zich van de beste
zijde laten zien" wordt gezegd.

ZANDVOORT - Wanneer in 1987
opnieuw 'De Week van het Paard'
wordt gehouden, wordt door de orga-
nisatoren overwogen een point-to-
point race op het strand te houden.
Deze zou dan in de plaats komen van
de rijpaardevenementen wanneer op-
nieuw geen geschik terrein voor een
concours hippique gevonden wordt.

De vier deelnemende maneges, Rüc-
kert Ruitersportcentrum, Ruiter-
sport centrum Zandvoort, De Naal-
denhof en de Bokkendoorns beschik-
ken over genoeg ervaren ruiters om
een dergelijk evenement op touw te
zetten. Bovendien zou een dergelijk
groots evenement open staan voor heel
Nederland en de manegehoudfers zijn
ervan overtuigd dat dit paardenspek-
takel heel wat deelnemers en toe-
schouwers zal trekken.

Een point-to-point race kan het best
vergeleken worden met estafetteloop
voor paarden. De afstand bedraagt 3
km. en wordt gereden in koppels. Het
éne paard start van punt A en rent
naar het eind van het traject, punt B.
Hier wordt door de ruiter aan zijn
teamgenoot een stokje overhandigd en
paard B draaft terug naar het begin
punt. De snelste tijd die wordt ge-,

maakt levert het winnende koppel op.
Een dergelijke point-to-point race

kan in Zandvoort eenvoudig op het
strand worden gehouden omdat een
vereiste bij deze race is dat de paarden
een natuurlijke hindernis (water)
moeten nemen. Het is noodzakelijk dat
met een interval van 15 seconden
wordt gestart. Zo kunnen er honder-'
den ruiters starten in een tijdsbestek
van twee uur.

Uiteraard vereist het soepel verlo-
pen van een dergelijk spektakelstuk-"
een geweldige know-how van de orga-
niserende maneges, doch in Zandvoort
zijn de twee manegehouders ervan
overtuigd dat een dergelijk evenement
grote kans van slagen heeft en een %
geweldige publiekstrekker is, speciaal tT
wanneer deze race in het weekeinde J:
zou kunnen worden gehouden. "Wij JJ
hebben er nog over gedacht om het dit t'
jaar te organiseren toen het ZVM-ter- •~
rein niet doorging, maar hebben ervan J
moeten afzien. Je bent met zoiets toch ~
wel enkele maanden bezig, want het-*;
moet de eerste maal perfect verlopen. ;-
Wij denken er dan ook serieus over om *
volgend jaar vroegtijdig bij elkaar te *
komen en dit spektakelstuk van de J-
grond te tillen", vertelt een manege- v
houder. *

FIETSTOCHTEN
IN

NOORD-HOLLAND
BENOORDEN HET IJ

(52 beschreven fietstochten met 4 stafkaarten)

Prijs ƒ 19,50

Weer of geen weer, ook dit jaar
kunt u weer volop fietsen in uw
omgeving met behulp van deze
zojuist verschenen map.

Ook deze map is tot stand gekomen
door samenwerking van Het Parool
en de diverse Weekmedia-uitgaven
met uitgeverij Dwarssfap.

Wegens groot succes in 1985 is tevens een herdruk
verschenen van de map „FIETSTOCHTEN IN DE WIJDE
OMGEVING VAN AMSTERDAM".

De prijs van deze map is eveneens ƒ 19,50.

Beide mappen zijn te koop bij alle kantoren
van Het Parool en Weekmedia in en om
Amsterdam.
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De nieuwe citroen AX die in oktober zal worden geïntroduceerd.

CITROEN AX wordt in
oktober geïntroduceerd

gaat de „AX" er uitzien, de nieuwe kleine Citroen,
op de komende Parij se Autosalon (van l t/m 12

oktober 1986) zijn debuut zal maken. De prijs is nog niet
bekend.
Het is een ontwerp dat net als de
BX bedoeld is als een Citroen van
de nieuwe generatie: handig, met
behoorlijke prestaties en zuinig.
Hij is het gevolg van onderzoek
met de ECO 2000: vermindering
van de rijweerstand, verbetering

van de motor, vermindering van
de massa en lager verbruik.

Het is een driedeurs berline met
uiteraard voorwielaandrijving,
klein (lengte 3,50 nieter) en aëro-
dynamisch (Cx = 0,31).

Volkswagen krijgt het
voor het zeggen bij Seat
Het Volkswagenconcern heeft een

meerderheid gekregen (51% van
het aandelenkapitaal van ca. ander-
half miljard gulden) in de Spaanse
Seat-automobielfabrieken, waar ruim
21.000 werknemers hun brood verdie-
nen. Daarmee heeft VW het bij Seat
voor het zeggen.

Er bestond overigens al een nauwe

samenwerking tussen beide indus-
trieén en zo werden de VW Golfs voor
de Spaanse markt bij Seat gefabri-
ceerd. In vroeger jaren bouwde Seat
voornamelijk Fiats in licentie, maar
enkele jaren geleden kwam een einde
aan die Spaans-Italiaanse samenwer-
king en kwamen er min of meer eigen
modellen op de markt, zoals de Ibiza,
de Ronda en de Malaga.

Dank zij de geringe afmetingen
van het motordeel is er toch een
betrekkelijk ruim interieur ont-
staan, met volgens Citroen plaats
voor vijf. Er is verder een derde
deur en een variabele kofferruim-
te plus diverse bergruimten.

De AX is uitgerust met een ge-
heel nieuwe aandrijfunit, dwars-
geplaatst in verticale stand, met
een versnellingsbak, voorzien van
vier of vijf versnellingen, afhan-
kelijk van de versie, gemonteerd
aan het uiteinde van de motor.

De nieuwe TU motor, vier cilin-
ders, bovenliggende nokkenas, is
leverbaar in drie cilinderinhou-
den: 954 cm3 - 45 pk, 1124 cm3 - 55
pk en 1360 cm3 - 65 pk.

De onafhankelijke vering be-
staat uit schroef veren voor en tor-
siestaven achter. Het eigen ge-
wicht van de AX varieert van 640
tot 695 kg. Er komen zeven versies
op basis van drie motortypen en
vier uitrustingsniveaus en de fa-
bricage gaat plaats vinden in de
fabriek te Aulnay-sous-Bois nabij
Parijs.

Lada club
Nederland
opgericht
T)E Lada is zeer beslist een

auto met een eigen karak-
ter en misschien ook met een
aparte kring van trouwe aan-
hangers. Er zijn automobilis-
ten, die alles wat uit het Oost-
blok komt bij voorbaat uiterst
kritisch bekijken, maar daar-
naast zijn er toch ook velen die
na de kennismaking met zo'n
produkt toch echt wel enthou-
siast worden.
Mensen willen dan graag met me-
deberij ders van hetzelfde merk er-
varingen uitwisselen - uit die ge-
dachte zijn trouwens al heel wat
merkenclubs ontstaan - en zo is er
nu onlangs ook een Lada Club Ne-
derland opgericht. Tot de doelstel-
lingen behoren o.a. het uitgeven
van een verenigingsblad „LadAc-
tueel" en het organiseren van eve-
nementen. Lada-rijders die geïn-
teresseerd zijn kunnen zich wen-
den tot de secretaris Bonald
Brinkman, Populierenlaan 115,
1185 SG Amstelveen, tel. 020-
450078.

Honda
motoren
nu ook
te huur

SINDS kort heeft Honda de moge-
lijkheid geschapen dat ook parti-

culieren motorfietsen kunnen leasen
(huren). De lease-contracten hebben
een vaste looptijd van twee jaar en
kunnen worden afgesloten voor kilo-
metrages van 5.000, 7.500, 10.000 of
15.000 kilometer per jaar.

In de overeenkomst zijn alle kos-
ten voor afschrijving, onderhoud,
reparatie, belasting en verzeke-
ring begrepen. De voordelen voor
de motorrijder zijn de overzichte-
lijkheid van de kosten en ook de
zekerheid, dat er geen inruilpro-
bleem is.

Een Honda motorfiets van
ƒ 7.500,- kan voor ƒ 305 per maand
worden geleast en voor een 750
cm3 machine van ƒ 14.000,- is dit
ƒ 455 per maand. De enige kosten
voor de berijder: de brandstof.

De Ford Cobra 230 ME, een mooie foto.

En nog een sportwagen...
Dit is een Ford Cobra 230 ME, een tweepersoons-sportwagen met

middenmotor, een prototype van Ford. De wagen is uitgerust
met een 2,5 liter DOHC, doublé overhead camshaft, ofte wel dubbele
bovenliggende nokkenas, 16-kleppenmotor van 230 pk. Hier wil Ford
het eens mee proberen.

De Cobra 230 ME heeft een wigvor-
mig silhouet. Andere kenmerken zijn
verzonken koplampen, schokabsorbe-
rende schildbumpers, m de kleur van
de carrosserie uitgevoerd, lucht) nla-
ten op het dak en in de achterste zijpa-
nelen en een geïntegreerde dubbele
achterspoiler. De sterk gestroomlijnde
carrosserie heeft een luchtweer-
standscoefficient (Cw) van 0,33. Alle-
maal zeer indrukwekkend, maar ja,

het nut. . .

„De ervaringen die met de Cobra 230"
ME worden opgedaan, kunnen in dé
nabije toekomst voor de produktiemo-,
dellen worden aangewend," aldus de;
heer Kopka, hoofd van Fords ont-
werpcentrum. „Een sportwagen van
dit kaliber zou zeker het onvervalste
rijplezier doen terugkeren," zo voegde
hij eraan toe. Pijn.

De Peugeot 205 Turbo 16 van de Finnen Kankkunen-Piironen tijdens de>
Acropolis Rally, die ze winnend beëindigde. Peugeot en Kankkunen gaan ook
aan kop in de strijd om het rally wereldkampioenschap voor merken en rijders.

Peugeot wint rally

* U vergeet het toch niet? 27
juni a.s. Zandvoorts vrouwen-
koor. 20 00 uur in Herv Kerk
alhier. Tel. 02507-18591/
19372/12432.

De uiterst spannende Acropolis
Rally, zesde in de serie om het ral-

ly wereldkampioenschap voor merken
en rijders, is geëindigd in een zege voor
het sterke Finse Peugeot-team Kank-
kunen-Piironen.

In verband met de nieuwe reglemen-
ten waren de langste proeven uit de
rally geschrapt, maar de leider in het
WK, Juha Kankkunen op Peugeot 205
Turbo 16 bleef ongenaakbaar, al was
zijn voorsprong op de Italiaan Massi-
mo Biasion met Lancia Delta S4 maar

gering (l min. 37 sec.) Derde werd
Kankkunens teamgenoot Bruno Saby
op 9 min. 54 sec.

In de stand om het wereldkampioen-
schap merken leidt Peugeot met 87
punten voor Lancia (68 punten) en
Volkswagen (39 punten). Bij de rijders
is de stand: 1. Juha Kankkunen (SF)
56 punten, 2. Bruno Saby (F) 38 pun-,
ten. 3. Markku Alen (SF) 27 punten.

Het volgende evenement is de Rally
van Nieuw Zeeland, die van 3-9 juli '86
duurt.

SUCCESV0I-LE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
2AKENMAN EN PARTICULIER
^vlicro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
'den gezet over 1 of~2 .Kolommen breedte m diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen Vvij naar'de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of

. 02977-28411 of afgeven of zenden aan:
'"* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
* Weekmedia Aalsrhëer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
'« Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Sadhoevese/Slotehse Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, HocWdorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad'.'tfithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-

: Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Puimer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
boae, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en

, alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
. Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
* Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-

combinaties in de fylicro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar. ;

* Voor brieven onder nummer wordt ƒ5,- m rekening ge-
bracht. '"-,

« BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2,50 m rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

Diversen

* Ach heden' Al 93 leden
Als u eens wist wat die de-
den Kom kijken en luisteren
27 juni 20 00 uur. Hèrv. Kerk.
02507-19372/18591/12432

* Altijd is Kortjakje ziek,
maar de vrouwen.,van ons
Zandvoorts Koor net.,27 juni
ligt m het verschiet én zingen
zij het hoogste lied/

* BIJ handbal speel je gega-
randeerd 13 wedstrijden op
het veld en 13 in'de'zaal.
Competitie, goed vÓQr een
topconditie Tel. 12t14, "

* De kaarten kosten slechts
ƒ 7,50 p.st. U heeft er een
gezellige avond voor.
Z'voorts Vrouwenkoor. Tel.
02507-18591/19372/12432.

* Er valt altijd iets te beleven
bij de vereniging Vrouwen
van Nu. Wordt ook lid en belt
u eens met nr. 16085 of
144621!

* Examens achter de rug?
Dan is er weer tijd genoeg om
de handbalsport te gaan be-
oefenen. Goed voor je condi-
tiel! Tel. 12114.

Voor uw originele party en
uitstapjes op het water

Juli en augustus
GRACHTENRONDVAART dagelijks om 11.00 en 1500 uur

Dagtochten
MAANDAG: Avifauna - WOENSDAG Molen- en merentocht

VRIJDAG: Zaanse Schans

Rederij Haarlem - Spaarne t/o 11 - 023-357723
* Gevr hulp m de huishou-
ding, boven 40 jr., vrijdags v.
9-14 uur Tel 02507-19100.

Gevraagd: vaardige KEU
KENHULP m/v of LEERLING'
KOK, mm. ervaring vereist
voor Restaurant Peppermmt
Tel. 02507-12994

Gisteren ingekocht, voor mor-
gen. Strapless-zonnejurkjes,
luxe jeans mode, badmode.
Salon de Mode Cécile.

* Helpi Ik zoek nieuw baas-
je. Lieve cyperse poes (1 jr).
Tel. 02507-13408.

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub m alle stijlen. Veel
kleinantiek. Laagste prijzen1

Leidsestraat 122. Dag. tel.
02520-20993 Koopavond

* 220 V + GV + ace + sire-
ne, zeer uitgebreid, uniek,
slechts ƒ250 Zeer eenv. te
installeren Tel 02507-16713

* Jongeman, 41 jr, zoekt net
kosthuis Reacties: Postbus
410, 2040 AK Zandvoort

KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan

Tel 12164 of 13717

* Koelkast (bruin) z.g a n ,
150 liter tafelmodel, nwpr
ƒ368, nu ƒ150. Tel. 12649

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
rner in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Order-
afd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging m de be-
handeling

* Schoolhandbal goed be-
vallen? Ga dan door en meldt
je aan als lid bij ZVM Vanaf 6
jaar zijn er volop mogelijkhe-
den. Tel. 12114.

TE HUUR gevr. garage of
pakhuis, mm afm. 3 m hg en
3 m br, voor zomer en winter,
max. hr. p. mnd., ƒ 100 Inl.
Manfred Leershop, Raadhuis-
plein.

* Te huur gevr., per direct,
kamer of tuinhuis met kook-
gelegenheid. Reacties: Post-
bus 410, 2040 AK Zandvoort.

* Te koop 200 dakpannen
(verbeterde Hollandse), mat
zwart,/ 1 p.stuk.Tel. 13078 of
17385.

Timmer- en Metselbedrijf

West
heeft tijd voor al uw ver-
bouw/onderhoudswerk. Tel.
020-862705 of 072-119817.

* Te koop aangeboden ver-
snellmgsbrommer, merk
Sparta, prijs ƒ 100 Tel 02507-
15563

* Te koop chroom eethoek,
met rookglas plaat. Tel
16015

* T k. 1 jaar oude 2 heerlijk
zittende stoelen Tel 02507-
17138.

* T k. 250 jaar oude prenten,
uit Keur-bijbel, op 12 bladen
en 3 overzichtskaarten, inlijst
maten Pracht wandvers. Tel.
02507-14737

* Te koop houten eetkamer-
tafel (donker) 80x80, uit-
schuifbaar + 4 stoelen m.
kussens, ƒ300. Tel. 023-
282158.

Te koop diepvneskast
(Bosch), 4 laden, 1501, weinig
gebruikt, ƒ400 Tel 023-
282158.

* Te koop jongens race/
sportfiets, 8-12 jaar, ƒ 150;
crossfiets BMX, ƒ100 Tel.
16130.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel. 023-364168,
b.g.g. 023-381378.

* T.k. aangeb. tafeltennista-
fel Cor du Buy, ƒ 125; kanarie-
kooi compl, ƒ 10; dubbele tl-
balk, m. sp. buizen, ƒ 15. Tel.
12498, Fahrenh. 25.

* T k antiek halbankje, an-
tieke rietsnijder en een 2-zits
leren bank Tel. 02507-16713.

Hoe snel uw auto stilstaat is
vaak belangrijker dan hoe hard
hij optrekt.

Neem daarom geen risico
met uw remmen en laat steeds
op tijd de remblokken controle-
ren. Want die slijten nu een-
maal, zelfs als het originele rem-
blokken zijn van Volkswagen en
Audi. Een nieuwe, originele set

remblokken is trouwens altijd z'n prijs waard. Bovendien krijgt u l jaar
garantie zonder kilometerbcperking. Set remblokken voor CQ9 CA
Polo, Derby, Golf, Jetta en Passat, incl. montage vanaf l 7«y Jw

Aulohoe/en
"conomic. Du auto

krijgt een heel arulei
Ige/icht met meime
J bekleding Inde
Fklcuren /uart. bruin

t blauw. Set
\oor2 \oor-
' stoclhoe/en
Nuvooi l 129.-

Zonnedak.
In twee standen te openen,
makkelijk uitneembaar. Inclusief
montage v.a. f399,-.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-14565

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP

* Volleybalver. Sporting
OSS zoekt dringend nieuwe
leden, zowel dames als he-
ren, voor competitieteams
Tel. inl. 02507-15556 of 16312.

* Voorkom inbraak: te koop
2 ongebruikte alarmmstalla-
ties GV + ace. + sirene,
ƒ150. TeC 02507-16713.

Vrouw zoekt ruime KAMER
met kookgelegenheid op
goede stand. Br. o. nr. 798-
74518 bur. v.d. blad

•*• Wie wil mij helpen mijn
hond terug te vinden, die op
Mallorca is vermist? leder die
deze zomer naar Mallorca
gaat, s.v.p. contact opn. met
Manfred van de Leershop,
Raaadhuisplem

ZOMERHUIS TE HUUR in een
bosrijke omgeving (Achter-
hoek), 4 slaapplaatsen, ƒ 300
p. week. Tel. Inl. 08352-43169
tussen 18 en 20 uur.

* T k brugklas boeken, Ge-
rard Barger School. Tel.
02507-12599.

T k caravan Kip Cavalier,
bouwj '72, 5-pers , nw voor-
tent, goede staat, ijskast en
verw, ƒ2500 Tel 19176

* T.k org. lederen sport-
stuur, 5 + 7 serie BMW, half-
jaar oud, ƒ200 Tel. 02507-
17320.

•*• T.k paardnj cap mt 56,
merk: Horka first Class,
zgan. ƒ25 Tel 02507-
15335, na 18 u

* T.k studieboeken, instituut
Pont, dir. secr Tel 17060.

* T k a. imperiaal ƒ10; elek.
warmhoudplaat, Bosch, ƒ45.
Tel. 12498.

• Uw advertentie voor de ru-
briek ONROEREND GOED
EN WOONRUIMTE TE HUUR
AANGEBODEN kunt u zowel
schriftelijk als telefonisch op-
geven Het telefoonnummer
van Weekmedia is 020-
5623004/5623005.

l HET LAATSTE NIEUWS OVER
DE JQ|GSTE BELASTINGVERHOGING.

Mqfr VÓÓR 11 UUR VANAVOND
OP DfREDACTIE IN AMSTERDAM ZIJN.

PERSCOMBINATIE TRANSPORT
Regelt 't welen snel.

5 R E G E L S G R AT S S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander
huisraad te koop' Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantuui.
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsteidam

of afgeven bij

Telefoon .

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Piaats 2041 JM Zandvoort
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Wind spelbreker in midzomernacht
ZANDVOORT - Naarmate de

avond van 20 juni vorderde, daal-
de de buitentemperatuur en nam
de Oostelijke wind in kracht toe.
Wat dat betreft hadden de onder-
nemers het weer niet mee. Werd
veertien dagen geleden nog gezegd
"Als het maar droog is", nu na
enkele dagen zomerse temperatu-
ren viel het weer vrijdagavond-
/nacht dik tegen. Desondanks
werd het een gezellig avond in een
feestelijk dorp, ook al was om-
streeks het middernachtelijk uur
minder druk dan men had aange-
nomen, toch kan van een geslaagd
evenement worden gesproken.

De Zandvoortse midzomernacht
had behalve de sterk toenemende wind
en de dalende temperatuur ook nog te
maken met grote broer Haarlem, waar
twee dagen lang de manifestatie
'Haarlem open stad' werd gehouden.
Dientengevolge was het aantal bezoe-
kers uit de regio minder dan vorig
jaar. De strandlopers hadden dit jaar
uitstekend weer en toch maar zeven-
honderd deelnemers. Een groot ver-
schil met enkele jaren geleden toen
achttienhonderd hardlopers zich
langs de vloedlijn voort bewogen. Doch

ook hier bleek dat de diverse in de regio
georganiseerde evenementen een te-
rugval voor Zandvoort betekende.

Veel bekijks trok de Show Drum-
band Damiate die een grootse show
verzorgde op het Badhuisplein en veel
toeschouwers trok. Het vuurwerk
werd zonder mankeren uitgevoerd,
immers de wind waaide uit de goede
hoek, en de diverse grote stukken ont-
lokten de aanwezigen de nodige aah's
en ooh's. Gezellig druk was het in de
vooravond in het dorpscentrum waar
diverse oude bekenden optraden.

Druk tot zeer druk op het Raadhuis-
plein bij Jaap Dekker en op het Raad-
huisplein waar de groep 'Sound of
Steel' voor hartverwarmende muziek
zorgde. In de Kerkstraat was het gezel-
lig, hoewel de terrasjes later op de
avond leger werden. Dit geldt ook voor
de biertappen die buiten stonden op-
gesteld. "Ik had vanmiddag mijn ter-
ras buiten gezet en een biertap erbij,
maar vanavond wist ik niet hoe snel ik
het weer moest afbreken. Ik heb er
zelfs een warm overhemd voor aange-
trokken. Je houdt het in Zandvoort

.niet voor mogelijk, de hele dag prach-
tig weer en nu dit" merkte Jan Termes
van de Raadsheer wat teleurgesteld
op.

Na enkele uren op het Gasthuis-
plein genoten te hebben van de volle
wind, vertrokken de Kennemer All
Stars al bibberend naar Het Wapen
van Zandvoort, waar in de beschut-
ting van het terras verder werd gemu-
siceerd. Absolute topper in de Halte-
straat ter hoogte van de Bastille-
/Meerpaal/Banjer en Fair Way bleek
de formatie 'The Break' te zijn. Hier
werd door de ligging, geen hinder van
de wind ondervonden, hetgeen het
zich langzaam voortschuifelende pu-
bliek, snel door had. De grootste con-
centratie bezoekers bevond zich dan
ook hier, terwijl op de hoek Halte-
straat bij Prix d'Ami/Kenzo en De
Klikspaan het quintet van Patrick
Sedoc niet het aantal liefhebbers trok
dat verwacht had mogen worden.

Omstreeks twaalf uur werd het al
rustig in het dorp, de eetkraampjes die
goede zaken hadden gedaan, volgden
het voorbeeld van de reeds eerder ver-
trokken standhouders. Volgens de
winkelsluitingswet behoorden deze
om 22.00 uur de kramen te ontruimen,
gezien de temperatuur werd geen en-
kel protest gehoord. Overigens kijken
de ondernemers en bezoekers terug op
een goed festival dat ondanks de con-
currentie in de regio geslaagd mag
worden genoemd.

• Door de show drumband Damiate werd een uitstekende show verzorgd op
het Badhuisplein FOTO: BERLOTT

ADVERTENTIE

Nu 40% korting
op witte lederei jacks, broeken, rokken, tassen

DE LEERSHOP Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444
Grote Houtstraat 4, Haarlem Spekstraat 1-3, Haarlem, 023-322187
Gen. Cronjéstraat 56. Haarlem, tel. 023-270850
Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919

Ondanks de kille wind toch genoeg liefhebbers bij Jaap Dekker op het Raadhuisplein omstreeks middernacht.
FOTO; DICK LOENEN

Bezwaren woningbouwvereniging afgewezen

GS verlenen vergunning
voor bouw Stationsplein

ZANDVOORT - Dinsdagmor-
gen is op het raadhuis de 'verkla-
ring van geen bezwaar' ontvan-
gen van de provincie voor de bouw
van woningen in de vrije sector op
het Stationsplein. De door de wo-
ningbouwvereniging EMM inge-
brachte bezwaren zijn door GS
ongegrond verklaard. Dit bete-
kent dat zo spoedig mogelijk met
de bouw van deze koopwoningen
zal worden begonnen.

Door de woningbouwvereniging wa-
ren bij Gedeputeerde Staten van
Noord Holland twee bezwaarschriften
ingediend tegen de bouwplannen van
de gemeente. In verband met het
mondjesmaat krijgen van contingen-
ten (rijkssubsidie voor sociale woning-
bouw) werd door het college van B &
W voorgesteld dit bouwplan van de
planningslijsten af te voeren. Wil men
subsidie krijgen voor een bepaald wo-
ningproject, dan dienen kant-en-klare
plannen te worden ingediend en het
project op de planningslijsten van een
gemeente voor te komen. Het college
stelde de raad voor toen bleek dat zeker

tot 1990 hiervoor geen subsidie zou
worden verkregen, het project van de
planningslijsten te schrappen en hier-
voor koopwoningen in de vrije sector
te bouwen.

Het door EMM ingediende bezwaar
werd echter door de Provincie afgewe-
zen. EMM is nu in beroep gegaan bij
de Raad van State. Voor de verdedi-
ging in deze zaak heeft het college
dinsdag 24 juni de raad gevraagd B &
W te machtigen namens de gemeente-
raad verweer te voeren.

Snel gaan bouwen
Inmiddels werd°p ïloor de gemeente

de plannen voor koopwoningen verder
ontwikkeld. Met het Bouwfonds Ne-
derlandse Gemeenten is overeenstem-
ming bereikt over de gemiddelde
grondprijs. Het bouwplan omvat ach-
tenvijftig drie-en vier kamer apparte-
menten met parkeergelegenheid voor
de bewoners in een afgesloten parkeer-
garage. De koopprijzen zullen varië-
ren van f. 180.000,- tot f. 250.000,- per
appartement, afhankelijk van grootte
en ligging.

Om tot de bouw over te gaan werd
door de gemeente Zandvoort een arti-
kel 19 procedure in werking gezet. De
wet staat deze versnelde wijze van wer-
ken toe. Wanneer de Provincie een
verklaring van 'geen bezwaar' afgeeft
kan met de bouw worden begonnen.

Hoewel ook door EMM tegen deze arti-
kel 19 procedure een bezwaarschrift
bij de Provincie werd ingediend, blijkt
nu dat dit eveneens ongegrond is ver-
klaard. Immers de gemeente heeft
deze verklaring 'binnen' en kan aan de
slag.

Wethouder Prits van Caspel toont
zich zeer tevreden met de ontvangen
verklaring van 'geen bezwaar'. "Dit
betekent dat wij nu snel aan de slag
kunnen gaan. Waarschijnlijk zal dit
project toch ook doorstroming beteke-
nen. Bij de Slokkerwoningen is geble-
ken dat veel inwoners belangstelling
hebben voor goede koopwoningen,
daarom zullen wij alles in het werk
stellen om nu zo spoedig mogelijk dit
project van de grond te tillen", is zijn
commentaar.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166

Amsterdamse
bijna verdronken

ZANDVOORT - Maandagmiddag
heeft zich ter hoogte van Strandpavji-
joen 17 op het strand een geval van
'bijna' verdrinking voorgedaan.
Een 36 jarige vrouw afkomstig uit Am-
sterdam werd door een medezwemmer
bewusteloos in zee aangetroffen. In
eerte instantie werd eerste hulp en
mond op mond beademing toegepast;
doch de drenkelinge moest in bewusle-
loze toestand naar een Haarlems zie-
kenhuis worden vervoerd.
Diezelfde nacht werd zij overgebracht
naar het Academisch Ziekenhuis m
Leiden waar zij dinsdagmorgen bij
kennis kwam. Over de oorzaak en toe-
dracht van dit ongeval tast men nog in
het duister, de gezondheid van de
vrouw gaat langzaam maar zeker
vooruit.

Duinbrand achter
Bodaan Stichting

ZANDVOORT - Maandagmiddag is
een groot stuk duinterrein gelegen
achter de A.G.Bodaan Stichting in
vlammen opgegaan. Hoewel de Zand-
voortse brandweer vrij snel ter plaatse
was kan niet worden voorkomen dat
100 m2 natuurgebied verloren ging.

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
26 jun 07.13 03.48 19 49 15 27
27jun 08.13033820401731
28 jun 0911 041021.31 17.46
29jun 1005052722261829
30 jun 1102062523201716
1 jul i 12.0807.21 13.4721 14
2 juli 13.150816 --.-2103
3 juli 01.35091714.1222.05
Maanstanden zondag 29 juni LK
02.53 uur
doodtij- donderdag 3 juli NAP
+ 63 Cm.- 01 35 uur

College hult zich
in het boetekleed

ZANDVOORT - Een aantal
brieven die door het college wer-
den ontvangen en waarvoor goed-
keuring van de raadsleden werd
gevraagd 'deze voor kennisgeving
aan te nemen', zijn van de agenda
afgevoerd. Zij zullen nu afzonder-
lijk in de diverse raadscommissies
worden behandeld.

Burgemeester Machielsen bood
aan het begin van de raadsverga-
dering van dinsdagavond 24 juni
reeds de verontschuldigingen van
het college aan voor de vele omis-

Monumentaal glas verfraait
het nieuwe politiebureau

ZANDVOORT - Vorige
week werd de laatste hand ge-
legd aan het glazen kunst-
werk dat het nieuwe politie-
bureau aan de Hoogeweg
siert. Maandagmiddag werd
het min of meer officieel over-
gedragen door de maker,
Louis La Rooy, aan de korps-
chef van de Zandvoortse Ge-
meente Politie, in bijzijn van
burgemeester Machielsen,
wethouder van kunstzaken
Ide Aukema en enkele geno-
digden.

Eén van de meest opvallende
kenmerken van het nieuwe poli-
tiebureau is de doorzichtigheid
van het gebouw, waarvoor met
name de glazen serres verant-
woordelijk zijn. Het middelste pa-
neel, ofwel serre, is nu voorzien
van geappliqueerd glas in ver-
schillende kleuren. Het glaskuns-
twerk volgt geheel de schuine
vorm van de serre met aan de
onderzijde en bovenop de nok een
stuk Lexan, zodat het werk de im-
pressie geeft, geheel 'vrij' te staan.

Het is een 'strand-zee-zon' motief
in niet te felle kleuren. De
'strand-zee-zon' gedachte van de
Zandvoortse politie zoals die door
de kunstenaar Louis La Rooy is
vertaald.

Het' bijzonder aan het kunst-
werk is dat Louis La Rooy behal-
ve glaskunstenaar, ook werk-
zaam is op een glasbedrijf, zodat
het gehele werk min of meer in
één hand uitgevoerd kon worden.

Het kunstwerk dat bijna zestig
mille heeft gekost vloeit voort uit
de regeling dat een bepaald per-
centage van een nieuw gebouw
uitgegeven dient te worden aan
een kunstwerk bestemd voor dat
nieuwe gebouw, de zogenaamde
l %-regeling.

In Zandvoort kan men er letter-
lijk noch figuurlijk om heen, het
kunstwerk fungeert als blikvan-
ger of men het nu mooi of lelijk

• Het kunstwerk dat nu, na een jaar, ervoor zorgt dat het Zandvoortse
politiebureau echt 'af' is in de ogen van velen.

FOTO: BERLOTT

Centrum Vrijwillige Hulpverlening
wil de 'telefoonketen' uitbreiden

vindt. Het meest waarschijnlijke
is, dat velen het een verfraaiing
van het politiebureau zullen vin-
den al moet het glas in de loop van

de tijd nog het gewenste 'craque-
le' aanzien krijgen, zoals door La
Rooy tijdens de kleine samen-
komst werd onthuld.

ZANDVOORT - Het Centrum
voor Vrijwillige Hulpverlening
heeft het plan opgevat de tele-
foonketen uit te breiden. Dit om
tegemoet te komen aan de duide-
lijke vraag die bestaat van men-
sen van allerlei leeftijden, zo lang
mogelijk zelfstandig te blijven wo-
nen. Op l juli 1986 start zij vanuit
het Centrum een nieuwe keten.
Belangstellenden hiervoor kun-
nen zich op werkdagen tussen
10.30-12.30 uur opgeven onder te-
lefoonnummer: 17373. De coördi-
nator neemt hierna contact op
voor het maken van een afspraak
voor een huisbezoek. Bovendien
bestaat de mogelijkheid zich op te
geven als contactpersoon. Aan-
meldingen hiervoor kunnen op
hetzelfde tijdstip bij het Centrum
(tel: 17373) geschieden.

De Stichting voor Vrijwillige Hulp-
verlening startte zeven jaar geleden
als één van de eersten een telefoonke-
ten binnen de gemeente Zandvoort. In
de loop der jaren hebben hier zo'n ze-
venendertig personen aan deelgeno-
men. Het hoogste aantal deelnemers
aan de keten bedroeg zestien perso-
nen.

De telefoonketen functioneert als-
volgt, ledere dag op een afgesproken
tijdstip opent de contactpersoon de ke-
ten door de eerste deelnemer te bellen.
Hierna belt de eerste de tweede, de
tweede de derde enz.enz. De laatste
deelnemer belt de contactpersoon, zo-
dat de 'keten' zichzelf weer sluit.
Wordt de telefoon door een deelnemer
niet opgenomen dan wordt de contact-
persoon gewaarschuwd. Deze neemt
contact op met de coördinator en geza-
menlijk wordt overleg gepleegd over de
te nemen maatregelen. Dit kan bij-
voorbeeld zijn het waarschuwen van
familieleden, buren en dergelijke, of
zelf ter plaatse poolshoogte gaan ne-
men.
Door het Centrum van Vrijwillige
Hulpverlening wordt gesteld dat de
keten in de afgelopen jaren een duide-
lijke functie heeft gehad. Verschillen-
de malen werd actie genomen nadat
een telefoon niet werd opgenomen.
Soms omdat een deelnemer gevallen
was en niet in staat bleek de telefoon te
bereiken. In ernstige gevallen bleek
opname in een ziekenhuis noodzake-
lijk. In voorkomende situaties ge-
schiedt een en ander in samenwerking
met de plaatselijke politie en huisart-
sen.

Deelname aan de telefoonketen kan
verschillende oorzaken hebben. De be-
langrijkste reden blijkt echter te zijn:

van derden. Voor een uitgebreid scala
van probleempjes en problemen kun-
nen telefoonketens uitkomst bieden.
Daarom hebben wij besloten de tele-
foonketen op korte termijn uit te brei-
den". Inlichtirigen of opgaven kan on-
der telefoonnummer: 17373 op werk-
dagen tussen 10.30 en 12.30 uur. Ook
indien men zich beschikbaar wil stel-
len als contactpersoon kan men tele-
foonisch contact met het Centrum
opnemen. Er wordt dan gezorgd dat
men goed voorbereid deze taak op zich
neemt.

sies op raadsagenda en raadsstuk-
ken. Dit belette de raadsleden ech-
ter niet hun gram te spuien over
deze handelswijze. Toen wethou-
der Termes achteloos bekend
maakte dat ook de commissiever-
gadering Maatschappelijk Wei-
zijn, die op l juli zou worden ge-
houden, verdaagd is naar een nog
later te bepalen tijdstip, maar nog
geen datum hiervoor kon noemen,
ontstonden irritaties bij de diverse
fracties. "Dit is zeer onzorgvuldig.
De komende periode is de vakan-
tieperipde, dus willen wij toch wel
vroegtijdig geïnformeerd worden
over vergaderdata. Dit is een zeer
onzorgvuldige werkwijze waar wij
geen genoegen mee nemen", sprak
de fractievoorzitter van de PvdA,
Ineke Wind vertoornd.

Wethouder Van Caspel maakte
bekend dat er eveneens een extra
.vergadering van de raadscommis-
sie PW?Buimtelijke Ordening
kan worden verwacht. Een verga-
dering die nu waarschijnlijk teza-
men met Maatschappelijk Wei-
zijn zal worden gehouden. Een
vergadering waarin onder andere
de verdeelsleutel van de toekom-
stige Premie-A koopwoningen
voor het Karel Doormanproject
zal worden behandeld.

• De telefoon een belangrijk commu-
nicatiemiddel tegen eenzaamheid of
vereenzaming.
Zelfstandig te blijven wonen. "Dit
geldt speciaal voor ouderen die zo lang
mogelijk in de voor hen vertrouwde
omgeving willen blijven. Voor velen is
het echter moeilijk hun zelfstandig-
heid daadwerkelijk te behouden, ter-
wijl minimale voorzieningen vaak al
voldoende zouden zijn om dit te reali-
seren. In een groot aantal gevallen
kunnen telefoonketens uitkomst bie-
den", legt één van de medewerkers van
het Centrum uit. "Velen en niet alleen
ouderen, hebben behoefte om, als is
het maar één keer per dag in contact
met anderen te komen. Het geeft hen
een gevoel van minimale geborgen-
heid en het vertrouwen dat, zo hen iets
overkomt, anderen hulp kunnen bie-
den of inroepen".

De ervaring heeft het Centrum ge-
leerd dat de vaak gehoorde en uitge-
sproken reden om aan de telefoonke-
ten deel te nemen is de behoefte aan
contact met de buitenwereld. Het gaat
hier volgens het Centrum niet over
een letterlijk isolement, maar van een
toenemend sociaal isolement is in
Zandvoort zeker sprake. "Er zijn veel
belemmeringen die kunnen optreden
bij het leggen van contacten. Geble-
ken is dat de telefoonketen het leggen
van contacten ondervangt. Het is zelfs
zó dat de ervaring ons heeft geleerd
dat er goede contacten en zelfs vriend-
schappen zijn ontstaan door het deel-
nemen aan de telefoonketen", aldus de
medewerker van het Centrum.

Gebleken is ook dat in veel omstan-
digheden mensen hulp zoeken bij het
verwerken van soms tijdelijke proble-
men. "Vaak gaat dat erg goed met be-
hulp van lotgenoten en/of begeleiding
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FAMILIEBERICHTEN

Hoera f - ̂
Wij hebben een dochter.
Z'J heet tM-38^1''''

Nakitta

Hans en Mieke Verkijk
Empangeni Natal
Zuid-Afrika

Rectificatie
Met grote droefheid geven wij kennis van het
toch nog onverwachte overlijden, na een langdu-
rige ziekte, van mijn innig geliefde man, onze
zoon en schoonzoon, broer en oom

Anthonius Franciscus Cornelis Slegers
echtgenoot van Maria Jakobine Juliane Gerarts
op de leeftijd van 62 jaar.

Bocholtz:
M. J. J. Slegers-Gerarts
Cok, Frank, Wil

Zandvoort:
J. Slegers-Zantvoort
H. M. J. Gerarts-Hoyer
M. T. J. Slegers
Thera

Delft:
Joke
Theo

Op verzoek van de overledene heeft de begrafe-
nis in stilte plaatsgevonden.
Bocholtz, 11 juni 1986.

Tot onze diepe droefheid is geheel onverwacht
van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder en oma

Michaeline Sehaap-Smektala
op de leeftijd van 82 jaar.

Zandvoort:
J. Schaap

Zandvoort:
L. de Ruiter-Schaap
D. J. de Ruiter
Jan
Gerda

Spencerport (U.S.A.):
B. van Pelt-Schaap
W. van Pelt
Michael
Kim-Marie

2041 PD Zandvoort, 23 juni 1986
Potgieterstraat 48
De crematie heeft vandaag plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving.

t
Na een moedig gedragen ziekte is op 18 juni thuis
overleden mijn lieve man, onze lieve vader en
opa

Gerard van Warmerdam
geboren 3 oktober 1920.

Zandvoort:
Jopie van Warmerdam-Koopmans

Groningen:
Ward en Anky
Boris, Pomme, Hidde

Amstelveen:
Gerard en Yvonne

Amsterdam:
Marijke en Fred

2042 AB Zandvoort, 20 juni 1986
Seinpostweg 4 flat 17
De crematie heeft heden in besloten kring plaats-
gevonden.

DOKTERSBERICHTEN

P. A. H. Wijnands
tandarts

afwezig van maandag 30 juni t/m vrijdag 11 juli
Waarneming:
Tandartsen

v.d. Rijst,
tel. 12160

Bouwman,
tel. 18989

Eijsvogel,
tel. 15599

's Avonds en gedurende de weekeinden 023-313233

ADVERTENTIES

Gedipi.
pedicure
komt aan huis
ook 's avonds

tel. afspraak na
18.00 uur

Tel. 19632

Te huur in Zandvoort
v.a. 1 juli

kamer v. perm.
bewoning,

douche-toilet etc,
ƒ 600 p.m.

Tel. 023-276697.
Vrijdag na 18.00 uur.

BROODJE
BURGER
mini broodjeszaak ~ maxi beleg
Ook voor lunchpakketten en salades

WEEKAANBIEDING

ƒ5,-
Broodje Hamburger
+ glas melk
- open van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag en

zaterdag tot 03.00 uur 's nachts
- dinsdag gesloten.

SCHOOLSTRAAT 4 - TEL. 18789

Zojuist ontvangen
blj 't Kinderwinkeltje

Buureweg 1-3
Zandvoort

De nieuwe Qttüy
v.a. maat 80 t/m 176 jeanskollektie

•*•i
De

zomerkollektie
hebben wij nu al voor u

afgeprijsd.

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poeöels en
terriërs
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

openbare bibliotheek
prinsesseweg 34
2042 NH zandvoort
tel.: 02507-14131

wijziging openingstijden
vanaf maandag 30 juni
t/m zaterdag 30 augustus 1986

maandag

dinsdag

woensdag

vrijdag

zaterdag

15.00-20.00 uur

10.00-12.00 uur

10.00-12.00 uur
15.00-20.00 uur

10.00-12.00 uur
15.00-20.00 uur

10.00-12.00 uur

Het lekkerste softijs
is er weer

bü §1. v.d. Werft
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

Goed verzekerd bij
Aegon

Assurantiekantoor
A. M. Folkers

voor al uw
verzekeringen

Reis-,
ann.uleringskosten
en bromfietsverze-

keringen worden di-
rect

aan u meegegven.

Gasthuisstraat 4,
tel. 13283.

Gevraagd:

MEISJE
±18 jaar

voor de bediening
v.d. maanden juli en

augustus.

HAROCAMO
Kerkstraat 14, tel. 12102.

ÓÓK OP ZATERDAG

HET PARGDL

f i,-»/ *
ÓÓK OP ZATERDAG

KOOP VERSER Ui] VAKMAN
SLAGERIJ
G. ZWINKELS
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 12175

Voor de barbecue
Gemarineerde Drumstick 1 kg

Zigeuner snitzeis soo gr

Zigeuner saus isogr
Verse paardeworst uit
eigen keuken
Kartoffelsalade
Palingworst

500 gr

250 gr

150 gr

9,25

7,95

1,80

6,25

2,25

1,80

KReus „Uis en Specialiteiten"
Haltestraat 16 - Zandvoort
vraagt

VRIENDELIJKE
MEDEWERKSTER
(in vaste dienst)
met gevoel voor kwaliteit.

Voor inl. de heer P. Reus. Tel. 16204 na 17.00 uur 19322.

Voor opbaring in uitvaartcentrum
; en voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemërland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

Gevraagd voor direct

IEMAND
voor de
FIETSENREPARATIE

1 a 3 uur per dag.
ƒ 15,- netto per uur.

TAXI CENTRALE ZANDVOORT B.V.
Tel. 02507-12600.

Telefoon (02507) 12825
BONDSHOTEL A.N.W.B.

KOSTVERLORENSTRAAT 15 (hoofdingang),
2042 PA ZANDVOORT - HALTESTRAAT 76

In draf gaan slechts de paarden voorbij

Op maandag 30 juni kunt u bij ons de teugels
laten vieren met een drankje en een portie stallion
balls.

Prima koersen op het gebied van bruiloften, par-
tijen en vergaderingen in ons complete hotel...

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

T$. 02507-17244/12137/
11278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

laak en dienstverlening.
- ' . . , • . *-

• -Daarnaast kunt u bij ons terecht
voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering

NIVOPOLIS
• een Natura-

uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

in het Dr. G. J. Plantinghuis
vragen wij een

OPROEPKRACHT,
die de receptioniste/typiste kan
vervangen tijdens ziekte- en vacan-
tiedagen.
Werktijden van 8.30-12.30 uur en
van 13.00-17.00 uur.

Inlichtingen bij de heer K. Eigenhuis (12095).
Sollicitaties: mevrouw B. Vieijra (alg. direc-
trice), Kostverlorenstraat 95
2042 PD Zandvoort

7 SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 14090/14764 (vraag demonstratie)

ADRESWIJZIGING

Met ingang van 2O juni 1986 zal de secretarie-afdeling ONDER-
WIJS, PERSpNEELSZAKEN EN WELZIJN verhuizen van het pand
Raadhuisplein 2 naar

THORBECKESTRAAT 27
(watertoren).
De afdeling zal vanaf genoemde datum telefonisch bereikbaar zijn
onder nr.

02507 - 12014.
Het postadres blijft Postbus 2, 2O40 AA Zandvoort .

72B'86 hoek Boulevard Barnart/Burg.
van Alphenstraat

73B'86 Fahrenheitstraat 54
74B'86 Zandvoortselaan 295
75B'86 Frans Zwaanstraat 50
76B'86 Van Speijkstraat 20
77B'86 Boulevard Paulus Loot 65

Aangevraagde bouwvergunningen
- bouw hotel

- bouw dakkapel
- vergroten garage
- wijzigen balkon
- aanbrengen luifels
- wijzigen dak

Men kan gedurende een week na het verschijnen van dit blad deze aanvragen inzien
bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling wordt be-
trokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zi|n.

45B'86 Schoolstraat 1
Verleende bouwvergunningen

- wijzigen winkelpui.

Zij die menen dooreen vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen kun-
nen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indien bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
2040 AA Zandvoort

Inspraakavond
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de raad voor te stellen het zgn.

Roggeveld
(een terrein aan de Boulevard Barnart nabij het caravancentrum de Duinrand) te
bestemmen voor 'verblijfsrecreatie'.
De bedoeling is het caravancentrum De Zeereep aan de Van Lennepweg, dat
plaats moet maken voor de uitvoering van het bungalowpark, naar deze locatie
te verhuizen.

Een voorlopig schetsplan met ontwerpbestemmingsplankaart ligt voor een
ieder vanaf 3'0 juni a.s. ter inzage op de afdeling Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening ter gemeentesecretarie.
Het plan zal vervolgens op

10 juli 1986
te 20.00 uur in het raadhuis nader worden toegelicht door wethouder F. E. van
Caspel, waarna vervolgens aan een ieder gelegenheid tot insoraak zal worden
gegeven.

Zandvoort, 26 juni 1986.

Slagerij

G. Zwinkels
Haltestraat 30 Zandvoort
Tel. 12175

vraagt part-time

MEDEWERKSTER
i.v.m. de komende vakantiemaanden.
Liefst met ervaring.

STRANDPAVILJOEN SEAGULL
vraagt

SERVEERSTERS
KELNERS

ERVAREN KEUKENHULP
SCHOONMAKER/STER

Tel. 13200

De specialist
in al uw

bloemwerken

Mooi weer buiten
Mooi maken binnen
bij

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

Het Parool
vraagt een

STRANDVERKOPER
voor de middag.

Leuke bijverdienste.

Inl.: Agent Het Parool
Zandvoort
Tel. 17215

Fa. Gansner & Co,
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Instituut de Korte
WIM VAN DER STRATEN, DIRECTEUR

aangesloten bij de VAKOS en de NVvV
een vertrouwd adres voor de opleiding

schoonheidsspecialist(e)
(Opleiding voor erkende STIVAS-diploma's)

pedicure • manicure
visagiste - sportmassage

Aanvang nieuwe cursussen in
aug.-sept. a.s.

Vraag gratis studiegids, tel. 020-233994. Nic.
Witsenslraat 5. 1017 ZE Amsterdam-C.

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

Dekker's Croissanterie
Zandvoort

Voor onze vestiging in Zandvoort
vragen wij voor het zomerseizoen

HULP VERKOOPSTERS
plm. 18 jaar

Bel even voor het maken van een afspraak tel.
023-241580.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM: ZANDVOORT:
(C. Koper)

023-255021 02507-18225

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat ,11 - Zandvoort - Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën i- Hypotheken
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Vörös op tweede plaats< * t
ZAl^DVOORT - Het'komende weekeinde zal de 24 jarige Frans Vörös zijn

eerste .race rijden voor het Europese kampioenschap. Dit belooft een
spannende gebeurtenis te worden.

Vorös rijdt voor Jan Lammers Racing in de Formule Ford 1600 klasse en
moet het dus opnemen tegen de Europese toprijders.
In het Nederlandse kampioenschap bezet deze coureur voorlopig een twee-
de plaats, een goede prestatie, want de races rond het kampioenschap zijn
momenteel pas halverwege gevorderd. De rijder zelf is van mening dat het
seizoen voor hem tot nu toe op rolletjes verloopt. Bovendien neemt hij geen
risico's, de motor van zijn wagen is speciaal voor de komende race in
Engeland gechecked.

Met teammanager Tonny Zwaanenburg langs de vangrail en zijn mon-
teurs stand-by kan Vörös zijn stempel drukken op de komende wedstrijd
die zondag 29 juni op het Zanflvoortse circuit wordt verreden.

Veel diploma's voor talent
ZANDVOORT - Naast de vele

kunstzwemwedstrijden in het afgelo-
pen jaar, waar de kunstzwemsters van
de Zandvoortse Zwem & Poloclub de
Zeeschuimers zo succesvol waren, ac-
teren de jongedames uiteraard ook als
het om diplomazwemmen gaat. Afge-
lopen zondag was weer een goede dag
voor de Zeeschuimers want acht meis-
jes haalden hun nieuwe diploma tij-
dens een bijeenkomst in het Purme-
rendse zwembad de Wilgenhoek. Het
allereerste kunstzwemdiploma F werd
behaald door Kelly en Kim Smaling,
Letitia van Lingen, waarmee zij nu
ook punten kunnen gaan scoren in de
competitie. Voor het iets hogere E-di-
ploma slaagden Vanessa Noordervliet,
Anita de Boer en Vivian Croes, die nu
overgaan naar het volgende niveau
om daar wedstrijdpunten voor de Zee-
schuimers te veroveren. Het nog hoge-
re D-diploma waren bestemd voor
Sandra Dijkzeul en Sharon Kerkman,
die nu op het echte wedstrijdniveau
mee kunnen draaien. Sandra en Sha-
ron probeerden zich tegelijkertijd te
plaatsen op het C-niveau, waarvoor zij
26.46 pnt. moesten scoren. Sandra
Dijkzeul noteerde na vier moeilijke
verplichte figuren 25.73 pnt., Sharon
Kerkman 25.75 pnt. De kunstzwem-
sters van de Zeeschuimers gaan overi-
gens erg goed dit jaar, scoorden zij in
1985 wel 15 hooggekwalificeerde diplo-
ma's, nu zijn het er al 25 op de helft
van het jaar 1986. Ook kwalitatief
staan deze kunstzwemsters in Noord-
Holland aan de top. Vier A-diploma's
voor o.a. Mascha Reinders Folmer, Ar-

lette Sandbergen, Ingrid Duivenvoor-
den en Anouk Noordervliet waarmee
in ieder geval op de Nationale kampi-
oenschappen toegang verzekerd is. Pe-
tra Holst en Saskia Wester bezitten
het B-diploma, maar zwemmen met
hun punten al zo hoog, dat ook deze
meisjes zich binnenkort over hun A-
diploma kunnen verheugen. Met
maar liefst 11 meisjes in de C-klasse
(een soort middenklasse bij kunst-
zwemmen) is er voldoende aankomend
talent om straks op landelijk niveau
een stempel(tje) te gaan drukken. Uit-
stekende vooruitzichten voor de actie-
ve jongedames met hun trainsters de
dames van der Aar, Paap en ter Heij-
den. Meisjes met een A-zwemdiploma

-van 5 of 6 jaar oud kunnen zich nu
weer opgeven als lid van de
kunstzwemafdeling van de Zand-
voortse Zeeschuimers. Voor inlichtin-
gen 02507-16511 of elke vrijdagavond
18.00 uur in zwembad de Duinpan.

Prima judo
ROTTERDAM - Zaterdag jongstle-

den namen judoka's van Sportacade-
mie Nauwelaerts de Agé deel aan een
toernooi aan de Sline te Rotterdam.
Onder leiding van Henk Harm werden
goede resultaten geboekt. Er viel een
derde plaats te noteren voor Edvard
Karman bij de jongens 12 tot en met
ISjaar tot 41 kilo. Bij de jongens van 16
tot en met 18 jaar kwam Ben Rietdijk
geweldig voor de dag en greep de eerste
plaats.

Stam de sterkste in ZVM- toernooi
ZANDVOORT - Het Zandvoort-

meeuwen zaalvoetbaltoernooi is vrij-
dag jongstleden afgesloten met de fi-
nales en heeft toch wel verrassende
winnaars gekregen. In het bezit van de
Nutsspaarbank-bokaal kwam uitein-
delijk Stam Fashion dat Peter Korver
Sport in de finale met 5-2 versloeg. Een
goed gevulde spotthal zag tevens een
6-2 overwinning van Reprox op Play
In, in de tweede flivisie.

Voor de kruisfinales hadden zich zo-
als verwacht geplaatst Pim Janssen
en De Klikspaan en enigszins verras-
send voegden Stam en Peter Korver
zich daar aan toe. Stam bleek op het
juiste moment in de goede vorm te
verkeren en had in die kruisfinale wei-
nig moeite met Pim Janssen, 5-1.
Spannend was de andere kruisfinale
tussen De Klikspaan en Peter Korver
Sport. Laatstgenoemd team won ten-
slotte met 3-2. In de strijd om de derde
en vierde plaats speelde De Klikspaan
een gave partij zaalvoetbal waar tegen
Pim Janssen niet was opgewassen, 6-1.

De finale tussen Peter Korver Sport
en Stam Fashion begon zeer matig.
Beide teams speelden zeer voorzichtig
en het duurde tot de zeventiende mi-
nuut alvorens er wat leven in de strijd
kwam. Stam werd wat sterker en uit
een goede counter opende Korver de
score, 0-1. De voorsprong bleef niet
lang op het scorebord aangezien twee
minuten later Stam de gelijkmaker
scoorde en zelfs vlak voor de pauze een
2-1 voorsprong nam.

In de tweede helft meer spanning en
beter zaalvoetbal. Korver drong nu
sterk aan en Stam loerde op de coun-
ter. Ondanks het aanvallende spel van
Korver was er weinig ruimte om een
scoringskans te scheppen en viel het
doelpunt aan de andere kant. Na tien
minuten voerde Stam de voorsprong
op na 3-1. De strijd werd wat harder en
met nog vier minuten te gaan kwam
de spanning terug toen Korver scoor-
de, 3-2. De doelman van Korver werd
gewisseld voor een veldspeler en Stam
kwam onder grote druk te staan. Kor-
ver kreeg een geweldige kans op de
gelijkmaker maar liet die liggen en
met een fraaie kogel besliste Stam de
strijd, 4-2. In de slotminuut werd het
zelfs 5-2 toen het verlaten doel van
Korver niet gemist kon worden.

• De finalisten Stam en Korver geven elkaar weinig ruimte.

In de tweede divisie was het ontzet-
tend spannend in de kruisfinales. Re-
prox had de grootste moeite met Van
Baekel en plaatste zich met 2-0 voor de
finale. Play In keek tegen Turn Turn
tegen een 3-0 achterstand aan en met
een geweldige krachtsinspanning kon
toch de gelijkmaker nog geforceerd
worden. De spanning was groot in de
verlenging en Tum Turn moest zich
ten slotte gewonnen geven aan het
jeugdige Play In team met 5-4. Van
Baekel en Tum Tum vermaakten het
publiek uitstekend in het gevecht om
de derde en vierde plaats. Ook hier
moest een verlenging er aan te pas

Gratis autosportspektakel op circuit

Spannende races in drie klassen
ZANDVOORT - Het Racefestival op

het circuit, dit jaar op zondag 29 juni,
trekt sinds 1977 vele tienduizenden be-
zoekers. Kaarten die een waarde heb-
ben van maar liefst / 15,- zijn gratis af
te halen bij de verkooppunten van
Toyota en Canon. Een unieke kans
voor een ieder die de racerij een warm
hart toedraagt, om met de hele familie
een dagje Zandvoort te doen. Er wordt
die zondag de negenentwintigste juni
een rijk geschakeerd programma aan-
geboden van maar liefst acht autora-
ces. Hoofdmoot op deze door de Neder-
landse Autorensport Vereniging en
het Circuit Zandvoort georganiseerde
racedag is een wedstrijd voor het En-
gelse Formule 3 kampioenschap en
een ronde om de Europese Formule
Ford 1600 titelstrijd. In beide klassen
een sterke Nederlandse vertegenwoor-
diging. Formule 3 rijder Gerrit van
Kou wen staat momenteel op een derde
plaats na negen van de zeventien ra-
ces. Gerald van Uitert zal in de wed-
strijd voor het Europees Bridgestone
Formule Ford 1600 kampioenschap
vanuit een leidende positie vertrek-
ken, immers de Dongense coureur
wist de eerste race in België winnend
af te sluiten. Naast de Formule 3 ko-
men uit Engeland ook nog de Club-
inans aan de start. Deze fraaie open
renwagens komen al enkele jaren van-
af de andere kant van de Noordzee
naar het Circuit Zandvoort en zijn
graag geziene gasten.

Het voorprogramma begint 's mor-
gens om tien uur, terwijl de wedstrij-
den 's middags om een uur van start
gaan.

Zandvoort is de liefde ronde van het
Engelse Formule 3 kampioenschap.
Deze spectaculaire racewagenklasse
wordt wel beschouwd als de spring-
plank naar de eredivisie van de auto-
sport, de Formule 1. Van de vele huidi-
ge helden maakten de meeste furore in
ie Formule 3. Het Engelse kampioen-
schap wordt aangemerkt als de meest
competative van de overige nationale
ronden. In deze wagens maakt men
hoofdzakelijk gebruik van Volkswa-
gen krachtbronnen, hoewel de laatste
tijd de Toyota motoren weer terrein
winnen. Er doen coureurs mee van

verschillende nationaliteiten, onder
wie onze landgenoot Gerrit van Kou-
wen die momenteel op een derde plaats
staat in het kampioenschap met vier-
entwintig punten. Voor hem gaan nek
aan nek Maurizio Sala en Andy Wal-
lace.

De Toyota's rijden tijdens het Race-
festival twee races. Tweemaal tien
ronden autosportspektakel met maar
liefst 40 Toyota Starlets in de baan.
Zondag 29 juni wordt de vijfde ronde
verreden en na vier ronden gaat John
Vos aan kop, gevolgd door Bolderhey,
Krab en van der Ende. Geen van deze
coureurs wist nog twee overwinnin-
gen op zijn rekening bij te schrijven.
De strijd om de runners up cup gaat
voorlopig tussen Evan Kersbergen en
Rob Nobels. In deze beginnersklasse
mengen een aantal rijders zich al be-
hoorlijk tussen de routiniers.

Eén van de hoogtepunten tijdens de
racedag, de laatste zondag van juni, is
ongetwijfeld de ronde voor het Euro-
pees Bridgestone Formule Ford 1600
kampioenschap. Gerald van Uitert, de
Marlboro coureur die dit jaar onder
meer strijd levert in het Engelse For-
mule Ford kampioenschap, wist de
eerste race in België winnend af te
sluiten. Van Uitert zal op Zandvoort
felle competitie moeten leveren tegen
de horde jonge coureurs uit geheel Eu-
ropa die maar één doel voor ogen heb-
ben: de Formule 1. Het internationale
aspect van het Racefestival komt ze-
ker ook aan bod met de Clubmans.
Deze open klasse is gebaseerd op het
concept van de Lotus 7 en de motor
hangt voorin bij deze formuleachtige
wagen. In Engeland is deze klasse bij-
zonder populair en het is alweer voor
de derde keer dat de Noordzee wordt

overgestoken om op Zandvoort te rij-
den.

In de diverse toerwagenklassen zul-
len zeer waarschijnlijk al de eerste Ne-
derlandse kampioenen bekend wor-
den. Hans Hugenholtz debuteerde met
de Mitsubishi Starion tijdens de Paac-
races en kan zijn ononderbroken zege-
reeks afsluiten met de nationale titel.
Arie Ruitenbeek scoort in de BMW
ook al bijna het maximum. Bij winst
pakt de 's Gravelanoer de eerste plaats
juist voor Jeroen Hin die in zijn opval-
lende Playboy Mercedes de overwin-
ning aan Ruitenbeek echter niet ca-
deau zal doen.

Voor Raymond Coronel staan de
sterren eveneens gunstig. Met zijn
vijfde overwinning op rij weet de De-
ventenaar zich Nederlands kampioen
in de Opel Monza. Afhankelijk van
prestaties van anderen zijn de papie-
ren voor Arthur van Dedem en Geer-
lof Stam eveneens goed.

In de Formule Ford 2000 klasse gaan
de zaken prima voor Allard Kalff. De
coureur uit Baambrugge wist de laat-
ste drie wedstrijden te winnen en zijn
concurrenten Adri Kurkens en Maar-
ten Bottelier op achterstand te hou-
den.

Tenslotte is er nog een ronde voor
het Beneluxkampioenschap Sports
2000. Na drie overwinningen moest
Jaap van Silf hout tijdens de laatst ge-
houden Clubraces de overwinning
aan Lammie van den Heuvel laten. De
Eindhovenaar bewees daarmee dat
van Silfhout niet op zijn sloffen naar
het kampioenschap gaat.

Programma

13.00 uur Race Supertoerwagens
13.30 uur Race Clubmans + Formule
Ford 2000
14.05 uur Race Toyota Cup - Ie heat
14.30 uur Race Euroserie Formule
Ford 1600
15.10 uur Race Sports 2000
15.50 uur Race Formule 3
16.30 uur Race Produktietoerwagens
17.00 uur Race Toyota Cup - 2e heat

Sport voor
mindervaliden
van start

ZANDVOORT - De Stichting Ge-
handicapten Sport Haarlem is er in
geslaagd drie sporten, te weten tennis,
kanoën en roeien, bereikbaar te ma-
ken voor mindervaliden. Voor perso-
nen die wegens een handicap nimmer
hebben kunnen tennissen, roeien of
kanoën is er nu de gelegenheid deze
sport te gaan beoefenen. Dit geldt niet
alleen voor rolstoelgebruikers, maar
ook voor mensen met rugklachten, in-
stabiele knieën enz.

Na een half jaar intensief overleg
kan op 26 juni op het Tennispark
Wimbledon in Overveen worden ge-
start met wekelijks tennissen in een
rolstoel. Daarvoor is het niet nodig dat
men gebonden is aan een rolstoel. Ook
slechtlopenden kunnen deelnemen
aan rolstoeltennis, want rackets en
stoelen zijn aanwezig en beschikbaar.
Onder leiding van een gediplomeerde
tennistrainer en een deskundige op
het gebied van rolstoelrijden kan men
kennismaken met deze fascinerende
sport.

Op woensdagavond 2 juli start de
wekelijkse kano-activiteit in samen-
werking met de vereniging De Trekvo-
gels, Spaarnedamseweg. Ook hier
geldt dat met behulp van deskundige
instructeurs de eerste beginselen van
het kanoën worden geleerd. Hulp
wordt eventueel geboden bij het in- en
uitstappen in de kano en op het water.
Voor het roeien wordt uitgegaan van
hetzelfde principe. Stap-voor-stap
wordt op eigen tempo het roeien beoe-
fend.

Inlichtingen Peter van Velzen 023-
275188 consulent gehandicaptensport.

Verloting ZVM
ZANDVOORT - De verloting tij-

dens het Zandvoortmeeuwen zaal-
voetbal toernooi is een groot succes ge-
worden en de meeste prijzen zijn af ge-
haald. Toch zijn er nog een aantal leu-
ke prijzen blijven liggen, die kunnen
worden afgehaald bij J. Jongbloed,
Frans Zwaanstraat 40. De nummers
van de loten zijn: 586. 2315, 772, 1454,
226, 714,1395,1371,780, 3009,1007, 2127,
275, 2334, 1881.

Zandvoorters behalen
prijs in bridgedrive

ZANDVOORT - Het koppel Jansen-
/Van den Berg uit Zandvoort heeft
goed gepresteerd in het bridge zomer-
toernooi dat in Amsterdam wordt ge-
houden. Het CPP/Abac toernooi
Wordt gehouden in de grote zaal van de
Politiesociëteit. Er wordt gespeeld in
twee groepen, namelijk beginners en
gevorderden.
De winnaars van de diverse poules die
tien geplaatst hebben voor de finale
tijn: uit Amsterdam: Kloost/Van
Leeuwen en Schutjes/Vermeulen, Bi-
schot/Keehnen uit Badhoevedor-
tVUithoorn, Huisman/Huisman uit
Haarlem, het Zandvoortse koppel en
dreep/Broekmans uit Weesp.
Öe finale wordt gespeeld op zondag 7
september. Belangstellenden die nog
Wllen deelnemen aan deze bridgedri-
l'es die op de dinsdag worden gehou-
öen kunnen zich aanmelden bij fami-
'ie Huisken tel: 020-194399 of bij me-
vrouw Vlas 020-173103. De kosten be-
tiragen f. 12,50 per paar. Per groep
Plaatsen zich twee paren voor de fina-
le.

Voorlopig nog
geen rijbewijs

ZANDVOORT - Door de Zandvoort-
politie werd vrijdag een 20 jarige

uTisterdammer aangehouden omdat
lij een auto bestuurde, terwijl hij niet
fi het bezit was van een geldig rijbe-
vjjs. De man verklaarde nog wat te
>illen oefenen voordat hij in juli zijn
""J-examen aflegt.

Nico Wempe haalt record in
de langebaan zwemwedstrijd

ZANDVOORT - De eerste lan-
gebaanwedstrijden van dit sei-
zoen brachten grote successen
voor de ploeg van de Zeeschui-
mers. Deze wedstrijden die gedu-
rende het zomerseizoen in buiten-
water gezwommen worden, léve-
ren aan het einde een klassement
op over een totaal gezwommen af-
stand van 10 km verdeeld over 4
wedstrijden.

De eerste langebaan werd gehouden
op zaterdag 21 juni te Breukelen over
een afstand van 3 km vrije slag of 3 km
schoolslag. De ploeg van de Zeeschui-
mers gaf direct zijn visitekaartje af
door op alle nummers voor aan in het
klassement te eindigen. Gigi van Es
(13 jaar oud) won de 3 km schoolslag
dames in 49.32.4 gevolgd door haar
clubgenute Marja Molenaar (eveneens
13 jaar) die derde werd in 49.39.3. Op
het laatste moment moest zij Marjo-
lein Phaff van Rapido '82 voor laten
gaan. Bij de schoolslag heren ging de
strijd tussen Nico Wempe en oud-Zee-
schuimer Hans Jansen. Na lange tijd
de kop te hebben gehad werd Nico toch
in de eindsprint verslagen. Nico dus
tweede in 44.55.7. Ingrid v.d. Fits werd
derde bij de 3 km vrije slag dames in
37.55.4.

Zondag 22 juni werd de langebaan-
wedstrijd georganiseerd door de Haar-
lemse vereniging Rapido '82 in de ka-
nobaan van het recreatiegebied
Spaarnwoude. Deze kanobaan is 2x
per week het oefenterrein van de Zee-
schuimersploeg ter voorbereiding op
de langebanen. Een thuiswedstrijd als
het ware. De Zeeschuimers namen
aan deze langebaan met 22 deelnemers
deel. Ook de jongeren zwommen hier
een afstand van 400 of 800 meter. Je-
roen Bakker werd elfde op de 400m
jongens onder 10 in 8.37.6. Dick Ver-
burg werd op de streep geklopt op de
800m vrije slag jongens onder 12. Hij
werd tweede met een tijd van 11.15.6.

Op deze zelfde afstand werd Robin
Molenaar vierentwintigste in 15.14.1
en Rob Verburg negenentwintigste in
17.42.6.. Bij de 800m vrije slag meisjes
onder 12 werd Sunta Veerkamp twin-
tigste in 14.05.6 en Manon Bruntlnk
zesentwintigste in 14.53.4. Op de 2 km
vrije slag heren werd Jaco Koning
achtste (in een veld van 86 deelnemers)
in een tijd van 24.42.5. Erik Wempe
twintigste in 26.23.5, Arthur van
Deursen eenenveertigste in 28.32.5 en
Bert Schipperijn drieënvijftigste in
29.09.0. De 2 km vrije slag dames werd
een Zeeschuimersaangelegenheid. Der

gehele wedstrijd lag Ingrid v.d. Fits op
kop en zij won overtuigend in een
fraaie tijd van 24.47.5.

Wandy Kater werd vierde in 24.54.2
en Patricia Heeremans vijfde in
24.55.0. Mavis Steegeling zevenenvijf-
tigste m 30.20.0 en Sandra v.d. Fits
zestigste in 30.43.5. Er namen 90 dames
aan deel. De 2 km schoolslag liet het
zelfde beeld zien als de dag daarvoor.
Een duel tussen Nico Wempe en Hans
Jansen. Alleen deze maal gaf Nico de
koppositie niet meer uit handen en
finishte in een tijd van 27.44.8, de snel-
ste tijd ooit in Nederland op deze af-
stand gezwommen. Een werkelijk
unieke prestatie.

De veteraan Hans van Vastenhoven
(39 jaar) en de oudste deelnemer aan
deze afstand werd vierentwintigste
(van de 44 deelnemers) in 33.08.5. De 2
km schoolslag dames leverde een dub-
bele overwinning op voor de Zeeschui-
mers. Net zoals de dag daarvoor ging
de strijd tussen Gigi van Es, Marja
Molenaar en Marjolein Phaff. Dit-
maal lieten de Zeeschuimermeisjes
zich niet verrassen en behielden de
leiding. Eerste (voor de tweede achter-
eenvolgende maal) Gigi van Es in
31.08.9 en tweede Marja Molenaar in
31.09.9. Vanwege al deze schitterende
prestaties werd aan de Zeeschuimers
de verenigingsbeker voor de best pres-
terende ploeg uitgereikt. Een waardi-
ge afsluiting van een geweldige spor-
tieve dag.

komen om tot een beslissing te komen.
Wederom trok Tum Tum daarbij aan
het kortste eind en ging de derde

Foto: Dick Loenen.

plaats naar Van Baekel door een 6-5
zege.

De finale tussen Reprox en Play In

ging in de eerste helft gelijk op. Re-
prox nam een 1-0 voorsprong waarna
Play In de zaken nog voor de rust ge-
lijk trok 1-1. In het tweede gedeelte
kwam T-eprox snel op 2-1 en ging Play
In in de aanval. Dat deden de jonge
Zandvoorters echter te gehaast en
daarvan profiteerde het geroutineerde
Reprox. Met snelle uitvallen werd
Play In op een 5-1 achterstand gezet.
Ook hier was de strijd te hard voor
zaalvoetbal. Play In kwam nog terug
tot 5-2 doch de verdiende zege van Re-
prox kwam niet meer in gevaar en het
werd zelfs nog 6-2 door een fraai uitge-
speeld doelpunt.

De finale bij de recreanten tussen
Prix d'Ami en de Nutsspaarbank was
van een goed gehalte met kansen op de
winst voor beide teams. Prix d'Ami be-
sliste met 2-1 de strijd in deze klasse in
haar voordeel. De Banana veteranen
en de Pim Janssen olds streden in de
veteranen finale zonder.dat het tot een
verrassing kwam. Banana bleef dit ge-
hele toernooi zonder punt verlies en
wist ook Pim Janssen vrij eenvoudig
van zich af te schudden, 5-1.

Al met al waren de organisatoren
toch tevreden over het gehele gebeu-
ren. „Ondanks de concurrentie van
het wereldkampioenschap voetbal is
het toernooi toch een succes gewor-
den. De publieke belangstelling was
veel minder dan voorgaande jaren
maar de finale-avonden werden goed
bezocht. Er waren minder inkomsten
maar we zijn er toch uitgesprongen.
De opzet in de recreanten en vetera-
nen nebben we dit jaar voor het eerst
toegepast, doch het blijkt dat deze on-
danks dat die toch geslaagd is, iets
verfijnd moet worden. Het publiek
vraagt klasse voetballers in de eerste
divisie maar we moeten de recreanten
en veteranen niet vergeten. Dat zien
we echter volgend jaar wel weer, nu zit
het er weer op en alles is goed verlo-
pen," besluiten de organisatoren.

Haarlem

3-kamer-
appartement

Direct te betrekken.

In het centrum van
Haarlem op slechts 50
meter van het Spaame.

In dit traditioneel
gebouwde projekt is nog
slechts 1 appartement vrij
- met premie A-subsidie

van max. ƒ50.000,-
- vaste netto maandlasten

yan pim. ƒ490,-
- géén bouwrente dus

geen dubbele lasten tijdens
de bouw

- vnje vestiging.

Voor meer informatie tel.
02991-3051.

Bezoek ons
modelappartement aan 't
Krom (nabij het Spaame in

de Bakenesserbuurt)
zaterdag 28 juni van 13.00
tot 15.00 uur of vraag nu
vrijblijvend de brochure

aan.

Woonruimte
gezocht

inl. Rest.
Boeckaniersnest

tel. 12401

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 23 27

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

FOTO QUELLE
Compleet

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

Gevraagd

VAKANTIE-
HULPEN M/V
voor de keuken en

bediening.

Rest.
Queenie

Tel. 13599

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht
DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Hondenkapsalpn ,,tLot Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging vart- uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.

Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

tf SLAGERIJ ARBOUW

HALTESTRAAT 12 - tel. 12616

7,25

uf 50

Biefstuk 250 gr.
Gemarineerde
Karbonade soo gr.
ROSb'ief 100 gr 2,95

Sellery Salade 00 1,60
Cornedbeef 100 gr. 1,75
Achterhant 100 gr. 2,45

MAANDAG
Peperburger p.st. ]f4Q

DINSDAG
Snitzeis ioogr. 1,75

SURF-
PLANK
met 2 zeilen,
merk Bréwi,
zwemvest etc.
ƒ800.

Dijkman,
tel. 17462.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

Drogisterij-Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

//A/es oe
Dadfiusptan 8
Zandvoort
Td 17679

ZOMERPLANTEN voor TUIN en BALKON

Kwekerij
P. van Kleeft

Groot assortiment o.a. PETUNIA
AFRIKANEN, BEGONIA,

BALSEMIENEN e.d.
GERANIUMS hangend en staand.

Div. soorten BLOEM- EN
BALKONBAKKEN

Groene buiten Dracena
voor plantenbakken

ƒ6,50
Opgemaakte plantenbakken

voor terras en balkon in
div. prijzen.

\
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"5JAND VOORT - "Morgen heb je
•Pijt dat je de hele voorraad niet
iebt gekocht, mensen, mensen

'l tot is te geef". Simon Waterdrin-
ver in actie op woensdag 25 juni
986, in de grote zaal (de vroegere

'jcièteit Duysterghast) van het
j? j. imiiiebedrijf aan het Gasthuis-
."• - lein. Voor de familie Waterdrin-

cer een historische datum, want
t egens opheffing van Hotel Café

> Restaurant Zomerlust werd de
nele inboedel geveild, en dat hield
.n van maggihouders tot linnen-
?.3ten, van koffieapparaten tot

'.so tafelkleedjes, alles moest

iilingmeester Simon, ten over-
|J' **n van deurwaarder K. ter Hoeven

Haarlem, werd geassisteerd door

Familiebedrijf onder de

Waterdrinkers voor de laatste
maal actief in Hotel Zomerlust
zijn zwager Willem van der Sloot, en
de broers Benno en Jaap Waterdrin-
ker.

Eendrachtig hebben deze vier
man de zaak van vader Waterdrinker
overgenomen en voortgezet, nu na bij-
na veertig jaar is daar een einde aan-
gekomen, en waren ze alle vier in touw
om ook de veiling van Zomerlust tot
een goed einde te brengen.

Over gebrek aan belangstelling had
men niet te klagen. Bijne de hele
Zandvoortse horeca was vertegen-
woordigd, ten eerste om geen koopje te
missen, ten tweede omdat men ook be-
nieuwd was hoe de veilingmeester deze
familie-inboedel aan de man zou bren-
gen.

Na een wat aarzelend begin, waarbij
de dozen met diversen niet veel aftrek
hadden, begon de zaak te lopen. Ver-
rassend was het biedverloop. Voor een
platenspeler met drie boxen werd am-
per zestig gulden gehaald, terwijl de
kerstversiering voor honderdenzestig
gulden van de hand ging. "Maar dat is
dan ook zoveel, daar kun je het hele
dorp mee vol hangen", vertrouwde de
veilingmeester zijn publiek toe. De
voormalige directeur van de Cenav,
Johan Beerepoot werd eigenaar van
een doos onder andere inhoudende een
aantal singletaes van het 'circuitlied'.
"Ja dat kan ik niet laten lopen, die
plaatjes kan ik mijn gasten kado
doen", zei Beerepoot die momenteel ei-
genaar is van 'De Sonnehoeck' in
Bloemendaal.

Traag verliep ook de verkoop van
een doos met bekers, "Mensen, mensen
toch als je dat op je buffet zet, weet je
niet wat je ziet" animeerde Siem, en
inderdaad ook deze doos werd ver-
kocht.
De tactiek van de veilingmeester wis-
selde per bod, begon hij soms wat te
hoog, dan zette hij het lager in, waar-
na hij al snel boven zijn oorspronkelij-
ke eerste bod kwam. Veilingmeester
Waterdrinker bleek een 'meester' en
zijn vak, en .is vakmanschap geen
meesterschap ?.

De grotere stukken, zoals de inboe-
del per hotelkamer werden in de mid-
daguren geveild. Hiervoor was veel
belangstelling van 'buitenaf'. De vei-
ling zal tot resultaat hebben dat Hotel
Café Restaurant 'Zomerlust' overeen-
komstig het koopcontract per l juli
leeg zal worden opgeleverd. Pas na l
oktober zal de nieuwe eigenaar, Leo
Heino met de sloop en nieuwbouw be-
ginnen van wat moet worden een 'Toe-
ristische attractie van deze tijd'. Dan
ook zal het aanzien van de Koster-
straat en Gasthuisplein waarschijn-
lijk een grondige wijziging ondergaan. • Veilingmeester Waterdrinker in actie bij de inboedelveiling van Zomerlust FOTO: DICK LOENEN

* Tijdens de kijkdagen stond de hele inventaris keurig uitgestald
FOTOrBEHLOTT

KEESOMSTRAAT 15

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT

Erkende federatie rijschool* *

- TEL. 02507-15894

ianvraag voor verbouwing kost geld

$ \ ",

r):

ZANDVOORT - Met ingang van l
'i zullen inwoners die een vergun-
-ig aanvragen voor een kleine ver-
•uwing een bedrag van f. 535,- moe-

t, betalen. Dit is de strekking van
tn besluit dat dinsdagavond 24 juni
Aor de gemeenteraad op voorstel van

„iet college is genomen.
.

. Met ingang van die datum treedt in
'' arking een wijziging in de Wet op de
„uiimtelijke Ordening. Bij deze wijzi-
ng wordt ondermeer ingevoegd een
•uw artikel, Nr 18-A. Hierdoor wordt
mogelijk om voor bouwwerken van

beperkte betekenis vrijstelling te ver-
lenen van een bestemmingsplan.
Dit betekent een spoedige beslissing
van het gemeentebestuur, waar dan
ook in de toekomst voor betaald moet
worden. Omdat de huidige legesveror-
dening voor het behandelen van een
dergelijke aanvraag nog geen tarief
vermeldt, heeft de raad besloten hier-
voor een bedrag van f. 535,- te bereke-
nen. Pas wanneer dit bedrag is betaald
zal een aanvraag in behandeling wor-
den genomen. Het tarief is angepast
bij het laagste tarief dat voor een der-
gelijke procedure geldt.

ZANDVOORT - Veel belang-
stellenden waren vrijdagavond
naar de Gereformeerde Kerk ge-
komen om te luisteren naar het
Zandvoorts Kinderkoor dat het
jaarlijkse concert gaf. Het werd
een avond met ontspannen zang,
een uitstekend poppentheater,
maar iets te luide pianobegelei-
ding, waar het publiek, bestaande
uit familieden, vrienden en ken-
nissen, veel waardering voor had.

Nadat begonnen was met het toe-
passelij ke lied 'De zingende Zand-
voortse kinderen' van G.J.Moed volg-
de ongetwijfeld het best nummer van
het eerste deel, namelijk het Hinela
Matov, een canon uit Israël. Met dui-
delijk plezier zongen de kinderen de
Hebreeuwse woorden en het geheel
verliep verrassend soepel. Na enkele
meer ernstige liederen werd dit gedeel-
te afgesloten met opnieuw een canon,
nu het 'Dona nobis pacem' dat toch
niet die blijheid uitstraalde van het
eerste lied.

Ontspannen concert van
Zandvoorts Kinderkoor
Na een kort welkomstwoord werd ver-
volgd met het liedje 'Annemaria van
Kokanje'van Hans P. Keunig, waarna
het Poppentheater Mijko uit Haarlem
in actie kwam. Voor publiek, maar ook
de kinderen was dit een verrassing,
want het werd een geïmproviseerd
stukje poppenspel waarbij de dirigent
en kinderen werden betrokken. Knap
en zeer grappig. Het werd dan ook
hoog door een ieder gewaardeerd.
Voor de pauze werd het concert beslo-
ten met vier liedjes van Toon Her-
mans, een Engels Piratenlied en 'De
dias van oompje Matthias' van Hans
W.Clasen. Een goede programmakeu-
ze, want de kinderen zelf hadden dui-
delijk plezier in de gezongen tekst.
Jammer dat door het té luide piano-

spel soms de woorden wat verloren
gingen.

Na de pauze was er een huldiging in
verband met het vijfjarig lidmaat-
schap van Jeanette Bot, Trudy Nan-
ninga en Maartje Nillesen. Hiervoor
was speciaal burgemeester Machiel-
sen uitgenodigd die de kinderen de ju-
bileumpenning overhandigde. Nadat
alle kinderen nog aan bod kwamen
met een viertal vrolijke nummers,
volgde het absolute hoogtepunt van de
avond. Door de kinderen van 10 jaar
en ouder werd een medley gebracht uit
de musical 'The sound of music' en
van Harry Carrol 'By the beautiful
sea'. De ovatie van het publiek voor
deze nummers was niet onverdiend.
Het tweede optreden van het oppen-

theater betekende eveneens een ver-
rassing voor dirigent Henk Trommel.
Door de poppen werd hij naar voren
geroepen en ontving van 'zijn' kinde-
ren een grote taart voor zijn tien jarige
medewerking.
Het concert werd besloten met een
medley van liedjes die ook op een ca-
settebandje staan. Dit bandje wordt in
verband met het 30 jarig bestaan van
het kinderkoor verkocht om op deze
wijze de kas te vullen. Belangstellen-
den kunnen het nu ook kopen bij de
Rabo Bank aan de Grote Krocht. Bo-
vendien kunnen zich nu en m augus-
tus weer kinderen aanmelden die be-
langstelling hebben voor zingen. Ge-
repeteerd wordt iedere donderdagmid-
dag vanaf 16.30 uur in het repetitielo-
kaal bij de kerk, Emmaweg 22.
Contributie bedraagt f. 8,~ per
maand, voor meerdere kinderen uit
een gezin, f. 7,~ per maand.
Het kerstconcert zal worden gegeven
op vrijdag 19 december. Donateurs
zijn eveneens welkom, aanmelden:
Mevrouw M.P.Nanninga, M.Mole-
naarstraat 5, tel: 02507-16952.

Minder belangstelling voor midzomernachtloop
ZANDVOORT - In samenwer-

king tussen een regionaal dagblad
en de Zandvoortse leden van de
RTC Olympia werd wederom de
midzomernachtloop georgani-
seerd, die zeer geslaagd is. Deze
prestatie trimloop over acht kilo-
meter trok minder deelnemers
dan in andere jaren, doch het tra-
ject vanaf de rotonde richting
Bloemendaal en terug werd door

VEEKENDDENSTEN
\ Weekend: 29 - 30 juni
«HUISARTSENPRAKTIJK
SNOORD: tel. 19507.
j irts: Bart van Bergen.

NIEUW

(HUISARTSENPRAKTIJK G.JJT. Mol
4 P.C.F. Paardekoper. tel. 15091.
11 ts: G.J.J.MOI.
,'erdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
ia de telefoonnummers van de huis-
irtsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
el. 13355,
/Heringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
'2499.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel: 13073

((WIJKVERPLEGING: Voor informa-
Itie over de dienstdoende wijkverpleeg-
ïkundige: 023-313233.

*VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
•Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
1 voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

J DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
IThorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
115847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.

Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
'Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV.
Directeur. G C Hollander Hoofdredacteur. •
J M Pekelharing

Kantoor Gasthuisplein
12, Zandvoort. tel 02507''-
17166 Postadres:
postbus 26,2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u;
dinsdag 10-13 en 14-16 x

u ; woensdag 9-11 u ;
.donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8,
Aalsmeer, tel. 02977 - 28411. Postadres
postbus 264, 1430 AG Aalsmeer.
Verkoopleider B. Lodewegen
Micro-advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507 -12066 Postadres- postbus 26,2040
AA Zandvoort
Margreet Ates Redactiechet: Dick Piet.
Abonnementsprijzen: ƒ 10,65 per kwartaal, ƒ
19,55 per hall jaar; ƒ 36,95 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere taneven. Losse
nummers/ 1,-
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 -
17166

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941

Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L.' Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-'
18.30 uur.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak.

KERKDIENSTEN
Weekend: 28- 29 juni

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu-
wen.
Crèche aanwezig.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: Ds. J. de Waard.ge-
vangenispredikante te Rotterdam.
Kindernevendienst en crèche.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
Geen opgave ontvangen.

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met orgel
en samenzang
Celebrant: H.Kaandorp, Thema: Pe-
trus & Paulus.

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 10.30 uur: Morgendienst, ds.
E.Meenderink

19.00 uur: Avonddienst ds. J. Over-
duin
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
Geen dienst gedurende de zomer-
maanden.

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE STAND
Periode 10 - 16 juni 1986

Geboren
Oscar Willem, zoon van: Kaas Roger
J. en Westra van Holthe, Anna S.C.
Patrick, zoon van: Keur Frans A. en
De Jong Astrid
Mohamed, zoon van Regragui Moha-
med ben Abdellah en Naoual Hayat

Ondertrouwd
De Zoete Adrianus en Meijer IJvonne
Terol Petrus Johannes en Van der Zee
Frederika Nicola

Gehuwd
Van der Werf f Reinder en Sweers Jac-
queline A.M.
Bergman Arend en Onderwater, Adri-
ana Wilhelmina

Overleden
Van Cornewal geb. Stada, Emma oud
89 jaar
Van Jaarsveld, Willem oud 58 jaar
Van Warmerdam, Gerardus Joannes
Maria oud 65 jaar
Smink Pieter Johannes Wilhelmus,
oud 60 jaar
Engels, Hendrik oud 65 jaar
De Ruijter geb. Van der Vegt, Wilnel-
mina, Anthonia Hendrica oud 93 jaar

Brievenbus
Camperplaats

"In het Zandvoorts Nieuwsblad van
19 juni 1986 staat onder het kopje
"Campers zorgen voor overwerk PW"
onder andere het volgende:
" ...in grote getale werd het Puinstort
klandestien gebruikt als overnach-
tingsplaats, waardoor dit het aanzien
kreeg van een kampeerplaats, maar
dan wel zonder toiletfaciliteiten en
vuilcontainers, met alle gevolgen van
dien"
Mijn vraag is: Geldt niet hetzelfde al
jaren voor de Boulevard Barnaart. De
mooiste boulevard van Nederland, die
verwordt tot een kampeerplaats in
plaats van een parkeerplaats. En dat
voor slechts f. 3,50 per etmaal.
Reken maar dat dit rond verteld wordt
in Duitsland.
Kan de gemeente hier nu werkelijk
niets tegen doen???

Met dank voor plaatsing,
J. de Vries

Van Alphenstraat 163
2041 JM Zandvoort

de ruim zeshonderd deelnemers
goed volbracht.

Het was behoorlijk koud tijdens de
midzomernachtloop en dat kan een
van de oorzaken zijn geweest dat er
minder deelnemers waren dan anders.
Volgens organisator Klaas Koper
hadden er minsten!' duizend deelne-
mers moeten zijn. „Er waren vele acti-
viteiten in het dorp en dat trekt ook
vele mensen en ook Haarlem had een
aantal evenementen. Vorig jaar waren
er in Haarlem al 450 aanmeldingen als
voorinschrijving en nu slechts 100.
Ondanks dat is het toch erg goed ge-
slaagd," aldus Klaas Koper.

Om 11.00 uur viel het startschot met
de eerste klap van het vuurwerk en
was het een uiterst fraai gezicht toen
de deelnemers zich in beweging zette.
De RTC Olympia zorgde dat iedere
deelnemer een lantaarn op de tocht
mee kreeg wat een fraai effect aan de
vloedlijn gaf. Dit recreatieve en gezel-
lige gebeuren werd opgeluisterd door
parachutespringers van het Campari
team. De loop die zuiver als prestatie
loop wordt aangemerkt kende enige
snelheidsmonsters die binnen veertig
minuten terug waren doch ook wan-

ruim zeshonderd deelnemers zetten zich in beweging.
Foto: Dick Loenen.

ZRB, politie en het Rode Kruis.delaars deden mee en de laatste arri-
veerde om ongeveer één uur 's nachts.

De organisatie kon ook deze keer
weer rekenen op de assistentie van de

„Want zonder die hulp is het niet mo-
gelijk om een dergelijk evenement te
organiseren," stellen zij.

ZANDVOORT - Een groep jongeren
uit Amsterdam die met de bedoeling
naar Zandvoort waren gekomen 'de
boel eens eventjes te versieren' zijn
van een koude kennis thuisgekomen.

Drie van hen hebben de nacht op het
Zandvoortse politiebureau doorge-
bracht.

Het begon met een winkeldiefstal in
de Haltestraat waar T-shirts waren
gestolen. Drie verdachten waren ge-

Winkeldieven
hadden pech
zien terwijl zij in de richting van het
station liepen. Hier werd bij de ingang
één van hen aangehouden door de po-
litie op verdenking van diefstal. Bo-
vendien bleek hij in het bezit van een
mes. De knaap beweerde uit zelf verde-
diging het mes bij zich te hebben om-

dat hij in de trein door twee anderen
was bedreigd. In de trein werden toen
twee Amsterdammers aangehouden
van 15 jaar en meegenomen naar het
bureau.

Bij het verhoor bleek dat de
twee Amsterdammers door weer ande-
ren waren bedreigd. Twee andere Am-
sterdammers werden eveneens aange-
houden, zij bleken in het bezit van de
gestolen T-shirts. Drie van de hoofd-
stedelingen werden door de politie in
verzekerde bewaring gesteld.

Opnemen van '.
gasmeters

ZANDVOORT - In verband met de -
gasprijsverlagmg die op l juli ingaat, .
zullen in de periode 25 t/m 30 juni de ;
standen van de gasmeters worden op-
genomen.
Wanneer de bewoners niet thuis zijn, !
zal een antwoordkaart worden achter-
gelaten. In dat geval wordt verwacht
dat de bewoner zelf de meterstand op-
neemt en de kaart ingevuld retour-
neert.

Belangrijk is het wel de kaart zo x
spoedig mogelijk te verzenden. Meter- -
standen die bij het Gasbedrijf later ~
worden ontvangen dan 15 juli 1986 *
worden niet meer in behandeling ge- -
nomen. Dan wordt het verbruik tot l *
juli 1986 statisch bepaald op basis van £
de 'graaddagenmethode'. Het zoge- >•
naamde 'middelen'. Wie nader gein- -
formeerd wenst te worden over deze^
methode kan een folder hierover aan- >
vragen bij het Gasbedrijf.

Inschrijvingsgeld
woningzoekenden
van de baan

ZANDVOORT - Wanneer men zich ••
in Zandvoort in laat schrijven als wo- ;
ningzoekende, dan hoeft hiervoor-''
geen f. 25,- meer te worden betaald.,
Eveneens is het tarief men jaarlijks f.
10,- moest betalen voor verlengings'
van deze inschrijving vervallen.

In de vorige collegeperiode werd,
met de stemmen van het CDA, PvdA
en D'66 tegen, een voorstel aangeno-
men waarbij woningzoekenden deze
tarieven moesten betalen. Gedurende
de verkiezingsperiode had de PvdA af-
deling Zandvoort in haar programma
opgenomen deze tarieven te schrap-
pen. In de raadsvergadering van 24
juni is in navolging van het nieuwe
collegeprogramma en aansluitend op
de beradslagingen tijdens de behande-
ling van de voorjaarsnota besloten
deze beidfe tarieven te schrappen. Het
voorstel is met algemen stemmen aan-
vaard.

Samenstelling
VVD-bestuur

ZANDVOORT - Het bestuur van de
afdeling Zandvoort-Bentveld van de
VVD is op de jaarvergadering van 19
juni 1986 alsvolgt samengesteld:
W.WE.S.Tates (voorzitter), Mevrouw
R.W. de Haan (secretaris), D.G. de
Leeuw (penningmeester) de dames
B.E. de Jong en W.E.M.Algra en de
heren Th.J.J. van Vilsteren en
R.N.Bos
Het secretariaat is bereikbaar op Post-
bus 130 - 2040 AC Zandvoort en telefo-
nisch onder nummer: 02507-18978.

Hoog water oorzaak (te) late start
ZANDVOORT - Het „Go" dat

maandagavond om acht uur werd
geroepen, was niet alleen het
startsein voor de eerste pony-race,
maar ook voor de Week van het
Paard 1986. De wedstrijd werd een
geslaagd begin. Zelfs de weergo-
den waren welwillend. Zij bewaar-
den een enorme plensbui tot vijf
minuten na het eind van het fes-
tijn.

De races, georganiseerd door de
Stichting Hippodrome, werden ge-
houden op het strand bij tent negen.
De start, oorspronkelijk gepland om
zeven uur, was vanwege „hoog water"
uitgesteld tot acht uur. Op dat mo-
ment was het aantal toeschouwers
uitgegroeid tot enkele honderden, de
meesten op de Rotonde en de terrassen
van de nabijgelegen strandtenten. De
pony's, ondertussen al warm gelopen,
waren bij de start nauwelijks in toom
te houden. Hulpstartster Claudine
van Dam kon nog maar net de hoeven
van een steigerende viervoeter ontwij-
ken. Twee andere paarden gingen er
voortijdig vandoor om1 in volle galop,
alleen, het parcours af te rennen, de
jonge amazones met zich meevoerend.

Maar in de meeste gevallen verliep
alles naar wens. Fanatiek als profes-
sionele wedstrijdrijders streden de
deelneemsters om de hoogste eer. Zo-
dra het startsein gegeven was, spron-
gen de combinaties weg en stoven in
ijltempo op de finish af, daarbij nauw-
lettend gevolgd door speaker Alfred
Abbenes. Het was of de dieren aanvoel-
den wat hun bereidsters het liefste
wilden: winnen.

Rond half tien maakte wedstrijdlei-
der Filip Dros de winnaars bekend en
kon Johan Beerepoot. voorzitter van
de Stichting, de bekers en rozetten uit-

Groot
verdriet

De tranen van één van de
jongste deelneemsters aan de
pony-races van afgelopen
maandag, waren de aanlei-
ding tot een glansrijke over-
winning. De pony Roei, waar-
mee Joyce Paap de finale wilde
rijden, was door loting al toe-
gewesen aan Leonie Enkel-
stroth uit Hoofddorp. De spor-
tieve wedstrijdleiding swicht-
te voor het verdriet van de jon-
ge Zandvoortse en gaf haar een
herkansing. Resultaat: de bei-
de elfjarigen werden allebei
eerste. Leonie in Poule I, Joyce
in Poule II.

reiken. De einduitslag werd: Poule 1:1.
Leonie Enkelstroth met Roei, 2. Ta-
mara Vosse met NN, 3. Joyce Paap met
Ronnie, 4. Rachel Snoeks met Djerba.
Poule II: 1. Joyce Paap met Roei, 2.
Bianca Dansink met NN, 3. Manja
Baars met Wanda, 4. Pip Zuidweg met
Benty. Spanning en sensatie bij pony-races. Foto Berlott
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MET 14 NIEUWE REIZEN
KUNT U BIJ ONS NU

ZEKER ALLE KANTEN OP.
.-J Gezellig, zorgeloos en helemaal verzorgd op vakantie.

Inclusief boeiende en interessante excursies.
Onder de deskundige leiding van uw ri|dende gastheer.

Hieronder enkele voorbeelden om u alvast m de
stemming te brengen Zegt u maar waar u heen wilt.

DUITSLAND EIFEL BLANKENHEIM {QOQ
Sdagen inclusiefvolpensionen4excursies Vanaf I JOO~pp

OOSTENRIJK TIROL WAIDRING r cQO
Sdagen inclusief volpension en 5 excursies Vanaf T OJTÖ" p p

SPANJE COSTA BRAVA-SAN ANTONIO DECALONGE
10 dagen inclusief volpension en 4 excursies f713,-F

REISBURO

ZANDVOORT

Vanaf

Grote Krocht 20,
Zandvoort.
Tel. 02507-12560
(4 lijnen)

• ri|dende gastheer
• gegarandeerde

opstapregeling

• aantrekkel |ke
pri|zen

• ruime keuze
• gezellig

HOL4ND INTERNATIONAL
Excursie Bus

ZANDVOORT

BADPLAATS
ZANDVOORT

BLOEMENPLAATS

„Erica"
Grote Krocht 24 - Zandvoort

MONTUREN EN ZONNEBRILLEN

\<?/ mu/t d<? (a/-/«*r

OPTIEK SLINGER
gedipl oogmeetkundige contactlensspecialist A N V C

Grote Krocht 20a, Zandvoort
Tel 02507-14395

Leverancier alle ziekenfondsen

Een klein stuntje van

BOETIEK
Mare O'Polo
TRUIEN 2 voor 179,--

1 voor 119/-
wave 100% handgeweven zijde

40% korting
begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort

MICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter
grootten
Par'iculieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ O 31 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1700 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507 17166 of
02977 28411 of afgeven of zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 2 2042 JM Zand-

voort
* Weekmedia Aalsmeer Dorpsstraat 8 Postbus 264

1430 AG Aalsmeer
• Plaatsing is ook mogelijk m e e volgende combinatie
Z Badhoevese/Slotense Courant Zwanenburgse/Halfweg

se Courant Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad Amstel
veens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde Vener
Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant Diemer
Courant De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam al
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuwsblad De
Purmer Nieuwsblad Oost Waterland De Zaanse Gezms-
bode De Nieuwe Weesper Muider Post Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5 45 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties m de Micro s is op aanvraag bij onze kanto
ren verkrijgbaar

* Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5 m rekening ge
bracht

• BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hel
verspreidingsgebied een krant verstuurd hiervoor wordt
ƒ 2 50 m rpkenmg gebracht

U kunt de tekst van jw Micro advertentie combinatie Z telefo
msch opgeven tel 0205626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing m dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart

Voor uw originele party en
uitstapjes op het water

Juli en augustus
GRACHTENRONDVAART dagelijks om 11 00 en 1500 uur

Dagtochten
MAANDAG Avifauna - WOENSDAG Molen en merentocht

VRIJDAG Zaanse Schans

Rederij Haarlem - Spaarne t/o 11 - 023-357723

Aangeb te Zandvoort voor
perm bewoning 2GESTOFF
KAMERS mcl gas/licht ƒ 650
p m Br o nr 798 74531 bur
v d blad
* Bankstel 2'/>en3zits bei
ge gestreept geheel in goe
de staat Tel 02507 16913
Brandkast te koop gevraagd
v filiaal afstand geen be
zwaar liefst v 28 juni Tel
035853027 na 18 uur
* Gevr ouderwetse linnen
kast 2deurs liefst op poot
jes Tel 0250715052

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
in alle stijlen ook Mechels en
Henry II Laagste prijzen1

Leidsestraat 122 Dag tel
0252020993 Koopavond

KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan

Tel 12164 of 13717

* Ook voor u is er plaats bij
de Vereniging Vrouwen van
Nu Wordt lid of bel om uit
voenge inlichtingen Tel
02507 16085 of 14462
* Pap wat heb je toch
mooie hekjes gemaakt1 Mare
en Carohen
• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer m de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia Postbus
122 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de be
handeling
Te huur GARAGE of opslag
ruimte 300x800 m ƒ175
p m Tolweg Tel 13005
•*• Te koop 3 eetkamerstoe
len ƒ 75 4e gratis lichteiken
met skai bekleding dubb tl
balk ƒ 15 Fahrenheitstr 25
Tel 02507 1249a . ,

* Te koop 3 delig wandmeu
bel zw essen met bar/t v
plateau en verlichting Tel
02507 16913
* Te koop aangeboden bad
geiser i g st Prijs ƒ 125 Tel
16076
* Te koop gevraagd kleine
glazuur oven voor kleiproduk
ten Tel 02507 13807
* Te koop jongensfiets
7 jaar (moet opgeknapt) en
autoped op luchtbanden Sa
men ƒ30 Tel 15830
* Te koop klem h leg/h hang
kastje f45 pauwstoel ƒ60
jongens en meisjesfiets lu
xaflex kleuterdriewieler 2
werkfietsen a ƒ 50 Tel 17421
* Te koop studieboeken
bur secretaresse Instituut
Pont Tel 0250717009
* Te koop tafeltennistafel
merk Cor du Buy wedstrijd
maat ƒ 125 Tel 02507 12498
T h gevr per direct kamer of
tuinhuis eventueel een kost
huis Reacties Postbus 410
2040 AK Zandvoort

Timmer en Metselbednjf

West
heeft tijd voor al uw ver
bouw/onderhoudswerk Tel
020862705 of 072 119817

Timmerbednjf
R. F Lammers

voor al uw timmer en onder
houdswerk Tel 023364168
bgg 023381378
* Tk
t e a b

Benraad gaskachel
Tel 18026

* T k luxaflex breed 2 m in
goede staat ƒ40 personen
weegschaal ƒ 15 Tel 02507
17405
•* T k ong lederen sport
stuur 5+7 serie BMW half
jaar oud ƒ200 Tel 02507
17320

* T k Tefal tafelstrijkmachi
ne z g a n wegens over
compl ƒ175 Tel 02507
13091

* Vermist sinds zondag jl
oranje Kaptein Mobylette +
oranje helm chroom voor
spatbord kent YBX 296
(stond op rotonde) Gaarne
ter te bez Tel 02979 83820

* Volleybalver Sporting
OSS zoekt dringend nieuwe
leden zowel dames als hè
ren voor competitieteams
Tel ml 02507 15556 of 16312

* T k uit Keur bijbel van
1740 ruim 110 gravures en 3
kaarten fraaie wandversie
ring na inlijst Tel 02507
14737

Onze
voorjaarscollectie

ruimen wij op
tegen sterk

verlaagde prijzen ,

w&de met 'n ntwt \

Grote Krocht 19, Zandvoort

ONTDEK HET
NATUURLIJKE LOPEN

(BIRKENSTOCK):
/***\ f
w- */ \ M/J

TYPISCH
BIRKENSTOCK

IN ROOD WIT BLAUW

*ARIZONA

HERMAN HARMS
SHOE-BIZZ

Grote Kracht 22

'\ /"-

* T k a kinderstoel type Mo
thercare vrpr ƒ65 Tel
02507 15913

* Wie wil voor 3 weken mijn
ochtendblad bezorgen'
Verg ƒ85 p w Tel 14869

5 R E G E L S G R AT l S

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander

huisraad te koop' Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter punt komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord punt of komma een vakje vrij Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft

*
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300 - KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO GRATIS MICRO S
KUNNEN NIET TELEPONISCH WORDEN OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13 30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag
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Postcode Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122 1000 AC Amsterdam
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Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
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2041 JM Zandvoort
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AVO-NEDERLAND bemiddelt bij
en zoekt werk voor mensen met
een handicap Reeds 60 jaar.
Jaarlijks kunnen vele
gehandicapten zich via AVO-
NEDERLAND maatschappelijk
ontplooien, Bij een bedrijf of als
startende ondernemer AVO-
Nederland maakt nog meer
mogelijk: opleidingen, vorming.

recreatie, aanpassingen. Want '
AVO-NEDERLAND helpt, zoveel
als de middelen toelaten, waar fs
wettelijke voorzieningen echt te •
kort schieten. Voor iedere
gehandicapte! Dankzij htt '
landelijk buro. regionale .•
consulenten, afdelingen en zo'rt'
20.000 vrijwilligers rondomonz£
jaarlijkse collecte. ̂  ï

' HM de Koningin
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Tel : 033-63 52 14
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Ook bij stilstand straalt de nieuwe Alfa Romeo Spider schoonheid, sportiviteit en snelheid uit.

SMAKEN MOGEN DAN VERSCHILLEN, MAAR

Alfa Romeo Spider is
al twintig jaar mooi
VAN de Alfa Romeo Spider is dezer dagen een nieuwe af léve-

ring uitgebracht en hij blijft mooi, al twintig jaar. Het gaat
daarbij eigenlijk meer om een aantal verfijningen dan om
ingrijpende veranderingen. Daarvoor is het klassiek geworden
model, dat ontstond uit een samenwerking tussen Alfa en
Pininfarina, zo fraai van lijn, dat het zonde zou zijn daarin
grote veranderingen aan te brengen. Ook bij stilstand straalt de
Alfa Romeo Spider één en al sportiviteit en snelheid uit. En
wellicht herinnert iemand zich nog de film The Graduate,
waarin deze Spider het huwelijkscadeau was voor Dustin Hoff-
man - eind jaren '60.

De belangrijkste wijzigingen aan de
buitenkant betreffen de voor- en ach-
terbumpers met sterk geïntegreerde
spoilers en de uit de autosport overge-
nomen „zijschorten", die we aantref-
fen op de top-versie, de Spider Quadri-
foglio Verde. Ze tasten helaas wel het
ranke silhouet van destijds aan.

Binnenin hebben de veranderingen
te maken met comfort. Zo is er een
geheel nieuw dashboard ontworpen
uitgerust met een modern instrumen-
tenpaneel. Veel ruimte voor snelheids-
meter en toerenteller (voor de sportie-

ve rijders essentieel) en moderne con-
trole-lampjes.

De bediening van verwarming, ven-
tilatie, portierramen en mistlampen is
overzichtelijk gerangschikt in de mid-
denconsole. Ook het stuurwiel met le-
deren rand is van een nieuw ontwerp
en dat geldt ook voor de speicale sport-
stoelen.

Van de nieuwe Alfa Romeo Spider
worden twee uitvoeringen gefabri-
ceerd, de 2.0 en de- Quadrifoglio Verde.
De motor is de bekende tweeliter-vier-

cilinder met een vermogen van 128 pk,
goed voor een topsnelheid van 190
km/h, terwijl de acceleratie van stil-
stand naar 100 km/h 8,9 seconden in
beslag neemt.

Harde kap
Ik kan me voorstellen, dat er lieden

zijn öie, ook met het oog op het Neder-
landse klimaat, enige bedenkingen
hebben tegen het rijden in een cabrio-
let. Welnu, bij kouder weer kunnen ze
tegen een meerprijs van / 3.500,- over
een harde kap beschikken, die gemak-
kelijk op de nieuwe Spider kan worden
aangebracht en die eveneens is ont-
wikkeld in samenwerking met Pinin-
fanna. Dan ontstaat er een harmo-
nisch gevormde coupé en beschikt
men als het ware over twee wagens in
één. De hard top heeft e«n daklicht,
een leeslampje en een verwarmde ach-
terruit.

Voorlopig is hier alleen de Spider 2.0
Quadrifoglio leverbaar, waarvan de
prijs is vastgesteld op 48.500,- incl.
BTW. Nog maar even doorsparen dus.

BIJ TOYOTA EN CANNON

Gratis kaarten voor
race op 29 juni

het jaarlijkse racefestival op het circuit van Zandvoort trekt telkens
vele tienduizenden bezoekers en dat zal stellig ook op zondag 29 juni
a.s. weer het geval zijn. Kaarten die een waarde hebben van maar liefst
/ 15,- zijn geheel gratis af te halen bij de verkooppunten van Toyota en
Canon. Dat betekent voor ieder, die de racerij een warm hart toe-
draagt, een unieke kans om met de hele familie een dagje op het
Circuit van Zandvoort door te brengen.

Er staan niet minder dan acht races
op het programma, met als uitschie-
ters een wedstrijd voor het Engelse
Formule 3-kampioenschap en een
ronde die meetelt voor het Europese
Formule Ford 1600-kampioenschap.
In beide klassen een sterke Nederland-
se vertegenwoordiging. Formule 3-rij-
der Gerrit van Kouwen staat momen-
teel op een derde plaats na negen van
de zeventien races.

Gerald van Uitert zal in de wedstrijd
voor het Europees Bridgestone For-
mule Ford 1600-kampioenschap van-
uit een leidende positie vertrekken,
want de Dongense coureur wist de eer-
ste race in België winnend af te slui-
ten.

Naast de Formule 3 komen uit Enge-
land ook nog de Clubmans aan de

start. Deze open renwagens komen al
enkele jaren van de andere kant van
de Noordzee naar het Circuit van
Zandvoort en zijn graag geziene gas-
ten.

Veertig auto's
Een boeiend spektakel biedt ook de

wedstrijd om de Toyota Cup. Maar
liefst veertig auto's gaan gelijktijdig
van start en dat dan ook nog twee keer,
daar de Toyota Starlets zondag 29 juni
twee races rijden. Verder zijn er nog
wedstrijden met Formule Fords en
Sports 2000, produktie- en supertoer-
wagens.

Het voorprogramma begint 's mor-
gens om tien uur, terwijl de wedstrjj-
den 's middags om één uur van start
gaan.

De Fiat Regata is enigszins vernieuwd en dat is aan de portieren te zien.

Fiat verbetert Regata
TTET is nu ruim tweeëneenhalf jaar geleden dat Fiat de Regata op de
•LJ- markt bracht en vooral in Italië staat dit model in zijn marktseg-
ment aan de top met ruim 234.000 registraties. In Nederland werden er
ruim 8500 verkocht. Het uiterlijk is nu wat vernieuwd, wat strakker
gemaakt.

Er is nu ook een turbodiesel-uitvoe-
ring van 1929 cm3 en die levert een
vermogen van 59 kW/80 pk bij 4200
tpm, waarmee een topsnelhheid van
170 km/h kan worden bereikt. Brand-
stofverbruiki 4,41. bij 90 km/h, 6,11. bij
120 km/h en 6,3 liter in stadsverkeer.
Prijs vanaf ongeveer ƒ 20.000.

In het interieur werden dashboard,
instrumentenpaneel, bekleding en
stoelen gewijzigd. Er is veel aandacht

besteed aan de geluidsisolatie door
versteviging van die carrosseriedelen,
die het meest aan vibraties zijn bloot-
gesteld en toepassing van polyureth-
haanschuim. Al met al een geluidsver-
mindering van 3dB.

In de stoelen werden nieuwe soorten
schuim toegepast om een anatomisch
beter verantwoorde stoel (met grotere
zijdelingse steun) te verkrijgen en
werd de vering van de zitting gewij-
zigd.

In de races om de Toyota Cup gaan te)-
kens veertig Starlets gelijktijdig van start.

Gratis autosportspektakel op Zancf-
voort

Het volledige programma van het
racefestival ziet er als volgt uit:

10.00 uur Aanvang Voorprogram-
ma;

13.00 uur Race Supertoerwagens;

13.30 uur Race Clubmans en Por-
mule Ford 2000;

14.05 uur Race Toyota Cup, Ie heat;

14.30 uur Race Eurosene, Formule
Ford 1600;

15.10 uur Race Sports 2000;

15.50 uur Race Formule 3;

16.30 uur Race Produktietoerwa-
gens;

17.00 uur Race Toyota Cup, 2e heat.

Denk er wel om de gratis toegangs-
bewijzen van te voren af te halen bij
een Toyotadealer of Canonfotozaak.
Ze zijn namelijk niet op het circuit
verkrijgbaar.

Zondagse
Renault 9
QINDS half juni is een speciale
K--J versie van de Renault 9 lever-
baar, de Louisiana. Het is een
aangeklede 9 GTL met 1397 cm3

motor (49 kW/68pk) en vijfvers-
nellingsbak. Hij kost / 22.400.

Tot de uitrusting behoren onder
meer elektrisch bediende zijruiten
vóór, centrale portiervergrendeling
met afstandsbediening, zonwerend
glas, wieldoppen 'Pilote', lederen
stuurwiel met Louisiana monogram
en kaartleeslamp voor de passagier.
De carrosseriekleur is Apollogrijs.

OFF. FORD Service-Verkoop Dealer

Autobedrijf J. JONGSMA
Curiestraat 8 Zandvoort (N.-Noord)

Telefoon: werkplaats-magazijn: 12323,
showroom: 13360.

Grote
Service

'éct u precies,
: waar u aan toe

bent bij uw V.A G
dealer voor VW en Audi

De prijs ib vooraf vasl en om\ al ook
de vei l igheidskeuring (VVN-vignel)
en de teststrook van de \' A.G 2000
elcctronische tester. Zells aan üe rui -
tesproeier-vloeistof is gedacht,
bn als er gerepareerd moet worden.

kri jgt u advies
en \\orclt eerst

uw toestemming
Igcvwjgd VA.G
service: a l t i ld
\an vakkundige

montage.originele onderdelen met l
jaar garantie en..een vriendelijke prijs.
Polo, Golf, Jctta v.a. F 262,-
Passat. Audi 80 v.a. _ _F 276,-
Dieselmodellen v.a.„ _F203,-

^[gemene Periodieke
Keuring. De V.A.G

^cfëaler is hét aangewezen adres
*voor de APK keuring van uwVW
of Audi. Wij hebben de apparatuur
om zo'n keuring ui l te voeren.
Zo'n keuring kost u f 50,- Maar als u
uw auto meteen een grote beurt Kut
geven, dan is de APK gratis

Intcrvalö.Ssec
'Voorruilewisser-rcldis

[42,95 (voor Golf en
' Jetta) Achterruite-

'
(voor bijna alle

modellen
met stan-
daardruite-
vusser).

Auto Strijder B.V.
IS

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort. Tel. 02507-14565

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP

Uitrusting Renault 9 Louisiane
• 'pilote' wieldoppen • centrale porliervergrcndeling niet afstandsbediening

• 5 versnelluigbbak • zonwerend glas • stijlvolle Louisiane stripmg
kaartleeslamp voor passagier • elektrisch bediende zijruiten vóór
• lederen stuurwiel niet Louisiane monogram • carrosseriekleur

apollogrijs metallic • van binnenuit verstelbaie buitenspiegel
• moquettc tapijt voor en achter • uaarsdiuwingssignaal

voor verlichting • bestuurdersstoel is kantelbaar
• voorbumper met spoiler» speciale bekleding» venstel-

bare rugleuning op de voorstoelen • digitaal klok en
aansteker • verstelbare hoofdsteunen vóór

• kaartenbak aan linker voorportier • instruinon-
tenpaneel met tegelbare verlichting • waar-

schuwingslampje voor
remblokslijmge
• 14 liter motor met
geïntegreerde elektro-
msche ontsteking en
tweetrapscarburateur
• leUuurspot
Pnjs f22.400,-
(md BTW)
Aflevermgskobten

f415,-

',

I

Kijk, dit bedoelen we
nu met t verschil.

Als Renault u een bijzondere aanl leding doet dan
is die meteen 7.0 overweldigend i jyaal dat u
met 'n beetje fatsoen niet kun' weigeren. Dat

geldt zeker voor de speciale Renault 9 L<<uisiane.
Een zogenaamde "série limitée', oftewel n beperkte serie
gepiodueeerd. I)e Renault 9 Louisiane treft ster-
allures inde vormvan o.a apollogrijze nutallieearrosserie-

kleur, zonwerend glas. stijlvolle Louisiane striping, 'pilote'
wieldoppen, inoquette tapijt voor en achter.

Verdere luxe extra's zijn: elektrisch bediende zij-
ruiten vóór, centrale portiervergrendeling niet
afstandsbediening, leren stuur, 5-vcrsnellingsbak en nog
veel meer. V begrijpt dat deze 'kasmagnect' van Renault
zéér beperkt voorradig is En ook zéér snel uitverkocht als

u v\ eet dat deze vip-voorzieningen bij de
lijke prijs zijn inbegrepen. Kom nu langs
Er is reeds 'n Renault 9 vanaf f 19.325,

toch al aanlokke-
voor een proefrit.
(incl. BTW)

l Renault adviseert elf oliën. iDE RENAULT 9 LOUISIANE'
Zandvoort; Rinko, Curiestraat 8 (Nieuw Noord),

1 Tel. 02507-13360.

5 jaar plaatwerkearantie.

De Renault dealer adviseert u desgewenst over financiering of leasing. Prijswijzigingen voorbehouden.
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ZELDEN HEEFT er de laatste jaren zo'n
opgewekte stemming op het Zand-
voortse strand geheerst. Nadat juni

. met zoveel wind en kou zijn intrede deed is
het weer drastisch omgeslagen en beleeft
men in de badplaats topdagen. Dit is ook

' duidelijk te merken aan de 'kinderjuf' bij de
politie, die het veel en veel drukker heeft dan
haar voorgangsters en sinds jaren blijkt dat
dit baantje echt een full-time job kan zijn.

DAT NEEMT NIET weg dat er verschil-
len van inzicht blijven bestaan tussen
de weersverwachting van het KNMI

en het 'echte weer' op het strand. Ook met de
vooruitzichten op de windkracht blijkt het
mis te zijn, en dan zijn er toch die ervaren
strandpachters die waarde Jiechten aan de
weersverwachtingen van het KNMI en bij
nacht en ontij opstaan omdat er windkracht
zeven wordt gemeld.'Op het strand blijkt er
dan een rustige 'vier' te staan, en met wee-
moed wordt gedacht aan het comfortabele
bed dat men véél en véél te vroeg heeft verla-
ten.
Dit gebeurde namelijk afgelopen dinsdag-
morgen. Na de fikse onweersbui van maan-
dagavond en de regen in de nacht van maan-
dag op dinsdag werd een windkracht zeven
verwacht uit het Westen. Dit betekent een
stormachtige wind pal op de kust. Wanneer
je dan na een vermoeiende dag niet al je
stoelen tot vlak bij je paviljoen hebt gebracht
en je weet dat het omstreeks half zes spring-
vloed wordt dan zet je je wekker op half vijf.
Luistert om vijf uur naar de weersverwach-
ting en zorgt datje op tijd op het strand bent.
Ook al heb je dan nog even gebeld met de
strandwacht die zegt dat het water wel erg
hoog komt maar dat het er verder rustig uit
ziet. "Dan heb je toch geen rust en gaat maar
eens kijken, Allemaal voor nop, want ik had
er verstandiger aan gedaan te blijven slapen.
Zo zie je maar weer", moppert deze strand-
pachter gemoedelijk, die zich al jaren heeft
voorgenomen eens een brief op poten te
schrijven naar het KNMI.

VERSTANDIG WAS misschien geweest
om de 'windline' voor surfers en zeilers
te bellen. Nr: 12904 en een computer

geeft antwoord met exact de juiste wind-
kracht op Zandvoorts kust. Dit nummer kan
nog tot l juli gratis gebeld worden. Daarna
moet men over een abonnement beschikken
om het nummer te kunnen draaien. Mis-
schien is het te overwegen dat de Strand-
pachtersvereniging zich op deze 'windline'
abonnneert, het kan veel nachtrust schelen.
Het apparaat werkt in ieder geval uitstekend
na een wat moeizame inwerkperiode. Het
gebeurde wel in deze beginperiode dat op de
post van de Reddingsbrigade de aanwezigen
opschrokken bij het vernemen van de tele-
foonbel. Want het apparaat was dan wel ge-
installeerd, maar het werkte nog niet zoals
het behoorde. Wist U dat het geïnstalleerde
indrukwekkend uitziende apparaat wel de
windsnelheid opnam, maar dat er iets haper-
de aan de beantwoording ? Geen nood, dach-
ten de wakkere Zandvoorters op die Red-
dingspost, met de vingers op de neus werd
een 'metalen' stem nagebootst die de wind-
snelheid doorgaf. Die beginperiode is nu
voorbij, het apparaat werkt echt feilloos.
Bovendien hebben ze het op de reddingspos-
ten bij deze temperaturen druk genoeg, om-

dat toch in veel gevallen EHBO geboden
wordt en zoekgeraakte kinderen ook daar
worden opgevangen. Bovendien zorgt de af-
landige wind van het afgelopen weekeinde
voor extra waakzaamheid omdat onervaren,
en soms ervaren surfers te ver uit de kust
raken.

GELUKKIG HEEFT het bijna verdrin-
kingsgeval voor zover nu bekend een
goede afloop. Maandagmiddag om-

streeks half drie werd een Amsterdamse
vrouw in bewusteloze toestand door een an-
dere badgast op het droge gebracht. De poli-
tie waarschuwde direct de ambulance dienst
en met grote spoed werd de drenkelinge over-
gebracht naar het St Johannes de Deo zie-
kenhuis in Haarlem. Omdat de patiënte in
coma bleef, werd zij nog diezelfde avond naar
het Academisch Ziekenhuis in Leiden ver-
voerd. Dinsdagmorgen was zij in zoverre her-
steld dat zij zichzelf bekend kon maken. Wat
er nu precies gebeurd is, is tot nu toe niet
bekend.
"Het kan best zijn dat de vrouw onwel is
geworden terwijl zij in zee was. Dit gebeurt
wel eens, soms is het een hersenbloeding of
een hartstilstand. Momenteel weten wij nog
steeds niet wat er gebeurd is, wel zijn wij blij
dat de andere zwemmer er op tijd bij was, het
zou een trioeste gebeurtenis geweest zijn. Wij
zijn allemaal blij dat het goed is afgelopen",
zegt waarnemend korpschef Rein Bruntink.

• Op zoek naar avontuur
FOTO'S: BERLOTT

MET DE NODIGE spanning wordt het
jaar 1987 door de strandpachters te-
gemoet gezien. Per l januari 1987 ver-

loopt het tienjarige pachtcontract met de
gemeente. "In het Zandvoorts Nieuwsblad
hebben wij moeten lezen dat de gemeente
plannen heeft om de opbrengst van het
strand te verhogen. Wij, de strandpachters-
vereniging, wisten nog van niets, misschien
hoort dat wel zo, omdat het bij de voorjaars-
nota werd behandeld, maar dat is toch wel

T R A N D K O R R E L S

Nieuws van de vloedlijn^ _^

vreemd. Goed, wat de uitslag zal zijn wach-
ten wij maar af. Gelukkig bleken de raadsle-
den (alweer in de krant gelezen) nu niet di-
rect die mening van het college te delen, dus
misschien valt het mee. Een andere zaak die
niet in de krant heeft gestaan, maar waaro-
ver wij vorige week een brief ontvingen is dat
wij voor het komende seizoen een bouwver-
gunning moeten aanvragen. Vergeet je die,
dan worden er geen paviljoens neergezet.
Hebben wij dus een maagdelijk strand vol-
gend jaar. Zo'n brief komt dan net in een
periode dat wij het razend druk hebben, dus
bij velen zal hij misschien zoekraken. Waar-
om wij nu een vergunning moeten aanvra-
gen is ons niet bekend. Wij hebben nog nooit
zo'n papier moeten aanvragen. Wel weet ik
dat een bouwvergunning geld kost. Nu heb
ik het idee dat het dan misschien met de
verhoging van de pachtsom wel mee zal val-
len, dat is geloof ik nu uitgesteld tot 1988, en
dan moetje voor 1987 betalen voor een bouw-
vergunning. Dan krijg je toch het gevoel:
"Als het niet uit de ene broekzak komt, dan
maar uit de andere, maar meer geld moeten
de pachters bijeen brengen", legt een be-
stuurslid uit, die de aangekondigde verho-
ging van de pachtgelden ziet als 'een schot
voor de boeg van de gemeente'

ONVREDE HEERST ER bij de strand-
pachters aan de Noord boulevard.
Men ondervindt daar grote overlast

van de campers die parkeren en de beste
plaatsen innemen. "Wij zijn best wat trots op
deze boulevard, zo'n mooie vind je niet snel in
het buitenland. Onze gasten waarbij mensen
zijn die al jaren komen, kunnen niet eens
meer parkeren, want het staat vol met die
bakbeesten van kampeerwagens. Resultaat
is dat onze vaste gasten gaan uitwijken en
soms daar parkeren waar het niet toegestaan
is. Dan wordt de auto weggesleept. Ik ben
van mening dat de campers weggesleept be-
horen te worden. Het is allemaal goed en wel
om de Puinstort als tijdelijke opvang te slui-
ten, maar zorg dan tenminste voor een ande-
re kampeerplaats. Dit is waardeloos. De bou-
levard wordt bevuild, hebt U wel eens onze
strandafgangen gezien 's morgens vroeg ? Je
wordt er gewoon misselijk van. Die worden 's
nachts als toilet gebruikt, dan is het toch
donker niet waar en daar zit je niet in het

volle hcht als er een auto passeert", vertelt
een pachter behoorlijk nijdig.
Een andere paviljoenhouder wijst erop dat de
kampeerders uit de campers yaak 's nachts
het strand opgaan om 'enig meubilair bijeen
te zoeken'. "Het verdwijnen van strandtafels
en stoelen 's nachts is schering en inslag
geworden. Normaal kom je hier vandaan niet
zover met een paar stoelen op je nek. Maar
wat er in een camper wordt gezet, daar zie je
niets van", is een andere strandpachter van
mening.
Behalve de pachtsommen, de bouwvergun-
ning, zal ook de aanwezigheid van de cam-
pers op de boulevard onderwerp van bespre-
king zijn tussen gemeentebestuur en strand-
pachtersverenigmg op de eerste vergadering
die na het seizoen zal worden gehouden.
"Aan de overlast van campers moet iets ge-
beuren. Het sluiten van de Puinstort is geen
oplossing", wordt gesteld.

ACTIVITEITEN WORDEN er de ko-
mende weken genoeg ontplooid. Daar-
bij zijn natuurlijk niet inbegrepen de

feestjes van geslaagde studenten en andere
partijtjes die in de diverse tenten worden
gevierd. Soms is het zo gezellig dat de tijd
wordt vergeten en de Heilige Hermandad
moet komen waarschuwen "Dat het echt te
laat is", zoals de afgelopen week wel eens is
gebeurd. Nee de meer grotere activiteiten,
zoals het vuurwerk en de strandloop. Dank-
zij de de gunstige wind werd bij het eerste
vuurwerk geen wanklank vernomen, jam-
mer was het wel dat het nu weer te koud was
om lang op een terras te zitten, maar wij
mogen niet klagen, is men van mening. Een
enkeling werpt de vraag op "Of het in vroeger
jaren niet een mooier vuurwerk was dan nu
alleen de peilen en de raketten die uit elkaar
spatten, maar goed misschien herinner ik
mij dat verkeerd".
Bij 't Trefpunt worden de laatste twee fiets-
tochten gehouden en dan zit het er weer op,
op l en 8 juli gaan de laatste tochten van
start. Opnieuw hebben zo'n kleine vijfhon-
derd mensen de omgeving van-Zandvoort per
fiets verkend. Voor de organisatoren is het
bericht dat zowel Staatsbosbeheer (het Vis-
serspad) en de Provinciale Waterstaat Noord
Holland (fietspad van Kraansvlak/Bokken-
doorns/Keesomstraat) nog dit jaar de aanleg

van deze nieuwe fietspaden in uitvoering ne-
men 'goed nieuws'. "Dan kunnen wij weer
andere routes in net schema opnemen, dat
zou wel prettig zijn", zegt Klaas Koper van
R.T.C. Olympia, de grote man achter de
schermen van dit evenement.
Gisterenavond is de spectaculaire wedstrijd
tussen mens en paard gehouden, wanneer
het weer zo mooi gebleven is als m de mor-
genuren, dan zullen toch heel wat kijkers
naar het strand gegaan zijn. Bovendien ko-
men de touwtrekwedstnjden die jaarlijks bij
Filmer worden gehouden en georganiseerd
worden door de AFAFA ook weer in zicht. Als
datum wordt genoemd zaterdag 16 augustus.
Daarvoor echter is liet Jazz behind the Be-
ach festival Op 31 juli wordt de l ROS bij
'Take Five' verwacht, waar Sesjun zal wor-
den opgenomen. Een uittekende promotie
voor het Zandvoortse strand. Bovendien zul-
len enkele paviljoens inhaken op liet jazz
gebeuren, zodat, ijs en weder dienende, nog
heel wat zomerse evenementen worden ver-
wacht. Misschien waait de wind op 18 juli
opnieuw uit de goede hoek. en wordt er weer
een vuurwerk afgestoken. Op de woensdag-
avond worden vanuit Thalas&a nog steeds de
strandwandelmgen gehouden, terwijl e- ook
genoeg zeil-en surfevenementen zijn ge-
pland. Onder andere Het rondje Remeiland
Of er dit jaar opnieuw een zaalvoetbaltour-
nooi voor en door de strandpachters wordt
georganiseerd is nog niet bekend. "Even rus-
tig het weer afwachten" luidt het commen-
taar. Vorig jaar namelijk viel één van de
weinige zomerse weken precies in de periode
van het zaalvoetbaltoernooi, en als de zon
schijnt dan moet er geld verdient worden, zo
ligt dat.

ZOMERSE TEMPERATUREN brengt
de Nederlander tegenwoordig meestal
in actie voor een barbecue-etentje.

Daarom deze week het recept voor sparenbs,
de sausjes die erbij geserveerd worden, dat
laten wij graag over aan de inventiviteit en
fantasie van de gastvrouw.
Men bestelle bij de slager goede spareribs, dat

wil zeggen niet de gewone Nederlandse krab-
betjes die in de erwtensoep verdwijnen, maar
men zoekt een slager uit die het varken fi-
leert op Amerikaanse wijze, dan krijgt men
ook goede sparenbs. Deze worden in een ma-
nnade gezet van: Drie delen sojasaus, een
deel citroensap en een deel olie (olijf, zonne-
bloem- of slaolie). Men perst een paar teen-
tjes knoflook uit, hakt nog een vers uitje
klein en laat de sparenbs enkele uren in deze
mannade weken. Niet te lang, want dan wor-
den ze zwart van buiten en rauw van binnen.
Deze gaan op de barbecue, en mocht het
onverwacht gaan regenen, dan biedt een goe-
de gril uitkomst. Met een frisse .salade, vers
knappeng stokbrood, kruiden of gewone bo-
ter en een paar sausjes een Koningsmaal.

LANGZAAM MAAR ZEKER komen wij
aan het einde van deze veertien daagse
rubriek. Voorlopig verloopt de zomer

naar wens. Oude boeken tonen aan dat de
zomer van 1976 die in veler geheugen met
gouden letters staat geschreven herinnert
aan deze. Dus zeggen wij niets en wachten af.
Waarover wij wel iets willen zeggen zijn de
werknemers van PW, iedere morgen worden
strandafgangen bijgeveegd (tenminste bij de
Rotonde) papierprikkers gehanteerd en het
verschil met voorgaande zomers, is verras-
send, plezierig verrassend. Een compliment
voor deze mensen en een beetje dankbaar-
heid dat Zandvoort langzaam maar zeker
weer schoon wordt is zeker op z'n plaats.
Want.je zult het maar moeten doen iedere
morgen met die bezem op stap gaan. Daarom
houd die trouwe huisvriend van U in de ga-
ten. In de goot en niet op het strand. Ook niet
aangelijnd op het strand, zoals een dame uit
Haarlem dacht en dapper voortstappend
achterna gezeten werd door een Herders-
hond die in haar arm beet. Van wie was die
Herdershond eigenlijk? dat vermeldt het po-
litierapport niet.
Beste mensen...een goede tijd...met veel zo-
n...af en toe een nachtje regen...dan kan er
wat uitgeslapen worden...dan...ja dan...wordt
1986 een gouden seizoen.

Vuurwerk, dit keer zonder wanklanken verlopen

Circus Boltini wordt verwacht

Alberto Althoff met zijn Afrikaanse olifanten.

ZANDVOORT - Op dinsdag l juli
zal het Circus van Tony Boltini voor
één dag haar tenten opslaan aan de
Kop van Lennep voor het geven van
twee voorstellingen, namelijk om 16.00
en 20.00 uur. Voorverkoop van de
kaarten vindt plaats bij het VVV-kan-
toor, Schoolplein l telefoon: 17947 en
bij Peeters Zandvoort BV, Haltestraat
56, telefoon: 13618.

Voor de badplaats betekent de komst
van het Circus een extra attractie in
deze vakantiemaand. Het bericht dat
Boltini, die in 1980 afscheid nam, weer
terug is en ook Zandvoort in zijn lan-
delijke tournee heeft opgenomen, is in
de badplaats met vreugde ontvangen.

De nieuwe zesmasten circustent is
vervaardigd van onbrandbare kunst-
stof en biedt plaats aan ruim driedui-
zend toeschouwers. Veertig artiesten
en zestig technici zullen ervoor zorg-
dragen dat men een onvergetelijke
voorstelling kan bijwonen.

Job Lijfering presenteert negen
Bengaalse en Sumatraanse tijgers in
een goede dressuur, Harry Bergmans
verschijnt met zijn kamelen, lama's,
yaks, zebra's, kangeroes, ezels en apen
in de piste, terwijl Alberto Althoff vijf
Afrikaanse olifanten aan het publiek
voorstelt.

Het verdere programma omvat zes
jonge mensen aan een vliegende trape-
ze (The New Elisons), terwijl The Mer-
lins ervoor zorgen dat het publiek zich
in het oude Egypte waant. Misterieus
is Miss Volta, Les Hyliades uit Frank-
rijk laten krachtacrobatiek zien en
Miss Angelina is een bekende koord-
danseres.

Natuurlijk zijn de clowns niet verge-
ten . De in Zandvoort bekende clown
Didi treedt op evenals de groepen Los
Ginos en The Anthonies. Voor een
avond of middag circusamusement,
Circus Tony Boltini, Kop van Lennep-
weg op l juli aanstaande.

Aanrijdingen zonder ernstige gevolgen
ZANDVOORT - Zondag hebben

zich dr'e aanrijdingen in de badplaats
voor gedaan die echter niet tot ernsti-
ge gevolgeiji hebben geleid.
Om 10.35 uur reed een 20 jarige Duitse
automobilist een lichtmast op de Gro-
te Krocht riegen de vlakte. Bij het ma-
ken van de bocht had de man het zo

Uitsla\g loterij
Mari^ischool

ZANDVCJORT - De prijzen van de
loterij, die/werd gehouden op 6 juni
tijdens de,' feestavond van de Maria
Basisschool, zijn door de volgende per-
sonen gewjonnen.
Eerste prijis: mevrouw S. van Straaten
~ een weejkend voor twee personen.
Tweede Vijs: familie C. Warmerdam -
öinerbon
oen

ter waarde van honderd gul-

._ ijs: mevrouw J. Mantel -
sPeelgoec bon ter waarde van vijfenze-
^entig gi ilden.
vierde pr ijs: mevrouw M. van der Valk
• barbeet ie.
*Ufde pr ijs: mevrouw Van Houwelin-
|en - str andset.

winrAaars hebben inmiddels hun
Erijzen In ontvangst genomen. Het
^choolbe stuur wil nogmaals allen die
hebben i neegewerkt om de feestavond

i doen : lagen, bedanken.

druk bii het schakelen in een andere
versnelling, dat hij vergat te sturen.

In de middaguren werd een rolstoel
beschadigd op de Burgemeester Van
Alphenstraat. De gebruikster hiervan
stak plotseling <3e weg over, hetgeen te
laat werd opgemerkt door een 20 jarige
bestuurder van een personenauto.
Een kleine aanrijding was het resul-
taat.

's Avonds verloor een 16 jarige Haar-
lemmer de macht over het stuur op de
Boulevard Barnaart. De knaap schrok
van een tegenligger, en kwam al slin-
gerend tegen een geparkeerd staande
auto tot stilstand. Bij controle bleek
dat hij geen rijbewijs bezit en onder
invloed van alcohol en drugs verkeer-
de. Een procesverbaal werd opge-
maakt. Beide auto's werden zwaar be-
schadigd.

Geslaagd
ZANDVOORT - Peter Purth (21) uit

de Celciusstraat heeft met succes zijn
studie aan de Hogere Technische
School in Haarlem, afdeling Werk-
tuigbouwkunde afgesloten. Vrijdag 20
juni ontving hij zijn diploma. Peter die
jarenlang het Zandvoorts Nieuwsblad
heeft bezorgd werkt momenteel bij een
Uitzendbureau. Hij is echter op zoek
naar een baan waarvoor heeft gestu-
deerd.

Hawaii, de natste plaats op aarde
Geboeid heb ik vorige week don-

derdag zitten kijken naar de BBC-
televisiedocuinentaire over de Ha-
waii-eilanden. Schitterende beel-
den werden getoond van vulkaan-
uitbarstingen met kokende lava-
stromen, alsmede van de
gevarieerde flora en fauna van het
land.

Hawaii is een 2600 km lange ar-
chipel, ongeveer half zo groot als
Nederland, in het midden van de
Stille Oceaan, duizenden kilome-
ters verwijderd van de continenten.
Hawaii is verreweg het grootst en
de naam van de gehele groep, be-
staande uit een achttal hoof deilan-
den, waarop een aantal enorme vul-
kanen tot ruim 4000 meter hoogte
voorkomen, is er aan ontleend.

Ofschoon de archipel ter hoogte
van de kreeftskeerkring ligt, wor-
den de temperaturen hier gema-
tigd, zodat er slechts geringe sei-
z»enschommelingen optreden; in de
hoofdstad Honolulu is het verschil
tussen de warmste en koudste
maand slechts vier graden (respec-
tievelijk 25 en 21 graden). Deze ma-
tiging van de temperatuur wordt
veroorzaakt door de noordoostpas-
saat, die hier nagenoeg het gehele
jaar waait. Veel meer tot de verbeel-
ding spreekt de regenval, die uniek
is op dit stukje aardbol. Ongelooflijk
zoveel regen als hier valt. Strijkend
over het water neemt de passaat-
wind grote hoeveelheden vocht op.
Stotend op het berg moet de passaat
opstijgen om er overheen te komen.
Deze koelt daarbij af en kan steeds
minder vocht bevatten. Dit conden-
seert tot regen.

De ligging ten opzichte van de
zeewinden en het verloop van het
reliëf bepalen in grote mate de hoe-
veelheid én de plaats waar de regen
valt. De hoogste neerslag wordt ge-
meten op de naar het noordoosten
gerichte hellingen, waar deze vanaf
zeeniveau tot een hoogte van 900-
1800 meter toeneemt om tenslotte
op grotere hoogte weer af te nemen.
Aan de noordoostzijde van de Mau-

HET WEÊH

tdoor Paul Dekkers
na Kea wordt een jaarlijks neer-
slaggemiddelde gehaald van 760 cm
in de gordel tussen 750 en 900 meter
hoogte, maar op de Waialeale, een
berg op Kauai. neemt de hoeveel-
heid neerslag naarmate men de top
nadert steeds verder toe. Hier, op
een hoogte van 1576 meter, dalen
regelmatig tonnen en nog eens ton-
nen water neer. De top van de berg
is vrijwel altijd in een kolkende
massa regenwolken gehuld. Een gi-
gantisch aantal regendagen komt
hier voor: 335 a 350 in een jaar! In
het verleden heeft men meerdere
keren getracht nabij de top een vat
te plaatsen om de regen op te van-
gen en te meten, doch dit liep steeds
over. Bijna twintig jaar heeft het
geduurd voordat men eindelijk het
juiste instrument had gevonden.

Hoe groot is nu de regenval op de
Waialeale? De National Climatic
Center berekende een gemiddelde
van 1168 cm per jaar; 1948 sloeg alle
records met 1582 cm, dit is 30 cm per
week (in Nederland valt 76 cm in
een heel jaar!). Er is een aantal
plaatsen, waaronder Cherrapunji
op de heuvels van Assam in India.
die de Waialeale zijn faam als re-
genrijkste plek op aarde betwist. In
deze Indiase plaats is wel eens '2-*?0
cm gevallen in eenjaar en 380 cm m
5 dagen, maar zulke enorme stor;-
buien komen alleen voor tijdens ae
natte moesson. De rest van de t i,v- •->
het betrekkelijk droog en het jsjsr-
lijks gemiddelde bedraagt 1140 >:iv.
dat is dus 28 cm minder dan oy iie

Waialeale, waar het in alle seizoe-
nen plenst. Opgemerkt dient te
•worden dat het by zo'n stortvloed
onmogelijk is precieze cijfers te ver-
krijgen. De wind scheert dikwijls
horizontaal over de top van de Wai-
aleale heen, wat de hoeveelheid
vocht die in de regenmeter terecht
komt, beïnvloedt. Als de meter een
eindje verplaatst werd of tegen de
wind afgeschermd, zou de hoeveel-
heid misschien groter of kleiner
blijken. Hetzelfde geldt voor Cher-
rapunji.

De regenval is altijd het grootst
aan de loefzijde van een berg; de
lijzijde is relatief droog. Op de te-
genovergestelde zijde van de Waia-
leale. die in de regenschaduw ligt. is
de regenval veel geringer, zozeer
zelfs dat een weerstation op 25 km
van de top nauwelijks meer dan 50
cm opvangt. Nog lagere waarden
worden gemeten op de minder hoge
eilanden en in de kustvlakten van
de andere eilanden, soms zelfs van
maar weinig boven de 10 cm.
Warm en droog

Na een uiterst moeizame start is
de junimaand totdusver uitstekend
voor de dag gekomen. Mijdrecht
kreeg tot en met afgelopen maan-
dag, de maand mei meegerekend, al
tien zomerse dagen met een tempe-
ratuur van 25 graden en meer. In de
tweede helft van vorige week ging*
de temperatuur tijdelijk een aantal
graden omlaag en belandde op een
niveau tussen '20 en 23 graden, voor
het ge\ oei overigens een stuk aan-
genamer. Vanaf zondag jl. trad er
opnieuw een fors herstel op met
waarden van 27.3 gr C. op zondag
en 25 S f r C op maandag Twaalf
dager, l.vng t.v, vaiiAi l- : m 23
iun: :ieübe:i \\e hè: zonder een
dn:r;.vl regen inoewn stellen.
Mss".c:»:s%o:iCi :orstit? e^n on-
\vefrsir.'.: MXT \enr:ss:ni: Uiter-
:>3rd V„::-.r.<?". ce laatste tu?:i dagen
\ar. I.V..V ::u»s:-.d è.i.vr::'. nog \\at
%ori-,::ocT.:-.g bre".gtfr. "-..var cUn
."i'.Ie" óc- cic'vrt-j^'.i?» :y.cvr ir.irt .ian
i:e a:ii :">>?:<\:•. '.tvs?:: Voor _!and-

Morgen debuut
Vrouwenkoor

ZANDVOORT - Op vrijdag 27
juni geeft het Zandvoorts Vrou-
wenkoor in de Hervormde Kerk
het eerste concert in het dorp. On-
der leiding van Dico van Putten
en met begeleiding van Leon
Kempker, Ton Bakker en de diri-
gent heeft men een attractief pro-
gramma opgesteld. De kerk. gaat
open om 19.30 uur, aanvang van
het concert is 20.00 uur. De plaats-
kaarten en programma's a f. 7,50
zijn nog aan de kerk verkrijgbaar.

Voor de pauze zullen licht klassieke
werken worden uitgevoerd, waarbij
als soliste optreedt Trudy Vlieland.
Dit gebeurt bij Mozart's 'Sehnsucht
nach dem Frühlinge'. Veel bekende
stukken worden gezongen zoals het
Wiegenlied van Brahms en uit 'Der
Vögelhandler' van Zeiler "Als geblüht
der Kirschenbaum".
Na de pauze wordt in het tweede ge-
deelte aandacht besteed aan musical
en lichter repertoire. Zo wordt vermeld
het bekende "Ma, he's making eyes at

Het Zandvoorts Vrouwenkoor bij de uitvoering in het Haarlemse Concertge-
bouw.

(ARCHIEFFOTO)

me' van Conrad, 'The windmills of
your mind' van Legrand en 'Thank
you for the music' van Anderson &
Ulvaues. Enkele Abba songs zullen
worden uitgevoerd door het trio Yo-
lande Versteege, Marga Bol en Agnes
Helmich, terwijl Sandra Seltz het door
Streisand beroemd gemaakte " Palling
in love again" zal zingen.

Het Zandvoorts Vrouwenkoor dat in
tegenstelling tot het mannenkoor in

wit/zwart gekleed is maakte haar de-
buut in het Haarlemse Concertge-
bouw bij de uitreiking van de Pn\
d'Humanité en het een zeer goede m-
druk achter. Hanneke Jongsma,
woordvoerdster van het Vrouwenkoor
spreekt de hoop uit dat de Zandvoor-
ters in grote getale zullen komen, ook
al is het tijdstip, midden in de zomer
minder gelukkig gekozen.

Er zijn nog plaatsen over. dus...

Kleine oorzaken grote schade
ZANDVOORT - Kleine oorzaken,

kunnen veel schade tot gevolg hebben.
Dit bleek tijdens een botsing op de
Boulevard Barnaart.
Een 21 jarige Zandvoorter reed met
zijn auto naar Bloemendaal en moest
uitwijken voor een camper die plotse-
hng uit de uitrit van een camping
kwam. De Zandvoorter belandde door
deze uitwykmanouvre op het wegge-
deelte bestemd voor tegemoetkomend
verkeer. Bovendien bevond zich voor
de camper een auto van een inwoner
uit Vleuten die die bezig was te keren.
Toen de Vleutenaar achter de camper
tevoorschijn kwam werd hy aangere-
den door de Zandvoorter. De man uit
Vleuten vervoerde in zijn auto een
slijpmachine die als gevolg van de klap
naar buiten werd geslingerd en een
geparkeerde auto raakte die aan de
westelijke zijde stond. Een klein meisje

dat ter plaatse aanwezig was werd bij-
na door de slijpmachine geraakt.

De auto van de Zandvoorter was to-
talloss en de auto van de man uit
Vleuten werd zwaar beschadigd.

Inbrekers bijzonder
actief in Zandvoort

ZANDVOORT - De afgelopen week
zijn bij de Zandvoortse politie diverse
aangiften gedaan van inbraken of
diefstallen. In totaal werden goederen
vermist uit negen auto's, werd bij de
volkstumders ingebroken en worden
drie waterpompen vermikst, evenals
wat tumgereedschap. Zijn er verschil-
lende inbraken in woningen gepleegd
en werden uit tassen geld en sieraden
ontvreemd.

Faut Asieland- Bloemendaal
een bezoekje waard, het bestaat
uit vele hectaren bos-en duinge-
bied. De hoogste heuvels van het
Westen van het land bevinden
zich hier.
FantAsieland belooft voor kinde-
ren en volwassenen een groots
avontuur te worden.

BLOEMENDAAL - Van 30 juni
wordt in het Openluchttheater in
Bloemendaal een speciale jeugd-
week georganiseerd met tal van
activiteiten. Voor heel weinig geld
kunnen jong en oud zich een hele
dag, en ook 's avonds amuseren op
het prachtige landgoed van Ca-
prera. Het landgoed op zich is al

Van maandag: 30 t/m vrijdag 4 juli
Plaats: Openluchttheater Bloemendaal
Open: Maandag t/m vrijdag 10.00-16.00 uur
Maandag t/m vrijdag 19.00-22.00 uur
Woensdag 19.00-02.00 uur

Entreeprijzen:: f. 2,50 p.p.p.dag tot 14 jaar + CJP
f. 5,- p.p.p.dag vanaf 14 jaar
f.10,- p.p.p.dag tot 14 jaar + CJP passe-partout
f.20,~ p.p.p.dag vanaf 14 jaar passepartout
f.10,- p.p. vanaf 21 jaar voor de vrijdagavond.

Vervoersprijzen: f. 4,- p.p.p.dag tot 14 jaar + CJP
f. 6,50 p.p.p.dag vanaf 14 jaar
f. 17.50 p.p.p.week tot 14 jaar + CJP passé partour
f. 25,- p.p.p.week vanaf 14 jaar passepartout
Het vervoer wordt geregeld met speciale NZH bussen dagelijks
vanaf 09.00 uur ook vanuit Zandvoort. Louis Davidsstraat.

30 juni: 09.45 Opening burgemeester Bloemendaal, Drs. G. H. Weekhout. 10.15
Kindermusical „De Professor had een tijdmachien". 14.00 Limburgs Jeungdto-
ntvl ..Assepoester". 20.00 Volkszanger Reinard Hak. Boerenkapel ..De Muggen-
blazers".

l juli: 10.00 Jazzballet. 14.00 Groep Narcis: ..Koning Arthur". 20.00 Joegoslavi-
^che muziek.

J juli: 10 00 soundmixwedstrijd o.l.v. Reinhard Hak. 14.00 Bram Biesterveld'
..Hummetje Horlepiep". 22.00 Jazzband „Blue Haven" en een popgroep 00.00
Xai-htfilm „The Shining".

3 juli. 10.00 Kmdermodeshow. 14.00 Conny Vink. 20.00 Volkszanger Bert v d
Berg. 20.30 Koorddanser.

4juh: 10.00 Dierenarts. 14.00 Kmdervarièté o.a. kindergoochelaar. Jazzballet
iungerebje 19.00 Community Smging. 20.15 Dutch Swing College Band.

Sport en spel

ma. Levend ganzenbord 's avonds touwtrekwedstrijd.

di. Stippenlocht, 's avonds koppelloopwedstrijd. wo. Vossenjacht.

do. Mad opdrachtenspel. 's Avonds Superstar.

Dagelijks: een kermis met o.a. kabouterspringkussen. voetbalwerpmolen.
raddraaifiets. treintje, koemeiken, kruisboogschieten, etc. Kinderboerderij met
manege.

Tent: Een grote tent van 20 bij 50 meter waarin de kinderen zich kunnen
vermaken niet' naaien, verkleden, schminken, poppenkast, papier-mache. pop-
pen-, vliegers- en instrumenten maken, verder is er ook nog een peuter- eti
leeshoek en incidenteel een kinderdisco.

Bijzondere attracties: eigen broodjes- en poffertjes maken, pop-corn. suiker-
spin en orange drink.
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Deens apparaat om zelf
regenval exact te meten
HET WEER en daarmee de regen is bij velen dagelijks onder-

werp van gesprek. De invloed van het weer speelt een grote
rol bij vele beroepen, bedrijven, instituten en vry-tijds bestedin-
gen. Een unieke gepatenteerde Deense vinding, maakt het
mogelijk de hoeveelheid neerslag zeer nauwkeurig te meten en
binnenshuis af te lezen. Met een simpele druk op de knop kan
men in één oogopslag aflezen hoeveel neerslag er, per uur,
nacht, dag, week of over een langere periode gevallen is.

Het systeem bestaat uit een buitenshuis geplaatste regenopvangunit, voor-
zien van een trechter met rooster. De opgevangen hoeveeheid regen vloeit in
een kieplepel, die na iedere millimeter regen automatisch geleegd wordt. Elke
kiepbeweging geeft een puls, welke doorgegeven wordt aan de de digitale teller
binnenshuis.

Makkelijk te bevestigen

Een Deens testinstituut heeft na een twee jaar durende test, recentelijk
vastgesteld dat de Bain-O-Matic de nauwkeurigste regenmeter is. Het nuttige
en handige apparaat is heel gemakkelijk te bevestigen, meet heel nauwkeurig,
is vorstbestendig en een waardevol bezit voor een ieder die afhankelijk of
geïnteresseerd is in het weer. De prijs voor de complete electronische regenme-
ter bedraagt / 149,00 inclusief BTW.

Bij de importeur: Technolyt te Wormerveer, tel. 075-282204 kan gratis infor-
matie aangevraagd worden.

Functionele wastafel
voor 'alle' standen
OM MEER functie te geven aan de

wastafel en om hem geschikt te
maken voor elk gezinslid van klein tot
groot, ontwierp men bij Villeroy &
Boch, een verstelbare wastafel met de
naam Zoom. Deze wastafel is door een

Motorloze afzuigkap
ITHO'S BV te Schiedam brengt sinds kort een nieuwe

serie motorloze afzuigkappen type AK/HBK op de
markt. Door de witte kleurstelling en het functionele ont-
werp komen ze geheel tegemoet aan de eisen die de consu-
ment aan moderne keukenapparatuur stelt. De praktijk
heeft bewezen dat voor een doelmatige keukenventilatie de
motorloze afzuigkap een onmisbare schakel in het centra-
le ventilatiesysteem is.

De afzuigkap bestaat uit een metalen buitenmantel met
aan de voorzijde een smal bedieningspaneel. Daaronder
bevindt zich een scherm van transparant kunststof dat
naar voren kan worden getrokken om het afzuifeffect
verder te vergroten. De kap is uitgerust met een eenvoudig
te reinigen metalen vetvang-labyrinth. Doordat de motor
elders is ondergebracht zijn de kappen zeer geruisarm. Op
het bedieningspaneel bevinden zich schakelaars voor de
snelheidsregeling van de centrale zuigunit en voor de inge-
bouwde verlichting (25 watt). Door middel van een derde
knop kan de ingebouwde vlinderklep worden geopend of
gesloten. In geopende stand (z.g. kookstand) zal de grootste
hoeveelheid via de kap worden afgezogen. Itho motorloze
afzuigkappen zijn verkrijgbaar bij de electro-winkelier en
de keukenvakhandel. Een folder met technische gegevens
kan men aanvragen bij Itho B.V., afdeling ventilatietech-
niek, Postbus 21, 3100 AA, Schiedam.

Handige besteklade
DE HELE routine van afwassen, opbergen en tafeldek-

ken wordt practisch en comfortabel, wanneer gebruik
wordt gemaakt van de handige dubbele bestekladen van
Siematic.

Het unieke van dit systeem is dat men dubbele, uit twee
etages bestaande, laden kan inbouwen. Hierbij heeft elke
lade haar eigen indeling. Na het opentrekken van de lade
kan de bovenste binnenlade afzonderlijk teruggeschoven
worden.

Deze betsekladen zijn naadloos als één geheel gespoten
uit een bijzonder sterke kunststof. De hoeken en de kanten
zijn afgerond en zonder scherpe kanten, hetgeen het on-
derhoud vergemakkelijkt.

Door hun vorm zijn de laden namelijk makkelijk uit te
wassen zodat vuil en bacteriën geen kans krijgen zich te
nestelen. De laden lopen licht en makkelijk op metalen,
gelagerde geleiders en zijn door middel van een borg tegen
eruit schieten voorzien.

De fonten zijn eenvoudig afneembaar en worden met
stelschroeven gesteld. De kleuren zijn wit of zand.

Geschikt voor keukenkasten van 45 en 60 centimeter
breed. Prijzen 45 cm breed ƒ 163,-, 60 cm breed ƒ 192,-.
Informatie bij Siematic Benelux, tel. 013-636525.

ingenieuze technische constructie ge-
heel traploos in hoogte verstelbaar
van 47 centimeter tot 84 centimeter,
gerekend vanaf de bovenrand. Op deze
wijze kunnen ook de kleintjes zichzelf
wassen en op volwassen wijze tanden-
poetsen.

Volwassenen kunnen het bassin be-
nutten als voetbad, en op een geriefe-
lijke stand zetten om het onderli-
chaam te reinigen of zittend het haar
te wassen.

De wastafel ziet eruit als een fraai
gevormde normale wastafel met sifon-
kap. Achter deze kap zit de flexibele
leiding- en bevstigingsconstructie.
Het mechanisme is uitermate robuust
en bestand tegen een forse behande-
ling.

Er is ook nog een versie die het 'Lif t-
systeem' wordt genoemd. Het 'Lift'-
sy steem maakt het mogelijk alle V & B
wastafels van 60-75 cm breedte, tra-
ploos in hoogte te verstellen van 48 tot
90 cm. Slechts door een geringe hand-
kracht is elke stand te fixeren.

Bovendien is de wastafel in elke
stand even stabiel als bij een traditio-
nele ophanging.

Informatie bij Villeroy & Boch Ke-
ramiek, tel. 073-566783.

Gazononderhoud
thans noodzakelijk
DE STRENGE winter die we nu

achter de rug hebben, heeft ook de
nodige gevolgen voor het gras gehad.
De gazons liggen er over het algemeen
wat droevig bij. Sneeuw en vorst heb-
ben het gras geel gekleurd en het is nu
de hoogste tijd om iets aan het gras-
veld te doen. Al ziet uw gazon er nu
met dat geelgrauwe gras bepaald niet
fraai uit, laat u niet direct verleiden
om de hele zaak maar om te spitten.
Maar wat zorg komt in verreweg de
meeste gevallen nog best voor elkaar.

Na deze winter zit de grond goed
vast. Aangezien de wortels lucht moe-
ten krijgen, is het dus hard nodig om
wat lucht in die grond te brengen. Dat
kan onder andere door middel van
'verticuleren'. Dit betekent het verti-
caal doorsnijden van het grasopper-
vlak, zodat er luchtsleuven ontstaan.
Het zal zeker nodig zijn ook wat aan de
bemesting doen. Vraag eens aan één
van de erkende hoveniersbedrijven in
uw omgeving, wat er moet gebeuren
om uw gazon weer piekfijn in orde te
krijgen. Hij kan u goede raad geven.
Het Hoveniers Informatiecentrum
heeft een nieuwe folder uitgegeven on-
der de titel 'Hoe groen is mijn gras?'. In
deze folder wordt duidelijk aangege-
ven wat er allemaal bij het aanleggen
en onderhouden van het gazon komt
kijken. Zaken als grondbewerking,
zaaien of graszoden leggen, waterge-,
ven, maaien, bemesten en ook het
voorkomen en bestrijden van onkruid
komen er in aan de orde. De folder
'Hoe groen is mijn gras?' kan gratis
worden aangevraagd bij het Hove-
niers Informatiecentrum te Leiden,
telefoon 071-314823.

Deze publiciteitsorganisatie van de
erkende hoveniers heeft nog meer
voorlichtingsfolders uitgegeven en
verstrekt ook gaarne de adressen van
de erkende en dus vakbekwame hove-
niersbedrijven in uw omgeving. Vra-
gen over beplanting en tuinonder-
houd worden ook door het Hoveniers-
centrum beantwoord.

Barbecue voor
binnen en buitei
TER VERHOGING van gezellig-1

heid en culinaire genoegens in-j
en buitenshuis, is op de markt ge-J
bracht de barbecue Chef van Ringle-
ver. Deze barbecue is dusdanig ge-1
construeerd dat hij zonder al te veel l
inspanning verreden kan wordenj
waardoor hij op elke gewenste plek ir
gebruik genomen kan worden. Hij i.̂
vervaardigd van sterk roestvnjsfc
en gespoten in een warme rode glan-1
zende kleur. Het hart van deze Chef]
is, een verstelbaar grillrooster dat!
van gietijzer is gemaakt en daarnaf
geëmailleerd. Er is ook een uitvoe-]
ring mogelijk met eenvoudig aan
brengen grill en draaispie. Het ko
lenbed voor de houtskool is door mid\
del van een handige klep steeds bij l
vullen zonder dat het grillroosteij
verwijderd behoeft te worden,
stookruimte is afgesloten zodat men
geen last heeft van windinslag, roolJ
of asverstuiving. Als extra is een verl
stelbare infarood grill leverbaar dia
als normale grill in huis te gebruiker]
is.

De afmetingen zijn: hoog 84 centil
meter, breed 50 centimeter, diep 5(J
centimeter. Het gewicht is 60 kilo
gram. Informatie bij RingleveJ
Openhaard b.v., tel. 03451-16944.

RECEPT VAN DE MAAN]
Salade de cervelaat
CERVELAATWORST WORDT gemaakt van varkensvlees, spek en kr

den. Soms wordt er knoflook aan toegevoegd en dan lijkt de worst op salari
Bij nadere vergelijking valt cervelaatworst bij salami in het niet, omdat cerv
laatworst kort wordt gerijpt en daarna altijd wordt gerookt, hetgeen bij laij
niet alle salamisoorten het geval is.
Benodigdheden:
1 krop sla
2 zure appelen
250 gr. wortelen
wat citroensap
200 gr. cervelaatworst
augurkjes
2 hardgekookte eieren
2 tomaten
peterselie of kervel
De appelen schillen en het klokhuis eruit halen. De wortelen schoonmaken j
met de appels in dunne reepjes van 2 centimeter snijden of ze schaven met ei
grove rauwkostrasp. Deze twee twee ingrediënten voorzichtig mengen met w|
slasaus en citroensap. Een schotel bedekken met mooie slabladeren en in Ir
midden de salade leggen. Rolletjes cervelaatworst gevuld met augurk er tegd
aan schikken. De schotel verder gameren met plakjes of partjes tomaat j
hardgekookt ei en zeer fijngehakte peterselie of kervel.

Ijskoude prijzen

&White

Coebergh
Bessenjenever

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

COfjnbanôeL
üan "Deunsen bo

anoul;
mode

Nu óók uw adres voor modische
lingerie en nachtkleding.
Merken o.a.:
Louis Féraud, La Perla, Malizia, Lou, Simone
Pérèle, Gossard, Marie Jo, Van Dell, Yves
Saint Laurent, Kunert en Fogal.

Ook op zondagmiddag geopend.

Thorbeckestraat 11 (t.o. Casino)
Zandvoort.

ROB ANSSEN
ZANDVOORT

Kochstraat 10 (nieuw Noord)
Tel. 15966

Reparatie en onderhoud van
alle merken auto's

Electronische rollentestbank
voor het opzoeken van elke

motorstoring.

Specialist in ALFA ROMEO

Zandvoorts Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia,

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9 , Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 , Zandvoort
AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort
Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 , Zandvoort
Sig.mag. De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

GESLAAGD
DUS...
GAZELLE
Want waarmee kan je beter
worden beloond - en verwend -
dan met zo'n weergalozeGazelle.
Staat Gazelle bovenaan je ver-
langlijstje?
Eén van de Piet Pelle fietsen of
die weergaloos mooie Top 20?
Dan zien wij je wel verschijnen!

Verwen je zelf met een Gazelle

WIELERSPORT

PETER VERSTEEGE
Haltestraat 31, Zandvoort

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

OFF. RENAULT dealer autobedrijven
RINKO

Curiestraat 10 Zandvoort (N-Noord)
Telefoon:

werkplaats - magazijnen: 12323
showroom: 13360

Centraal Bureau voor de Statistiek vraagt

enquêteurs/enquêtrices
Taak: verrichten van enquêtewerkzaamheden in de eigen woonomgeving bij
personen en gezinnen. Werktijden goeddeels in te richten naar eigen keuze en in
overleg met de respondenten. Avondwerk zal soms onvermijdelijk zijn. Het is
gewenst dat men over een auto beschikt.

Vereist: ten minste diploma MAVO en enige administratieve ervaring.

Standplaats: Bloemendaal/Zandvoort

Honorering geschiedt op grond van het aantal interviews. Dit aantal kan per regio en
per maand sterk verschillen. Deze functie is beslist geen volle dagtaak.

QI Schriftelijke sollicitaties inzenden voor 11 juli 1986 aan het
Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofd van de hoofdafdeling
Personeel en Organisatie,
Postbus 4481, 6401 CZ Heerlen.

„Ik zoek n goede
gebruikte auto

boven de ƒ 11.000,--,
Het liefst van

een Duits merk.
Heen u daar

een ruime keuze in?1

Merk/type

Senator 3.0 Ë comfort pack
Rekord 20 S 4 deurs
Ascona 16 S 4 deurs
Ascona 16 diesel 4 drs
Manta 20 S de Luxe coupe

Kadett 13 S 3 deurs
Kadett 12 S 3 deurs
Kadett 13 N 3 deurs
Kadett 13 N Berlma

Corsa 12 S Luxus 2 deurs
V W Jetta 16 diesel 4 deurs
Citroen Visa Super E
Citroen Visa 4 deurs
Toyota Corolla 1.3 met LPG

Bouwj. kleur

1983 wit
1981 gold metall.
1982 zilver
1983 wit
1979 rood met.

1985 fjord blauw
1984 wit
1982 blauw
1982 groen
metall.

1984 blauw
1985 wit
1983 wrt
1983 rood
+ trekhaak
1980 beige

km.stand

62.000
98.000
60.000
86.000
106.000

14.000
25.000
60.000

34.000

40.000
56.000
44.000
40.000

104.000

Wagen van de week
Opel Corsa GL 12 S, 1984, 2 corrp. me-
tallic lak, 33.000 km, nieuwste model.

Een OK-inruilwagM
is oké voor u!

• 10.000 km garante, met
een maximum van 3
maanden • 1.500 km
testen, met een maximum
van 2 weken
• Gratis inspectiebeurt

Bij Van Lent Opel
staan ze altijd voor u klaar

Van Lent pel
Zandvoort
Kam. Onnesstf't 15
tel. 02507-1534
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Riante kampeerplaats
ZANDVOORT - Campers, caravans en zo hier en daar een over-f

nachting in een personenauto, dat is het beeld dat de Boulevard^
Barnaart dezer dagen biedt. Zoals Zandvoorters al eerder watt
wrang opmerkten: "Waar vind je een mooiere kampeerplaats dan \
in Zandvoort op de Noordboulevard". t

In voorgaande jaren werd van deze enthousiaste kampeerders al •
hinder ondervonden, doch toen had de politie de mogelijkheid de f
mensen te verwijzen naar de Puinstort. Hier waren een toilet-en l
een vuilcontainer aanwezig, die in noodgevallen dienst konden'1

doen. Personeelsgebrek deed het gemeentebestuur besluiten de
puinstort te sluiten. "Door omwonenden werd hinder ondervonden,
wanneer de kampeerplaats niet 'bewaakt' was", luidde het argu-
ment

De onverwacht mooie zomer heeft wat dit probleem betreft voor j
een onplezierige verrassing gezorgd voor de gemeentebestuurders, f

Nu er geen officiële plaats is, parkeert en kampeert men op de
Boulevard en heeft een riant uitzicht over strand en zee. Hinder
wordt ondervonden van belanghebbenden in deze omgeving, want jj
het is wel kamperen zonder voorzieningen. Momenteel zijn in het'
college besprekingen gaande over een noodvoorziening. Gezien de
komende vakantieperiode (ook voor gemeentebestuurders) is het te
hopen dat nog binnen enkele dagen een beslissing valt waar men de
campers naar toe kan verwijzen, anders belooft het voor alle
"jetrokkenen een lange hete zomer te worden.

Foto Berlott

Naakte man zorgt voor oploop
ZANDVOORT - Vrijdagmiddag

heeft een naakte man op het textiel-
strand een ware volksoploop veroor-
zaakt. Dit kwam niet omdat de man
zich ongekleed op dit strandgedeelte
bevond, maar omdat hij weigerde aan
de politie zijn naam op te geven.

De 28 jarige Amsterdammer werd
door de politie op het textielstrand
aangetroffen zonder de voor dit
strandgedeelte vereiste kleding. Bij
h'!t uitschrijven van een bekeuring,
weigerde de man, op aanraden van een
34 jarige plaatsgenoot, zijn naam en
adres op te geven, en volgde een verhit-
te discussie waaraan ongeveer veertig
personen deelnamen. De Zandvoortse
politie wilde de man overbrengen naar
liet politiebureau om in alle koelte met
de Amsterdammer van gedachten te
wisselen, doch dit ging niet door. On-
der aanvoering van de 34 jarige vriend
werd er zand in de politiejeep gegooid,
gingen een aantal strandgangers voor
de wielen liggen omn het wegrijden te

beletten, kortom er ontstond een ware
heksenketel.

Toch lukte het de politie de naaktlo-
per mee naar het bureau te nemen.
Later werd met behulp van enkele col-
legas door de politie de 34-jarige vriend
eveneens naar het bureau gebracht.
Om drie uur in de middag mocht de
naaktrecreant terug naar het strand,
voor de vriend duurde het wat langer.
Na verhoor werd hij om half zeven in
de avond naar huis gestuurd.

Processenverbaal
bij alcoholcontrole

ZANDVOORT - Vrijdagavond/-
nacht werd door de politie een alcohol-
controle gehouden. Er werden 24
blaastesten afgenomen, waaruit bleek
dat zes automobilisten onder invloed
van alcohol verkeerden tijdens het rij-
den. Zij kregen een rijverbod. Een van
hen, werd enkele uren later opnieuw
aangehouden toen hij zich opnieuw
achter het stuur van een rijdende auto
bevond. Hij ontving een tweede bekeu-
nng. Een van de aangehouden chauf-
feurs ontving eveneens een boete om-

Idat hij weigerde een bloedproef te on-
Idergaan.

Kinderfietsen in
bij fietsendieven

ZANDVOORT - Woensdagavond
omstreeks kwart over elf meldde een
inwoonster uit de Celsiusstraat dat
men een fietsendief vasthield. Of de
politie maar even langs wilde

Door de politie werd een taf reel aan-
getroffen van een hevig spartelende
nian die werd vastgehouden door twee
Potige Zandvoorters. De politie nam de
aak van de burgers over en bracht de
tnan over naar het bureau. Het bleek
dat het ging om een poging tot diefstal
van een kinderf iets. Na verhoor mocht

man te voet naar huis terugkeren.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166
Pittbul terriër bijt
hondje dood

ZANDVOORT - Op de camping aan
de Boulevard Barnaart werd zondaga-
vond een hond doodgebeten door een
Pittbul terriër. De terreier was aan
een strandtent ontsnapt en had de
hond van een 40 jarige inwoner uit
Almere die aangelijnd was, direct dood
gebeten. De man uit Almere raakte
gewond aan zijn handen toen hij
trachtte zijn huisvriend te redden.

De eigenaar van de terriër heeft zich
bereid verklaard de opgelopen schade
te vergoeden.

Alsnog de vlag uit
ZANDVOORT - Aan de Wim Ger-

tenbach Mavo hebben nog negen leer-
lingen hun diploma behaald. Dit zijn:
Patrick van Deursen, Wendy Dorst,
Maud Dröse, Angélique Eldering,
Laura Hellingman, Corriejanne Keur,
André van Koningsbruggen, Hellen
Schilder en Barbara Terol.

ADVERTENTIE

Ee&i GRATIS verzor
Porijs

en kijken naar de aankomst van de

Ruim 100 lezers van onze bladen maken een kans.

Ooe óók mee aan de

Zie prijsvraag elders in deze krant.

Zandvoort uit bezwaren tegen streekplan

'Hele circuitgebied moet
recreatiegebied worden'

uitgebreid onder de aandacht worden
gebracht.

ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort is in geweer gekomen tegen
het ontwerp streekplan Amsterdam Noordzee Kanaal Gebied
(ANKG), waarin achteloos door de Provincie wordt opgemerkt: "Dat
voorshands rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Bungalowpark
het circuit". Daarbij wordt aangetekend dat gestreefd wordt naar
beëindiging van deze activiteiten op termijn.

Dit negatieve standpunt is volgens Zandvoort volstrekt in strijd met
de ontwikkelingen die ten aanzien van het circuit gaande zijn. In het
bezwaarschrift concludeert de gemeente; "Dat het circuit van Zand-
voort een gegeven is dat niet meer uit de gemeente is weg te denken.
Niet alleen uit economisch maar ook sportief oogpunt".

Zandvoort is van mening dat het
sinds 1948 bestaande circuit voor de
gemeente, de regio, de provincie en
voor Nederland in stand dient te wor-
den gehouden. "Het is technisch mo-
gelijk om het circuit of een gewijzigd
circuit op dezelfde lokatie te laten
functioneren binnen de norm van de
milieuwetgeving. In verband hiermee
verzoeken wij U met klem om het ont-
werop streekplan zodanig te wijzigen
dat het bestaan van het circuit wordt
erkend en voor de toekomst planalo-
gisch wordt veilig gesteld", aldus het
bezwaarschrift, waarin wordt ver-
zocht daarbij aanpassingen van het
baantracée binnen de huidige lokatie
en het behouden c.q. creëren van an-
dere recreatieve (onder andere sport)-
voorzieningen mogelijk te houden.

Met dit laatste doelt de gemeente
Zandvoort op de renovatieplannen
van het circuit waarvoor door de

Gront Mij een plan wordt ontworpen.
Bovendien worden plannen ontwik-
keld voor een nieuwe exploitatievorm
voor het circuit. Dit nieuwe ontwerp-
plan voor het circuit, met een mogelij-
ke baanverlegging wordt in het najaar
verwacht. In dit plan zal rekening ge-
houden worden met alle belangen,
waaronder ook de milieuhygiënische
belangen. "Realisering van een derge-
lijk plan zal eveneens een aanzienlijke
investering vergen, waarvan een deel
naar verwachting van het Rijk af-
komstig zijn. Deze miljoenen investe-
ringen vergen afschrijving op langere
termijn. Het kan en mag niet zo zijn,
dat de provincie door middel van het
streekplan in feite een aanzienlijke
kapitaalvernietiging bevordert", al-
dus de Gemeente in het bezwaar-
schrift, waarin de toeristisch/recrea-
tieve, de economische en sportieve be-
langen van het circuit voor Zand-
voort, regio, provincie en Nederland

Het gehele ontwerpstreekplan is
voor Zandvoort zeer teleurstellend, zo
blijkt uit het bezwaarschrift. Want
behalve het 'dulden' van het circuit
voor kortere termijn worden met
name ook de nieuwe plannen voor een
bungalowpark ondergraven. Het feit
dat dit bungalowpark (ondanks over-
leg met de Provincie) slechts ten dele is
ingetekend, is voor Zandvoort een on-
verteerbare zaak. "De exploitatie van
een bungalowpark in het door U aan-
gemerkte gebied zal economisch ge-
zien niet mogelijk zijn en dus beteke-
nen dat het plan geen doorgang zal
kunnen vinden", is de mening van de
gemeente, die erop wijst dat realise-
ring van het park een goede stede-
bouwkundige afronding is en nog een
aantal gunstige neveneffecten heeft.

Bovendien is de gemeente Zand-
voort verbaasd over het standpunt
van de provincie ten aanzien van het
'Roggeveld'. Door de gemeente werd
dit gebied aangewezen als kampeer-
terrein. Het kan dienen voor de ver-
plaatsing van het kampeerterrein De
Zeereep, dat plaats moet maken voor
het bungalowpark. Door de gemeente
is het Roggenveld gekozen omdat dit
eerder door de Provincie werd aange-
wezen als plaatsvervangende lokatie
voor het campingterrein 'De Lakens'

uit de Kennemerdumen (Gemeente
Bloemendaal). Toen er sprake was van
verplaatsing van De Lakens werd als
plaatsvervangende locatie door de
Provincie het Roggenveld aangewe-
zen. Deze 'verhuizing' is niet doorge-
gaan en volgens Zandvoort is het een
uitstekende locatie voor de verplaat-
sing van De Zeereep. Aan de Grontmij
is reeds verzocht, rekening houdende
met de terreingesteldheid en de land-
schappelijke waarde, een mrichtings-
plan op te stellen. Zandvoort is mede
tot deze keuze gekomen omdat het vi-
gerende bestemmingsplan deze lokatie
aanwijst als verblijfsrecreatie.

Zandvoort is evenmin gelukkig met
de visie die de provincie heeft met be-
trekking tot het landgoed Groot Ben-
tveld. Restauratie van het landgoed is
mogelijk, maar dan wil de eigenaar er
ook clusterwoningen bouwen. Hier-
van is de Provincie op de hoogte, doch
houdt opnieuw in het streekplan geen
rekening met reeds gevoerde bespre-
kingen en merkt dit gebied aan als
natuurmonument-cultuurgebied,
voorbijgaande aan het feit dat dan
restauratie onmogelijk wordt.

Bovendien maakt Zandvoort de pro-
vincie erop attent dat er nog zo'n ne-
gen punten zijn waar de provinciale
tekenaars de mist zijn ingegaan. In
het circuitgebied zijn niet opgenomen
de sportvelden, het gebied by het sta-
tion is als bedrijfsgebied genoemd ter-
wijl het in hetzelfde streekplan als wo-
ningbouwlokatie wordt aangegeven
en is het golfterrein aan de Kenne-
merweg uit de kaarten verdwenen
evenals het tennispark De Glee.

Door de gemeente Zandvoort wordt
in het ontwerp-bezwaarschrift gesteld
dat de bwaren ten aanzien van het
circuit, het bungalowpark en het Rog-
geveld worden gesteund door de overi-
ge van het gewest Zuid Kennemerland
deel uitmakende gemeenten. Het ont-
werp-bezwaarschrift zal vanavond in
de commissie PW/RO worden behan-
deld.

Jongelui gered
van vergiftiging

ZANDVOORT - Zondagmorgen
werden drie jonge mensen in een
strandtenthuisje op het Noorder-
strand bewusteloos aangetroffen. Zij
bleken door een waarschijnlijk lek-
kende ijskast die aangesloten was op
een butagasmrichtmg door koolmo-
noxidevergiftigmg buiten kennis ge-
raakt.

Een 17 jarige en een 24 jarige jongen
kwamen in de frisse buitenlucht weer
brj, doch een 23 jarig meisje moest per
ambulance overgebracht worden naar
een ziekenhuis in Haarlem.

De jongelui werden in de morgenu-
ren gemist door vrienden die bij het
tenthuisje geen gehoor kregen. De ge-
waarschuwde politie was snel ter
plaatse en kon de nodige maatregelen
treffen.

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
3 juli 0135091714.122205
4 juli 0227 1011 15.01 2304
5 juli 03.12112915.452349
6 juli 0353121016.24 - - - -
7juli 043100.1817.001237
8 juh 05.07 00.41 17.34 13.05
9juh 054201.1318.0813.40
10juli 06.1301 51 1843 1418
Maanstanderr maandag 7 juli NM
6 55 uur
spnngtij: donderdag 10 juli NAP
+ 96 Cm- 06.16 uur

• Petra poogt zich tegen het menselijk geweld staande te houden.

Het paard verliest van de mens
ZANDVOORT - Wat één van de

meest opzienbarende evenemen-
ten van de „Week van het Paard"
had moeten worden, de touwtrek-
wedstrijd tussen mens en paard,
werd helaas een mislukking. Ma-
rion en Petra, de twee Zeeuwse
trekpaarden van stoeterrj „'t
Kliekske" uit Driehuis, hadden
geen schijn van kans tegen de
Zandvoortse touwtrekploegen. Bij
de wedstrijd die vorige week
woensdag op het strand plaats-
vond bleek zelfs een groepje van
acht man voldoende om één van
de twee paarden, diepe sporen
trekkend in het zand, achteruit te
trekken.

De dieren hadden geen enkel hou-
vast in het mulle zand, terwijl ook een
poging op het harde strandgedeelte
mislukte. Johan Beerepoot, een van de
organisatoren, maakte een einde aan
de ongelijke strijd. De mannen moes-
ten het maar tegen elkaar opnemen.

„'t Is jammer," was het commentaar
van Beerepoot achtraf. „Dit hebben
we niet voorzien. De gebroeders Sas
van 't Kliekske dachten dat zand geen
bezwaar was, maar nu blijkt datje zo'n
wedstrijd eigenlijk op grasland moet
houden. Daarop kunnen die dieren
zich schrap zetten. Als het niet moge-
lijk is daar voor een geschikte plek te
vinden, verzinnen we voor volgend
jaar wel weer wat anders."

Petra en Marion, respectievelijk bij-
na achthonderd en duizend kilo, had-
den het moeilijk tegen de fanatieke
Zandvoortse heren. De dertien man-
nen die zich aanvankelijk in de strijd
wierpen, bleken te veel voor beide
paarden. Petra, moeder van een veu-
len van tien maanden, werd zonder
pardon ook door acht man achteruit
weggetrokken. Marion, sinds vijf we-
ken moeder, hield zich, mede door
haar gewicht, tegen tien man nog
staande. De strijd tussen dertien leden
van de Old Chap-ploeg en beide paar-
den eindigde in onbeslist. Hernieuwde
pogingen langs de vloedlijn leverden
nagenoeg hetzelfde resultaat. On-

danks verwoede pogingen van de die-
ren om enig houvast in het zand te
vinden, was hun nederlaag onont-
koombaar. Beide hulpeloze viervoe-
ters werden door Johan Beerepoot van
deze kwelling verlost.

Om toch een prijswinnaar uit de bus
te laten komen moesten de touwtrek-
ploegen van de strandpaviljoens Fil-
mer en De Wurf en van Old Chap en
Banjer het maar tegen elkaar opne-
men. Dit gaf een gelijkopgaande strijd,
al bleek het af en toe nodig het aantal
deelnemers opnieuw te tellen. Sommi-
ge al te enthousiaste toeschouwers
schaarden zich, zonder zich van te
voren aan te melden, achter een
touwtrekploeg.

Uiteindelijk ging de overwinning
naar de ploeg van Filmer. Teamleider
Huub Halewijn mocht de beker van
Johan Beerepoot in ontvangst nemen.

Eervolle tweede werd de groep van
Banjer, De Wurf werd derde en Old
Chap moest genoegen nemen met de
vierde en laatste plaats. Voor verdere
verslagen van De Week van het Paard,
zie binnenpagina's

Vergadering
uitgesteld

ZANDVOORT - De vergadering van
de commissie Maatschappelijk Wel-
zJjn die op l juli zou worden gehouden
is tot nader order uitgesteld. Het ligt
in de bedoeling om deze bijeenkomst
over enkele weken te houden tezamen
met de commissie Publieke Werken.
Belangrijkste punten van de agenda
zullen zijn de toewijzing van de wonin-
gen in het Karel Doormanproject en
het vaststellen van de Vragenlijst Wo-
ningbouw 1987.

Jazz Art & Fashion happening
in Bar-Bistro 'De Manege'

ZANDVOORT - De Stichting JAP
Organisatie begint op 4 juli het nieu-
we zomerfestival van Bar Bistro 'De
Manege' aan de Blinkertweg (Zand-
voortselaan) met een grandioos jazzy
modegebeuren.
De Jazz wordt deze avond vertegen-
woordigd door gitarist Thijmen Hool-
werf en zijn kwartet. Solist is Humph-
rey Campbell die onlangs veel succes
oogstte tijdens het Big Band Festival
in Heerlen. De bekende recescent van
Bert Vuijsje vergeleek de prestaties
van Campbell met die van Billy Eek-,
stine en Eddy Jefferson. Tot de vroege
morgenuren (02.00 uur) kunnen de be-
zoekers hiervan genieten.
De Art staat deze avond in het teken
van Egypte. Ingrid Waterbeek heeft in
dit land enkele kunstvoorwerpen in-
gekocht die deze avond in 'De Manege'
worden geëxposeerd. De collectie om-
vat schilderijen, koperen borden, va-
zen, tassen enz. Door de exposante zal
de collectie nader worden toegelicht
met onder andere een verslag van

haar reis door Egypte en de herkomst
van de voorwerpen, die eventueel kun-
nen worden gekocht.
De fashion wordt belicht in drie bui-
tengewone modeshows. Om 20.00 uur
wordt de eerste show gepresenteerd
door kinderen, die de collectie tonen
van 't Kinderwinkeltje uit Zandvoort.
Mode voor volwassenen zal later op de
avond gestalte krijgen in twee shows
waaraan medewerking wordt verleend
door Virgin Mode terwijl tevens de ei-
gen ontwerpen van Tineke Pénard,
Hellen van Russel en Lona Bloemen-
daal worden getoond. Hoewel het
hoogzomer is, zullen de mannequins
niet aarzelen de komende wintermode
onder de aandacht van de bezoekers-
(sters) te brengen.

Kaarten inclusief buffet met koude
schotel a / 22,50 of koffie met cake a
ƒ 7,50 zijn te verkrijgen bij De Manege,
Blinkertweg 2, tel. 16023; 't Kinder-
winkeltje, Buureweg 1-3, tel. 16580;
Virgin Mode, Kerkstraat 10, tel. 14410.
Zaal open vanaf 19.00 uur.

Volkstuinders lopen wacht
ZANDVOORT - Hoewel het

reglement van de Volkstuin-
dersvereniging Zandvoort de
leden verbiedt zich tussen
23.00 en 05.00 uur op de tuinen
te bevinden, wordt hier nu de
hand mee gelicht. Verschil-
lende enthousiaste tuinlief-
hebbers vertoeven in deze pe-
riode op het complex. Dit met

!•: medeweten van het bestuur.
is Het heeft niets te maken met
" de warme nachten, maar alles
l met waterpompen die aan de
'": lopende band verdwijnen.

Sinds enkele weken worden re-
gelmatig waterpompen uit de tui-

, nen en/of de tuinhuisjes gestolen.
De pompen bevinden zich meestal
in een gemetselde bak in de tuin,

f of worden bewaard in de tuin-
„ huisjes. "Deze motorpompen heb-

ben een waarde variërend van f.
800,-tot f. 1200,-en zijn voor onze
leden onmisbaar. Helemaal in
deze droge periode. Bovendien is
het merendeel van onze leden de

65 al gepasseerd en betekent de
aanschaf van een pomp een fikse
financiële aderlating", vertelt
voorzitter Huberts die zegt dat de
instelling van de nachtwacht uit
nood is geboren.

Op één avond verdwenen vijf
waterpompen uit de diverse tui-
nen of huisjes. De diefstallen wor-
den gepleegd tussen 23.00 en 05.00
uur, inmiddels is het aantal ver-
dwenen waterpompen al opgelo-
pen tot zeven stuks. Door de
Volkstuindersvereniging wordt
verzocht een ieder die inlichtm-
gen kan verstrekken over deze in-
braken en ontvreemdingen zich
in verbinding te stellen met de
poltie te Zandvoort, afdeling re-
cherche tel: 02507-13043. Met
name worden de merken en num-
mers van een aantal waterpom-
pen genoemd, dit zijn: Honda, se-
rienummer: 2004309, Aviano se-
rienummer: 147414, Alicebeta se-
rienummer: 272720, Ucati serie-
nummer: 097910 en een Garbena
nummer: 46A.

ADVERTENTIE

Nu 40% korting
op diverse leren jacks, broeken en rokken.
Tassen in diverse modekleuren halve prijs.

Kerkstraat 28, Zandvoort,
tel. 02507-15444
Grote Houtstraat 4, Haarlem;

Spekstraat 1-3, Haarlem, 023-322187 Gen. Cronjéstraat 56, Haar-
lem, tel. 023-270850 Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919

DE LEERSHOP

Nieuwsblad
elke week hef dagelijks nieuws

EEN COMPLETE KRANT MET O.A.

• NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
• SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
• GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
• AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
• FAMILIEBERICHTEN • KERK-EN WEEKENDDIEN-

STEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MID-

DENSTAND

voor nog geen vier tientjes per
jaar weet je het!

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!

NAAM:

ADRES:

POSTCODE:

TELEFOON:

WOONPLAATS:

GIRO/BANKNR.:

IK BETAAL PER KWARTAAL D ƒ 10,65, PER HALF JAAR D / 19,95.

PER JAAR ö ƒ36,95 (voor postabonnees gelden andere tarieven)

In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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Tot ons grote verdriet is na een langdurige ziekte
van ons heengegaan onze lieve

Oma Kendjian
Zand voort. 29 juni 1986

Milly en Mario Zantvoort-Eeltink

Op dinsdag 24 juni is tot onze droefheid van ons
heengegaan onze geliefde ma en goede oma Hil-
lie

Hilliggien Jansen
sinds 11 januari 1972 weduwe van

Roelof Huizing.
Zij bereikte de gezegende leeftijd van 92 jaar.

Mogen velen met ons een goede
herinnering aan haar bewaren.
Zandvoort:

Tiny Bakker-Huizing
Wout C. Bakker

Alkmaar:
Hilleke en Peter

Vinkeveen:
Wouter en Anja

Zandvoort:
Ruud en Ingrid

Zandvoort, 27 juni 1986
..Het Huis in de Duinen"
Correspondentie-adres
Boerlagestraat 15
2041 VE Zandvoort
De wens van ma was om de crematieplechtig-
heid in naaste familiekring te laten plaatsvinden.
Wij hebben aan deze door haar uitgesproken
wens met eerbied voldaan.

De Heer i's mijn herder
Psalm 23

Na een langdurige ziekte, en na een liefdevolle
verzorging in de Boerhaavekliniek te Haarlem,
heeft God tot Zich genomen mijn lieve vrouw,
onze tante en schoonzuster

Geertruida Ellenkamp-
van Herwijnen

op de leeftijd van 78 jaar.
Uit aller naam:

R. J. A. Ellenkamp
2041 PB Zandvoort, 29 juni 1986
Potgieterstraat 23
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

i Begrafenissen
•; en crematies!
O Daar ligt onze belangrijkste
f taak en dienstverlening.

^ Daarnaast kunt u bij ons terecht
•- »oor=

inschrijvingen
f: • Uitvaartverzekering
| NIVO-POLIS
Ü • een Natura-
jp-#, *• -uitvaartovereenkomst

H Vraag rustig vrijblijvend alle
H inlichtingen bij:
%8:

'f *P. ]. d'HONT
jj| UITVAARTVERZORGER
il|. Lorentzstraat 55
|p| 2041 RC Zandvoort
pjjlTel. 02507-17244

pt SLAGERIJ ARBOUWtfe

^

HALTltHUATlt-. »

HALTESTRAAT 12 - tel. 12616
WEEKEND AANBIEDING

7f25Biefstuk
OemaHneerde
Karbonade
Iffeessalade

Oervelaat
iosbief

250 gr.

5 Rnr UU
100 gr. lrl

i
150 gr. l

100 gr. l f 411
i

100 gr.

aiiouh
mode

Nu voorjaarsrestanten van
o.a. Hauber, Bruestle, Slendor,
Dinovaliano en Kohlhaas met
kortingen tot 50%.
Ook op zondagmiddag
geopend

Thorbeckestraat 11 (t.o. Casino)
Zandvoort. Tel. 02507-17097

Slagerij

G. Zwinkels
y Haltestraat 30 Zandvoort
«Tel. 12175

vraagt part-time

MEDEWERKSTER
i.v.m. de komende vakantiemaanden.
Liefst met ervaring.

FOTO QUEUE
Compleet

foto/filmassortirnent,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

SPOED
Te huur gevr. per

direkt garage
omg. Rotonde.

Tel. 16105
(tussen 18.00 en

22.00 u).

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 33

TE HUUR GEVR.

PER 15 JULI
VOOR PERMANENT:

App. of huis in
Zandvoort of omg.

Huur tot ƒ1500,-
p.m. inkl.

Tel. 16105 (tussen
18.00 en 22.00 uur)

Kantoor-
boekhandel

vraagt een net

Winkel-
meisje

Liefst met enige
ervaring.

Tel. 02507-
16033 of 15182.

Uw huis op dit formaat m
de krant kost meestal

minder dan een maand
hypotheekrente en

verkoopt sneller want

Je huis
in de krant

brengt mensen
over de vloer.

En de makelaar weet van
wanten en kranten

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

f n j f uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

Voor alle mensen met voetklachten:

DEMONSTRATIE
STEUNVEREN

DINSDAG 8 JULI
hebben wij een hele dag gereserveerd
voor mensen met voetklachten. Een
voetkundige maakt uw voetafdruk,
geeft advies en demonstreert u de Vi-
bnon-Veer, een Zweedse uitvinding.
In tegenstelling tot de bekende harde,
statische steunzolen, is de Vibnon-
Veer verend Deze activeert de spie-
ren en bloedsomloop, corrigeert de
voetstand en zorgt ervoor dat u weer
dagelijks elastisch verend zonder ver-
moeidheid of pijnlijke voeten op na-
tuurlijke wijze kunt lopen Een des-
kundig advies en dan ook nog gratis
krijgt u niet elke dag.
Vibnon-Veren zijn m vele schoenen
draagbaar, zelfs open schoenen.
Ook geschikt voor kinderen. Maak
daarom een afspraak: voor 8 juli tel
02507-17206 of kom dan langs.

Herman Harms Schoenen
Grote Krocht 22
Zandvoort.

SOFTBAL
IN ZANDVOORT

In het voorjaar 1987 wil de
Zandvoortse softbal-club
starten met een meisjes

jeugdteam
in competitieverband,
alleen bij voldoende

belangstelling is dit te
realiseren.

Geb tussen 1 jan 1970-1 jan. 1974. Ko-
men daarvoor in aanmerking.

Je bent alvast van harte welkom op het
Duintjesveld op zondagmiddag 20 juli van
13.00 tot 15 30 uur, dan geeft Marcel Ben-
ningshof jeugd internat., een trainings-
stage waar hij speltechnieken zoals slag
en vang-werp, warmmg-up etc. zal de-
monstreren. Inl. bij Jacqueline Sterren-
burg, secretariaat tel. 023-282000.

ACC. - MAATSCHAP*
J. L VAN DE GRAAF
Haarlemmerstraat 1, Zandvoort
Telefoon 02507-13393

Door voortdurende uitbreiding van
onze aktiviteiten zoeken wij op korte
termijn kontakt met een

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER m/v

(volledige werkweek)

De betrokken medewerker/ster zal
worden belast met het verwerken
van de administraties van onze clien-
ten.

Ons kantoor beschikt over moderne
computerapparatuur.

Ervaring op het gebied van automati-
sering strekt tot aanbeveling.

In ons team van jonge mensen zoe-
ken wij een medewerker/ster van on-
geveer 20 tot 30 jaar.

Voorts moet hij/zij beschikken over
ervaring op boekhoudkundig gebied
en bij voorkeur in het bezit zijn van
het praktijkdiploma boekhouden.

Bij interesse in deze funktie gaarne uw schrif-
telijke reaktie of even een telefoontje en vra-
gen naar J. L. van de Graaf Jr. of P. Bluijs.

\J -jcn^arval ' • ,, te /.anuv^ raad"
bTU\<isV danc\ft& or(j Vn ne*-

Vrijdag 27
7ÏÏtvOort.

huis van Zan

gave

en

Heeft u trouwplannen?
Komt u dan eens kijken bij

Joy Bruidsboetiek
Wij hebben vele maten en stijlen
m eenmaal gedragen bruidskle-
dmg. Ook mbrene van recente

exclusieve

C

Voor uw

een

boeket-

ten
en

cor-
sages

Voor een
stralend ui»
en van top tot
teen verzorgd

bij

KaD* en _•Schoonh^ds-
salon

„janine"

ssssr111

, \ \ -

8e/

Het adres voor
uw trouwauto's
- witte Mercedes
- Rolls Royce (2,|ver + w(f)

wiQ i imsr

Taxi Centrale
Zandvoort B V
Grote Krocht 18, tel. 12600

Wat is hierop uw antwoord?

(Bij inlevering van
deze advertentie
verzorgen wij

, gratis de versiering
van de auto's)

•^ Ifl

5f?

»'••'

Drukwerk

~-.

Heeft u iets te vieren?

gr&e^^itek-
REST. DELICIA.

cs-r .̂*--•
Restaurant Dehcia
Kerkstraat 16, Zandvoort

niet
voor de mooiste dag
uit uw leven.

drukkerij
van petegem
KERKPAD 6 - ZANDVOORT
TELEFOON 12793

SS»n * -._

>©
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Juni twaalf zomerse dagen
l Juni 1986 is tot ieders verrassing
als geheel uitstekend voor de dag
gekomen. Op grond van het weers-
verloop de eerste week had vrijwel
niemand dat voor mogelijk gehou-
'den. Over de eerste acht dagen
'haalde de maximumtemperatuur
in Zandvoort een gemiddelde van
maar net 12 graden. Bij het afslui-
ten van de meteorologische kalen-
^dermaand juni kwam de gemiddel-
de maximumtemperatuur over de

, gehele maand hier uit op 22,4 gr. C.,
'tegen 21,2 gr. normaal en de mini-
mumtemperatuur op 12,2 gr. C.,

> tegen 10,7 gr. normaal. Het was dus
duidelijk te warm, daarnaast zon-
nig en droog.

In Zandvoort konden 10 zomerse
dagen met een temperatuur van 25
graden en hoger worden opgete-
kend. Normaal komen er van zulke
dagen maar 4 in juni voor. Hiervan
waren er 3 tropisch met een absolu-
te topper van 30,0 gr. C. op 16 juni.
In de laatste vier jaar dat in Zand-
voort temperatuurwaarnemmgen
worden verricht, is zo'n hoog zo-
mermaximum hier nog niet eerder
voorgekomen; het oude record be-
droeg 32,2 gr. C., waargenomen op
31 juli 1983. Daaruit blijkt duidelijk
het, bijzondere karakter van de af-
gelopen maand. Volledigheidshal-
ve volgen hier de temperaturen, zo-
als die de laatste juniweek op ons
weerstation zijn waargenomen.

DatumMin.tp.gr.c.Max.tp.gr.c.
di. 24 juni 14,8 20,1
wo. 25 juni 12,3 24,9
do. 26 juni 14,4 25,0
vr. 27 juni 16,4 29,0
za. 28 juni 15,8 28,0
zo. 29 juni 15,2 28,2

(namiddag afkoeling
van de zee)

ma. 30 juni!6,8 30,3
strand 22,8 (dcep)

HETWEZR

.door Paul Dekkers

Juni was de laatste 22 dagen bij-
zonder droog, zelfs zo droog, dat het
in plaats van druppels klachten be-
gon te regenen. Weliswaar zijn in
dit tijdvak in Nederland op enkele
dagen plaatselijk buien gesigna-
leerd, waaruit soms zeer grote hoe-
veelheden hemelwater, al dan niet
vergezeld van hagel, vielen (op 17
juni in Terwolde 92 mm en op 23
juni in Haamstede 51 mm), maar
landelijk gezien hadden ze weinig
te betekenen.

In onze regio viel alleen de eerste
acht dagen een flinke portie regen.
Deze was zelfs van zo'n grote bete-
kenis, dat in deze betrekkelijk korte
periode met 32 mm meer dan de
helft van de normale maandsom
(55 mm) naar beneden kwam. To-
taal bracht juni ons 38 mm neer-
slag. Wat er daarna nog is gevallen
stelde dus vrijwel niets voor.

Voor de vroege vakantieganger is
het verheugend dat er ook in de
komende dagen nog geen regen te
verwachten is. De landbouw zal dit
een allerminst prettige tijding vin-
den, want zo hier en daar dreigt er
al heel wat schade door de droogte
te ontstaan. En dan rijst natuurlijk
de vraag bij duizenden vakantie-

gangers die in het hoogseizoen (juli
en begin augustus) van huis gaan
of het stabiele en zonnige weer nog
een tijdje voortduurt. Meer dan
eens hebben wij gezien dat zo'n zo-
merse periode juist begin juli af-
brak om plaats te maken voor een
westcirculatie met depressies en
veel regen. In zowel 1917 als in 1970
met in juni elk 14 zomerse dagen,
alsook in 1897 met een record aan-
tal zomerse dagen van 15 in De Bilt,
werd de eerste zomermaand ge-
volgd door een vrij teleurstellende
juli- en augustusmaand met te za-
men respectievelijk 4, 10 en 12 zo-
merse dagen.

Blijft zo'n thermische terugslag
echter voor het verstrijken van de
eerste helft van deze maand ach-
terwege, dan is de kans niet geheel
uitgesloten dat de zomer van 1986
zich zal kunnen meten met fraaie
voorbeeldzomers als die van 1983,
1976, 1959, 1947 en - verder terug -
1868. We moeten het afwachten.
Pas bij het scheiden van de markt,
op l september, weten we het. Het
weer laat zich nou eenmaal niet
verder dan een dag of vijf vooruit
voorspellen met een redelijke graad
van zekerheid. In ieder geval was
het aan het begin van deze week
plezierig te kunnen vaststellen dat
de luchtdrukverdeling er voorlopig
gunstig bleef uitzien voor het aan-
houden van het mooie weer. Zolang
er geen sterke thermische depres-
sie-ontwikkeling boven Frankrijk
plaatsvindt, die in noordelijke rich-
ting opschuift, weet het Noord-
zee/Scandinavisch hogedrukge-
bied de situatie vast in handen te
houden.

Temperatuurnormalen periode
2-9 juli:

maximum (overdag): 22 gr. C.

minimum ('s nachts): 13 gr. c.

ZANDVOORT - De nieuwe regeling
[voor de afgifte van rijbewijzen gaat
log niet in per l juli aanstaande. In
|ieze nieuwe regeling nemen de ge-
neenten het afgeven van rijbewijzen

|jver van de Provincie.
De staatssecrataris van Verkeer en

|Vaterstaat heeft besloten deze decen-
;ralisatie uit te stellen tot l oktober

Nieuwe regeling
gaat l oktober in

1986. Hiermee is de bewindsman tege-
moet gekomen aan de dringende wens
van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. Oorzaak van het uitstel

moet gezocht worden in het niet tijdig
gereedkomen van de uitvoeringsrege-
lingen, waarbij het Wegenverkeersre-
glement zal worden aangepast aan de
verlenging van de geldigheidsduur
van het rijbewijs.

Aan het einde van deze maand zal
bekend worden of de nieuwe datum
inderdaad gehandhaafd zal blijven.

Brievenbus
"n Recht
en geen voorrecht'

Door de heer J.G.L. Niessen, Zand-
voortselaan 60 werd onderstaande
brief geschreven:

"Inhakend op de speech van Profes-
sor Begeman wil ik opmerken dat in
Zandvoort voor het thema: Een recht
geen vooorrecht, ook geldt:
Goede bestrating: o.a. voetpaden
Zandvoortselaan
Reinigingsrecht: Ook vanaf De Tol tot
Huis in de Duinen
Groenvoorziening: Geen wildgroei
doodspuiten tot een akelig geel waar
maanden tegenaan moet worden ge-
keken (Zandvoortselaan). Dode bomen
mogen worden gerooid
Geen voetpaden afsluiten: Een obsta-
kel voor mobiele invaliden (Tol/Na-
wijnlaan).

Dat het aanbrengen van zes lan-
taarnpalen voor veiligheid van angsti-
ge meestal alleenstaande dames af-
hankelijk is van een in de toekomst
aan te leggen rrjwielpad is voor mij
onbegrijpelijk", aldus het schrijven
van de heer Niessen.

Reactie redactie:
Inzender baseert zijn klacht op de

inauguratierede van prof. dr ir S. A. H.
Begeman, die deze op 24 januari 1986
op de Technische Hogeschool in Eind-
hoven hield. In deze lezing getiteld:
Straatlantaarns zijn een recht, geen
voorrecht, stelt professor Begeman
dat: „Openbare verlichting is één van
de voorzieningen waarop de burger
recht heeft en waarvoor hy belasting
betaalt. Het minder besteden aan
openbare verlichting door overheid
zou daarom juridisch gezien wel eens
een vorm van verduistering kunnen
zijn."

Gezien de toezeggingen van wethou-
der Prits van Caspel over de verlich-
ting rondom het Huis in de Duinen,
die in de toekomst bij gereedkoming
van het fietspad ter plaatse zal worden
aangepast stellen wij voor de discussie
rondom de verlichting voor een jaar te
sluiten afhankelijk van de snelle reali-
satie van het fietspad.

(redactie.)

Tour de Frats naar Zandvoort
ARNHEM - Dit jaar wordt de 51ste

Tour de Frats verreden en m tegen-
stelling tot voorgaande jaren blijven
de rennertjes tien dagen lang in Ne-
derland. Jongens en meisjes in de leef-
tijd tussen 10 en 15 jaar zullen in de
week van 21 juli tot 30 juli vele kleur-
rijke plaatsen in Nederland aandoen
en daarbij staat Zandvoort eveneens
op het programma. Zelfs twee dagen
zullen de renners in Zandvoort verblij-
ven en wel op zaterdag en zondag 26 en
27 juli.

De „Tour de Frats" is geboren van-
uit de crisisjaren na de oorlog, toen de
jeugd zich verveelde. Zij maakten de
buurten „onveilig" door zelf wedstrij-
den te houden. Een aantal mensen zag
dit gevaar en ging allerlei sporten or-
ganiseren met uiteindelijk de oprich-
ting van de „Tour de Frats". Deze tour
groeide uit naar een grote fietstocht
waaraan 150 jongens en meisjes kun-
nen deelnemen.

Het startscnot van deze ronde valt
op 21 juli in Leerdam en onder begelei-
ding van motoragenten wordt dwars
door Nederlands gekoerst. Op 26 juli
volgt de rit naar Zandvoort. Over de
boulevard, waar als het weer mee-
werkt duizenden gebruinde badgasten
de jongens en meisjes enthousiast zul-
len ontvangen. De organisatie is van
plan een tijdrit te organiseren op het
circuit. In Zandvoort wordt ook de fa-
miliedag gehouden en krijgen ouders
en bekenden de gelegenheid de ren-
ners te bezoeken en hen moed in te
spreken voor de resterende dagen.

Dagelijks zullen de jongeren op de
fiets zo'n zestig kilometer afleggen en
als het weer het toelaat worden onder-
weg individuele en ploegentijdritten
gehouden. De nachten zullen hoof dza-
kelijk worden doorgebracht in sport-
hallen of schoolgebouwen en in de
etappe-plaatsen zullen eveneens vele
aktiviteiten worden georganiseerd. De

organisatoren hopen circa 150 jonge-
ren voor dit evenement in te kunnen
schrijven Zeker is m ieder geval de
deelname van een Duitse ploeg. Vol-
gens de organi.satie is een dergelijke
ronde niet meer te organiseren zonder
nationale en regionale sponsors. Hoe
meer sponsors, hoe groter de kan;>
wordt dat het inschrijfgeld verlaagd
wordt.

De doelstelling van de Tour de
Frats organisatie blijft dan ook om
kinderen, die om wat voor reden dan
ook niet aan een vakantie toekomen,
een leuke week te bezorgen.

Op dit moment bedraagt het m-
schrijfgeld m totaal 160 gulden. Maar
elke avond krygen de deelnemers van
dit bedrag een rijksdaalder, m de vorm
van zakgeld, terug. Meer informatie
over de Tour de Frats is verkrijgbaar
via het secretariaat van de stichting
M. Legerstee, Postbus 30150, 6803 AC
Arnhem Telefoon 085-214139.

Gedeputeerde vraagt advies

Bestuurders positief over de
nieuwe wet gezondheidszorg

HAARLEM - De gedeputeerde
gezondheidszorg van Noord-Hol-
land, de heer C. J. Korver heeft bij
de Nationale Raad voor de Volks-
gezondheid gepleit, positief te ad-
viseren over de concept Algemene
Maatregel van Bestuur die de in-
voering van de Wet Voorzienin-
gen Gezondheidszorg (W.V.G.)
mogelijk maakt.

Dat gebeurde tijdens een bijeen-
komst van een delegatie van de Natio-
nale Raad voor de Volksgezondheid
(N.R.V.) en deleden van de stuurgroep
Invoeringsproject WVG Kennemer-
land, in het provinciehuis in Haarlem.
De heer J. P. M. Hendriks, voorzitter
van de NRV, wilde van de betrokke-
nen bij het experimentele mvoerings-
project horen hoe zij denken over de
vastgestelde concept-AMvB, voordat
hij daarover advies uitbrengt aan de

minsiter van WVC. (De AMvB geeft
het project de juridische (formele) ba-
sis.) Uit dat informele gesprek bleek
dat zowel bestuurders (gemeenten,
provincie) instellingen, patientenor-
gamsaties als het ziekenfonds uit de
voeten kunnen met deze AMvB.

De heer Korver acht de Wet Voor-
ziemngen Gezondheidszorg een goede
manier om de betrokkenheid van de
gebruikers van de gezondheidszorg
groter te maken en de gezondheids-
zorg beter te laten functioneren. „Geef
ons de kans dit karwei af te maken,"
zei de heer Korver. Zoals bekend wordt
in drie gebieden in Nederland (regio's
Limburg, Brabant en Noord-Holland)
al drie jaar gewerkt aan de voorberei-
dingen van een gedecentraliseerd en
samenhangend gezondheidsbeleid. Al-
lerlei afspraken over taakverdeling
tussen de overheden onderling, relatie
planning-financiering, gebiedsinde-
Img zijn gemaakt. Het wachten is nu

op goedkeuring van de AMvB voordat
daadwerkelijk begonnen kan worden
aan de uitvoering van de WVC in ge-
noemde projectgebieden. Duidelijk
bleek tijdens het gesprek dat te leven
valt met de vastgestelde concept-
AMvB maar niet met uitlatingen na-
dien gedaan door de staatssecretaris
van WVC

Die haalde door een aantal uitspra-
ken de kernpunten van de Algemene
Maatregel van Bestuur onderuit zo-
als:
- de eigen (financiële) beleidsruimte
voor provincie en gemeenten
- de werkbare samenhang tussen ge-
zondheidszorg en delen van maat-
schappelijke dienstverlening (bejaar-
denoorden. gezinszorg enz.)
- het beschikbaar komen van geld
door bezuinigingen op de tweedelijns-
gezondheidszorg (zoals ziekenhuizen)
voor de versterking van de eerste lijn.

Uit het gesprek die ochtend trok de
heer Korver de conclusie dat de be-
trokkenen bij het Integraal Invoe-
ringsproject Kennemerland graag
verder willen gaan op de ingeslagen
weg, maar niet meer voor de voeten
gelopen willen worden. De NRV zal bij
haar advisering over het concept met
voorbij gaan aan deze opmerkingen
uit Kennemerland, aldus de gedepu-
teerde.

Zandvoorts Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia,

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9 , Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 , Zandvoort
AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort
Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 , Zandvoort
Sig.mag. De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd m poedels en
terriërs
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

BANANEN
SOEZEN

iets aparts
bij: R. v.d. Werff
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

7 SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort
'Telefoon 15186

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTRE1NIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 14090/14764 (vraag demonstratie)

KOOP VERSER bij VAKMAN
SLAGERIJ
G. ZWINKELS
Haltestraat 30 - Zandvoort

' Tel. 12175

Joegoslavische specialiteit

Cevapcici s.0 gr 6,75
Peper steak soo gr. 7,95
Kruiden salami 100 gr. 2,45

Vlees-
salade
150 gr.

2,25

Paarde-
worst
500 gr.

6,25

Paarde-
biefstuk
250 gr.

6,25

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vri|bli|vend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING. ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

BKENDE
VRHUIZRS

A. J. v. d. Moolenstraat54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Geopend in Winkelcentrum-Noord

Haarmode Marjo Fijma

Speciale openingsaanbieding ff\
permanent van 77,50 nu voor 59,-

Woensdagmiddag
Speciaal voor de kinderen

Knippen 11,50
(ind. RANJA met een rietje)

's Maandags gesloten
Vrijdag tot 21.00 uur geopend

PASTEURSTRAAT 12 - ZANDVOORT

PROVINCIALE STUDIE-
TOELAGENREGELING
NOORD-HOLLAND
D Ook voor het studiejaar 1986-1987 is het mogelijk een studietoelage te

krijgen van de provincie Noord-Holland. Die studietoelage wordt toe-
gekend als gift of als combinatie van gift en renteloos voorschot.

Wie komt in aanmerking?
D Inwoners van Noord-Holland. Bij minderjarigen moeten de ouders of

verzorgers in Noord-Holland wonen. Het bruto-gezinsinkomen mag-
afhankelijk van de gezinssamenstelling - niet boven een bepaald
maximum uitkomen.
Voor welke opleidingen?

D Alle voorgezet onderwijs zoals lavo, mavo, havo, vwo, lbo, mbo en derge-
lijke. Verder parttime mondeling onderwijs (dag- en avondscholen voor
volwassenen, tweedekans onderwijs) en schriftelijke cursussen. Ook
particuliere beroepsopleidingen vallen onder de regeling.

D De regeling geldt niet voor lager onderwijs, hoger beroepsonderwijs en
universiteiten; ook niet voor de Open Universiteit.

Waar en wanneer aanvragen?
D Vóór l oktober 1986 moet een aanvraagformulier worden ingediend bij

Gedeputeerde Staten, Dreef 3, 2012 HR Haarlem.
D Dit formulier, een toelichting en een folder kunt u aanvragen bij de

afdeling studiekosten van de provinciale griffie, tel. 023- 163399
(tussen 14.00 en 16.00 uur).

D Aangeraden wordt ook bij het rijk een studietoelage aan te vragen. Daar-
voor kunt u schrijven naar het Ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen, Kempkensberg 4, 9722 TB Groningen. Ook zijn er veel
gemeenten die een studietoelageregeling hebben. Vraag informatie bij
het gemeentehuis.

provinciaal bestuur
van noord-hdlan

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

Hondenkapsalon ,,tLdt Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.

Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal

minder dan een maand
hypotheekrente en

verkoopt sneller want

Je huis
in de krant

brengt mensen
over de vloer.

En de makelaar weet van
wanten en kranten

Gevraagd PER DIRECT

NETTE DAME
voor de toiletten.

Strandpaviljoen 17. Tel. 17930

HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE

SNELKOOKPAN

adverteer in de krant

Een klein stuntje van

BOETIEK
20 % KORTING

OP ESPRIl
begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort

PERSCOMBINATIE N.V.
et Advertentiebedrijf van Perscombinatie N. V., uitgeefster van Het
Parool, Trouw, de Volkskrant en Weekmedia (de nieuws-en
huis-aan-huisbladen groep), is belast met alle activiteiten op de
adverten tiemarkt.

Binnen de afdeling van het Advertcntiebcdrijf, die zich voornamelijk bezighoudt
met de verkoop van advertentiemogelijkheden ten behoeve van de Weekmedia-
uitgaven in Amsterdam, bestaat een vacature voor een

ADVERTENTIE VERKOPER/-
STER BUITENDIENST

Standplaats Amsterdam.
De gemiddelde werkweek bedraagt 36 uur (=full-timc per l oktober 1986).

Voor deze afwisselende, zelfstandige functie gelden de volgende
functie-eisen:
« enige praktische ervaring, bij voorkeur als mediaverkoper; • klantgericht denken
en handelen; o opleiding op M.E.A.O.- en/of H. A. V.ö.-niveau en bereid vakgc-
richte cursussen te volgen;«in bezit van auto; • goede contactuele eigenschappen;»
leeftijd minimaal 23 jaar.

Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij de heer J. C. van der Willik,
verkoopleider, tel. 020-562.3073 of mevrouw L. Witmer, personeelfunctionaris,
tel. 020-562.2265.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan mevrouw L. Witmer,
personeelfunctionaris, Wibautstraat 148-150, 1091 GR Amsterdam, onder ver-
melding van LW/86.18.

De sollicitatietcrmijn sluit op 12 juli 1986.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de weck van 14-18 juli 1986.
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VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2 ,
Dagelijks inzenden

van goederen.
IN-en VERKOOP

Tevens verhuur
serviesgoed, tafels

en stoelen.
Inlichtingen

02507 -1 21 64
of1 3713

....PEDICURE....

JOSÉ LOOMAPi-
MOLENAAR
gedipl.
pedicure/manicure
Brederodestr. 18
tel. 13660
Beh. vlgs. afspraak.
Lid LOV.

DROGISTERIJ

voor

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

Big Mouse
Badhuisplein. Tel. 14128

Gevraagd:

krachten m/vr
tot 21 jaar, die ook
beschikbaar zijn in de
maanden sept. tot
plm. 15 okt.

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht
DROGISTERIJ
MOERENBORG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Oppas
gevraagd
voor de avonden

van 16.00-22.00 uur.

Leeftijd plm. 17 jaar.

Tel. 13431.

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oraniestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 23 27

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Op weg naar
RIJBEWIJS A

en B

met AUTO en

MOTOR-
fJIJSCHQGL

Frans v. Sprang
Voor informatie

tel. 02507-14946

huisStosiflisig
Echtpaar zonder

kind. zoekt voor 3
ochtenden p.w.

beslist nette hulp.

Moet zelfstandig
kunnen werken.

Inl.tel. 15185.

Pico Bello
Kerkplein 1, tel. 13737

Gevraagd:

krachten m/vr.
tot 21 jr die ook
beschikbaar zijn in de
maanden sept.
tot ± 15 okt.
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SISI CASSIS
ZWARTE BESSEN-

LIMONADE

LITERFLES
geenJMHTnu

BAVARIA
PILSENER
blik 0.33 liter
GEEN 2& MAARDOUWE

EGBERTS geenJBQTnu(extra
pittig) CRACKERS

pak 200 gram CAOLA
tandpastaKOFFIE
metfluoride,dus
tegen gaatjes
TUBEaSOml

snelfiltermaling
PAK 250 GRAM

VERSE WITTE
MINI PUNTJES
OFMINI
BOLLETJES

zak 10 stuks

BURTON'SUquorice AUsorts
teglisseAssortie/ ENGELSE

iakridskonfekt TJOLK
CHOCOLADE DRINKDOUWE EGBERTS geen ̂

SEl Ef»T ,tuLE^a
(aroma zilver) • PAGE TISSUE

ZAKDOEKJES
zacht-sterken
absorberend

geconcentreerde
SUPER CITRON

AFWAS-
MIDDEL
flacon 500 ml

GEEN f

JMT
MAAR

L,'. a 0.2 liter
snelfiltermaling
PAK 250 GRAM

voor knabbel-
kenners

LI L ACZOEK UIT:

• Nibbit Cocktail
• Nibbit Rings naturel
• Nibbit Rings paprika

EXTRA
GROTE
ZAK

MAGERE MELK
gesteriliseerd
dus houdbaar

LITERFLES
ANGLE
KNIE
KOUSJES
1007. polyamide
ÉÉN ,

K j

die gaan lang mee!

ZOEK UIT:
e penlite 4/1 \

GEEN

e monocel 2/1
«Engelse staaf 2/1

NICKY TISSUE
KEUKEN-
ROLLEN
gedessineerd
geen

DUBBELPAK

16 Maak uw eigen sigaret
PROFIL
FILTER HULZEN
pak 100 stuks

VAN HOUTEN
CHOCOLADE
REPEN
melk, puurof noot

NUTROMA
koffiemelk
in handige
kleine cups

WSLLSES SOEPENZOEK UIT:
e HAMBURGERS «BIEFBURGERS
0 MEXICAANSE BURGERS
«SHOARMA BURGERS
e UIEN BURGERS

zilverzakjes - zoek uit
kippe, groente of tomaten

PALMOLIVE
SHAMPOO

ZAKJES
VOOR

diverse soorten
zoals: iedere
dag of goudeenmalige

stunt- HUISVUILZAKKENVARKENSLAPJES
in vacuüm foliepak FAMILIEFLES

inhoud 400 ml met Komo keur- •" '~~
merkensluitstrips

PAK 20 stuks
& STUKS POPLA 3000

TOILET-
PAPIER

inhoud
samen 160 gram
GEEN 3.49 MAAR

IDEAALVOOR DE BARBECUE

GEMARINEERDE (diepvries)

KIP-
KLUBFJES
pakket 500 gram

voor
blond haaiRUNDERLAPJES

in vacuüm foliepak
pak
inhoud
samen 160 gram
GEEN 3 98 MAAR VIN DE FRANCE

GEKOOKTE HAM
dat smaakt altijd! BLANKE MAGEREBourgogne A.C.

PGEMAAKTEGRANDORDINAIRE
voorde kenner
een begrip!

BLIK
453
GRAM

FLES 0.7 LITER

geen
VRIESVERS
verser bestaat
niet'. f'; .,
Voor dezelfde • • ;
taart betaalt '

leverpastei

en
banketbakker
8 gulden

ZWANENBURG
Dennenlaan 19

ZANDVOORT
Burg. Engelbertsstraat 21

geen^TSTmaar

HOOFDDORP
Marktlaan 55

NIEUW VENNEP
Hoofdweg 1185
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De Belastingkamer van het Gerechtshof in Amsterdam heeft twee
.pmerkelijke uitspraken gedaan. In uitspraken op een tweetal
ei waarschriften van bewoners van Nieuw Unicum erkent de kamer
it een deel van de eigen bijdrage AWBZ ook feitelijk alsr

^buitengewone last kan worden,opgevoerd. Hierdoor is er sprake van
leen verminderde belastingaanslag of teruggave van reeds betaalde
jbelasting.

J Voor bewoners van Nieuw Unicum belangrijk genoeg om aan dit
feit een korte notitie te wijden die de titel kreeg 'De eigen bijdrage
AWBZ als buitengewone last'. "Want", zo stellen de samenstellers:
"Een en ander kan betekenen dat de wijziging van de eigen-
bijdrageregeling AWBZ inderdaad betekent dat het
besparingsmotief is losgelaten als grondslag voor de berekening van
de eigen bijdrage. (En dus ook de koppeling met de zakgeldregeling
van de ABW)".

Opmerkelijke uitspraak Amsterdams Gerechtshof

Notitie van bewoners Nieuw Unicum :
'Eigen bijdrage als buitengewone last'

Een tweede betekenis welke aan de
uitspraken kan worden gehecht is dat
itt zeer zeker mogelijk is om de eigen
bijdrage te individualiseren. Dit laat-
5 e bijvoorbeeld in het licht van de
deelname aan het maatschappelijk
•erkeer. Volgens de heer J.Wolzak,

stafmedewerker algemene zaken van
de bewonersgemeenschap is dit dis-
cussiepunt tot nu toe steeds door de
Ziekenfondsraad, de staatssecretaris
an WVC en een deel van de Tweede

Kamer opzettelijk opzij geschoven.

' "De vraag kan nu gesteld worden of,
als een deel van de eigen bijdrage fis-
;aal wordt geaccepteerd als een indivi-
duele buitengewone last, hetzelfde
irincipe niet kan gelden voor de bere-
cening van de eigen bijdrage", aldus de
>amenstellers.

Veranderde regeling
Met de wijziging van de eigen bijdra-

geregeling AWBZ in 1983 is er sprake
an twee fundamentele veranderin-
;en. Ten eerste is de schijn van een
ergoeding voor de besparingen met

betrekking tot het levensonderhoud
door het verblijf in een inrichting los-
gelaten, ten tweede werd duidelijk ge-
teld dat de Minister de bijdrage af-
lankeüjk wilde maken van het inko-
men. Dit laatste om vermogensvor-
ming tegen te gaan. Het oorspronkelij-

plan van de overheid om de eigen
bijdrage aan een maximum te binden
an f. 2700,- per maand werd door de

Tweede Kamer gewijzigd in een maxi-
mum van f. 1350,- per maand.

Tot nu toe werd de eigen bijdrage
AWBZ, welke fiscaal in zijn totaal

wordt aangemerkt als buitengewone
last, gezien als een vergoeding voor de
besparingen welke door het verblijf in
een inrichting werden verkregen. De
inrichting zorgt immers voor onder-
dak, voedsel, medische begeleiding en
dergelijke. Eveneens tot nu toe werd
elke poging tot een reèele aftrek van
een deel van deze buitengewone last
afgewezen op grond van gerechtelijke
uitspraken. (De laatste was op l de-
cember 1982 door de Hoge Raad). Door
de Hoge Raad werd aangevoerd dat de
belanghebbende onvoldoende had
aangetoond dat de besparingen min-
der waren dan het hof had vastgesteld.
Deze werden door het hof bepaald op
een bedrag minstens vergelijkbaar
met de eigen-bijdrage AWBZ.

Uitspraak Belastingkamer
Nu blijkt deze uitspraak van de

Hoge Raad gedaan in december 1982
opeens niet meer die importantie te
hebben, omdat de Belastingkamer van
het Hoge Gerechtshof in Amsterdam
twee opmerkelijke uitspraken heeft
gedaan.

In 1983 hebben twee inwoners van
Zandvoort, bewoners van Nieuw Uni-
cum, een deel van de eigen bijdrage
AWBZ als buitengewone last opge-
voerd (Een aftrekpost van het inko-
men). Zij hebben zelf aangegeven wel-
ke besparingen zij verkregen door het
verblijf in een instelling.

Deze zijn onder andere: f. 3636,- ka-
merhuur, incl.energiekosten en voor-
zieningen. Een bedrag van f. 2503,--
voor voeding (1/200 deel van de voe-
dingskosten van Nieuw Unicum) en

• In Nieuw Unicum zijn de uitspraken van de Belastingkamer van het Hoger Gerechtshof in Amsterdam met vreugde
ontvangen.
f. 393,- voor bewassing en geneeskun-
dige voorzieningen. De belastingin-
specteur wees deze bezwaren af en
hield zich aan de richtlijnen dat de
besparingen tenminste gelijk waren
aan de hoogte van de AWBZ. De belas-
tingkamer echter kwam tot een geheel
andere conclusie.

Zo werden de woonlasten op beide
bezwaarschriften anders beoordeeld.
In het eerste geval oordeelde de belas-

tingkamer dat de bewoner ervan uit
moet gaan dat hij, als hij niet gehandi-
capt zou zijn geweest, woonlasten zou
hebben gehad welke passen bij zijn
omstandigheden en inkomen. In de
andere uitspraak maakte de kamer
een eigen schatting van de kosten van
kamerbewoning welke hoger uit
kwam dan de schatting op basis van de
richtlijnen van het Ministerie van
VROM. Ook is er een verschil in de
voedingsberekening. Werd in het eer-

ste geval de berekening geaccepteerd;
in het tweede geval kwam de belas-
tingkamer tot een schatting welke ver
boven de eerste uitspraak uitgaat.

Door de samenstellers van de notitie
wordt gezegd dat "Deze zaak opnieuw
bekeken zal moeten worden. Dit om-
dat de uitgaven voor voeding op zich
voor een bewoner van Nieuw Unicum
wél hoger zijn dan de kosten die door
Nieuw Unicum per inwoner worden

gemaakt. In de meeste gevallen wordt
bijgekocht, maar dat meerdere moet
dan ook door de bewoner zelf worden
aangeschaft, aangeschaft uit het m-
komen (zakgeld) dat de bewoner over
houdt na aftrek van de eigen bijdra-
ge".

De bewassing en geneeskundige kos-
ten geeft tussen de twee uitspraken
eveneens een verschil te zien. In geval
A luidt de uitspraak f. 10.563,- m het
tweede komt men tot een bedrag van
f. 12.600,-.

Commentaar
In een commentaar stellen de sa-

menstellers van de notitie dat wan-
neer de besparingen door de Belas-
tingkamer worden gezien m het licht
van de uitgaven welke iemand zou
hebben gehad als hij/zij niet gehandi-
capt zou zijn geweest, de eerste uit-
spraak de meest logische is. "De twee-
de uitspraak gaat mank aan hetzelfde
euvel waaraan vele voorgaande uit-
spraken mank gaan, omdat deze nog
teveel uitgaat van subjectieve oorde-
len en schattingen", wordt door hen
gesteld.

"De eerste uitspraak", volgens de sa-
menstellers, "is in belangrijke mate
gestoeld op het onderzoek van het
Centraal Bureau voor Statistiek naar
het inkomensafhankelijk verbruik
van huishoudens. Dit geeft de gele-
genheid om de vergelijking met de
vergelijkbare niet-gehandicapte ob-
jectief in te vullen". De uitspraken van
de Belastingkamer van het Hoger Ge-
rechtshof in Amsterdam zijn in Nieuw
Unicum met vreugde begroet, want
gezien in dit licht kunnen bewoners
van Nieuw Unicum in de toekomst een
deel van de eigen bijdrage AWBZ in
hun belastingaangifte als 'buitenge-
wone last' aanmerken.

Studiekosten
aanvragen

ZANDVOORT - Ook voor het stu-
diejaar 1986-1987 is het voor inwoners
van de provincie Noord-Holland mo-
gelijk een studietoelage aan te vragen
bij het provinciaal bestuur. De bijdra-
ge wordt gegeven als gift of als rente-
loos voorschot.

De bedoeling van de regeling is om
ouders met studerende kinderen in
staat te stellen de studie te bekostigen.
Vooral mensen met een laag inkomen
kunnen voor de regeling in aanmer-
king komen. De hoogte van de bijdrage
is afhankelijk van de studiekosten en
van het bruto-gezmsinkomen.

De studiekostenregeling is bedoeld
voor inwoners van de provincie die een
opleiding volgen aan dag- of avond-
scholen voor voortgezet onderwijs.
Daaronder vallen ook de zg. particu-
liere opleidingen en tweedekans-on-
derwijs.

Voor het volgen van de lagere school,
het hoger beroepsonderwijs en univer-
sitaire opleidingen geeft de provincie
geen bijdrage.

Mensen die een studietoelage willen
aanvragen, kunnen hiervoor een aan-
vraagformulier met folder en toelich-
ting aanvragen bij de afdeling Studie-
kosten van de provincie Noord-Hol-
land, tel. 023-169933 (tussen 14.00 en
16.00 uur).

Succes voor koor
in de hoofdstad

ZANDVOORT - In een zonovergo-
ten Vondelpark heeft het Zandvoorts
Mannenkoor vorige week een geslaagd
concert gegeven. Vijfenveertig Zand-
voorters, koorleden en supporters heb-
ben ongeveer driehonderd hoofdstede-
lingen ruim anderhalf uur luisterge-
not geschonken. Uitgevoerd werd en-
kele delen uit het laatst gehouden con-
cert en een speciaal voor het
Amsterdamse publiek ingestudeerde
potpourri van bekende liedjes. Het pu-
bliek was bijzonder enthousiast en
bracht de Zandvoorters een staande
ovatie.

STUIFZAND
• Een lange hete somer lijkt het te
gaan worden, een lange hete
somer waar, eeker in Zandvoort,
al zeker zo'n tien jaar naar werd
verlangd.
Een lange hete somer betekent in
een badplaats, en seker in
Zandvoort, veel toeristen die
verkoeling zoeken aan zee en in de
avonduren ook in het dorp, wat
dan weer volle terrassen tot in de
late uurtjes tot gevolg heeft, want
niemand heeft veel zin in die
warme slaapkamer.
• Dan bestaat er in Zandvoort een
plein, een evenementenplein,
volgens de omwonenden 'de
miskleun van de eeuw' van het
dorpsbestuur, want het drukke
Gasthuisplein waar nimmer een
parkeerplaats over was, en hinder
werd ondervonden door
omwonenden van geparkeerde
auto's op de stoep, verviel na de
renovatie door het dorpsbestuur

tot een dorsplein met een lieflijke
boom, en gezapige rust.
• Evenementen waren ver te
zoeken, behalve drie keer per jaar,
de monsterkeuring in de week van
het paard, een vismaaltijd van De
Wurf en het jazz festival. Zegge en
schrijven vijf dagen (net zoveel als
de GP bij nader inzien). De
monsterkeuring en de vismaaltijd
waren de laatste jaren verregende
toestanden en omwonenden
klaagden nog harder. De
ondernemers verdienden geen
droog brood meer, zo rustig als het
nu was, de ontevreden woorden
"Het lijkt wel een mortuarium,
zelfs de bomen gaan dood' werden
gevleugelde woorden die zelfs de
landelijke pers haalden.
• In 1986 echter werd een
etablissement, dat ter ziele was
gegaan, opgekocht, verbouwd en
nieuw leven ingeblazen. Er kwam
een discotheek en een terrasje dat
op mooie dagen zelfs een keer
werd uitgebreid tot op het
Raadhuisplein. Goed dat ging te
ver, maar de stoeltjes en tafeltjes
werden tot aan de overkant op het
Gasthuisplein gezet. Een groot
aantal omwonenden vond het een
hele verbetering, doch... een ander
aantal niet. Deze hebben nu een
brief op poten geschreven naar
het dorpsbestuur over
geluidoverlast, hinder van
terrassen etc.etc. Die brief
arriveert dan juist op het moment

dat het eindelijk, eindelijk zomer
is, en de betrokken exploitant een
proefperiode krijgt zijn terrassen
uit te breiden, mits de
omwonenden daarvan geen
'hinder ondervinden.
• Aan het gemeentebestuur nu de
taak een wijs Salomons' oordeel
uit te spreken, want immers eerst
klagen dat het plein doods is en
nu dat het te levendig is, waar ligt
dan de gulden middenweg, en
waar blijft die als straks Hotel
Zomerlust tegen de vlakte gaat en
de beloof de futuristische
toeristische attractie is
gerealiseerd?

• Ook Tobber zit tiet niet zo zitten
en dat heeft niets te maken met de
warmte maar alles met voetbal.
"Ik ben blij dat het afgelopen is,
dat wereldkampioenschap",
verzucht hij tevreden. "Ik heb wel
niet zo vaak gekeken, maar wat ik
gezien heb doet mij niet verlangen
naar meer. Spelers werden op de
hielen getrapt, pootje gelicht,
gehaakt, onderuit gehaald en weet
ik veel. Ik snap nu dat je dat vrij
regelmatig ongestoord kunt doen.
Het risico is een gele kaart en af en
toe trekken ze rood en dan moet je
het veld uit. Dan heb je het erg
bont gemaakt, jammer, jammer
dat kaarten trekken niet in de
raadszaal kan. Had daar een
scheidsrechter het de afgelopen
jaren vreselijk druk meegehad.

Jammer ook dat het nu nog steeds
niet kan, want de laatste
raadsvergadering had ik een
kaart getrokken, misschien wel
een rode".

• Benieuwd informeerden wij wie
dan wel een rode kaart had
verdiend. Hij trok een
pruimemondje en sprak: "De
dorpspenningmeester krijgt geel
omdat hij te laat een brief
verzendt naar De Wurf waardoor
er nu geenfolkloremanifestatie
komt op het Gasthuisplein, en een
tweede gele omdat ik vind, als je
in zo'n mooie fluwelen stoel zit, je
het niet kunt maken tegen een
'gewoon' raadslid te zeggen "Dat
de toonzetting van Uw brieven de
laatste jaren van flitsend en
ludiek, veranderd is in
denigrerend en arrogant", kijk
dat kun je misschien voor jezelf
constateren, maar je bent nu
eenmaal geen leraar Nederlands
die een opstel beoordeeld, maar
een wethouder die een brief
ontvangt en dat is een groot
verschil. Bovendien kun je zo'n
opmerking niet maken zonder
denigrerend en arrogant over te
komen, dus een gele kaart," sprak
hij resoluut.
• Wij hebben Tobber alleen
gelaten met zijn rode, gele en
groene kaarten. Dit was het dan,
de krant is klaar tot volgende
week...».

WEEKENDDENSTEN
Weekend: 5 - 6 juli
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW

fNOORD: tel. 19507.
tin verband met vakantie Adé Scipio
iBlürne t/m 20 juli: arts Bart van Ber-
gen.

HUISARTSENPRAKTIJK G.JJ. Mol
/ P.C.F. Paardekopen
Voor dienstdoende arts: tel
15600/15091.

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A.Mulder, tel: 13185

WIJKVERPLEGING: Voor informa-
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tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 Of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

Dit jaar is Rekreade, met tal
van activiteiten voor de jeugd
weer in Zandvoort aanwezig.
Begonnen wordt aanstaande
zondag met de poppenkast-
voorstellingen van Kizsëbiz en
Kissebientje.
Om 18.30 uur in het Winkel-
centrum Nieuw Noord
Om 19.15 uur op het Jan Snij-
erplein in het Centrum
Op maandag 7 juli gaan dan de
deuren van het Jeugdhuis ach-
ter de Hervormde Kerk wiido-
pen om de kinderen te ontvan-
gen. De kinderen uit Nieuw
Noord kunnen naar 't Stekkie
in de Fahrenheitstraat.
De tijden dat de jeugd terecht
kan sijn van: 10.00-12.00 uur
en 15.00-17.00 uur
In het Centrum (dus in het
Jeugdhuis) wordt deze eerste
week met 'De Pantoffelheld op
Safari' gegaan, terwijl in 't
Stekkie wordt uitgesocht wie er
op de Bibelébonse berg woont.
Er sullen veel spannende spel-
letjes worden gespeeld, avontu-
ren beleefd en wordt een speur-
tocht gehouden en veel geknut-
seld. Kortom bij Rekreade kun-
nen de kinderen sich niet ver-
velen.
Op dinsdag: 8 juli wordt vanaf
het Jan Snijerplein een vos-
senjacht gehouden.
Wie meer wil weten over Rekre-
ade kan altijd even naar het
Jeugdhuis of 't Stekkie gegaan,
daar liggen de programma's.
Bovendien sijn Tanja, Susan,
Martin, Kay, Joke, Jan, Nel,
Siepke, Joke, Jacqueline, Bas
en Marianne vanaf volgende
week maandag graag bereid de
kinderen alles te vertellen over
de activiteiten die sullen wor-
den gehouden.

KERKDIENSTEN
Weekend: 5 - 6 juli

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: de heer J. Lasthuis-
.Zandvoort
Crèche aanwezig.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: Kand. A.P. de
Graaf, Umuiden
Kindernevendienst en crèche.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
Geen diensten in de periode 6 juli/ 3
augustus.
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met orgel
en samenzang
Celebrant: J.v.d.Meer, Thema: Het
Rijk Gods is nabij
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 10.30 uur: Morgendienst, ds.
C.Holleman (H.A.)

19.00 uur: Avonddienst, ds. C.Jolle-
man (H.A.)
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond.

BURGERLIJKE STAND
Periode 24 - 30 juni 1986
Geboren
Daphne, dochter van: Barmentlo
Hendrik A en Van Veenendaal, Petro-
nella E.M.
Ondertrouwd
Foppen, Arthur en Paap, Marijke Wil-
helmina
Kok, Jacobus Johannes en Van der
Vliet, Johanna Maria
Kraaijenoord, Albert en Peursem, Ot-
tolina Josima
Kriege, Adrianus Maria en Van der
Mije, Helene Gesine
Strengs, Ronald en Gaus, Lilian Lu-
cienne Jacqueline
Gehuwd
Meenhorst Frederik en Van der Harst
Jacoba Cornelia
Van der Zeijs, Wilhelmus C en Hor-
tensius, Jacqueline Kay

Overleden
Schaap, geb. Smektala, Michaeline
oud 82 jaar
Vroom Jacobus Leonardus, oud 61
jaar
Huizing; geb. Jansen, Hilligien oud 92
jaar

Z'voortse vrouwen zingen
de sterren van de hemel

Het eerste concert in de Hervormde Kerk.

ZANDVOORT - Vrijdagavond
27 juni gaf het Zandvoorts Vrou-
wenkoor in de Hervormde Kerk
het eerste concert in het dorp. De
leiding was in handen van Dico
van Putten, die tevens depianobe-
geleiding voor zijn rekening nam.
Het publiek was in groten getale
opgekomen om getuige te zijn van
het eerste officiële concert van dit
koor en de kerkzaal was dan ook
bomvol. Het programma was met
zorg samengesteld en bestond uit
13 werken vóór en 15 na de pauze.

Van de licht klassieke werken, welke
vóór de pauze werden gezongen gaf
het koor in het bijzonder van „Cecide-
runt" van Telemann een fraaie vertol-
kmg. Ook de soliste Trudi Vlieland
zong met zuivere stem tesamen met
het koor Mozarts „Sehnsucht nach
dem Frühling". Voorts alle waarde-
ring voor het dubbelkwartet in het
Franse volksliedje „Maman, dites-
moi" ondanks het feit dat de zuiver-
heid een enkele keer verstek liet gaan.
Maar dubbelkwartet zingen is geen
eenvoudige zaak.

Het programma na de pauze had
een lichter karakter en bestond voor
een goed deel uit een aantal populaire
Engelstalige songs. Voor dit deel van
het programma werd aan de pianobe-

De aanmoediging van de mannen.

geleiding toegevoegd Leon Kemper,
gitaar en Ton Boers, percussie. Het
door het koor uitstekend gezongen
„Woman in love" bleek door de toe-
hoorders wel bijzonder te worden gea-
precieerd. Naarmate de temperatuur
in de kerk toenam, steeg ook het en-
thousiasme van het publiek, dat zijn
bijval niet onder stoelen of (kerk)ban-
ken stak. Het werd hierbij aange-
vuurd door de leden van het Zand-
voorts Mannenkoor, dat zich op het
balkon hadden genesteld en reeds bij
de aanvang van het concert een doek
ontrolde met de tekst „Succes meiden -
Zandvoorts Mannenkoor".

Sandra Seitz, die een voortreffelijke
vertolking gaf van „Fallmg in love
again" kreeg een dusdanig ovationeel
applaus dat onder meeklappen van

foto s BERLOTT

zaal en koor een gedeelte moest wor-
den herhaald. Het programma eindig-
de met een door het koor fraai gezon-
gen „Thank you for the music" waar-
na uit het enthousiaste applaus bleek
hoezeer het publiek dit concert op
prijs heeft gesteld.

Ter afsluiting werd door koor en pu-
bliek op plechtige wijze het Zandvoort-
se volkslied gezongen, waarna men
aannam dat dit concert was beëindigd.
Er was echter nog een verrassing in
petto want plotseling klonk, gezongen
door vrouwen én mannenkoor het be-
kende Slavenkoor uit „Nabucco". Het
was wel bijzonder imponerend het
mannenkoor vanaf het balkon en het
vrouwenkoor in het front van de kerk
„Va pensiero" te horen zingen. Dit slot
behoorde ongetwijfeld tct een van de
hoogtepunten van de avond.

Het Zandvoorts Vrouwenkoor, dat
inmiddels 90 leden telt en nog geen
jaar geleden werd opgericht, zal muzi-
kaal gesproken nog wat moeten groei-
en doch het heeft in zijn korte bestaan
reeds een uitgebreid repertoire mge-
studeerd en met dit concert een uitste-
kend debuut gemaakt.

Alle lof voor Dico van Putten, die als
dirigent en begeleider zijn taak uit-
sluitend heeft verricht. Ongetwijfeld
zullen velen uitzien naar de volgende
uitvoering.

W. Berlott

ZAKELIJK BEKEKEN
Voetcorrectie bij Herman Harms

Op dinsdag 8 juli komen er voetspe-
cialisten van de Fam. Pussgold naar
Zandvoort, die in Herman Harm's
Shoe Bizz aan de Grote Krocht gratis
advies zullen verlenen over voetcor-
recties. Er wordt een blauwdruk ge-
maakt van de voetafdruk van de be-
zoeker en naar aanleiding hiervan
wordt een advies gegeven. Door de
Fam. Fussgold wordt een vibrion veer
in de handel gebracht en door Her-
mans Harm's Shoe Bizz verkocht, die
een Zweedse ontdekking is.

Via Duitsland en Amerika bereikte
de vinding ons land, waar deze 3 jaar

geleden geïntroduceerd werd en sinds
2 jaar al veel opgang heeft gemaakt. In
de Vibrion-veer is de steunende en de
verende werking van een gezonde voet
exact nagebootst. Zij corrigeert de
voetstand, egaliseert voetdeformatie -
de pijn wordt daardoor afgebouwd - en
helpt tevens de spieren weer hun
functie te vervullen. Daardoor is het
een actieve correctie, in tegenstelling
tot de klassieke steunzool die passief is.

De voet kan zich natuurlijk afrollen.
Schokken worden zonder pijn opge-
vangen en het totale lichaamsgewicht
wordt verdeeld.

Naast het verende effect dat afge-
stemd wordt op de voet en het li-
chaamsgewicht heeft de correctie ook
een masserende werking. De totale
voetvlakte wordt gemasseerd, wat een
goede doorbloeding bevordert.

Vooral voor dames is de Vibrion-
veer extra goed nieuws. In tegenstel-
ling tot de gewone steunzool kan de
Vibrion-veer in veel normale schoe-
nen gedragen worden. De veer is ver-
vaardigd van een speciale staallege-
ring. Zij is licht en smal en wordt in
het dragen als erg prettig er\aren
Zelfs in open schoentjes kan zy gedra-
gen worden, en niemand die het ziet

Wel wordt een gewenningsperiode
aangeraden, waarin het dragen gelei
delijk aan wordt opgebouwd.
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UITLAAT? LIEVER 100% LEVENSDUUR
DAN 50% KORTING! ^

Met het kopen van
een uitlaai op uitsluitend

korting bent u meestal niet
goedkoper uit. Onze uitlaten zijn ori-

'gineel en een vol jaar gegarandeerd.
Ze passen perfect, worden volgens labrieksvoorschriit gemonteerd
en gaan gewoon een stuk langer mee (o.a. door speciale nikkel-
coating). Zodat u niet alleen bij de aankoop, maar ook nog najaren
geld bespaart. En 'n lagere prijs voor 't echte vakwerk
vindt u nergens. Golf uitlaatdemper tot bouwjaar augus- r i yin
tus 1983 inclusief montage v.a. r l*f j}"

Set_origine]e
ruitewisserbladen.

Derby, Audi 50, Golfen
Jetta met gratis montage l'31,95.

Neem geen
risico,
neem ori-

gineleVolks-
wagen en Audi remblokken.
Voor Polo, Golf, Jetta en Passat,
inclusief montage v.a. f92,50.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-14565

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP

PERSCOMBINATIE N.V.
et Advertentiebedrtif van Perscombinatie N. V., uitoeefster van Het
Parool, Trouw, de Volkskrant en Weekmedia (de nieuws-en
huis-aan-huisbladen groep), is belast met alle activiteiten op de
advertentiemarkt.

De afdeling Special Verkoop is verantwoordelijk voor de verkoop van adverten-
tiemogelijkneden van o.a. Parool Sport, Parool Uit en Thuis, Parool T.V. en
Weekmedia. Binnen deze afdeling is op korte termijn plaats voor een

ADVERTENTIE-VERKOPER/STER
BUITENDIENST

De full-time werkweek bedraagt 36 uur met ingang van l oktober 1986.

Voor deze zelfstandige, afwisselende functie gelden de volgende eisen:

• klantgericht denken en handelen; • praktische ervaring als mediaverkoper;
• kennis van de moderne mediatechnieken en in staat deze commercieel te ver-
talen; • een opleiding op minimaal M.E.A.O.-C.E. of H.A.V.O.-niveau, aange-
vuld met basiscursus Reclame en Mediaplanning; • rijbewijs B.E.; • goede con-
tactuele eigenschappen; • leeftijd minimaal 25 jaar.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer G. van Vrees-
wijk, verkoopleider van de afdeling Special Verkoop, tel. 020-562.2254.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan mevrouw L. Witmer, per-
soneelfunctionaris, Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, onder vermelding
van LW/86.17.

De sollicitatietermijn sluit op 25 juli 1986.

De specialist
in al uw

bloemwerken

„Waar is je vader"?

Even een bloemetje
halen bij

BLOEMEIMHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

•i Tel. 1 20 60

PELLEBOERS
WEERUJN

06 - 91091091
Dagelijks 3x vernieuwd rond 7.30,
12.30 en 19 00 uur over 16 lijnen.

Actuele informatie op bandje van
een minuut. Noteert u het nummer
m uw agenda of telefoonlijst.

Een minuut 50 cent.

m m

'PARADE.1

1)KM/

S<VrJ

CLAERUN
JONGE

JENEVER
geen J&35 maar:

DE KUYPER
VIEUX

HELE LITER
geen JJMÜT maar:

CAMPARI
BITTER

geen Jft95 maar:

SANDEMAN
SHERRY

medium of seco
geen J^95 maar:

ASSOI

.

V

ORIGINELE
FLESSENKOELER

geen

maar:

SCHE1MK-
KURK

geen
2-Zti
maar:

LONG
DRINK-
GLAS
geen
>r
maar:

ZOMERWIJN UIT
DE ELZAS

EDELZWICKER
de beroemde vriendeli/ke
zachtaardige fr/sse
Elz3Swi[n

HELE
LITER
BIJONS

U n).

PER DOOS a 6 flessen
NOG VOORDELIGER 39.95

MÜMftiV

FiSCHERMAN
BEREICHNIERSTEIN

TROCKEN
heerlifkc <troye Niersteiner
niet oen vol jromj en een
kr.irhtig bouquet, tntgebj
IJIH eerde Fruii/ge sntjjk
De idejle droge tjïelycnoot
bij iIHf' soorten vis en zee
l banket, mjctr ook een buiten
gewoon wi/n aperitief

van 7. 50 voor_

vV]
'MAAK uw KEUZE

HET
SCHEELT
TE VEEL!

t CURACAO)
S. BLUE ,

M AAK EENS

Exotische cocktails
MALIBU

Tropical coconut-
LIKEUR

tlt'rt'id rnt't kukuviout
en .Ami in ,j Rurn

MIX EENSMET
CHOCOLADEMELK of

i i l i ' l ANANASSAP

KIBOWI
KIWI

LIKEUR
1/t'rrjSAfw/ fru,

door r\otisrho A/iv/ 5
Drink 't pinir met i/s

of gpmixed

BOOTZ
BLUE

CURACAO

GRATIS
Nd RIJ Ft Kt t LFb

{ /r f tl PA K APPELStENTJE

LAMBRUSCO PRIMA DONNA
PER FLES 3.98 NU BIJ AANKOOP /*DATIC
VAN 5 FLESSEN: 1 FLES LAMBRUSCO bianco UUMI IO

DRAAGKARTON
Inhoud 5 flessen
Lambrusco rood en
1 fles Lambrusco wit

SAMEN

HANDIG VOOR ONDERWEG

JAFFA
SINAS-UP
of CO L A
blik33cL

ONEWAY

BEST PILS a 25 cl

FLESJES
VOOR

ONEWAY

AMSTEL PILS ,25e!

FLESJES
VOOR

VOOR
(dat is nog geen 3.- per fles)

".'•K-

ERVEN
DE J^
KOP
HELE^

HfcV-E L» > C*J

HOLLANDSE

(vrelil nuit/bi] supirmnktcn van Dirk vin den Broek. Bis van der Heijden. Oijros in Dicksonl. l Amsterdam Mieuwpoortitrait, Lijnbaansgracht. Slotetkade.
Oelllandplein. Osdorpplem. Lambertus Zijlplem Plein '40 '45, Motorkade. Kamperloeliewej. Kastelensttaat i Zwanenburg l Hoofddorp • Nieuw Vennep
l Zandvoort l Volendam l Hilversum l Katwijk aan Zee l Sasjenheim l Hillegom l Noordwi|k l Leiden l Noordwi|kerhout l Oude Wetering l Sprjkemsse
9 Dordrecht l Slitdrecht l Bolnes l Ridderkerk l PapendrecNt i Vlatrdmgen » Schiedam l Rotterdam Overschie. G.J Mulderflraat en Alemnderpolder
(zie voor luisle adressen de Gouden Gids)
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EJTUTI
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR

1. De eengezinswoning + daarbij behorende garage

A. J. V.D. MOOLENSTRAAT 78
+ GARAGE 78 A
Huur woning ƒ438,25 per maand
Huur garage ƒ 56,80 per maand
Woning bestaat uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en
berging, tuin en zolder.

2. De eengezinswoning + daarbij behorende garage

DR. J. P. THIJSSEWEG 2 + GARAGE 2 A
Huur woning ƒ503,85 per maand
Huur garage ƒ 56,80 per maand
Woning bestaat uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v.,
berging, tuin en zolder.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verle-
nen voor deze woningen slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- twee-persoonshuishoudens

3. De flatwoning

LORENTZSTRAAT 104
Huur ƒ 692,25 per maand

4. De flatwoning

LORENTZSTRAAT 175
Huur ƒ 692,25 per maand

5. De flatwoning

LORENTZSTRAAT 337
Huur ƒ 681,60 per maand

6. De flatwoning

LORENTZSTRAAT 177
Huur ƒ 692,25 per maand
Bovengenoemde flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3
slaapkamers, douche, c.v., lift en berging.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verle-
nen voor deze woningen slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- twee-persoonshuishoudens

7. De Berging

KEESOMSTRAAT 29-1-A
(oppervlakte plm. 5 m2)
Huur ƒ20,00 per maand
De huurders van de woningen Keesornstraat 149 t/m 271 hebben
voorrang bij de toewijzing. De toewijzing zal geschieden in vol-
gorde. van het lidmaatschapsnummer.

8. De garage
FLEMINGSTRAAT G
Huur ƒ78,80 per maand
De huurders van de woningen Flemingstraat 242 t/m 340 hebben
voorrang bij de toewijzing. De toewijzing zal geschieden in vol-
gorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de
huurovereenkomst dient de nieuwe huurder de op zijn/haar naam
gestelde kentekenbewijzen deel 1,2 en 3 alsmede het rijbewijs te
tonen.

9. De garage

KEESOMSTRAAT 55 A
Huur ƒ 60,00 per maand
De huurders van de woningen Keesomstraat 149 t/m 271 hebben
voorrang bij de toewijzing. De toewijzing zal geschieden in vol-
gorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de
huurovereenkomst dient de nieuwe huurder de op zijn/haar naam
gestelde kentekenbewijzen deel 1,2 en 3 alsmede het rijbewijs te
tonen.

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 8 juli 1986 vóór 7
uur 's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstel-
ling heeft voor meerdere woningen en/of garages kan men dat
kenbaar maken in één brief; het is niet nodig voor ieder object
een aparte brief te schrijven. U dient de woningen/garages in
volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u depone-
ren in de brievenbus van het kantoor op het adres Thomsons-
traat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoor-
deling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE toewijzing zal
eerst op vrijdag 11 juli a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan
het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de
vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapjaren
voor het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd
op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk

puntensysteem echter minus het aantal punten dat u
scoort voor het onderdeel: „duur van inschrijving bij de
gemeente Zandvoort".

RUILRUBRIEK JULI 1986

1. AANGEBODEN: De flatwoning
FLEMINGSTRAAT (begane grond)
Huur ƒ 654,25 per maand (incl. stookkosten)
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
tuin op het zuiden, douche, c.v., berging, toilet
en keuken.

GEVRAAGD: Eengezinswoning
2. AANGEBODEN: De flatwoning

BREDERODESTRAAT 1-
Huur ƒ575,00 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
c.v., douche, berging en fietsenhok.

GEVRAAGD: Woonruimte in centrum
3. AANGEBODEN:

GEVRAAGD:

De flatwoning
MR. TROELSTRASTRAAT 62-
Huur ƒ 390,45 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, dou-
che, berging en c.v.
Eengezinswoning

4. AANGEBODEN: Eengezinswoning
K. ONNESSTRAAT (nieuw Noord)
Huur ƒ701,20 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
zolder, c.v., schuur, tuin op het zuiden en dub-
bele beglazing.

GEVRAAGD: Kleinere eengezinswoning
5. AANGEBODEN: De flatwoning

CELSIUSSTRAAT
Huur ƒ494,75 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, grote keuken en c.v.

GEVRAAGD: Woning in centrum, minimaal 3 kamers.
Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij
het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1. Woningruil
geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Hierin staat o.a.
dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt
en men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op het, op 't moment van verhui-
zing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schrifte-
lijk reageren tot het einde van deze maand.
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Kortebaandraverij
daverend succes

ZANDVOORT - De kortebaan-
raverij van afgelopen maandag
as een enorm succes. In totaal
wamen er enkele duizenden
ensen om de wedstrijden met

^prominenten als Jan Wagenaar,,
Bouwhuis en „Aadje" Pools te be-
ï|djken. De totaalinzet bij de totali-
'sator bedroeg bijna dertigduizend
^ulden. De honderden toeschou-
Evers die aan de weddenschappen
[liadden. meegedaan, vertoefden '
van vroeg in de middag tot onge-
veer acht uur 's avonds in de Zee-
[Jtraat. Daar was op gerekend.
prank en eten waren volop op
straat te krijgen. Het weer was
Schitterend, kortom, deze middag

niet meer stuk.

Negenenveertig combinaties had-
den zich aangemeld voor deze draverij.
Maandagochtend om acht uur werden
door de Nederlandse Draf- en Ren-
sportvereniging de lotingen verricht,
omdat maar dertig paarden aan de
races mee mochten doen. Dit betekent
dat eigenaren en rijders pas 's morgens
tveten of men 's middags aan de wed-
ktrijd deelneemt, hetgeen een handi-
cap is omdat velen van ver weg moeten
'komen. Dat geldt ook voor hun sup-
porters en medwerkers. Wat makkelij-
ker was het voor de Zandvoortse verte-
Igenwoordiging in deze races. Voor ei-
[genaar Gerard Hauber reed de vijfja-
rige ruin Yorki Helvetia, met Van
Dooyeweerd op de sulky. Helaas moest
'deze combinatie al in de eerste omloop
lApearing Star, een driejarige merrie,
met de ervaren rijder Bouwhuis voor
laten gaan.

Ruud Pools, met het paar Ylona D.,
:n vijfjarige merrie van Joop van

JDam, werd door pech achtervolgd. De
pparatuur waarmee het startsignaal

wordt gegeven raakte defect op het
moment dat Pools zich bij de start had
aangemeld. Het moment van vertrek
moest een half uur worden uitgesteld,
hetgeen veel vergt van de zenuwen
van pikeur en paard. In deze draverij
moest Ruud Pools in de eerste omloop
uitkomen tegen zijn broer Aad. Ook
dit zou achteraf als een pechfactor ge-
zien kunnen worden. De twee broers
strijden al jaren tegen elkaar zonder
de ander een duimbreed toe te geven.
In het gedrang voor de start steigerde
het paard van Aad en kwam met de
voorbenen op Ruuds rug terecht.
Ruud raakte geblesseerd en de sulky
ontzet. Later werd de rit alsnog verre-

{ clen. Aad Pools had zijn kalmte be-
waard en won met de achtjarige mer-
ne Udilia B. deze race. Het werd hem

echter wel gemakkelijk gemaakt door
de onrust die zich ondertussen van
Ylona D. had meester gemaakt. Het
dier sprong tweemaal in de fout door
te galopperen.

De Zandvoortse pikeur Huib van de
Heuvel, bestuurslid van de organise-
rende Stichting Hippodrome Zand-
voort, kwam met vijfjarige hengst
Yeah Be heelhuids uit de eerste om-
loop te voorschijn. HJJ behaalde hier de
overwinning op de combinatie Zora M.
met rijder De Leeuw.

In de pauze gaf de manege van Filip
Dros acte de présence met een indruk-
wekkende caroussel groep ruiters, al-
len perfect gekleed. Hierbij werd Ta-
mara gepresenteerd. Tamara was de
kleine donkerbruine Shetlandpony
die door Arie Bos, bestuurslid van de
Stichting Hippodrome, speciaal was
uitgeselecteerd voor de verloting. Een
prachtig dier dat zondag zonder op-
smuk een tweede plaats had behaald
bij de monsterkeuring. De pony werd
uiteindelijk gewonnen door de bezitter
van lotnummer 346.

Na de pauze moesten nog enkele om-
lopen verreden worden. Het paard van
de Zandvoortse pikeur Huib van de
Heuvel bleek een lange adem te heb-
ben. In de beslissende omloop moest
deze combinatie het openmen tegen de
eerder genoemde Aad Pools. Van de
Heuvel bleek echter niet opgewassen
te zijn tegen het tactische geweld van
Pools, dit keer met de vierjarige merrie
Zarah Alki. Door valse starts werd
Van de Heuvel uit zijn ritme gebracht
en bleek, na een zinderende strijd met
een nek-aan-nek-finish, de eerste
plaats voor Pools.

Het was voor Pools, door Arie Bos
ook wel de „keizer van de kortebaan
genoemd vanwege zijn sterke, tacti-
sche rijden, de zesde overwinning bij
de acht kortebaandraverijen die dit
seizoen zijn verreden.

Weer ZVoorters
naar de finale
''AMSTERDAM - Vorige week dins-
dag heeft opnieuw een Zandvoorts
bridgekoppel succes behaald in het
zomertoernooi van CPP/ABAC. Dit-
maal was het paar Gruis/Steenman
succesvol en won in de tweede drive en
plaatste zich voor de finale die op 7
september wordt gehouden.

Overige winnaars waren: Klijzin-
ga/Abma en Nubé/Van Hemert uit
Amsterdam, Kimmel/Faber en Vinck-
|/Westendorp uit Uithoorn het echt-
jpaar Gossman uit Amstelveen en
iMaatman/Ten Cate uit Badhoeve-
jdorp.

Belangstellenden kunnen nog in-
chrijven voor de dinsdagavonden in

kjde periode 8 juli t/m 19 augustus. Kos-
ken f. 12,50 per paar, telefonisch aan-
Imelden bij familie Huisken, tel: 020-
1194399 of Vlas 020-173103. Wanneer
|men zevenmaal aan deze drives heeft
deelgenomen plaatst men zich auto-
natisch voor de finaledrive. Er wordt

jjjjgespeeld in groepen van twintig pa-
Iren, per groep plaatsen zich twee pa-
iren voor de finale. Er is een speciaal
gpoule voor de beginners/cursisten. Er

Jn meesterpunten te behalen en
ifraaie prijzen.

Vörös in eerste jaar
op Europees niveau

ZANDVOORT - Dat de Zand-
voortse bakkerszoon Marco Keur
kampioen zou worden van de
Dunlop 2000-klasse zat er al een
beetje in, maar de manier waarop
zijn plaatsgenoot Frans Vörös
imponeerde in het internationale
formule 1600-veld was verras-
send.

Het gebeurde allemaal voor de
ogen van twintigduizend toe-
schouwers tijdens het racefesti-
val. Een evenement dat zijn
hoogtepunten kende in de strijd
om het Britse formule 3-kampi-
oenschap en de al eerder genoem-
de Euroserie van de formule Ford
1600.

Frans Vörös, wie kende zij'n naam.
In Zandvoort is hij ongetwijfeld be-
kend als instructeur bij Rob Slotema-
kers anti-slipschool en nationaal ge-
zien geldt hij als de favoriet voor het
Nederlands kampioenschap. Zijn
werkkring bracht en brengt grote na-
men in de internationale racewereld
voort. Rob Slotemaker en Wim Loos,
wat hebben zij geen naam gemaakt in
hun helaas te korte leven. Zij hebben
een waardig opvolger in Jan Lam-
mers. En op zijn beurt zet Lammers de
trend voort. Hij zet de traditie voort
door opnieuw een Zandvoortcoureur
te pushen. Middels Jan Lammers ju-
nior Racing krijgt Vörös de kans in-
ternationaal door te breken. Een volle-
dig seizoen racen op Zandvoort in een
splinternieuwe Van Diemen RP86 in
de formule Ford 1600-klasse. En racen

op zijn thuiscircuit betekent dat hij
zich dit seizoen tweemaal kan meten
met de besten uit Europa. De tweede
en vijfde en tevens laatste wedstrijd
om het Europees kampioenschap
wordt namelijk in de badplaats verre-
den. En op 21 september kan Vörös wel
eens hoge ogen gaan gooien, want wat
deed hij zondag niet van zich spreken.
Weliswaar viel hij in de slotfase uit,
maar hij presteerde het zelfs een ge-
vecht aan te gaan met lijstaanvoerder
en één van de kanshebbers Geralt van
Uitert.

Van Uitert, de enige Nederlandse
troef in het sterk bezette veld, had de
eerste wedstrijd gewonnen. Ook op
Zandvoort wilde hij schitteren, maar
de ziekte van Pfeiffer weerhield hem
ervan. Hij negeerde adviezen van zijn
arts om volledig rust te nemen. Het
resultaat was een uiteindelijke zesde
plaats van een volkomen uitgeput am-
bitieus coureur. Hij was in de uitslag
nog een plaatsje opgeschoven door dis-
kwalificatie van winnaar Matti Sari-
lo. De Fin die met miniem verschil
gewonnen had van de Duitser Mare
Hessels had na afloop zijn Van Die-
men een kwartier te laat afgeleverd bij
de verplichte technische keuring.
Voor Van Uitert had dit tot gevolg dat
hij het klassement bleef aanvoeren,
maar of hij gezien zijn fysieke toe-
stand over twee weken op het Britse
Brands Hatch aanwezig zal zijn mag
niet waarschijnlijk worden geacht.

Na afloop van de enerverende race
om het Britse formule 3-kampioen-
schap waren er opnieuw pogingen om
de uitslag gewijzigd te krijgen. Mauri-
zio Sandro Sala, tweede man in het

kampioenschap, protesteerde tegen de
wijze waarop lijstaanvoerder Andy
Wallace aan de zege was gekomen.
Maar Sala had een op de baan rijdende
rescue-car aangezien voor een pace-
car. Het betekende dat hij niet had
hoeven in te houden met als gevolg dat
Wallace, Julian Bailey, Martin Donel-
ly en Damon Hill de Braziliaan op
reglementaire wijze voorbij waren ge-
stoven. Na een imponerende inhaalra-
ce eindigde Sala toch nog als tweede.

Gerrit van Kouwen had als Neer-
lands enige troef geen rol van beteke-
nis kunnen spelen. Dit ondanks een
tweede trainingstijd achter Andy
Wallace. Voor de man die dit seizoen
één race op zijn naam bracht en vorig
jaar als vijfde in ent klassement ein-
digde, moest de start uitgesteld wor-
den. Maar de tijd was te kort om de
elektriciteitsproblemen op te lossen
met als gevolg dat de coureur uit De
Meern reeds in de tweede ronde naar
de kant moest. Na drie ronden achter-
stand was het euvel verholpen en een
rol van betekenis kon dus niet meer
gespeeld worden. Alles wat Van Kou-
wen toen nog kon laten zien was, dat
hij de kopgroep kon bijhouden. Maar
dan wel met drie ronden achterstand.

Formule 3, Brits kampioenschap: 1.
Wallace (GBr) Reynard: 2. Sala (Bra)
Ralt op 2,95 seconden, 3. Bailey (GBr)
Ralt op 3.68, 4. Donelly (GBr) Ralt op
7.07, 5. Hill (GBr) Ralt op 9.40, 6. Hoc-
kenhull (GBr) Ralt op 10.74, 7. Davies
(GBr) Ralt op 11.95, 8. Simpson (VSt)
Reynard op 12.26, 9. McCarthy (GBr)
Reynard op 15.13, 10. De Zille (GBr)

Ralt op 15.60, 13. Ten Cate (Ned) op
42.61, 16. Van Kouwen (Ned) Ralt op 3
ronden. Stand na 11 ronden: 1. Walla-
ce 70 punten, 2. Sala 66, 3. Donelly 29,
4. Van Kouwen 24, 5. Davies en Fine
(GBr) 15.

Formule Ford 1600, Euroserie: I.
Hessel (Wdl) Van Diemen; 2. Adams
(Bel Van Diemen op 5.98 seconden; 3.
Jarvilehto (Fin) Reynard op 6.22; 4.
Lenander (Zwe) Van Diemen op 12.90;
5. Simon (Bel) Quest op 13.09; 6. Van
Uitert (Ned) Van Diemen op 13.30.
Snelste ronde: Hessel 1.45.95 (144.476
km/u). Stand EK na Z van de 5 races: 1.
Van Uitert 26 pnt.; 2. Jarvilehto 22; 3.
Hessel 20; 4. Wilms (Wdl) 16; 5. Gache
(Fra) 12.

Formule Ford 2000: 1. Kalff-Rey-
nard; 2. Kluit-Swift op 1.42 seconden;
3. Hessel (Wdl) Van Diemen op 4.48,
Snelste ronde: Kalff 1.40,04 (152.250
km/u). Sports 2000, Euroserie: 1. Vol-
lenberg-Tiga; 2. Van de Heuvel-Tiga
op 8.46 seconden; 3. Nielsen (Den) Tiga
op 10.46. Snelste ronde: Vollenberg
1.42.42 (149.455 km/u). Toyota Starlet
(twee manches van 10 ronden): 1. Krab
17,5 punten; 2. Van de Ende 14; 3. Coro-
nel 10. Snelste ronde; Vos 2.03,73
(123.715 km/u). Groen N toerwagens:
1. Hin-Mercedes 190E; 2. Ruitenbeek-
BMW 325i op 14.05 seconden; 3. Van
Silfhout-BMW 325i op 15.99. Snelste
ronde: Hin 2.01.11 (126.391 km/u). Su-
pertoerwagens groep A: Tot 1300 cc: 1.
Meijers-Talbot Rallye 3. Tot 1600 cc: l
Van de Raadt-Toyota Corolla. Tot
2500 cc: 1. Van Dedem-BMW 325i. Bo-
ven 2500 cc: 1. en kampioen Coronel
(Deventer) Opel Monza GSE. Snelste
ronde: Coronel 1.49.50 (139,792 km/u).

ZANDVOORT - Het eerste
[team van de tennisclub Zand-
'oort is dan wel gedegradeerd, de

^ lub hoeft zich geen zorgen te ma-
|ken over haar toekomst. Kam-
pipenen waren er namelijk genoeg
jij de jeugd en de daarin voorko-
mende talenten zullen het hoge
niveau waarop Zandvoort nu
ipeelt zeker weten te handhaven.

De tennisclub aan de Kennemerweg
lieeft bijna 800 leden waaronder 150
unioren tot en met 17 jaar en 60 wei-
Den tot en met 11 jaar. Deze jeugd
formt één jongensteam en zeven ge-

,; Mengde teams die in diverse klassen
| fiitkomen. Dit jaar behaalde het jon-

Sensteam van 15 toten met 17 jaar het
r'.kampioenschap in het district Haar-
EJem en werden twee zondag jeugd-
[', teams kampioen. Eén daarvan promo-
;, veert daardoor naar de eerste klasse
'"landelijk in de leeftijdsklasse tot 18

laar en dat betekent de tennistop van
(Vederland. Dit team, bestaande uit
|3onnie en Saskia Willemse, Frank

' Janssen en Niels ten Berge stoomde in
ten paar jaar van de derde naar de
]«rste klasse. Volgens de jeugdcom-

\ jtussieleden, de dames Boddaert en
f Groenestein, heeft vooral trainer Dick
| Suyk deze geweldige vooruitgang we-

ten te bewerkstelligen. „Trainer Dick
Suyk heeft de jeugd op dit niveau ge-

[I,(dracht. Hij heeft het geheel opge-
v,bouwd en de kinderen in stijgende lijn
gebracht. Jammergenoeg verlaat hij
(f fle club. Een opvolger is nog niet be-
iC Jtend doch aan de opzet bij de jeugd
;/ Verandert niets," aldus de dames.
" i

. In die opzet is er tevens plaats voor
Se recreatiespelertjes die niet op de

, , '-<veede plaats komen bij de tennisclub
' fech eveneens getraind worden. Tij-

»\ fens clubkampioenschappen vallen
3', "ommigen door goed spel op en die

f orden eruit gepikt om aan de compe-
K: fitie deel te nemen. De jeugd opleiding
I Teemt een belangrijke plaats in en dat

reeft tot gevolg dat zo'n zes meisjes nu
p de hoogste teams van Zandvoort
helen. Het hoge niveau van de Zand-
|'X>rtse jeugd wordt gehaald mede
Joordat er twee maal in de week wordt

r ntraind en de mogelijkheid bij de club
II f

Tennistalent bij TC Zandvoort

De jeugdkampioenen van de Tennisclub Zandvoort met uitprst rechts de afscheidnemende trainer Dick Suyk
Foto Dick Loenen

bestaat om daarnaast altijd te spelen.
Vaak lukt dat niet daar er veel tijd in
gaat zitten en de studies niet in gevaar
mogen komen. De dames Boddaert en
Groenestein: „Er komt veel voor kij-
ken. Je moet een dosis eigen initiatief
en doorzettingsvermogen hebben. Het
is keihard knokken voor je plaats, doe

je dat niet dan val je af. Bovendien
moeten de ouders er wel achter staan.

Als jeugdcommissie moet je ook voor
een goede begeleiding en opvang zor-
gen en dan toch na een tegenvaller
weer stimuleren."

Bij de meeste Zandvoortse sportver-

enigingen valt te horen dat het leden
aantal, onder andere veel jeugd, sterk
terugloopt. Bij de tennisclub Zand-
voort is daar totaal geen sprake van en
is er zelfs een wachtlijst die elk jaar
blijft bestaan. Telkens is er een aan-
was van nieuwe leden te constateren.
„De belangstelling is erg groot. Vroe-

ger was het zo dat vader en moeder
tennisten en dan werden de kinderen
eveneens lid, nu worden kinderen lid
waarbij ouders niets met tennis van
doen hebben. Mede door de vele t.v.
uitzendingen van tennistoernooien is
het erg populair geworden. Bovendien
is Zandvoort een goede club, heeft
aantrekkelijke training voor de jeugd,
is er een echt clubverband en hebben
we een eigen clubhuis," vinden de bei-
de dames. Ook spreekt het aan dat je
voor honderdnegentig gulden de hele
zomer vrij kan spelen en daarboven
tweemaal kan trainen. De competitie
spelende leden gaan in de winter ge-
woon door met trainen, doch doen dat
uiteraard in een hal.

Wat de training voor volgend jaar
betreft is de tennisclub naarstig op
zoek naar een opvolger van Dick
Suyk. Deze gaat de vereniging na vier
jaar verlaten en wordt districtsleraar
in Den Haag. Een promotie die hij niet
kon laten lopen. „Het is erg interes-
sant om in het sterke district Den
Haag te gaan werken. Ik had het hier
graag af willen maken, doch deze
functie kon ik niet afwijzen. Ik had
het erg naar mijn zin in Zandvoort.

Hier heb ik een grote vriendenkring
opgebouwd en bovendien is het een
fijne vereniging. Het is fijn om te zien
dat kinderen die vier jaar geleden be-
gonnen nu een leuke bal kunnen
slaan. Zandvoort heeft genoeg talent
en de volgende trainer kan gaan oog-
sten. In de breedte is er veel talent wat
blijkt uit het feit dat tien meisjes on-
der de negentien jaar B-speelsters zijn.
Kan je die vasthouden, wat erg be-
langrijk is voor de vereniging, dan
gaat het zeker goed,' stelt Dick Suyk.

Ondanks de degradatie van het eer-
ste seniorenteam kan de toekomst dus
optimistisch worden tegemoet gezien.
„Het eerste team is natuurlijk wel be-
langrijk, maar in de top van het Ne-
derlandse tennis gaat veel geld om en
dat is voor Zandvoort niet te doen en
wil men ook niet. Voor de vereniging is
het belangrijkste dat er Zandvoorters
in het eerste team staan en daarvoor
zijn er talenten," besluit de vertrek-
kende trainer.

ADVERTENTIE

HUP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool**
KEESOMSTRAAT 15

_. TEL. 02507-15894
Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Onze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring

Surfers op dreef in Wassenaar
ZANDVOORT - Het afgelopen

weekeinde vond een groot kustsport-
evenement in Wassenaar plaats waar
de Zandvoortse sportlieden hun visite-
kaartje hebben afgegeven. Dit water-
sportspektakel waaraan zeilers (cata-
marans) en surfers deelnamen werd
voor de Zandvoorters een succes. Bij
inschrijving bleken zestig surfers-
(sters) aanwezig die via een afvalwed-
strijd zich konden plaatsen voor de
finale. Zaterdag werden er twee man-
ches gevaren, en zondag opnieuw
twee. Dit waren coursewedstrijden
van een half uur. Aan de fmalewed-
strijd werd deelgenomen door de dertig
die zich hiervoor hadden geplaatst.
Beide dagen kenmerkten zich door
weinig wind, O.N.O. 2-3.

Bij de dames werd de Zandvoortse
Petra Oudendijk winnares, bij de he-
ren behaalde Wouter Egas, eveneens
uit Zandvoort de eerste plaats gevolgd
door Vincent Diephuis (Schevenm-
gen) en John Leuven (Windsurfvere-
nigmg Zandvoort).

De finale werd door de zwakke wind
een race die vooral tactisch gevaren

ZHC-dames buigen
voor Bloemendaal
ZANDVOORT - Het dames ZHC-soft-
balteam stond afgelopen maandag voor
de moeilijke opave in de uitwedstrijd
Bloemendaal te bedwingen. De Zand-
voortse ploeg, op vier jounten achter-
stand, houdt het weliswaar bijna voor
onmogelijk om deze koploper in te ha-
len, maar heeft de punten hard nodig
om terrasvogels achter zich te houden.
Meer dan een 12-7 eindstand zat er
echter voor de hardwerkende Zand-
voortse dames niet in.

Bloemendaal is een lastige tegen-
stander, vooral omdat de dames gecoa-
ched worden door bevriende honkbal-
spelers uit de hoofdklasse. In de eerste
innings bood ZHC goed weerstand, be-
zette de honken en behaalde twee pun-
ten. De verdediging werkte goed, on-
der andere Karen Weber, op honk l,
goed in vorm, had veel vangballen.
Daarnaast ging het slaan steeds beter,
en met goede worpen bereikte pitcher
Yolanda Kuin driemaal drie slag,
mede dankzij het werk van Joyce van
Toornburg als catcher.

Maar de Zandvoortse dames wisten
weinig raad met de gesmeerd lopende
aanval van de tegenstander. Na een
tot 4-4 gelijkopgaande strijd konden zij
niet voorkomen dat Bloemendaal via
onder andere twee home-runs op 12-4
voorsprong kwam. Eenmaal weer aan
slag konden zij de achterstand nog
verkleinen tot vijf punten, maar daar
bleef het dan ook bij. De punten ble-
ven in Bloemendaal.

Gisteren moest ZHC het opnemen
tegen Terrasvogels, met wie het tot op
dat moment de tweede plaats deelde.
Een verslag hiervan volgt volgende
week.

ZHC-softbal wil graag een nieuw ju-
niorenteam oprichten. Meisjes in de
leeftijd van veertien tot zestien jaar,
die hier iets voor voelen, kunnen Irene
Koel bellen, telefoon 13966.

diende te worden, en de Zandvoorters
bleken in dit opzicht de sterksten van
het veld.
Komende zondag wordt opnieuw een
surfwedstrijd gevaren voor de Bran-
ding Promotion Cup. Hieraan zullen
veel cracks deelnemen. Plaats van de
wedstrijd is het Zandvoortse strand
(Noord t.o. Surfschool Klijn). Aanvang
van de eerste race is bepaald op tien
uur.

Zeilwedstrijden
ZANDVOORT - Op 4, 5 en 6 juli

worden aan de kust bij Noordwijk de
Europese Kampioenschappen Prindle
Catamaran gezeild. De organisatie is
dit jaar in handen van de Zeilverem-
gmg Noordwijk en de Prindle Associ-
atie Nederland.

Voor dit grootse zeilevenement, dat
voor de tiende maal wordt gehouden,
worden ruim 120 deelnemers ver-
wacht. De teams zijn afkomstig uit
heel Europa, de klassen waarin wordt
gezeild zijn de Prindle 15, 16, 18 en 19.
Als kanshebbers op een titel worden
genoemd: In de Pnndle-16 klasse de
Oostenrijker Bernhard Schlechter, in
de Pnndle-18 klasse de Zandvoorters
Rene Bos en Rogier Staal, terwijl van,
eveneens een Zandvoorter, Gerard
Loos en bemanning grote dingen wor-
den verwacht in de Prindle-19.

Er worden zeven races gezeild, waar-
van twee op vrijdag, drie op zaterdag
en twee op zondag. Voor het publiek
kan dit een grandioos schouwspel op-
leveren dat vanaf het strand kan wor-
den waargenomen.

Indeling voetbal-
clubs

ZANDVOORT - Het duurt nog wel
even maar de indeling van de voetbal-
teams voor het komende seizoen is al
bekend. Zowel Zandvoortmeeuwen als
Zandvoort '75 zullen in het volgende
seizoen veel nieuwe gezichten zien.
Zandvoortmeeuwen is ingedeeld in de
derde klasse B en zal enige zeer inte-
ressante regionale derby's moeten uit-
vechten, dit in tegenstelling tot vorig
jaar, toen alle uitwedstrijden verre rei-
zen betekenden. De indeling is: Half-
weg, NAS, Haarlem, DEM, Schoten,
Wijk aan Zee, KPC, Schellingwoude,
De Volewijckers, Zaandijk, ZVV en
Zandvoortmeeuwen.

Zandvoort '75 komt uit in de zater-
dag vierde klasse B en behoudens be-
kende tegenstanders zullen vijf teams
vreemden voor de Zandvoorters zijn.
De indeling is: Aalsmeer, Beursben-
gels, DSC'74, De Geuzen, Halfweg,
Hoofddorp, SCW, SIZO, SMS, SVJ,
Swift, Zandvoort '75.

ZANDVOORT - Vorige week don-
derdag zijn zowel enkele jongens als
meisjes door de politie aan de tand
gevoeld.

De jongens hadden een doos met
chocoladerepen uit een bestelauto ge-
haald, terwijl de meisjes uiteen winkel
twee flesjes nagellak, een lipstick en
een poederdoos hadden meegenomen
zonder te betalen.

LAATSTE KANS!
SURFEN/KANOËN

EN ZEILEN
In de periode 5 juli t/m 10 augustus 1986 verzorgt JACHTHAVEN
SLOTERPLAS, exclusief voor onze lezers, in de weekenden

speciale dag- en/of weekendcursussen SURFEN/KANOEN EN
ZEILEN.

DEELNAMEPRIJS:
zaterdag of zondag (09.00-16.30 u.)

weekend

ƒ50,-
ƒ75,-

U kunt zelf kiezen of u wilt surfen/kanoen of zeilen. Alle drie de
watersportelementen is ook mogelijk!

In dezelfde periode verzorgt JACHTHAVEN SLOTERPLAS ook
nog een aantal avondcursussen (van 18.00-21.00 uur).

DEELNAMEPRIJS ƒ25,-

KINDERKORTING
Bij elke volwassen deelnemer kan een
kind (t/m 16 jaar) lessen voor ƒ 10,-.

Deelname aan deze cursussen is alleen mogelijk tegen
inlevering van onderstaande bon.

U kunt u rechtstreeks opgeven bij Jachthaven Sloterpias,
Noordzijde 41 Amsterdam. Tel. 020-138855.

WATERSPORTEN MET WEEKMEDIA
Tegen inlevering van deze bon en betaling van het verschuldigde
cursusgeld heeft: (zolang niet volgeboekt)

Naam:

Adres:

Plaats: Postcode:

Telefoonnummer: Leeftijd:

recht op een cursus watersporten bij Jachthaven
Sloterpias, Noordzijde 41 te Amsterdam.
U kunt met deze bon ook meerdere
personen opgeven.

WEEKMEDIA ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.
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VOOR DE VAKANTIE...

andacht voor de banden
EEN groot deel van autorijdend Nederland

maakt zich rond deze tijd op om aan de
jaarlijkse vakantierit te gaan beginnen. De
koffers zijn gepakt, de reisverzekering is in
orde gemaakt en de imperiaal al op het dak
gemonteerd. Allemaal prima voor elkaar. Maar
hoe staat het met de auto zelf, die de extra
lasten uren achtereen zal moeten dragen?

Nog te vaak vertreki men naar het
buitenland /onder de auto voor die rit
'reiiklaar' te (laten) maken. Want net
als de bagage en de reibbescheiden ver-
dient de auto enige aandacht.

Een van de belangrijke controlepun-
ten is de bandenspanning. Ziet men
die over hel hoofd, dan bestaat de kans
dat de banden niet tegen de zwaardere
omstandigheden zijn opgewassen
Banden kunnen veel, heel veel heb-
ben, maar de zwaai dere belading en de
lange afstand zijn tactoren die veel
van het, rubber vragen. Een klapband
als gevolg van loslatend loopvlakrub-
ber is een klassiek voorbeeld van een
band die door een te lage spanning te
heet is geworden.

Het is dus van groot belang juist
voor de vakantierit de banden op de
juiste spanning te brengen. Dat geldt
voor een auto vol bagage en passa-
giers, maar ook voor een auto die een
caravan achter zich trekt. Immers in
beide gevallen is> sprake van een
zwaardere belasting. Er rusten meer-
dere kilogrammen op elke band. Lo-
gisch dus dat de banden om compen-
satie vragen in de vorm van een ver-
hoogde spanning.

Van een algemene adviesspanning
is geen sprake. De gewichten en ge-
wichtsverdelingen van alle op de
markt verkochte auto's liggen daar-

Een zwaardere
belasting van
de banden door
bagage of zo-
als hier een ca-
ravan moet
worden opge-
vangen door
een verhoogde
bandenspan-
ning.

voor te ver uit elkaar. Wel kan worden
aangehouden, dat in geval van het
trekken van een caravan de spanning
m de achterbanden 0,3 tot 0,4 bar ho-
ger moet zijn dan normaal. Omtrent
de adviesspanning voor normaal ge-
bruik en bij volle vakantiebelading
kunt u uw garage of bandenleveran-
cier raadplegen of het handboekje dat
bij uw auto behoort. Controleer voor u
met vakantie gaat ook de profieldiepte
van de banden. Bij minder dan 2 milli-
meter profieldiepte bent u aan nieuwe
banden toe.

Even de hoofdweg af, dat scheelt
Als u een lange autorit naar uw

vakantiebestemming gaat onder-
nemen, dan kan het uiterst lonend
zijn om voor het aanvullen van uw
benzinevoorraad of dieselolie tel-
kens de hoofdweg te verlaten als
het metertje aangeeft dat het tijd
wordt bij te tanken.

Net als m ons eigen land is de
benzine langs de snelwegen vrijwel
overal aanzienlijk duurder dan in

vervoer door vakmensen
BEROEPSCHAUFFEURS

en werkgevers, die betrok-
ken zijn bij het vervoer over de
weg hebben enthousiast gere-
ageerd op de voorlichtings-
campagne van de Bedrij f sver-
eniging voor het Vervoer. Cen-
traal hierin staat de grote ver-
antwoordelijkheid, die alle be-
roepschauffeurs en
werkgevers in het vracht- en
personenvervoer dragen bij
een intensieve deelname aan
het verkeer. Met verhoging
van het vakmanschap en het
bewust op zich nemen van die
verantwoordelijkheid kunnen
zij dagelijks een bijdrage léve-
ren aan verkeersveilig vervoer.

Tot de actiemiddelen behoren o.a. de
verspreiding van veilig Vervoerkran-
ten, in de loop van dit jaar vier maal in
een oplage van 200.000 exemplaren,
waarin verschillende vormen van be-
roepsvervoer worden besproken. Aller-
lei wetenswaardigheden met betrek-
kmg tot verkeersveiligheid, veiligheid
tijdens het werken, opleidingen en
voorbeelden uit de praktijk komen
aan de orde.

Ook zijn grote aantallen affiches,
raambiljetten en stickers verspreid.
Uit vele reacties blijkt dat de vakmen-
sen uit het beroepsvervoer de actie
niet alleen metterdaad willen steunen
maar er ook trots op zijn. Ze zien er ook
een erkenning van hun vakmanschap
m en daar hebben ze zeker recht op.

Wie er meer over wil weten kan zich
wenden tot „Veilig Vervoer door Vak-
mensen", postbus 1020, 1180 CA Am-
stel veen.

de steden en dorpen links en rechts
van de grote routes. Neem ook niet
de eerste de beste pomp die u na het
verlaten van de autoweg tegen-
komt, maar zoek nog even verder.
Het kan soms prijsverschillen,
voordeeltjes dus. van wel vijftig
cent per liter opleveren. Een twee-
de voordeel is, dat u even van de
grote drukte en hoge snelheden op
de autostrada's bevrijd bent.

Maak dan van uw tankstop ook
even een rustpauze. Leg even aan
bvj een gezellig terrasje en besteed
uw tank-voordeel aan een kopje
koffie of frisdrankje. Op die manier
bluft u veel fitter en zult u veel
frisser op uw reisdoel aankomen,
dan wanneer u maar voortjakkert.
En u hebt toch immers vakantie!

MAXIMUM SNELHEID' IN BUITENLAND
Autoweg
Buiten de stad
In de stad
België
120 km/u
90 km/u
50 km/u
Denemarken
100
80
50
Duitsland
130 (adv)
100
50

Frankrijk
130
90
60

Griekenland
100
80
40

Groot-Britannie
112
96
48

Italië
90/140
80/100
50

Joegoslavië
120
80
60

Luxemburg
120
90
60

Portugal
120
90
60
Oostenrijk
130
100
50
Spanje
120
90
60
Zwitserland
120
80
50

Goedkoopste route
naar de zon
"\X7IE voor een zonzekere vakan-
" tie kiest, zal vaak zijn oog op

een bestemming ergens aan de
Franse Middellandse-Zeekust of
de Spaanse oostkust laten vallen.
Moet de reis per auto worden ge-
maakt (en dat kan een reis van
zo'n twaalf en een half tot vijftien-
honderd kilometer betekenen),
dan komt vervolgens de vraag aan
de orde welke reisroute er gekozen
wordt.

Welnu, om u daarbij een beetje
op weg te helpen, op gezag van de
verkeersbonden kan verzekerd
worden, dat de goedkoopste en
kortste route tegenwoordig via
Luxemburg leidt. Van het cen-
trum van ons land uit keist u de
route Den Bosch-Eindhoven-
Maastricht en dan via Luik naar
Luxemburg.

Na Luxemburg gaat u richting
Metz, vervolgens langs Nancy
naar Toul, waar u keuze hebt uit
de tolroute tot nabij Dijpn of de
Route Nationale 74. Bü Dijon
wordt alle verkeer om de stad ge-
leid en dan hebt u opnieuw keuze
uit een tolweg, de Autoroute du
Soleil of de tolvrije Boute Natio-
nale.

Lyon kan op drukke dagen een
knelpunt vormen doordat de
stadsautoweg door een tunnel
voert en soms files van 15 tot 20
km lengte veroorzaakt. Wilt u die
omzeilen dan is er daartoe een mo-
gelijkheid via de afrit Anse en dan
richting „Lyon par CD 51" Groe-
ne pijlen met de aanduiding „Ly-
on/Marseille" blijven u de weg
wijzen en aan het einde van deze
omleiding komt u weer een rieh-
tingbord A7 tegen, de autoroute in
zuidelijke richting naar Valence
en Orange.

In Orange gaan de Riviera-gan-
gers richting Avignon en Aix-en-
Provence, de Spanjegangers kie-
zen richting Nimes-Montpellier-
Perpignan en rijden dan bij La
Junquera Spanje binnen. Voor
wie het aangaat, een heel goede en
pechvrije reis toegewenst!

Vakantie-taalgids
voor de jeugd
ER bestaan al vele taalgidsen voor

vakantiegangers, die van nut kun-
nen zijn bij het vragen naar de weg,
het bestellen van eten en drinken, het
kenbaar maken van een mankement
aan de auto, enz.

Als regel lopen de kinderen tijdens
een buitenlandse vakantie niet met
zo'n boekwerkje op zak rond, maar
toch zouden ze volop profijt kunnen
hebben van het handzame en handige
taalgidsje dat Fiat Nederland speciaal
voor jeugdige vakantiegangers heeft
laten samenstellen. De daarin voorko-
mende zinnetjes en woorden zijn spe-
ciaal samengesteld en afgestemd op
het taalgebruik van de jeugd en over-
zichtelyk weergegeven in zes talen:
Nederlands, Engels, Frans, Duits,
Spaans en Italiaans.

Het gidsje is verdeeld in een aantal
hoofdstukken: Onderweg, Op de ca-
ming. In het hotel, Eten en drinken,
Wassen en plassen. Praten met bui-
tenlandse kinderen, Spelen met bui-
tenlandse kinderen, zwembad en
strand, Uitgaan, Boodschappen doen,
Dingen om te kopen, Tellen, Klok kij-
ken en Noodgevallen.

De Vakantie-Taalgids wordt door de
Fiat-dealer cadeau gegeven, samen
met een zomersetje bestaande uit een
ruitenspons en een flacon anti-mug,
aan iedere klant die voor service en
onderhoud de garage bezoekt. Het is
eventueel ook te koop voor / 6,45.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over t of 2 kolommen breedte in diverse letter-

. grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S'.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.

, Zandvoorts Nieuwsblad / 0,31 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1700 uur

'. U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
• .02977-28411 of afgeven of zenden aan

* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-
voort

* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer

« Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie
Z Badhoevese/Slotense Courant. Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad. Uithoornse Courant, De Ronde Vener
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post. Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities / 5,45 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur

« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro s is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

* Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5 - in rekening ge-
bracht

* BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebiea een krant verstuurd, hiervoor wordt
/ 2 50 in re'kenmg gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven tel 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten). of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
smg in dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart

Voor uw originele party en
uitstapjes op het water

Juli en augustus
GRACHTENRONDVAART dagelijks om 11 00 en 1500 uur

Dagtochten
MAANDAG Avifauna - WOENSDAG Molen- en merentocht

VRIJDAG Zaanse Schans

Rederij Haarlem - Spaarne t/o 11 - 023-357723
DAGJE VAREN op LUXE MO
TORKRUISER ƒ 150. max 4
pers Westemder Brasemer-
meer Tel 02507-16293

* Help1 Nieuw baasje ge
zocht Voor lieve cyperse
poes, 1 jaar Tel 02507-
13408

Geen tijd uw hond uit te
ten' Bel 02507 15517

Gevr ervaren verkoopster
leeftijd 18-40 j. Tel 15444

-*• Gevr ouderwetse (linnen
kast, 2-deurs, liefst op poo
jes Tel 02507-15052

* Op 10 juli met de Verenic
Vrouwen van Nu een dagj
naar Gelderland voor ƒ 25
Wordt lid en ga mee' Belt
eens met nr 16085 of 1446:

PIANIST voor feestjes, dans
en gezelligheidsmuziek Te
16293

® Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieve
ervoor te zorgen dat het num
mer m de linker-bovenhoel
op de envelop staat vermeli
en dat de brief geadresseen
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia, Postbu
122 1000 AC Amsterdam D
voorkomt vertraging m de be
handeling

* Te koop 2 bakkies (1
volt) met transfers, ƒ 100 p s
Tel 02507-14286

*Ie koop 4 pits gasste
ƒ 75 Tel 02507 14286

* Te koop aangeboden klei.
ren l v klein defect Te
17413
* Te koop aangeboden aan
hanguagen Vraagprijs ƒ 175
Tel 19669

Te koop aangeb 20 kan
comp scanner Realisti
PR2020 Vraagprijs ƒ 450 Te
02507-13615

* Hiep hoi hiep hoi Mare i
uit dienst IK hou van je Bab
Blue

Hillegom-antiek
Vijf toon.'alen gezellig
meub m alle stijlen Vee
kleinantiek Laagste prijzen1

Leidsestraat 122 Dag te
02520-20993 Koopavond

IK STRIJK UW WAS voor we
mg geld Gehaald en ge
bracht Tel 16293

* Met spoed hulp gevraagi
bij hoogbejaarde dame i
Zan ivoort Teg verg Liefs
hele dagen Graag uw lel re
actie 023-282636

* Onze complimenten voo
jullie 1e concert Veel succe
voor de toekomst Zandvoor
Mannenkoor Tel 02507
17272

Te koop ALFASUD 1.3 1981,
goed onderhouden, get glas,
ƒ5500 Tel 02507-18816

* Te koop bankstel 3-delig
3-zits, 2-zits en fauteuil, stof
velours, moderne stijl, prijs
ƒ275 Tel 02507-14087

* Te koop box ƒ 15; kmder-
stoeltje/10 Gratis af te halen
2 spiralen O 90x2 m, voor lits-
jumeaux Tel 02507-17271

* Te koop gevr rijlaarzen,
maat 36-37 Tel 02507-17271

* Te koop gevraagd meis-
jesfiets voor ± 10 jaar Tel
02507-17271

* Te koop gevraagd koel
kast Tel 02507-13408

* Te koop ronde eiken tafel
op bolpoot, ƒ 100, gordijnen,
lamp, babykamer blauw/wit,
ƒ25 Tel 02507-16305

* Te koop splinternieuwe
Drachstem bergschoenen, mt
41-39-38-36, ƒ60 p paar Tel
12119
Te koop versterker, draaitafel,
4 boxen, mengpaneel + kop-
telefoon, samen ƒ750 Tel
02507-14286

Timmer- en Metselbednjf

West
heeft tijd voor al uw ver-
bouw/onderhoudswerk Tel.
020-862705 of 072-119817

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk Tel 023-364168,
bgg 023-381378

T k 9 elektr hanglampen,
model olielamp, ƒ 45 p st Tel
02507-14286

T k aangeb hoekbankstel,
donkerbr, velours, 2 \f oud
ƒ650 Tel 02510-39206

T k aangeb z g o Opel Ka-
de» Spec, bj 1976 Vr.pr
ƒ1750 Tel 16715

* T k Mavo-4 boeken, Ned ,
Engels, Duits, scheik Tel
02507-12016

Vakantie-aanb Sony CCD V8
8 mm videocamera/ree met 2
jr gar en dir afspeelb op uw
eigen t v , in fabr.verpakk Nu
ƒ4150 Inl tel 13099

* Volleybalver Sporting
OSS zoekt dringend nieuwe
leden, zowel dames als he-
ren, voor competitieteams
Tel ml 02507-15556 of 16312
* Weggevlogen groen par-
kietje Brederodestraat 15/22
Tel 18108

* Wie wil mij voor 4 V? week 5
ochtenden p w helpen, licht
werk, ƒ 15 p u Gezellige omg.
Tel 13540

HOEVERKOOPJC
EEN PAS VOLTOOID

SCHILDERU

Daar zit u dan Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige

woning kwijt
De beste manier een advertentie op

opvallend formaat
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt

sneller, want

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

En de makelaar weet van wanten en kranten

BROODJE
BURGER
mini broodjeszaak - maxi beleg
Ook voor lunchpakketten en salades

WEEKAANBIEDING
Broodje fricandeau
+ glas melk
- open van 11.00 uur tot 01.00 uur,

vrijdag en zaterdag tot 03.00 uur
's nachts

- dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4 - TEL 18789

ƒ 49°

5 R E G E L S G R AT l S

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen"? Bankstel of ander

huisraad te koop9 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft.

*
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVPN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

l Bil

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam . ..

Adres

Telefoon .

Postcode

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Plaats 2041 JM Zandvoort

Fa. Gansner&Co,
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518

Deskundig advies.

Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

ONTDEK HET
HATUURLIIKE LOPEN...

(BIRKENSTOCK):

BIRKENSTOCK
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ZANDVOORT - Het minia-
luurtheater, dat door Henk van
Dreumel op zestien-jarige leeftijd
.werd gemaakt, is in feite bepalend
geweest voor de rest van zijn le-
ven. Het kunstwerk was namelijk
aanleiding voor de beroemde gri-
meur en toneelkapper Michels om
contact met Henk te zoeken. Mi-
chels zag dat de jonge leerling-eta-
leur over veel talenten beschikte
en bood hem een opleiding aan.
Zeer tegen de zin van zijn ouders,
die;weinig heil zagen in de verder-
felijke toneelwereld, ving op dat
moment een fascinerend maar
druk leven voor Henk aan. Ruim
vijftig jaar lang heeft hij voor en
met beroemdheden uit de theater-
wereld gewerkt en daarnaast zijn
vak onderwezen op diverse acade-
mies. Henk kan hierover uren-
lang boeiende verhalen vertellen:

"Michels was een goeie leermeester,
ik heb erg veel van hem geleerd. Mak-
kelijk was hij niet, een echte perfectio-
nist, die soms zomaar een pruik van
iemands hoofd rukte als hij die niet
goed vond. Dan kon je weer opnieuw
beginnen. In die tijd kreeg je geen op-
leiding aan een school of een instituut.
Ik moest de eerste dag gewoon maar
beginnen. Dat was toen voor de Neder-
landse speelfilm "Suikerfreule", waar
onder andere Aaf Bouber en Corrie
Vonk in meespeelden. Later kwam
daar ook het werk voor de televisie bij.
Dat medium vereist weer hele andere
technieken dan de film.

Op eigen benen
"In totaal heb ik dertig jaar bij Mi-

chéls gewerkt, voordat ik besloot zelf-
standig aan de slag te gaan. Dat ver-
trek bij Michels heeft nog behoorlijk
wat voeten in de aarde gehad, hij wilde
me niet laten gaan.

"Daarna heb ik zo'n beetje alles ge-
daan op het gebied van de verzorging
van de theater- en opera-wereld. Dus
niet alleen het grimeren, ik heb ook
pruiken gemaakt, decors en kostuums
ontworpen en zelfs voor de belichting
gezorgd. Wanneer je dag-in dag-uit
met deze wereld te maken hebt, krijg je
overal oog voor. Meestal was ik al een
jaar van tevoren bezig met de voorbe-
reidingen van een nieuwe produktie:
het regelen van de financiën (soms
moest ik naar Den Haag om subsidie

aan te vragen), het doen van de inko-
pen en het maken van alle attributen.

"Van de acteur Cruys Voorbergh
heb ik na Michels wel het meest ge-
leerd. Ook hij was een perfectionist en
veel mensen hadden problemen met
hem, maar ik kon altijd goed met hem
overweg. Ik heb hem onder andere ge-
grimeerd voor het stuk "Voor het
laatst Lady Barker" van Hans Keuls
waarin hij zowel de huisknecht, de
dokter als de lady speelde. Daarbij
moest ik hem dan vliegensvlug in de
betreffende personen omtoveren. Ge-
combineerd uiteraard met zijn buiten-
gewone talent lukte dat zo goed, dat
sommigen zich zelfs afvroegen wie die
oude dame in werkelijkheid was en
niet vermoedden dat ook zij door
Cruys werd gespeeld.

Globetrotter
"Dit werk is alleen maar acceptabel,

wanneer je alle details hebt bekeken
en uitgewerkt, dat is mijn vaste over-
tuiging. Ondermeer om die reden heb
ik de hele wereld rondgereisd. Ik heb
de kleding, de houding, de mimiek en
de gebaren van diverse volkeren be-
studeerd, zodat de personen die ie-
mand uit een bepaald land uitbeelden,
die zo natuurgetrouw mogelijk op de
planken kunnen zetten. Ook ben ik in
de geschiedenis gedoken en heb zoveel
mogelijk materiaal gelezen en bekeken
uit de verschillende perioden. De oud-
heid is volgens mij bepalend voor onze
hele theatercultuur en mode. Om de
zoveel tijd zie je de stijl van de oude
Grieken weer terugkomen, zij het dan
onder een andere naam. Kijk maar
naar de lange avondjurken en het op-
gebonden haar, daar zijn de Grieken
mee begonnen. Van de Egyptenaren
hebben we het opmaken van ogen
overgenomen, die techniek gebruiken
we in feite nog steeds.

"Het is gek, maar een goed Neder-
lands woord hebben we daar niet voor.
Het is mogelijk dat het woord grime is
afgeleid van grimas, maar ook dat
weet ik niet zeker. Ik heb daar nooit
iets over kunnen ontdekken in alle
boeken die ik over dit onderwerp heb
gelezen. Vroeger werd het woord
"schminken" ook veel gebruikt, maar
ook dat is natuurlijk geen Nederlands
woord.

"Voor vakantie heb ik nooit tijd ge-
had. Als het seizoen afgelopen was
ging ik al mijn spullen onderhouden,
zelf pruiken wassen enzo en nieuwe

Grimeur Henk van Dreumel

"Je kunt je werk niet
anders doen omdat het
toevallig de koningin is

tuums en decors ontwerpen, speciale
effecten en houdingen. Ik denk dat ik
altijd een strenge meester ben geweest,
alles moest altijd kloppen. Van de
meest uiteenlopende materialen heb
ik vaak "props" gemaakt, van beker-
tjes, van spullen die ik op het strand
vond, zelfs van dropjes.

"De belichting speelt een grote rol bij
de bepaling van de grime, dus was het
van groot belang dat ik daar ook van
op de hoogte was. Alle repetities woon-
de ik bij van de voorstellingen die ik
verzorgde. Ik kon mijn werk niet goed
doen als ik niet precies wist waar ik op
moest letten.

"Mijn vrouw was altijd gek op Zand-
voort. Ze heeft hier altijd veel tijd met
de kinderen doorgebracht. Een aantal
jaren geleden hebben we hier een flat
gekocht, als vakantiewoning. Na het
overlijden van mijn vrouw ben ik per-
manent in de flat gaan wonen, ik wilde
niet meer m ons huis in Amsterdam
blijven.

Bezit naar Stichting
"In de loop van de al die jaren heb ik

natuurlijk ontzettend veel spullen
verzameld. Daarom heb ik besloten
een stichting in het leven te roepen,
die al mijn pruiken (waarvan sommige
wel drieduizend gulden waard zijn),
costuums en andere voorwerpen in be-
heer heeft. Ik ben daarvoor al bij een
notaris geweest en de stichting gaat
binnenkort van start. Tegen hele lage
prijzen kunnen amateurs dan deze at-
tributen huren. Zo kan ik er na mijn
dood nog veel mensen een plezier mee
doen. Ik voel er weinig voor om ze aan
een museum te schenken, daar komen
ze alleen maar tot hun recht als alles
op de juiste manier en met zorg wordt
neer gezet en daar ontbreekt het te-
genwoordig nog wel eens aan.

"De Zandvoortse bibliotheek houdt
in september een expositie van mijn
werk, waarbij men van foto's, artike-
len en knipsels een indruk kunnen
krijgen van wat er zoal bij komt kij-
ken. De tentoonstelling wordt gehou-
den in het kader van de opening van
de Stopera, die in deze periode plaats
zal vinden.

tijd de jaarlijkse intocht van Sinter-
klaas en doe ik nog mee aan een aantal
kleinere manifestaties, maar het grote
werk, zoals by de opera, heb ik vaarwel
gezegd. Voor het eerst werk ik dit jaar
ook niet meer mee aan het Holland
Festival, het wordt me langzamer-
hand wat teveel allemaal.

"Vaak heb ik beroemde mensen ge-
schminkt, teveel om hier op te noe-
men. Dat was natuurlijk heel interes-
sant, ook om dan soms met ze uit te
gaan of te gaan eten. Ook de leden van
het Koninklijk Huis heb ik regelmatig
opgemaakt. Maar veel verschil heeft
het voor mij nooit gemaakt. Je kunt je
werk niet anders doen omdat het toe-
vallig de koningin is. De mensen vroe-
gen dan altijd aan me hoe dat was, om
daar te komen en met ze te praten, ik
vertelde ze dan altijd dat ik heel ge-
woon met ze sprak en dat ze altijd erg
aardig waren. Veel wil ik daar nooit
over zeggen, want dat gaat niemand
wat aan. Het is al moeilijk genoeg om
altijd in de belangstelling te moeten
staan en ik respecteer hun privacy. De
prinsesjes heb ik altijd een beetje bijge-
kleurd voor balletjes en zo en dan
moest je die hofdames horen: "o. me-
neer Van Dreumel, u bent gewoon een
tovernaar", zo overdreven.

•Grimeur Henk van Dreumel tovert Reinhart van Rooijen om in Offenbach.

ideeën ontwikkelen. Op de tijd dat an- vast dienst was, om les te geven. Ook het Koninklijk Conservatorium. Daar
dere mensen aan tafel zaten, rende ik had ik klassen op de Academie voor gaf ^ nlet aiieen les in het grimeren,
naar de Opera Stichting, waar ik in Beeldende Kunsten in Amsterdam en maar ook in het pruiken maken, kos-

Beroemde mensen

"Dit jaar wordt ik vijfenzestig en ik
heb besloten het wat rustiger aan te
gaan doen. Wel organiseer ik nog al-

"Ruim tien jaar geleden is er een
boek van mij verschenen, het "Theater
Werkboek, Grime en Haarstijlen".

Daarin beschrijf ik de diverse technie-
ken en laat ik ondermeer zien hoe ik in
drie minuten bijvoorbeeld een jonge-
man in een grijsaard verander. Diver-
se autoriteiten hebben aan het boek
meegewerkt. Ook heb ik een aantal
jaren geleden een lezing gehouden in
de schouwburg. Het was natuurlijk
heel wat anders om zelf de hele avond
op het toneel te staan, terwijl er thea-
têrdirecteuren en dat soort mensen m
de zaal zaten. Uiteraard was ik be-
hoorlijk nerveus maar na afloop heb
ik ontzettend leuke reacties gekregen,
waar ik nog steeds trots op ben.

"Door de jaren heen heb ik brieven
gekregen van allerlei beroemdheden
en die heb ik zorgvuldig bewaard. Een
aantal zijn te zien op de expositie in
september. Mijn levenlang heb ik kei-
hard gewerkt, maar ik heb de bewijzen
dat het allemaal niet voor niets is ge-
weest."

•CONSTANCE M. BASART

Ringrijderij door hitte vervroegd

Rustige monsterkeuring
op zonovergoten plein

ZANDVOORT - Het mooie weer
van afgelopen zondag speelde de
organisatoren van de monster-
keuring en de ringrijderij danig
parten. Het publiek lag op strand
en een groot aantal deelnemers
bleef weg. Het was te warm. Daar-
bij werd het via de radio afgera-
den, zich met de auto naar de bad-
plaatsen te begeven, omdat de we-
gen overvol waren. Toch werd
vooral de monsterkeuring voor
het kleine aanval op het Gast-
huisplein aanwezige liefhebbers
een boeiend schouwspel. Bijna
vijfendertig tot in de puntjes ver-
zorgde en versierde pony's, paar-
den en hun begeleiders lieten zich
van hun beste kant zien, waar-
door het voor de keurmeesters een
zware taak werd, winnaars aan te
wijzen.

Winnares bij de pony's werd Priscil-
la Bol met de merrie Rasha. Rasha is
een lichtbruine half bloed Arabier met
lange blonde manen en staart. „Ik heb
er niet zo veel aan gedaan," aldus een
nuchtere Priscilla. „Ik heb haar alleen
wat geborsteld, d'r manen gekamd en
de.hoeven ingevet. Anders blijft er al-
lemaal stro 'aan hangen."

Veel van de andere, voornamelijk
jonge vrouwelijke deelnemers hadden
duidelijk meer tijd aan hun viervoeter
besteed. Deze paarden en pony's ver-
schenen met gevlochten manen en
sommige zelfs met ruitjes, getrokken
met een kam, op de achterhand. Vol-
gens presentatrice Van der Weiden
wordt dit meestal al heel vroeg in de
ochtend gedaan. De verzorging en ver-
siering zijn een belangrijk onderdeel
van de keuring. Daarnaast komen de
lichamelijke aspecten aan bod. Van
der Weiden: „De keurmeesters letten
daarbij vooral op de stand van de be-
nen, op de hals, het hoofd en de achter-
hand. Daana wordt het paard in de
verschillende gangen bekeken, met
name in stap en in draf." Als het zover
is rennen de traditioneel in het wit
gestoken begeleiders naast hun paard
het Gasthuisplein rond.

De dieren waren onderverdeeld in
drie rubrieken: pony's, paarden en
'overigen' voor de pony's van diegenen
die door de file te laat waren gekomen
en twee Zeeuwse trekpaarden, beide
steevast begeleid door een jong veulen.
Een merrie wil zonder haar veulen
niet lopen. De keurmeesters Dick
Treur, fokker van Welshpony's, Rob
van den Berg en Ben van de Veldt,
beiden manegehouder, verdeelden de
ereplaatsen als volgt: Rubriek Pony's:

1. Priscilla Bol met Rasha; 2. Liesbeth
Koning met Lady; 3. Corinne Renout
met Penelope; 4. Bianca Paap met
Iwan; 5. Olga van Kampen met Vosje;
6. Masha Klabouw met Jimmy. Ru-
briek paarden: 1. Irma Vermeulen met
Aragon-Z; 2. Ellen Hendriks met üffi-
dent; 3. Jeroen van den Berg met Xan-
tosian; 4. Leny Bisschop met Vanita; 5.
Patty Moerland met Ricky. Rubriek
overigen: 1. Manja Bras met Wanda; 2.
Rachel Snoeks met Tamara; 3. Sandra
van de Linde met Jumpy: 4. Sandra de
Mooy met Iris; 5. Stoeterij 't Kliekske
met Petra en Marieke. Extra prijzen
voor de verzorging gingen naar Reina
Staap, Kim Wiggemanse en les den
Hartog.

Omdat de monsterkeuring vroeg
was afgelopen vond de ringrijderij een
uur eerder plaats dan gepland. De
meeste deelnemers aan de keuring wil-
den hun paarden echter niet langer
blootstellen aan de hitte op en rond
het Gasthuisplein en vertrokken
huiswaarts. Het gevolg was dat er
slechts negen ruiters en zes paarden
voor dit evenement overbleven. Een
bonte verzameling van kleine pony's,
grote rijpaarden en een van de Zeeuw-
se trekpaarden van 't Kliekske. De uit-
slag werd: 1. Olga van Kampen; 2. Bi-
anca Koeleman; 3. Jennifer Jortman;
4. Frans Sas.

De transpirerende keurmeesters hebben een zware taak.

'VANNU-Vrouwen'
ZANDVOORT - Door de vereniging
Vrouwen VANNU is voor de maanden
juli en augustus het volgende pro-
gramma samengesteld:

donderdag 3 juli:
• Contactmorgen bij Hotel Keur, aan-
vang 10.00 uur.
donderdag 10 juli:
• Om 08.00 uur vertrek Gemeen-
schapshuis voor een dagje Amersfoort
en Elburg. Bezoek aan De Poppenhof
in Amersfoort en 'De Vier Jaargetij -
den' de tuinen van Dr Vogel.
Prijs van deze excursie f. 25,~ p.p. incl.-
koffie met gebak, reis en entree mu-
seum. Excursieleidster: Ali Rooy
woensdag 30 juli:
• Wandeling Middenduin. Vertrek
09.30 uur bushalte L. Davidsstraat. Bij
station O verveen wordt tot 10.00 uur
gewacht op de wandelaarsters die daar
per trein arriveren. Opgaven op de
contactmorgen van 3 juli.
dinsdag 5 augustus:
• Intekenmorgen bij Delicia in de
Kerkstraat voor een excursie naar
Gent. Donateurs welkom, ook inteke-
nen voor 'bezichtingen Amsterdam'.
donderdag 14 augustus:
• 08.00 uur vertrek per bus voor dagje
naar het Zuiden (Gent). Om 20.30 uur
worden de deelnemers weer bij het ver-
trekpunt (Gemeenschapshuis) ver-
wacht.
De kosten bedragen f. 35,- p.p. inclu-
sief, reis, koffie met koek, middag-
maaltijd, boottocht door Gent en een
verrassing.
woensdag 20 augustus:
• Rondleiding Paleis op de Dam in
Amsterdam. Verzamelen om 13.30 uur
voor het paleis plus een bezichtiging
van de gerestaureerde Nieuwe Kerk.
Kosten per persoon f, 1,50
dinsdag 26 augustus:
• 14.00 uur diamiddag Hotel Keur
naar aanleiding van de komende na-
jaarsreis naar Davos.
donderdag 4 september:
• Contactmorgen in Hotel Keur, aan-
vang 10.00 uur. Causerie mevrouw
Atie KUjn over bewegen voor ouderen.

Paul Dikker exposeert
in Galerie Boormans

ZANDVOORT - Van 26 juni t/m 13
juli exposeert de Zandvoortse kunste-
naar Paul Dikker twintig tekeningen,
gouaches en olieverfschilderijen in
Beeldenuüm Galerie Boormans. De
officiële opening vindt plaats op zater-
dag 28 juni om 16.30 uur. De Beelden-
tum Galerie Boormans, bevindt zich
aan het Kolkpad 3 in Zuidoost Beeni-
ster.

Paul Dikker die momenteel in Am-
sterdam woont heeft al eerder in de
Zandvoortse bibliotheek werk ten-
toongesteld.

Kenmerkend van deze kunstenaar is
het maatschappelijk engagement van
zijn werk. Zo vormen de installatie van
Eva Bouman, de kernramp in Tsjer-
nobyl en de aanval van de VS op Libië
de voornaamste achtergrond van de in
Zuidoost Beemster tentoongestelde
werken.

ZANDVOORT - Het jaarlijks
zomerconcert in de Hervormde
Kerk aan het Kerkplein door het
Noordhollands Philharmonisch
Orkest, vond dit jaar plaats op
donderdag 26 juni.

.Het orkest stond ditmaal onder
leiding van de dirigent Roland
Kief t en als pianosoliste trad op de
Japanse Sumiko Nagaoka.

'Het programma vau deze avond was
geheel gewijd aan muziek van W. A.
Mozart, waarbij een keuze was ge-
maakt uit wat minder bekende wer-
kên van deze componist.

'Het concert ving aan met de ouver-
tijre „La clemenza di Tito" een opera
welke destijds op bestelling voor de
kroning van keizer Leopold door Mo-

Té weinig belangstelling
voor uitstekend concert
zart werd gecomponeerd. Deze opera is
geruime tijd in de vergetelheid ge-
raakt en pas in de laatste tijd daaraan
onttrokken. Het orkest gaf aan deze
ouverture een boeiende vertolking en
liet deze muziek uitstekend tot zijn
recht komen.

Daarna volgde het optreden van de
pianiste Sumiko Nagoako met de uit-
voering van het concert voor piano en
orkest KV 459, een van de beide Kro-
ningsconcerten, welke Mozart ter ge-
legenheid van de kroning van eerder-
genoemde keizer heeft gespeeld.

Het meest bekende van de „kro-
nings"-concerten is ongetwijfeld het
concert in d gr. t. KV 537. Het was goed
dat ditmaal het wat minder bekende
concert ten gehore werd gebracht en
dat bij deze pianiste in bekwame han-
den was. Bijzonder mooi werd door
haar het Allegretto gespeeld waarna
in het Allegro assai haar virtuositeit
kon worden bewonderd. Terecht ont-
ving deze bevallige Japanse een ova-
tioneel applaus van het dankbare pu-
bliek. De indruk ondstond dat het pa-
relende van haar spel door de nagalm
van de kerkruimte wat verloren ging.

Na de pauze volgde een uitvoering
van symphonie no. 38 („Praagse") be-
staande uit drie delen, waarvan de
eerste twee delen een overwegend ern-
stig karakter dragen. Zeer fraai en te-
ruggehouden speelde het orkest het
Andante en de overgang naar het
Presto is dan ook zeer abrupt omdat
het menuet in de symphonie ont-
breekt. De uitgelaten dartelheid van
de Finale bleek een levensvreugde uit
te stralen, welke door het orkest zeer
geïnspireerd werd verklankt, en het
orkest en dirigent kregen dan ook een
langdurig en verdiend applaus. Even-
als in voorgaande concerten van het
N.P.O. was de zaal hoewel redelijk be-
zet, niet geheel gevuld.

Deze zomerconcerten verdienen on-
getwijfeld meer belangstelling.

W. Berlott

Willem Hendrik Zwart aan het 'Knipscheer'orgel in Zandvoort

Feestelijk lustrum van
zomerse orgelconcerten

ZANDVOORT - Op maandag 21
juli starten de orgelconcerten die
gedurende de zomermaanden in
de Hervormde Kerk worden gege-
ven. Voor het eerste concert is uit-
genodigd de bekende Zwitserse so-
praan Brigitte Quellmalz uit Mo-
gelsberg. Dit betekent een extra
dimensie aan deze serie concerten
omdat zij voor het vijfde achter-
eenvolgende jaar in Zandvoort
worden gegeven.

In 1982 werd door de Vriendenkring
'Rondom het Orgel' het eerste concert
in Zandvoort gegeven door de organist
Willem Hendrik Zwart. De concerten
op het Zandvoortse 'Knipscheer' orgel
genoten al snel een ruime bekendheid,
zodat na drie jaar van een traditie ge-
sproken kon worden. Een traditie die
echter in 1985 verstoord dreigde te
worden omdat het gemeentebestuur
de subsidie introk. Zandvoortse orgel-
vrienden startten echter een actie om
de concerten te behouden en op het
laatste nippertje vonden deze ook in
1985 doorgang. Het lustrumjaar wordt
daarom deze zomer met extra vreugde
door de orgelvnenden gevierd.

De data waarop een concert in de
Hervormde Kerk wordt gehouden
zijn; 21 en 28 juli, 4 en 11 augustus. De
toegangsprijs bedraagt f. 6,- per per-
soon, senioren en houders van CJP
kaarten ontvangen een reductie. Aan-
vang van de concerten is bepaald op
20.00 uur.

In deze cyclus zullen ondermeer
door Willem Hendrik Zwart en zijn
zoon Everhard Zwart werken worden
uitgevoerd van Bach, Handel, Widor,
Mendelsohn, Zwart en vele anderen.
De concerten zullen worden besloten
met samenzang.

De sopraan die de eerste avond me-
dewerking verleend, Brigitte Quell-
malz, heeft een klassiek repertoire dat
bestaat uit werken van Bach. Men-
dellsohn en Handel. Willem Hendrik
Zwart werd geboren in 1925 in Zaan-
dam. Hij ontving zijn eerste lessen van
zijn vader, Jan Zwart, de bekende or-
ganist, componist en orgelhistoricus.
Hij studeerde aan üe conservatoria in
Amsterdam en Utrecht en werd be-
noemd tot organist van de St Nico-

laaskerk in Kampen. Hij is uitge-
groeid tot één van Nederlands bekende
organisten die veel concerten geeft in
Nederland en Europa. Zijn zoon Ever-
hard trad in de voetsporen van zijn
vader. Deze nu 27-jarige organist ont-
ving zijn eerste lessen van Feike Asma
en studeerde af aan het Rotterdamse
conservatorium. Sindsdien is hij ver-
bonden aan de Bergsingelkerk in Rot-
terdam. Evenals zijn vader geeft hij
regelmatig concerten. Vorig jaar
maakte hij een succesvolle toernee
door Californie (V.S.)

Vrijetijdschilders
in de bibliotheek

ZAND VOORT - De Heemsteed-
se vrijetijdschilders, Nic. van
Warmerdam en Henk Willems
zullen van dinsdag l juli t/m
woensdag 30 juli hun werk ten-
toonstellen in de Zandvoortse bi-
taliotheek. De expositie is te be-
zichtigen gedurende de openings-
tijden van de bibliotheek, te we-
ten: maandag van 15.00-20.00 uur,
dinsdag van 10.00-12.00 uur,
woensdag en vrijdag van 10.00-
12.00 en 15.00-20.00 uur, en op za-
terdag van 10.00-12.00 uur. Op
donderdag is de bieb gesloten.

Henk Willems ontving zijn eerste
lessen olieverfschilderen van Benno
Logtenberg. Uit zuinigheidsoverwe-
gingen 'met het mes' een techniek die
hij tot op heden heeft gehandhaafd.
Zijn inzending voor deze expositie be-
staat voornamelijk uit olieverven van
stillevens en landschappelijke kijkjes.
Zo wordt bijvoorbeeld de witte boerde-
rij van Van Schie uit Heemstede van
verschillende kanten belicht.

Nic. van Warmerdam schildert van-
af zijn jongensjaren en is autodidact.
Van hem zijn beelden te zien van
Groenendaal, het Oude Slot en de mo-
len van Hoeker uit Heemstede, maar
ook typerende beelden van plekjes el-
ders m Nederland.

Dezelfde expositie is reeds in maart
in het raadhuis van Heemstede te zien
geweest. Gezien de grote belangstel-
hng en de gunstige recensies mogen de
Zandvoorters deze expositie in de bi-
bliotheek aan de Pnnsesseweg niet
missen.

Vrijwillige Hulpverlening

1 7 3 7 2

FIETSTOCHTEN
IN

BENOORDEN HET IJ
(52 beschreven fietstochten met 4 stafkaarten)

Prijs ƒ 19,50

Weer of geen weer, ook dit \aar
kunt u weer volop fietsen m uw
omgeving met behulp van deze
zo|uist verschenen mop.

Ook deze map is tot stand gekomen
door samenwerking van Het Parool
en de diverse Weekmedia-uitgaven
met uitgeveri| Dwarsstap

Wegens groot succes in 1985 is tevens een herdruk
verschenen van de map „FIETSTOCHTEN IN DE WIJDE
OMGEVING VAN AMSTERDAM".

De pri|s van deze map is eveneens ƒ 19,50.

Beide mappen z\\n te koop bi| alle kantoren
van Het Parool en Weekmedia in en om
Amsterdam.
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KIESKEURIG GEPRIJSDE BRILLEN

Wie niet alleen 'n lage prijs
maar ook kwaliteit en service eist, kiest:

OPTIEK SLINGER
gediplomeerd opticien

Zandvoorts Kontaktlens Centrum,
(afdeling van Slinger Optiek)

Gedipl. optometnst - Kontaktlensspeciahsl A N.V.C.
Grote Krocht 20a - Zandvoort - Tel. 02507-14395

Leverancier van alle ziekenfondsen

SPECIALE AANBIEDING

Wieirenshirt's 1 /O
Wielrehshort's NU /Z PIÏJS

Kerkstraat 47. Tel. 15986.

Reisbuno „Zandvoort"
Grote Krocht 20 - Tel. 12560

Het adres voor een
goedverzorgde vakantie.

Service van huis
tot huis.

OARAKTlEFONOa

at'-OiJa.
^̂ •*..iC*?"
f-.^^f>--jr- vbfZ-1-Jlp*^ i

Voor uw sportieve
prestatie houden onze

HEERLIJKE RAUWKOSTEN
u in top-conditie

AART VEER
Grote Krocht 25 - ZANDVOORT

Tel. 02507-1 44 04

Bij Van Lent Opel
staan ze altijd voor u klaar

Van Lent Opel
Zandvoort
Kam. Onnesstraat 15
tel. 02507-15346

Zomerplanten voortuin en balkon.
Opgemaakte plantenbakken voor
terras en balkon in div. prijzen.

Kwekerij
p.vanKSeeff Van Stolbergweg 1.

- Tel. 170Zandvoort 7093

€>

HALTESTRAAT 10
2042 LM ZANDVOORT - Telefoon 02507 - 1 88 21

Dames en Herenmode div. kado-artikelen en bijoux

Grote Krocht 24 - Zandvoort

Geen geld voor een Tour de France-fiets?
Tegen absoluut zeer lage prijzen koopt u

EEN NIEUWE FIETS
met volledige garantie bij

Taxi Centrale Zandvoort
Grote Krocht 18 - Tel. 12600

BELGIQUE

De winkeliers op deze pagina geven U samen met
„HET ZANDVOORTS NIEUWSBLAD"

een kans op het winnen van een

weekend
van de

bi

Parijs om de finish
de France"

wonen
op zondag 27 juli 1986.

PRIJSVRAAG:
Ook u lezer van deze krant heeft een kans om gratis mee te gaan
naar de Franse Lichtstad.
ledere winnaar mag één introducé(e) gratis meenemen

PROGRAMMA:
Vertrek zaterdag 26 juli plm. 11.00 uur

Terugkomst zondagavond 27 juli plm. 24.00 uur

Inbegrepen is:
* Rondrit door Parijs met zijn vele bezienswaardigheden
* Koffie onderweg
* Diner
* Overnachting
* Ontbijt

Hoe kunt u in aanmerking komen voor deze prijs? Op deze Tour de France pagina(s) staat
een aantal advertenties. Eén van deze advertenties heeft een verkeerd huisnummer. Vul de
naam van de adverteerder in op het oplossingformulier en maak het volgende rijmpje af

„Met Weekmedia naar Parijs" ............................................

CHERBOURQ
G

AKBIVÊE

PARIS i
Champs-Elysées

NANTERR
BOULOGNE-
BIU.ANCOURT

SAINT
HILIRE.
HARCOUÉT

X

r "\
\ LUXEMBOURG

VILLEDEPART

VILLEETAPE

PARCOURS
DEPART PARTICULIER.

CONTHB-LA-MONTRE

* Indmduel * mnnnnnnnm

VILLE REPOS.

NEVERSD

JAUNAY CLAN
du Futur)

'&POITIERS

CLERMONT-n
FERRAND "

(l.» Puy d* Dom»)

BLAQNAC
O

SUPERBAONÉRES

CHËVALIBA
(Col du

Oranen)

1wnce1%ï6
beu

Kerkstraat, l 6 Te!. 1 2270.

500 m2 F1ETSPLEZIER
Speciale afdeling
o RACE- en TRIMKLEDING
• tevens FIETSVERHUUR

7.50 per dag 30.00 per week
Ook hebben wij videobanden van
de Tour de France vanaf 1903
Grootste sortering • TOURFIETSEN
• RACE-, SPORT- en • BROMFIETSEN

PETER VERSTEEGE wielersport
Haltestraat 31 - Zandvoort

Voor een lekker stuk kaas
blijft

de Kaashoek de baas

De Kaashoek
Haltestraat 38 Tel. 15000

Slagerij Arbouw
Haltestraat 12, Zandvoort

WEEK AANBIEDING

maandag 500 gr. Ribkarbonade 5,50

dinsdag 100 gr. Cordon bleu 1,75

woensdag en donderdag

Biefstuk 250 gr. 7,25

-stomerijAïcaB.V

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT - Tel. 02507- 12574
Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE - Tel. 023-283245

ROB ANSSEN
ZANDVOORT

Kochstraat 10 (nieuw Noord) Tel. 15966
Reparatie en onderhoud van alle merken auto's

Electronische rollentestbank voor het opzoeken van elke
motorstoring.

Specialist in ALFA ROMEO

BOEKEN - SIGAREN - SIGARETTEN
en nog veel meer

e BOEKEN « TIJDSCHRIFTEN « STRIPBOEKEN
ö KANTOORARTIKELEN • ROOKWAREN

• STAATSLOTEN • TOTO/LOTTO

BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL

DE KI
GROTE KROCHT 17 - 2042 LT ZANDVOORT

In de kleinste winkelstraat van Zandvoort zit
een Schoenmakerij waar nog de regel luidt:

ons vakmanschap is
'^ uw voordeel

J. van Campen
en Zoon

Corn. Slegersstraat 2 Tel. 15449

En tevens kunt u schoenen afgeven bij
Drog. Ton Goossens m het winkelcentrum, Zandvoort - Noord*

Ons wisselkantoor is weer elke dag geopend.

Ook op zaterdag en zondag
Ons advies:
Let niet alleen op de koersborden die overal
buiten staan, doch let vooral op het netto bedrag
dat u ontvangt.
Ook Duitse munten zijn bij ons welkom.

GROTE KROCHT ZO HENK OONK

PRIJSVRAAG/OPLOSSING
Welke adverteerder heeft een
verkeerd huisnummer?

Naam adverteerder:

Het rijmpje luidt:
Met Weekmedia naar Parijs

Inzenden tot woensdag 16 juli 1986
(tot de eerste postlichting) per brief of
briefkaart inzenden naar: Weekmedia
Aalsmeer, Postbus 264, 1430 AG
Aalsmeer met vermelding:
PRIJSVRAAG

NAAM:

ADRES:

POSTCODE: ....

WOONPLAATS:
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Oudste inwoonster honderd en twee jaar
ZANDVOOBT - Zand-

voorts' oudste inwoonster is
mevrouw Maria de Zwart-
Werker die vorige week don-
derdag haar 102de verjaardag
vierde in het Huis in het
Kostverloren. Dat dit een
feestelijke dag werd in het
verzorgingshuis behoeft geen

' betoog. De 102-jarige Maria
was het stralend middelpunt
van deze dag en kondigde
trots aan dat zij "best 105 wil
worden"

Mevrouw de Zwart is een gebo-
ren en getogen Amsterdamse die
nu al weer ruim dertig jaar in
Zandvoort woont. Ze kwam naar
Zandvoort omdat haar dochter
naar de badplaats verhuisde.
Aanvankelijk verbleef zij in Hui-
ze Sterre der Zee, maar nu al weer

i vele jaren in het verzorgingste-
1 huis 'Huis in het Kostverloren'
, waar het haar uitstekend bevalt.
l "Wij worden hier zo goed ver-

zorgd. Op mijn verjaardag was
het echt een feest onder elkaar.
Er waren toespraken en gedich-
ten en ik ben erg dankbaar voor
wat ze hier allemaal voor ons
doen", vertelt ze een paar dagen
later nog naglunderend.

Hoewel ze nu al weer 32 jaar
i 'Zandvoortse' genoemd kan wor-

den blijkt duidelijk dat het
'*^^•*=;=^^^,^*^^^^^^

Mevrouw de Zwart-Werker op naar de 105

slechts de familiebanden zijn die
haar aan de badplaats binden. De
zee interesseert haar maar matig,
haar nakomelingen des te meer.
"Ik heb nu vijftien kleinkinderen
en zeventien achterkleinkinde-
ren," rekent ze trots voor.

Nog altijd is haar gezondheid
uitstekend, alleen de ogen bewij-
zen nauwelijks dienst meer. Dat
spijt haar bijzonder omdat ze al-
tijd veel gelezen heeft. Er is daar-
voor echter iets anders in de
plaats gekomen, namelijk het

Amsterdammers dienen klacht in

Zandvoortse politie door boze
naaktlopers in hemd gezet

ZANDVOORT - De woorden-
wisseling die op een warme zomer-
dag (vrijdag 27 juni) op de grens
van het Zandvoortse naaktstrand
tussen een Amsterdammer en
agenten van het stranddetache-
ment van de politie plaatsvond,
lijkt een onaangename wending te
krijgen.

Door de Amsterdammer is bij
het Klachtenbureau Politie Op-
treden in de hoofdstad een klacht
ingediend. Een klacht die deze or-
ganisatie ernstig genoeg vindt om
bij de Officier van Justitie in Am-
sterdam aan te dringen op onmid-
dellijke schorsing van de betrok-
ken Zandvoortse politieman han-
gende een onderzoek waarom is
gevraagd.

Volgens de lezing van de Zandvoort-
se politie weigerde de man zijn naam
en adres op te geven toen hij ongekleed
op het textielstrand werd aangetrof-
fen. Hij werd hierbij opgestookt door
andere Amsterdammers, die aanwezig
waren. Het incident groeide uit tot een
ware rel toen de badgasten gezamen-
lijk opkwamen voor de 'belaagde' Am-
sterdammer en zand in de politie-auto
gooiden en op het strand voor de jeep
gingen liggen om zodoende te beletten
dat de naaktloper werd overgebracht
naar het politiebureau. Uiteindelijk is

Inspraakavond
over verplaatsing
Zeereep

ZANDVOORT - Donderdag 10 juli
wordt in het raadhuis een mspraaka-
vond gehouden over de verplaatsing
van het caravanterrein 'De Zeereep'.
In verband met de plannen voor een
bungalowpark wordt voorgesteld het
Roggeveld aan de Boulevard Bar-
naart, ter hoogte van camping De
Duinrand, in te richten als camping
voor caravanbezitters.

Door wethouder van Publieke Wer-
ken en Ruimtelijke Ordening, Frits
van Caspel, zullen de plannen van de
gemeente deze avond nader worden
toegelicht. Hierna wordt aan belang-
stellenden de gelegenheid gegeven
hun visie kenbaar te maken. Een voor-
lopig schetsplan ligt op het Raadhuis
ter inzage op de afdeling RO. De in-
spraakavond begint om 20.00 uur.

Geslaagd
ZANDVOORT - Aan Instituut

Schoevers BV te Amsterdam heeft de
Zandvoorter C. van Reede het diploma
"Toeristisch Managementassistent"
behaald. Met succes werd de dagoplei-
ding aan dit Instituut dus bekroond.

dit toch gelukt en werd mét assistentie
later ook de andere hoofdstedeling van
het strand gehaald omdat hij degene
was die zijn vriend opstookte zijn
naam niet te noemen. (Zie Zandvoorts
Nieuwsblad van 3 juli 1986).

Geheel andere lezing
Het verhaal dat de Amsterdammer

bij het Klachtenbureau'Politie Optre-
den in Amsterdam deponeerde, luidt
echter geheel anders.

"Volgens onze gegevens liep de heer
G. op 27 juni met vrouw en kinderen
over het strand. Gekleed, toen hij werd
aangehouden door de Zandvoortse po-
litie wegens naaktlopen. Het klopt wel
dat de familie tevoren naakt was ge-
weest, maar men had juist de broekjes
aan toen de agenten verschenen. Als-
nog zouden de agenten hem op de bon
willen slingeren, aldus het verhaal
van de Amsterdammer, omdat zij eer-
der bloot waren geweest daar waar het
niet mag. De Amsterdammer vond de
boete overbodig en weigerde zijn
naam. "De lezing van onze cliënt is dat
de politieman driftig werd en zei hem
te zullen matsen door alleen mijnheer
een bon te geven en mevrouw niet. De
cliënt bleef bij zijn weigering en wat
toen gebeurde is niet correct", aldus de
woordvoerdster van dit bureau, Ellen
Geerdes.

Andere badgasten gingen zich met
het geval bemoeien en hebben luid ge-
protesteerd toen de Zandvoortse agen-
ten de man wilden meenemen. Hij
werd ruw de politiewagen ingesleurd
en daar gehandboeid. Volgens de le-

zing van de Amsterdammer raakte de
agent compleet over zijn toeren. "De
agent ging door met slaan en beschul-
digingen uiten 'dat onze cliënt zich
had laten opjuinen door 'broodpoten'
etc.' Bovendien moest hij zich in Am-
sterdam onder behandeling van een
arts stellen die een gekneusd kaakge-
wricht heeft geconstateerd", vertelt
Ellen Geerdes.

Volgens de woordvoerdster van het
Amsterdamse Klachtenbureau is het
te gek dat iemand na een meningsver-
schil over al dan niet naaktlopen door
de politie wordt meegenomen, in de cel
gegooid en later zonder procesverbaal
weer wordt vrijgelaten. "Wij hebben
op 4 juli onze klacht bij de Officier van
Justitie ingediend en onmiddellijke
schorsing van deze politieman geëist
plus een gerechtelijk onderzoek".

Noch adjudant Barmentlo, noch
strandcommandant Schilder zeggen
iets van deze klacht gehoord te heb-
ben. "Ik heb wel van dit relletje ge-
hoord en ben opgebeld door een lande-
lij k dagblad, maar dat is alles", ver-
klaart adjudant Barmentlo. Overi-
gens zijn beiden van mening dat door
de Zandvoortse agenten correct is ge-
handeld. "Normaal is het natuurlijk
niet dat iemand voor naaktlopen
wordt meegenomen naar het bureau,
maar wanneer er een grote rel dreigt
te ontstaan kun je beter iemand mee-
nemen om de zaak rustig uit te praten,
voordat de toestand escaleert" zegt
Barmentlo. Over dat rustig uitpraten
lijkt een meningsverschil te bestaan
tussen de Amsterdammers en de
Zandvoorters.

Autohandel
buren doorn

ZANDVOORT - Dat de auto-
handel op sommige plaatsen in
Zandvoort overlast blijft geven,
bleek vorige week woensdag tij-
dens de vergadering van de Com-
missie van Algemene Zaken. Be-
woners van de Trompstraat als-
mede omwonenden van een gara-
gebedrijf op de hoek van de
Schaepmanstraat en de Bredero-
destraat, zetten deze avond hn
eerder geuite klachten kracht bij.
De aanwezige korpschef Menk-
horst toonde enerzijds de goede
wil, anderzijds een stuk onmacht
van de plaatselijke politie.

De klachten uit de Trompstraat be-
treffen de illegale autohandel die daar
volgens de bewoners al jaren bedreven
wordt. „Aan ons vriendelijk verzoek
om geluidsoverlast te voorkomen,
werd door de autohandelaren geen ge-
hoor gegeven." aldus een flatbewoner.

ADVERTENTIE

Eers GHAT3S verzorgd weekend
naar Parijs

en kijken naar de aankomst van de

TOUR DE FRANCE
Ruim 100 lezers van onze bladen maken een kans.

öae óók mee aan de
• de France prijsvraag.
Zie prijsvraag elders in deze krant.

blijft voor
in het oog

„Het getoeter en het slaan met deuren
gaat gewoon door, tot 's avonds laat.
En dan al die klanten nog die op de
verkeerde bel drukken!" Men klaagt er
tevens over, de eigen auto niet meer in
straat te kunnen parkeren; auto's
worden zelfs op de stoep gezet en gara-
ges geblokkeerd. Men vreest een alge-
hele verpaupering van de straat en
sterke waardevermindering van de
koopflats.

Ook omwonenden van het bedrijf in
de Schaepmanstraat maken melding
van overvol-geparkeerde straten, met
nauwelijks ruimte voor voetgangers
om over te steken. Er zou een verkeers-
gevaarlijke situatie zijn ontstaan door
het gebrek aan uitzicht op de hoek met
de Brederodestraat. Door het sleutelen
aan de geparkeerde auto's, het regel-
matig heen en weer rijden ervan en
door het arriveren en vertrekken van
klanten zou ook hier sprake zijn van
geluidsoverlast. „Ik moet toegeven dat
het enige tijd rustig is geweest, maar
de verschijnselen zijn nu weer net zo
ernstig als voorheen," aldus één van
de buurtbewoners.

Volgens de heer Menkhorst is er al
veel aan deze problemen gedaan. Het
plan om zowel de overlast van de legale
handel, als de illegale handel aan te
pakken, eventueel door overheveling
hiervan naar de legale handel, is al
uitgevoerd. Maar deze problemen zijn
nooit voor honderd procent op te los-
sen. Het verschijnen van de politie
heeft vaak slechts kortstondige verbe-
tering tot gevolg. Daarnaast kunnen
illegale handelaren elke dag een ande-
re standplaats innemen, waardoor zij
moeilijk te controleren zijn. Menk-
horst en burgemeester Machielsen be-
loofden erop terug te komen en de
politie eventueel een vervolgactie uit
te laten voeren.

• Temidden van bloemen, familie en vrienden vierde Zandvoorts oudste
inwoonster haar 102e verjaardag. FOTO; BERLOTT

luisteren naar gesproken boeken /
en muziek. Alle opera's heef t ze in [
haar leven al gezien en nu beluis- j!
tert ze deze muziek. "Met mijn p
ogen dicht zie ik het hele toneel ''
dan weer voor mij en geniet ik .
eigenlijk vaak van dezelfde ope- ['
ra's," merkt ze fijntjes op. !'

Ze kan nog altijd boeiend ver-
tellen over een Amsterdam uit
een ver verleden, en over haar
echtgenoot De Zwart die een re-
derij in de hoofdstad had. De
sleepboten werden in de winter
als ijsbreker gebruikt en voeren
dan door de Amsterdamse grach-
ten, in de zomermaanden trou-
wens ook, maar dan als weekend-
plezierbooc. "Wij hebben altijd
hard gewerkt, maar dat gaf niets,
wij hadden het goed samen", her-
innert ze zich.

Temidden van de bloemen en
alweer bezoek van één van de vele
klein- (of is het misschien een
achterklein)-kind, maakt ze de
voor zo kenmerkende opmerking:

"Als ik mij zo goed blijf voelen,
dan wil ik best 105 worden". Wie
haar zo bezig hoort en dat zo gem-
teresseerde gezichtje ziet twijfelt
er geen seconde aan, mevrouw
Maria Elisabeth de Zwart-Wer-
ker wordt vast nog eens de oudste
inwoonster van Nederland.

Jeugd/Jongerennota
gaat in de ijskast

ZANDVOOBT - Het tweede
concept van de Jeugd- en Jonge-
rennota, zoals die door de gemeen-
te is opgesteld zal voorlopig waar-
schijnlijk in de lade van een niet
gebruikt bureau verdwijnen. De
Planvoorbereidingscommissie is
van mening dat deze tweede her-
ziene nota niet als uitgangspunt
kan dienen voor het opstellen van
een jeugd-en jongerenbeleid.

Dit bleek op de tweede hoorzitting
die onlangs werd gehouden. Op de eer-
ste inspraakavond van 22 mei werd al
duidelijk dat deze nota niet voldoet
aan de gestelde verwachtingen. Het
verzamelde materiaal biedt de com-
missieleden onvoldoende inzicht in de
samenhang tussen leefsituaties, be-
hoeften en problemen voor de leef-
tydsgroep van 4 tot 25 jaar. De nota zal
herschreven dienen te worden waarbij
het accent komt te liggen op voorzie-
ningen/activiteiten voor bepaalde
leeftijdsgroepen. Voorlopig zal het be-
leid zich toespitsen op de groep 12 t/m
16/17 jarigen.

In een advies aan het college heeft de
Planvoorbereidingscommissie een
aantal punten opgesteld voor deze
doelgroep die voorlopig de meeste aan-
dacht zal krijgen, omdat hier ook de
grootste behoefte bestaat aan een be-
leid.

Noodzakelijk wordt geacht de hulp
van één, liefst twee, beroepskrachten
die de jeugd van 12 - 16/17 jaar zal
moeten steunen en begeleiden op het
sociaal culturele vlak. In eerste m-
stantie wordt deze steun gezien in bui-
tenschoolse activiteiten voor de jeugd
vanaf 12 jaar. Daarbij worden ge-
noemd filmvoorstellingen, uitbreiding
disco-activiteiten etc. Ook een opvang
na schooltijd heeft behoefte aan bege-
leiding van een beroepskracht.

Hoewel het moeilijk te realiseren is,
omdat 'de werkelijke ruimte in het
wijkcentrum 't Stekkie ontbreekt,
wordt toch als overweging gegeven dat
de jongeren in dit centrum toch min of
meer een 'eigen stek' krijgen. Dit deel
zou door en voor de jeugd gezelliger
gemaakt kunnen worden. Eveneens
wordt het college geadviseerd het con-
tract dat met de beheerder van het
wijkcentrum werd afgesloten nader te
bestuderen en eventueel veranderin-
gen aan te brengen. Dit omdat geble-
ken is dat van een goede verstandhou-
ding tussen beheerder en jongeren
niet of nauwelijks gesproken kan wor-
den.

ADVERTENTIE

Nu 4O% korting*
op diverse leren witte jacks, broeken, rokken en he-
renjacks. Tassen in diverse modekleuren halve prijs.
Leren topjes, diverse kleuren v.a. ƒ39,95, leren
shorts, diverse kleuren v.a. ƒ59,95

Kerkstraat 28, Zandvoort,
tel. 02507-15444
Grote Houtstraat 4, Haarlem;

Spekstraat 1-3, Haarlem, 023-322187 Gen. Cronjéstraat 56, Haar-
lem, tel. 023-270850 Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919

DE LEERSHOP

Zondag grootse braderie

"Een zomerse braderie is een extra attractie voor een badplaats op
zondag," is de organisatie van mening. Een overzicht van de braderie in
1983 die ook op de Grote Krocht werd gehouden. (ARCHIEFFOTO)

ZANDVOORT - Zondagls juli wordt in het centrum van het
dorp een grootse braderie gehouden. Vanaf 12.00 uur zullen op de
Grote Krocht, Louis Davidsstraat en de Busbaan vele kramen en
terrasjes voor bezoekers toegankelijk zijn.

Deze braderie die wordt georganiseerd door de Stichting Zand- i
voort Festival staat in het teken van de zomer. "Er zullen standsj.
zijn met dames-en herenmode, fruit, bloemen, lederwaren, byoux,,
popartikelen, strandartikelen. Er komt een oud-Hollandse snoep-
kraam en er zullen verschillende demonstraties gegeven worden ,',
zegt Leo Bonkerk, één der organisatoren. Deze braderie wordt op •
verschillende plaatsen onmderbroken door 'eettentjes'. Er komen
terrasjes maar ook kramen met hamburgers, saté, paling en Mexi-
caanse snacks. Bovendien worden er demonstraties gegeven van,
potten bakken, portrettekenen, kan men oude munten laten taxe-
ren en is er een promotiestand van de Olympische Spelen Amster-
dam 1992. De carnavalsvereniging De Schuimkoppen is eveneens
aanwezig. f

Voor het postkantoor komt een groot podium waar The Invaden
Steelband optreedt, terwijl nog onderhandelingen worden gevoerd,
met de populaire groep BZN en Lee Towers. "Het moet al raar lopen!,
wanneer wij niet een zeer bekende Nederlandse groep of artiest;
naar Zandvoort krijgen", is de organisatie van mening.

Met de kinderen is eveneens rekening gehouden. Voor hen staan
er diverse attracties opgesteld, zoals een draaimolen, spnngkussen,
fotoschietteiit en een kop van jut.

De braderie begint om 12 uur en duurt tot 18 uur. Voor het
komende weekeinde wordt goed weer verwacht en daar wordt ook
op gerekend.

-Bromfietsers gewond-
ZANDVOORT - Bij een aanrijding

tussen een bromfietser en een auto-
mobilist die juist wilde wegrijden, is
een bromfietser gewond geraakt. Hij is
met een gebroken enkel naar de Maria
Stichting in Haarlem overgebracht.
Het ongeval vond plaats vorige week
vrijdag.

Donderdagmorgen vond een aanrij-
ding plaatst tussen een bromfietser en
een auto op de Zandvoortselaan. De
bromfiets werd beschadigd, terwijl de
berijder met verwondingen per ambu-
lance naar een Haarlems ziekenhuis
werd vervoerd. Zaterdag ontstond bij
de ingang van het circuit een botsing
tussen een automobilist en een brom-
fietser. Hierbij liep de bromfietser een
hoofdwond op.

Terzelfder tijd botsten op de krui-
sing Prinsenhofstraat/Pakveldstraat
ook een bromfietser en een auto op

elkaar. Aan de voertuigen ontstond
lichte schade, ook hier raakte de brom-
fietser licht gewond.

Een 18-jarige bromiietser uit Sant-
poort werd diezelfde dag aangehouden
in de Haltestraat. De voorrem van het
voertuig werkte niet en het verzeke-
ringsplaatje was verlopen. De brom-
fiets is door de Zandvoortse politie in
beslaggenomen.

ZANDVOORT - Op zaterdag 12 juli
wordt door de Gemeentepolitie van
Zandvoort een fietsenkijkdag gehou-
den. Dit gebeurt aan het bureau aan
de Hoogeweg van 10-13 uur. Belang-
stellenden die een kijkje willen komen
nemen om te zien of wellicht hun ge-
stolen/gevonden rijwiel zich in de
voorraad bevindt, worden verzocht de
ingang Poststraat van het politiebu-
reau te gebruiken.

Autokrakers gepakt
ZANDVOOBT - Maandagmorgen 7

juli omstreeks half vijf hoorden sur-
veillerende agenten glasgerinkel bij
een geparkeerde auto op de Boulevard
Barnaart. De Heilige Hermandad toog
op onderzoek uit en zag een auto waar-
van het portierraam was ingeslagen.
Uit deze auto was een radio/cassette-
recorder verdwenen. In de directe na-
bijheid werden twee 21-jarige Amster-
dammers aangehouden. In hun auto
trof de politie twee radiocassetterecor-
ders, twee luidsprekerboxen, een korte
golfradio en een honkbalknuppel aan.
Deze goederen werden evenals de Am-
sterdammers meegenomen naar het
bureau. Op de Boulevard Barnaart
werden later die morgen nog enkele
opengebroken auto's aangetroffen.

Zandvoorts
Nieuwsblad

vraagt

RES.
BEZORGËRS/STERS

om in te vallen bij
ziekte en/of vakantie

Tel. 17166

Vals spaarbankboekje
oorzaak aanhouding

ZANDVOORT - In het postkantoor
aan de Louis Davidsstraat heeft de
politie maandagmiddag een Westduit-
ser aangehouden die nog een gevange-
nisstraf van elf maanden in Heil-
bronn moet uitzitten wegens mishan-
deling en afpersing.

De man werd aangehouden omdat
hij met een vals spaarbankboekje
trachtte tweeduizend Mark te innen.
Een werknemer van de PTT die het
zaakje niet vertrouwde waarschuwde
de politie.

De Westduitser gaf tot twee maal
toe en valse naam op. Toen uiteinde-
lijk toch zijn ware naam boven water
kwam bleek de Zandvoortse politie een
goede vangst gedaan te hebben.

Laatste nieuws

ZANDVOORT - De organisato-
ren van het Tropicana festival
verzoeken 'talenten' die mee wil-
len doeen aan de Sky Channel
Kris-Kras-Kwizz zich zo spoedig
mogelijk op te geven.
Het gaat om mensen die kunnen
dansen, zingen, acteren of pre-
senteren. Bovendien worden
kandidaten verzocht zich te mei-
den voor de "Miss Tropicana Ver-
kiezing" die zal worden gehou-
den.
Aanmeldingen en inlichtingen zo
spoedig mogelijk bij: Café Koper,
Kerkplein Zandvoort. Tel: 02507-
13546.

Voor straf lopen
naar huis

ZANDVOOBT - Maandagmorgen
om een uur zag de politie van Zand-
voort een fietser rijden over de Hooge-
weg die vergeten was zijn verlichting
aan te doen. Bovendien 'fietste hij met
losse handen'. De dienstdoende agen-
ten riepen hem toe de verlichting aan
te doen en bij het fietsen zijn handen
te gebruiken. Helaas bleek de man
doof voor deze waarschuwing.' Later
werd hij op het Kerkplein staande ge-
houden. Het bleek een 18-jarige Heem-
stedenaar te zijn die te diep in het
glaasje had gekeken. Hij kreeg een rij-
verbod en een boete voor het rijden
zonder licht.

Zondagmorgen kregen twee auto-
mobilisten eveneens een rijverbod op-
gelegd. De één had op de Zandvoortse-
laan een lichtmast omver gereden tij-
dens een uitwijkmanoeuvre, de andere
een 22-jarige Haarlemmer, reed op de
7«eweg 'in kennelijke staat'.

Valse bommelding
ZANDVOOBT - Vorige week dins-

dagmorgen kwam er een melding bin-
nen op het politiebureau dat bij een
hotel aan het Badhuisplein een bom
was geplaatst. Deskundigen van de
politie togen derwaarts, maar konden
geen bom ontdekken. Later deze dag
werd nog tweemaal een 'bommelding'
voor hetzelfde hotel bij de politie gere-
gistreerd. Na intensief onderzoek
moest de politie tot de ontdekking ko-
men dat het hier een vals alarm betrof.

Een nader onderzoek naar de melders
wordt nog ingesteld.

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
10 juli 06.1301.51 18.3914.18
11 juli 06.4902.3219.1814.55
12 juli 07.2503.1319.5615.32
13 juli 08.0603.5520.3816.11
14 juli 08.5504.3921.2916.55
15 juli 09.57 05.26 22.31 17.47
16 juli 11.0706.2023.4218.49
19 juli 121707.21 --.--20.56
Maanstanden: 14 juli EK 22.10
uur
doodtij: dinsdag 15 juli NAP
+ 69 Cm.- 22.31 uur

Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

60
1926-1986

22 juli 1986 is het 60 jaar geleden dat onze ouders

JEAN en JEANNE LONGAYROUX
in het huwelijk zijn getreden.
Om u in de gelegenheid te stellen het diamanten bruids-
paar te feliciteren, zal er op dinsdag 22 juli 1986, tussen
17.00 en 19.00 uur een receptie worden gegeven in res-
taurant Queenie. Kerkplein S te Zandvoort.
Zandvoort Marisstraat 38

Jean - I.ia
Corry - Nol
Fred - Cies

Voor Uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn innig geliefde man, onze zcrg-
zame vader en fijne opa

Willem Jan Molenaar
betuigen wij U onze oprechte dank.

Uit aller naam:
Th. Molcnaar-Krenn

, Zandvoort, juli 1986
-H. Heijermansweg l Kamer 390

Na het plotseling overlijden van mijn lieve man, onze
lieve papa en opa

Dirk Speets
willen wij U hartelijk danken voor de vele blijken van
deelneming en medeleven.

Uit aller naam:
A. Speets-Borst

2041 RA Zandvoort, juli 1986
Lorentzstraat 7.

Voor Uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder en oma

Michaeline Schaap-Smektala
betuigen wij U onze oprechte dank.

Uit aller naam:
J. Schaap

Zandvoort, juli 1986

Voor uw blijk van belangstelling betoond na het heen-
gaan van mijn lieve man, onze lieve vader, opa, zoon,
broer en zwager

Willem van Jaarsveld
betuigen wij u onze oprechte dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm
van bloemen tot uiting gebracht was ons een grote
troost en zal in dankbare herinnering blijven.

Uit aller naam:
C. van Jaarsveld-Jurriaans

Zandvoort, juli 1986.

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en zorg
die wij van haar mochten ontvangen, geven wij u
kennis van het overlijden van onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

Anna Elizabeth Loos
weduwe van August van der Mije

op de leeftijd van 83 jaar.
Zij werd de laatste tijd liefderijk verzorgd in
Verpleeghuis Boerhaave te Haarlem.

Al\ Piers-van der Mije
Ger Piers
Arie van der Mije
Ada van der Mije-Prosée
August van der Mije
Hetty van der Mije-van der Wijk
Mies Quaedackers-van der Mije
Ton Quaedackers
Klein- en achterkleinkinderen

26 juni 1986
Correspondentieadres:
Oosterparkstraat 48
2042 AT Zandvoort
De crematie heeft op maandag 30 juni
plaatsgevonden in het crematorium Westerveld
te Velsen.

Toch nog onverwacht is heden van ons heenge-
gaan onze lieve, zorgzame moeder en oma en
overgrootmoeder

Theodora Bauritius
weduwe van Andreas Verheij

op de leeftijd van 92 jaar.
Amsterdam:

A. J. Perez-Verheij
J. P. Perez
Caroline

Zandvoort:
L. T. A. Neerincx-Verheij
W. A. Neerincx
kinderen en kleinkinderen

's-Gravenhage:
L. A. T. Verheij
L. Verheij-Ingenbleek
en kinderen

Haarlem, 7 juli 1986
Verpleeghuis Boerhaave
Corresponden tieadres:
W. A. Neerincx
Lorentzstraat 284, 2041 SM Zandvoort.
De overledene ligt opgebaard in het uitvaartcen-
trum Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort. Alwaar bezoek is op donderdag van
19.00-19.30 uur.
De Eucharistieviering heeft plaats op a.s. vrijdag
11 jul i om 12.45 in de Parochiekerk St Agatha te
Zandvoort.
Waarna om 14.00 uur de teraardebestelling zal
plaatsvinden in het familiegraf van de Algemene
Begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de aula van de begraafplaats.

24 mei 1916 3 juli 1986

J. Reinders
Vrij plotseling hebben wij afscheid moeten
nemen van Hans.
In hem verliezen wij een fijne man en kameraad
die altijd voor iedereen klaar stond.
Hans, we zullen je missen, maar niet vergeten.
Bedankt voor alles wat je voor ons betekend
hebt.

Mary Schrijber
Sheila en Gert
Dimfie
Familie Reinders
Familie Schrijber
Petra, Rudy en familie.

Hans is op 7 juli in alle stilte gecremeerd.
Corr.adres: Spoorbuurtstraat 16
2042 KE Zandvoort.

DOKTERSBERICHTEN

J. G. Anderson, arts
AFWEZIG TOT 4 AUG.

waarneming: huisartsen Drenth-Flieringa en Zwerver.

S. C. Algera,
tandarts,

Praktijk gesloten van 14 juli tot en met l augustus.
Voor waarneming raadplege men tel. 02507-18548.

ADVERTENTIES

Ce Heer is mijn Herder,
mij zal niets ontbreken.
Hij doet ndj nederleggen
in grazige weiden.
Hij voert mij zacht aan
zeer stille wateren.

Ps. 23 vers l en 2
Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden
mochten hebben, geven wij u met droefheid ken-
nis, dat na een arbeidzaam leven en een lang-
zaam afnemende gezondheid, toch nog onver-
wacht, op 5 juli, van ons is heen gegaan onze lie-
ve, zorgzame vader, schoonvader, grootvader,
overgrootvader en mijn dierbare broer

Lodewijk Balledux
weduwnaar van Aaltje van Keulen

op de leeftijd van 92 jaar.
Zandvoort:

A. Baliedux
C. A. Balledux-Koper

Oakville, Canada:
J. II. Balledux
H. Balledux-Stuut

Zandvoort:
N. Balledux
H. Balledux-Kappelhoff

Zandvoort:
J. Todd-Balledux
A. R. Todd

Zandvoort:
L. Balledux
H. Balledux-Schut
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Zeist:
P. Balledux

2Ü41 BM Zandvoort, 9 juli 1986
Dr. Jac. P. Thijsseweg 14
De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsge-
vonden in het familiegraf op de Algemene Be-
graafplaats te Zandvoort.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons terecht
voor-.

• inschrijvingen
* Uitvaartverzekering

NIVO-POUS
• een Natura-

uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort

.,.; tel. 02507-17244

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINEGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 14090/14764 (vraag demonstratie)

Te koop

GARAGE
onder het Burg. v. Fenemaplein

Garage alleen toegankelijk via toegangs-
deur met sleutel.

Vraagprijs 85.000 k.k.

Inl. tel. 02507-15531
Mak. o.g. H. W. COSTER B.V.

Vergadering welstandscommissie
Op 16 juli 1986 vergadert de Welstandscommissie der gemeente Zandvoort.
De plannen, die zullen worden beoordeeld, worden daags tevoren via de publi-
katieborden bekendgemaakt.

De voorzitter, F. van Caspel.

Voorgenomen bouwvergunning
Het college is voornemens om - met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet- bouwvergunning te
verlenen voor de uitbreiding van het hotel op de percelen Kostverlorenstraat 15-
17.

Betreffend bouwplan ligt met ingang van 14 juli 1986 gedurende 14 dagen teV
gemeentesecretarie, afd. volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, voor een
ieder ter inzage (geopend van 08.30 - 12.30 uur).
Tijdens voormelde termiin kan een ieder schriftelijk en gemotiveerd bij bur-
gemeester en wethouders bezwaar tegen dit bouwplan indienen.

Aangevraagde bouwvergunningen
78B86 Boul. P. Loot 19 - plaatsen terrasschotten
79B86 Louis Davidsstraat - plaatsen windschermen
80B86 Burg. van Alphenstraat - plaatsen tribune

Men kan gedurende een week na het verschijnen van dit blad deze aanvragen inzien
bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
830 tol 1230 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling wordt be-
trokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
66B86
35B86

Ir. Friedhoffplem 18/1 - verbouw woning
Koninginneweg 11 zwart- verbouw woning

l

Zij die menen door een veigunnmg rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen kun-
nen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indien bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Voorbereidingsbesluit
De Burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22 lid 2 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis dat de gemeenteraad bij besluit
van 24 juni 1986 op grond van artikel 21 van deze wet heeft verklaard, dat voor
de percelen Kostverlorenstraat 15/17 een bestemmingsplan wordt voorbereid.
Genoemd besluit ligt met bijbehorende tekening, waarop met rode omlijning de
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter gemeentesecretarie (afdeling
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, geopend maandag tot en met vrijdag
08.30 - 12.30 uur) ter inzage.

Bestemmingsplannen
De Burgemeester van Zandvoort deelt mede dat overeenkomstig artikel 28 lid 6
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening m.i.v. 14 juli 1986 vooreen ieder op de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ter gemeente-secretarie (op
werkdagen geopend van 09.00 - 12.30 uur) ter inzage ligt het besluit van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 17 juni 1986 afd. 1 nr. 676 hou-
dende goedkeuring van het besluit van de raad d.d. 28 januari 1986 tot vast-
stelling van een wijziging van de voorschriften behorende bij het bestemmings-
plan 'Nieuw Unicum'.
De inspecteur van de ruimtelijke ordening en zij die zich tijdig met bezwaren tot
de gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten hebben gewend, kunnen
gedurende bovengenoemde termijn bij de Kroon beroep instellen.
Tot beroep gerechtigden dienen het beroepschrift in te dienen bij de Afdeling
voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State, te 's-Gravenhage.

10 juli 1986 l
DROGISTERIJ

MOERENBURË
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

FOTO QUEUE
Compleet

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DRQGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

PELLEBOERS
WEERLIJN

06-91091091

3x per dag
vernieuwd
over 16

50 cent
per minuut

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE

OF OUDE IJSKAST

adverteer in de krant

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

KOOP VERSER bij VAKMAN
SLAGERIJ
G. ZWINKELS

\ Haltestraat 30 - Zandvoort
'i-Tel. 12175 _j

uit eigen keuken
Boeren Goulash 5oo, 7,95

Paardelappen (mager) 500 gr. 7,95
Kip-

burgers
3 stuks

3,60

Gebraden
gehakt

150 gram

1,80

Osse-
worst
150 gram

2,40

BOEKEN - SIGAREN - SIGARETTEN
en nog veel meer

• BOEKEN • TIJDSCHRIFTEN • STRIPBOEKEN
a KANTOORARTIKELEN • ROOKWAREN

• STAATSLOTEN • TOTO/LOTTO

.WILLEM DREES
100 jaar"

BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL

DE KROCHT
GROTE KROCHT 17 - 2042 LT ZANDVOORT

B«f*JK*3<nB
ZjnJwoat
T» 11679

Zongerijpte prijzen

3

•-^ffsaf*

I M P Q R T E Q F R O t ó MUIC:

HOPP] \

SILVEK

JÜÜOTTIED ROMANCE OF MMC

TT/TJ

asau
* *•JOHOE

BOKMA
joM^KAAHjaiiirrui

firTfissSSSSiSiris?*.

WOn...

Dujardin
Bitter 81

Tequila
Sauza Silver

Scotch whisky

Hoppe
Vieux

Wyborowa
Poolse wodka

Bols
Bessen M.J

Bacardi
Rum

&ŵ ej2S
i\e^5.

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 23 27

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Dan
verzorgd en bezorgd

_^ Kerkstraat 12a, 2042 JE Zandvoort.
DL? Tel.; 02507/12532
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De tuinen van Nieuw Unicum
ZANDVOORT - Ida Leyen, bewoonster van Nieuw Unicum, ver-

bouwt een gedeelte van haar groenten zelf. Vlak voor de woning waar
tij met haar man Aad leeft, heeft zij1 een kleine moestuin aangelegd,
met door elkaar heen groenten, fruitplantjes en bloemen. „Ik heb de
tuin eenjaar of drie geleden aangelegd," aldus de vijfendertigjarige Ida
Leyen. „Je had hier alleen maar zandgrond, dus er moest eerst wel een
flinke laag tuingrond overheen. Ik ben begonnen met allerlei bloemen-
soorten, zoals hyacinten, steranemonen, lelietulpen en narcissen.
Vorig jaar had ik er ook pompoenen bij. Ik heb toen meegedaan met
een wedstrijd van Veronica-omroep. Het ging erom wie de grootste
rompoen had gekweekt, maar ik heb meteen geschreven dat ik de
•cleinste had. Ik heb me er toen voor ingeschreven om te laten zien dat
k ook mee kon doen, en niet alleen niet-gehandicapten."

Dit jaar voor het eerst zijn er enkele
iroentesoorten bij gekomen. Leyen:
ik heb de zaadjes eerst binnen laten
ntkiemen en vervolgens in april, bui-
cn geplant. De doperwten dragen al
rucht. Ik heb een voorraadje in de

<oelkast staan, maar gegeten ervan
lebben we nog niet." De stamslabo-
len komen nog nauwelijks boven de
rond uit, daarvoor is het nog te vroeg
u het jaar. De radijzen en worteltjes
ieginnen al aardig te groeien. „Omdat
ie onder de grond zitten is het na-
uurlijk moeilijk te zien wanneer ze
olgroeid zijn," zegt Ida, terwijl ze een
ong wortelplantje uit de grond trekt.
Met een iets bedenkelijke blik zegt ze:
Dan zij n wat dat betreft de aardbeien
nakkelijker."

Naast de groenten heeft Leyen toch
log wat bloemen geplant. De anjers
taan op het punt van uitkomen. De
ulpen zijn al uitgebloeid, terwijl de
resia's nog even op zich laten wach-

ten. Ida: „Het is veel werk, zo'n tuin,
omdat je voortdurend met onkruid en
ongedierte te maken krijgt." Haar
man brengt het grootste deel van zijn
tijd door als scheidsrechter bij zaal-
voetbalwedstrijden en heeft dus wei-
nig tijd om te helpen. „Dus ik doe bijna
alles alleen," aldus Ida.

Op Nieuw Unicum bevindt zich
sinds vorig jaar ook een grote aange-
paste tuin, met bielzen enigszins ver-
hoogd. Een tiental bewoners houdt
zich hier vrijwel dagelijks mee bezig.

„Door de huidige bezuinigingen kun-
nen veel bewoners niet meer zo mak-
kelijk hun vertier elders zoeken," zegt
Paul Baer van de tuindienst. Hij bege-
leidt het project met zijn plantkundige
kennis. „Het is voor hen een prettige
en goedkope dagbesteding dichtbij
huis."

Er is veel samenwerking tussen de

Ida Leyen: „De doperwten doen het al goed." Foto Berlott

verschillende diensten: de ergothera-
pie past zoveel mogelijk het gereed-
schap aan. Zo is er een kruiwagen met
twee wielen die achter een rolstoel ge-
hangen kan worden. Eventueel kan er
ook kruipend gewerkt worden. De so-
ciaal-culturele dienst organiseert spe-
ciale cursussen, waar de hobbyisten
hun kennis van planten kunnen ver-
groten. In de tuin is van alles aanwe-
zig; de zomerplanten zoals geraniums

en chrysanten worden hier opge-
kweekt. Deze gaan dan later naar de
tuinen van de bewoners. Er is een
kruidentuin, er groeien kleine groen-
ten, appels, peren en druiven. Deze
worden plat gesnoeid langs de rand
van de tuin, zodat men er makkelijk
bij kan. Volgens Baer zijn een aantal
bewoners erg enthousiast. „Sommigen
beginnen nu ook een eigen moestuin-
tje."

o De aangepaste tuin bij Nieuw Unicum. Foto Berlotl

Vrijetijdschilders in de bibliotheek
ZANDVOORT - De Heemsteed-

se vrijetijdschilders, Nic. van
Warmerdam en Henk Willems
zullen van dinsdag l juli t/m
woensdag 30 juli hun werk ten-
toonstellen in de Zandvoortse bi-
bliotheek.

De expositie is te be-
zichtigen gedurende de openings-
tijden van de bibliotheek, te we-
ten: maandag van 15.00-20.00 uur,
dinsdag van 10.00-12.00 uur,
woensdag en vrijdag van 10.00-

12.00 en 15.00-20.00 uur, en op za-
terdag van 10.00-12.00 uur. Op
donderdag is de bieb gesloten.

Dezelfde expositie is reeds in maart
in het raadhuis van Heemstede te zien
geweest. Gezien de grote belangstel-
ling en de gunstige recensies mogen de
Zandvoorters deze expositie in de bi-
bliotheek aan de Prinsesseweg niet
missen.

Uw krant
niet ontvangen?

(.. ' - . : , -

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166

Studiekosten
aanvragen

ZANDVOORT - Ook voor het stu-
diejaar 1986-1987 is het voor inwoners
van de provincie Noord-Holland mo-
gelijk een studietoelage aan te vragen
bij het provinciaal bestuur. De bijdra-
ge wordt gegeven als gift of als rente-
loos voorschot.

De bedoeling van de regeling is om
ouders met studerende kinderen m
staat te stellen de studie te bekostigen.
Vooral mensen met een laag inkomen
kunnen voor de regeling in aanmer-
king komen. De hoogte van de bijdrage
is afhankelijk van de studiekosten en
van het bruto-gezinsinkomen.

De studiekostenregehng is bedoeld
voor inwoners van de provincie die een
opleiding volgen aan dag- of avond-
scholen voor voortgezet onderwijs.
Daaronder vallen ook de zg. particu-
here opleidingen en tweedekans-on-
derwijs.

Voor het volgen van de lagere school,
het hoger beroepsonderwijs en univer-
sitaire opleidingen geeft de provincie
geen bijdrage.

Mensen die een studietoelage willen
aanvragen, kunnen hiervoor een aan-
vraagformulier met folder en toelich-
ting aanvragen bij de afdeling Studie-
kosten van de provincie Noord-Hol-
land, tel. 023-169933 (tussen 14.00 en
16.00 uur).

Opnieuw autokrakers
op heterdaad betrapt

ZANDVOORT - In de nacht van
maandag op dinsdag heeft de politie
een drietal Haarlemmers betrapt bij
het openbreken van een auto.

Surveillerende agenten op de Boule-
vard Barnaart zagen om 03.40 uur een
aantal knapen bezig met het open-
wrikken van een kofferdeksel van een
Opel. Het bleek dat de Haarlemmers
in de leeftijd van zeventien, zestien en
vijftien jaar, deze auto in Haarlem
hadden gestolen. Vlakbij de plaats van
het misdrijf werd een andere Opel
aangetroffen afkomstig uit Ouder
Amstel. De knapen ontkenden dat zij
ook deze Opel gestolen zouden hebben.

Youth for Christ
houdt zomeractie

HAARLEM - In de week van
maandag 14 juli t/m zaterdag 19 juli
houdt de organisatie Youth for Christ
een zomeractie m Haarlem. Vanuit
een grote tent in de Haarlemmerhout,
naast de muziektent met het glazen
dak. worden iedere middag en avond
activiteiten gehouden. Hieronder val-
len optredens van muziekgroepen en
klemtheater. zowel m de stad als in de
Haarlem merhou t.

Jongleren doet de Amerikaan Steve
Dearmont. Een professioneel jongleur
vut Netaraska met een show met keu-
kenmessen, eieren en andere toestan-
den. Terry McCabe. Ohio, USA. is een
street-level muzikant, d.w.z. dat hij
veel optreedt op straat, pleinen etc.
Zijn stijl muziek doet denken aan die
van Larry Morman, de wat roemruch-
te, alternatieve christen-rock and roll-
zanger, „the granddaddy of Jesus-
rock". Simon Elvin, uit Manchester,
England is een allround musicus (pia-
no, gitaar, clannet, viool, drums en
percussie). Zoiui.st is znn dprnuit-T.P

uitgekomen (Apart from me). Bij zijn
optredens gebruikt hij back-up tapes
en gitaar. Sonnse, een ras-echte Hol-
landse band uit Rhoon, bestaat uit
Peter (zang). Jan (zang). Els (zang).
John (drums en zang), Hans (bas),
John (keyboards) en Joris en Jacco
(techniek). Stijl muziek is swingende
symphomsche rock. De band treedt
regelmatig op in clubs, sociëteiten, etc.
in heel het land.

ledere middag draait in de Haarlem-
merstraat een tent-cafè met live op-
tredens van één van deze artiesten.

Ook in de binnenstad zijn iedere mid-
dag activiteiten, als mime, poppen-
kast, muziek e.d. Met name op dins-
dagmiddag 15 juli op de Grote Markt
en zaterdagmiddag 19 juli in winkel-
centrum Schalkwijk een groot optre-
den van respectievelijk Terry McCabe
en Sonnse. Iedere avond in de tent in
de Haarlemmerhout een solo/totaal
optreden van Steve, Terry en Simon
en Sonnse. Aanvang is dan 20.00 uur.

De groep Sonrise die bij de zomeractie optreedt.

ADVERTENTIE

Nu 4O% korting
op diverse leren witte jacks, broeken, rokken en he-
renjacks. Tassen in diverse modekleuren halve prijs.
Leren topjes, diverse kleuren v.a ƒ39,95, leren
shorts, diverse kleuren v.a. ƒ 59,95

Kerkstraat 28, Zandvoort,
tel. 02507-15444
Grote Houtstraat 4, Haarlem;

Spekstraat 1-3, Haarlem, 023-322187 Gen. Oranjestraat 56, Haar-
lem, tel. 023-270850 Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919

DE LEERSHOP

Bebouw in Badhoevedorp bedient heel Noord-Holland

Wegenwachter moet technisch
schaap met vijf poten zijn'
BADHOEVEDORP - "Een
egenwachter moet echt een

echnisch schaap met vijf po-
en zijn," dat zegt de heer J.
5os, groepsleider van de We-
enwacht in Badhoevedorp.
)nlangs werd in Badhoeve-
orp het nieuwe uitgebreide
regenwachtstation in gebruik
enomen. Het station in Bad-
oevedorp is uitgebreid met
en gedeelte waarin onder
neer de administratie en de
omputerruimte is onderge-
racht. Voor die tijd was die
ehuisvest in een noodkan-
oor. Voor dat noodkantoor be-
tond een vergunning van vijf
aar. Dus werd het na vieren-
enhalf jaar noodvoorziening
ij d voor een definitieve huis-
esting. Bovendien werd de be-
chikbare ruimte te klein. Het
lieuwe gedeelte is tegen het
iestaande pand aangebouwd.
Het Wegenwachtstation is te
inden pal naast de Rijksweg

die door Badhoevedorp loopt.
De post Badhoevedorp behandelt

Ser jaar ongeveer 115.000 pechgeval-
en. Dat is bijna een kwart van de
lechgevallen in heel Nederland. Dit
loge aantal komt natuurlijk doordat
let verkeer in de Randstad enorm in-
ensief is en dat onder het rayon Bad-
loevedorp ook Amsterdam valt. Want
log niet zolang geleden is de mogelijk-
leid geopend dat ook binnen de steden
tulp wordt verleend door de Wegen-
«acht. Dat geldt niet voor de pechvo-
?els die in de stad zelf wonen. Maar als
aijvoorbeeld een inwoner van Amster-
flam-iioord in Amsterdam-oost pech
rijgt dan zal de Wegenwacht beslist
iel helpen.

De opening van de uitbreiding in
Jadhoevedorp zette extra luister bij
aan het veertigjarig bestaan van de
Wegenwacht in Nederland. In 1946,
oen het autoverkeer weer toenam na
de oorlog, werd toch wel de behoefte
gevoeld aan een organisatie die pech
onderweg kon bestrijden.

De wegenwachters van toen werden
op oude /'gennotoren gezet. Harley
Davidsons. Maar toen bestond na-
tuurlijk nog niet het uitgebreide net-
v\erk van u'rbindingen. De wegen-
wachters van toen waren constant op
de weg. en het was eigenlijk toeval als
men een pecligeval te behandelen
kreeg Maar goed. de Wegenwacht vol-
deed toch wel aan de behoefte. De eer-
ste jaren bleef de Wegenwacht de mo-
tor trouw. De Harley Davidsons ble-
ken toen niet de meest geëigende ver-
voernuddelen, maar dat kwam omdat
ze oud waren en omdat onderdelen
moeilijk Waren te krijgen. Men stapte

daarom over op het Engelse merk
BSA.

Mobilofoon
Toch werd toen al omgekeken naar

een ander vervoermiddel. De komst
van de mobilofoon was er directe oor-
zaak van dat de Wegenwacht in de
auto stapte. Lelijke eendjes in eerste
instantie. Het betekende voor de we-
genwachters zelf wel meer comfort.

Later werd overgestapt in de Renault
en momenteel is de Volkswagen Golf
Diesel favoriet. De berichten dat de
Wegenwacht minder patrouilleert als
gevolg van bezuinigingsmaatregelen
worden door de heer Bos tegengespro-
ken. Het feit dat de Wegenwacht in
Diesels rijdt maakt dat de brandstof-
kosten betrekkelijk gering zijn.

In de loop van veertig jaar is er na-
tuurlijk heel wat veranderd in het
werk van tle Wegenwacht. Het hele
Nederlandse wagenpark veranderde
en dus ook het werk, zo mag men ver-
wachten. Dat valt echter wel mee, al-
dus de heer Bos. Het is eigenlijk het
electrische gedeelte waarin veel is ver-
anderd. De auto's werden wat inge-
wikkelder, er komt nu meer electroni-
ca bij te pas. Maar de Wegenwacht
blijft op de hoogte. Ieder jaar gaan de
wegenwachters drie of vier dagen op
cursus, zodat ze weer helemaal bij zijn.
De Wegenwacht is er trots op dat zo'n
95 procent van de pechgevallen wordt
opgelost. Als de Wegenwacht er héle-
maal niet meer uit komt dan wordt de
auto vervoerd naar de garage.

Truckservïce
Sinds vorig jaar beschikt de wegen-

wacht over twee nieuwigheden. Op de
eerste plaats is de motor terug in beeld.
Er rijden nu twee motoren, waarvan
een binnen het district Badhoevedorp.
Dat is gemakkelijk, aldus de heer Bos,
want de motor kan bijvoorbeeld in
Amsterdam op plaatsen komen die
met de auto moeilijk bereikbaar zijn.
Het is ook een gemakkelijk vervoer-
middel als er files zijn, zoals in de
afgelopen zomerse weekeinden, toen
heel Nederland op weg was naar de
kust. De motor slingert zich vrij ge-
makkelijk langs al die rijen wachten.
Met de motor wordt het volledige ba-
sispakket vervoerd dat ook in de auto
zit. Dus alle voor de hand liggende
reparaties kunnen worden uitgevoerd.

Een tweede nieuwigheid sinds vorig
jaar is de trurk-service. De Wegen-
wacht is nu ook in staat vrachtwagens
te helpen. Daartoe rijden in acht dis-
tricten bestelauto's die zijn uitgerust
met zwaarder gereedschap.

Een wegenwachter moet inventief
zijn., aldus de heer Bos, want een we-
genwachtauto kan natuurlijk niet het
instrumentarium hebben dat een ga-
rage heeft. De wegenwachter is echt
een technisch schaap met vijf poten.

Je wordt dan ook niet zomaar wegen-
wachter. De eisen zijn dat men ten-
minste 23 jaar moet zijn en het diplo-
ma monteur motorvoertuigen moet
hebben. Als men wordt aangenomen
dan moet men nog een cursus van
twaalf weken volgen in Voorschoten.

Dan krijgt men ook een EHBO-oplei-
ding, want iedere wegenwachter kan
ook hulp verlenen bij ongevallen. Dat
betekent dat iedere auto van de We-
genwacht een mobiele Rode Kruispost
is. Men heeft een uitgebreide verband-
trommel bij zich, met zelfs bloedplas-
ma en beademingsapparatuur. Dat
plasma mag de wegenwachter echter
niet zelf toedienen, dat moet door een
dokter worden gedaan, maar het is wel
handig dat de wegenwachter het bij
zich heeft.

Klachten
"Er zijn gelukkig ook wel klachten."

aldus de heer Bos, "want als niemand
zou klagen dan zou dat wel eens kun-
nen betekenen dat er met gewerkt
wordt. Die klachten variëren van niet
tevreden zijn met de reparatie tot on-
tevreden zijn overeen lange wachttijd.

Over het algemeen gaat men er bij de
Wegenwacht van uit dat de wachttijd
zo'n half uur tot drie kwartier be-
draagt. Zo'n wachttijd is niet lang als
men bedenkt dat Badhoevedorp een
groot district heeft. Dat loopt van de
kop van Noord-Holland tot in Zuid-
Holland, even boven Den Haag. Als
men pech heeft kan men dat aan de
Wegenwacht melden via een praat-
paal, maar ook gewoon via de telefoon.
Gebeurt de melding via de praalpaal
dan kan de telefoniste precies zien
waar de pech vogel zich bevindt. Via de
mobilofoon wordt de pechmeldiiig dan
doorgegeven naar de dichtstbijzijnde
wegenwachter.

De gegevens over de
pechmelding worden geregistreerd via
een computer. Van alle gevallen wordt
's avonds een uitdraai gemaakt, dan
kan men meteen zien hoelang de
wachttijden bijvoorbeeld zijn geweest.
Zijn die extreem lang dan gaat men op
zoek naar de oorzaak.

Het station Badhoevedorp is dag en
nacht bereikbaar. Ook in het geval
zich een stroomstoring voordoet.
Mocht dat gebeuren dan slaat onmid-
dellijk een aggregaat aan. Dit aggre-
gaaf. is gelijk met de nieuwbouw ge-
plaatst. De praatpalen werken héle-
maal onafhankelijk van de landelijke
stroomvoorzining op batterijen. Nu
het station in Badhoevedorp is uitge-
breid kan de serviceverlening nog ver-
der woruen gestroomlijnd. Maar de
serviceverlening gaat niet zover dat
men als Wegenwacht een caravan
naar Spanje vervoert. Want dat was
een vraag die bij de telefonistes bin-
nenkwam.

Geschonden Zandvoort ligt niet neer
Het herrijst schooner dan weleer!

In het jaar 1947 verscheen een kleine brochure met de visie van het
toenmalige gemeentebestuur op de toekomst van Zandvoort. Na bijna
veertig jaar later is het misschien wetenswaardig na te gaan wat, er van
deze grootse plannen is terechtgekomen. Niet bijzonder veel overigens, het
terrein aan de Kop van Lennepweg ligt nog steeds braak alle fraaie
plannen van diverse gemeentebesturen ten spijt.

Destijds werd deze brochure voorzien van de volgende tekst.

Toekomst:
Zomer in Zandvoort.' Welk beeld sal het in de toekomst bieden? De drie

voornaamste groepen: de zomergast, de Zandvoorter en de forens moeten
ieder een eigen leven kunnen leiden. Daarom wordt bij de herbouw verschil
gemaakt tussen het gebied waar de vacantieganger, de forens en de gepen-
swnneerde sullen wonen en liet oude dorp.
Rond de Noordboulevard wordt liet seizoenbedrij} geconcentreerd. De sa-
menvoeging van grote hotels, pensions en café's voorkomt, dat de badplaats
gedurende de wmter een dichtgespijkerd aamien sou vertonen. Immers
slechts deze wijk sal daii in sijn geheel worden gesloten. Waar de Zuidboule-
vard gereserveerd irordt voor eigen vrijstaande woningen, krijgen we aldus
een druk noordelijk gedeelte en een zuidelijk deel met een rustig karakter.
Achter de Noordboulevard, waar een groot duingebied ligt, komt een, voor
iedereen toegankelijk recreatiegebied. Op het ogenblik wordt hier druk aan
een autotoerweg gewerkt. De overgang van het somerbednjf naar de aan de
kust gelegen woongebieden, wordt gevormd door een groot terrasi'ormig naar
het strand afdalend plein. Hieraan is het grootste badhotel gelegen, kunnen
concerten worden gegeven, kan worden gedanst, gewinkeld en geprome-
neerd. Tegenover de Kerkstraat, in de intimiteit van het oude Zandvoort, is
een kleiner centrum ontworpen, waar men zomer en winterverblijf aantreft.

Het oude dorp, waarvan het typische karakter sal worden bewaard, sal
worden afgerond en gesaneerd. Zo gaat Zandvoort, als karakteristiek geheel
een nieuire toekomst tegemoet.

Verleden

Zeg Zandvoort... en een visioen van son, van zee en van somer aal voor U
open gaan. Zo was het, jaren geleden voordat de oorlog en bezetting ook deae
badplaats teisterden. Zandvoort lustoord bij uitnemendheid voor naar ont-
spanning snakkende Amsterdammers, voor den kleinen man niet minder
dan voor den beter gesitueerden vacantieganger uit binnen-en buitenland. Zo
ivas het somer in en somer uit: Duizenden kinderen in hun kleurige badpak-
jes dartelend over het strand, duikend in see, lachend, stralend wuivend naar
vader en moeder in de baclstoelen, een en al leven en gezondheid.. Zo ivas het
een eeuw lang tot de bommenwerpers kwamen...

In 1S26 werd de straatweg van Haarlem naar Zandvoort, dat toen geheel
vissersplaats was, aangelegd, en aan liet einde van die weg kwam een klein
hotel. Dat was het begin. Er was toen van vreemdelingenverkeer nog geen
sprake. De spoorweg Haarlem-Zandvoort bracht de badplaats een ferme stoot
vooruit. Kursaal, hotels en pensions verrezen: tal van villa's werden voor
somerverhuur gebouwd. Maar de grote drukte begon eerst, toen het rijwiel
sijn intrede in het maatschappelijk leven deed. ïn de mobilisatietijd 1914-
191H. toen vooral in de grote steden ivonmgnood ontstond, werd Zandvoort
forensenplaat s. Van die tijd af dateert de grote uitbreiding, die later door
electrificatie van de spoorlijn Am sterdam /Zandvoort nog belangrijk steeg. Er
werd niet altijd even fraai gebouwd. Veel hartzeer behoeven wij dan ook niet
te hebben, om ii'at aan cultuurwaarden verloren ging. Mooier dan het was, sal
Zandvoort herrijzen.

n i
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INBOEDELVEIUNG
op woeosdag 30 juli
Inzending van goederen
is nog mogelijk.
Inl. Veilinggebouw
De Witte Zwaan.
Gasthuisplein.
Tel. 12164 na 18.00 uur 16658

Veilingdirectie
Fa. Waterdrinker.

OPEN HUIS
Zat. 12 j u l i 14.30-16.30 uur

Stationsplein 17
flat 15 te Zandvoort

Mod. 3-kamerflat op 3e verd., eigen cv, lage
servicekosten. Overdraagb. premie.

ƒ 130.000,-
TEL. 02507-17749

Zandworts Nieuwsblad
Losse verkoop adressen
L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar, Celciusstfaat 192, Zandvoort
Weekmedia,

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9 , Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 , Zandvoort
AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort
Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 , Zandvoort
Sig.mag. De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

mini brooöjeszaak - maxi beleg
Ook voor lunchpakketten en salades

WEEKAANBSEDING
Vieessaiade
+ glas melk ƒ4,00

- open van 11.00 uur tot 01.00 uur,
vrijdag en zaterdag tot 03.00 uur
's nachts

- dinsdag gesloten

4 - TEL. 18789

Zijn dit uw wensen voor
uw nieuwe eigen huis?

Ik wfl graag...
in Zandvoort wonen, vlakbij de
boulevard en het centrum

veel vvoonconifort voor lage
woonlasten

een royaal huis met een leuke tuin

behalve grote kamer, ook nog 3
slaapkamers en een grote zolder

een ruime keuken, die geheel aan
mijn wensen voldoet

perfekte isolatie en lage onder-
houdskosten.

ANTWOORDCOUPON ZANDVOORT

Spaarhuizen in
Zandvoort.
Plan Karel Doorman
Herkent u uw woonwensen in
bovenstaand rijtje? Dan is dit
uw kans. Want binnenkort gaat
Slokker Bouwmaatschappij in
Zandvoort 28 prachtige Spaar-
huizen bouwen.
Dertien daarvan vallen onder
de Premie-A regeling met
prijzen vanaf f 138.250.- v.o.n.
Vijftien vallen onder de Pre-
mic-B reselin<> met prijzen
vanaf f 150.750,-. Alleen
mensen, die een huurwoning in
de gemeente achterlaten,
krijgen voorrang bij de tocwij-
zing van deze unieke huizen
vlakbij de zee.

Gunstige ligging
Het plan Karel Doorman ligt
vlak achter de noord-boulevard
tussen Dr. J. Mezgerstraat en
Alphenstraat. Niet ver van het
centrum van Zandvoort. Het is
een leuke, gezellige woonwijk
met het station dicht in de
buurt. En op hooguit een paar
honderd meter van het strand!

Zeer royale huizen
Het Spaarhuis kenmerkt zich
door bijzondere royale afmetin-

gcn: maai liefst 5.4 .\ 9.00
meter. Beneden een mime
woonkamer en grote keuken.
Boven drie slaapkamers en een
badkamer. En tenslotte is er
nog een zolderverdieping met
alle ruimte voor nog een hobby-
kamer.

Energie-Efficiënt
Door een uitstekende

E isolatie (o.a. ovcial
dubbel glas) en een
uniek verwarmingssys-
teem met een in«c-

bouwde warmteterugwininstal-
latie bespaart u in het Spaarhuis
aanzienlijke bedragen op
stookkosten; totaal zo'n 50%!

Premie-A of Premie-B
Voor de Premic-A woningen
geldt, dat de overheid de rente
en aflossing van een gedeelte
van de hypotheek (tot maxi-
mual f 50.000.-) voor haar
rekening neemt. Om hiervooi
in aanmerking te komen mag
het gezamenlijk belastbaar
inkomen (over 1985) niet hoger
zijn dan f 50.500.-. Voor een
Prcmic-B woning kunt u geclu-
rendc 3 of 4 jaar profiteren van
f 5.000.- premie, welke door

de overheid wordt verstrekt.
Hiervoor geldt een maximaal
ue/.insinkomen van f 70.500,-
fo\er 1985).

Voorwaarden van
Gemeente Zandvoort
Om in aanmerking te komen
voor de huizen moet u aan een
aantal tocwijzingsnormcn
voldoen. De toewijzing van de
gemeente Zandvoort is gericht
op de bevordering van de
doorstroming. In verband
hiermee zal voorrang worden
gegeven aan hen die achterla-
tcn: A) een eengezinswoning;
B) een flatwoning; C) overige
huurwoning; D) een goedkope
koopwoning. Verder gelden er
inkomcnsnormen zoals hierbo-
ven omschreven. Alleenstaan-
den kunnen niet in aanmerking
komen.

Bent u geïnteresseerd?
Voldoet u aan de normen en
wilt u misschien wel graag in
zo'n schitterend gelegen Spaar-
huis wonen? Vul dan snel de
antwoordcoupon in en stuur
deze op.

/.cnilvn Jan: Van der Koest Adviesgroep
Anluoordnr. 114(17. 24110 CV Alphen a/d Rijn
(Post/egel il niet nodig)
De coupons dienen uiterlijk K augustus 1986

n Ie /ijn.

_ _ MA'*

_ _ pustunlc _-

M.I.IN -____ iel - _-

ip J l l ,lllrt.s SIIHls__ _

nu ikt \ul ctvn" huurwoning/koopwoning* vn)
/o j i 11 il (.uijii/inswiimnB* m Z.indvoort

ij.t.mnkon.

M.'1/nict" myest.rirt.ven . iNwo
op indie

woning _

J keuken en b..dk.imer)_

.n Verwarm mg t it ) __

gcldui

p.ir tnerui

•i.mt hvpothcck l" -_
vi;r/ocki m lanmi-rking te komen \oor een
premie A/H in Amdxoon*

Altlus n.i.tr <A.I irheid in^t

D.UUIII

ILindl-kcning _ _

CLlHi\ul/s.miL'munKml/on{jLhmul/verw.L<.hi u

limun omstreeks _ __ __ _____ _

imuirn.THli. knulir<-ii -_ |ongins ___ iiii:isji.
v\nt i i i i ih.ins /clfst indig/mxMincnd hn ouders/

'

Onjuiste mfnrm.itic k.ui leiden tol \crvdll_n v.m
de kmipoxerttnkoimi
l- \cninclc bijzonderheden kunt u vermijden op
een jan de coupon te hechten bijlage

C)n\i)Ikdigingt.\uklL coupons worden mei in
behandeling pc nomen

•«. \ p doorhalen \v.il niet van toepassing is

5PRRRHUI5

5100
l

BEG/r.F GROND

5100t- -

leVLRDlEPlNG

van der Roest
Postbus 1015
2400 BA
Alphen j / d f i ' jn

De Spa.irhui/cn /uilen worden geboimd door
Slokker IïiHium_ulsch..ppij Hui?en h v

Slokker

Spaarhuizen in Zandvoort. Plan Karel Doorman

JONGE MAN, 32 JAAR, ZOEKT *
voor periode van plm. 1-9 t/m 31-3-'87

WONING
Liefst kleine flat. In ruil voor redelijke huu* /

bereidheid tot het verlenen van administratieve
(boekhoudkundige) werkzaamheden. Reacties

gaarne naar: Postbus 517 2040 EA Zandvoort.

vruchtengebakjes
met vers fruit

bij:

R. v.d. Werff
Tolweg 6 - Tel. l 5001

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM: ZANDVOORT:
(C. Koper)

023-255021 02507-18225

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

Fa. Gansner & Co,
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Ook voor
modern

bloemwerk naar

BLOEMENHUIS

De specialist
in al UW

bloemwerken

WB
Haltestraat 65 - Zandvoort

v Tel. 1 20 60

APPARTEMENT
H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

lïn de makelaar neet van «anten en kranten.

Weekmediamicrofiche,
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

DIE FOTO, DIE U VANAVOND MAAKT, MOET
MORGENVROEG OP AL ONZE 15 KANTOREN

IN HET LAND LIGGEN. KAN DAT?
PERSCOMBINATIE TRANSPORT

Regelt 't welen snel.

RGDL
Abonnees van HET PAROOL ontvangen iedere
maandag PAROOL SPORT.

PAROOL SPORT is een complete sportkrant, van
minstens 16 pagina's, op handig weekend formaat.

PAROOL SPORT staat boordevol nationaal- en
internationaal sportnieuws, uitslagen, voor- en
nabeschouwingen

Kortom, PAROOL SPORT is onmisbaar voor de ware
sportliefhebberi

SPORT
Wij geven u nu de kans voordelig kennis te maken
met HET PAROOL en PAROOL SPORT.

Wanneer u de bon hiernaast invult en zonder
postzegel naar ons toestuurt, ontvangt u 4 weken
Het Parool (met iedere maandag Parool-Sport) voor
maar ƒ 9.90

Natuurlijk kunt u ons ook even bellen, het
telefoonnummer is

020-562.6266

Bezorg mij vier weken Het Parool
(met iedere maandag Parool Sport)
voor maar ƒ 9.90

Naam.

Adres

Bank/Gironr..

Telefoon.

Daarna word ik abonnee. Ik betaal per

D maand ƒ 21,45 D kwartaal ƒ 64,25

Deze bon, zonder postzegel, sturen aan Het Parool, Antwoordnummer 2470, 1000 PA
AMSTERDAM.
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Streek VVV ziet brood in
aitstraling bungalowpark

ZANDVOORT - "Hoewel het haaast vanzelfsprekend is, dat in een
verslag over de badplaats Zandvoort, het accent op de zomermaanden
ligt, gebeurt er buiten die periode voldoende, om er aandacht aan te
schenken. Toerisme en recreatie vormen de pijlers van de Zandvoortse
economie. Een moderne aanpak en het treffen van voorzieningen op
dit gebied zijn noodzakelijk", zo begint het jaarverslag 1985 van de
Streek VVV Zuid Kennemerland ̂ het hoofdstuk 'Zandvoort' waarin
het jaar 1985 nog eens de revue passeert. Positief wordt genoemd de
berichtgeving rond de realisering van het bungalowpark nabij het
circuit. "Het staat vast dat bij het doorgaan van de plannen dit een
uitstralingseffect voor de gehele badplaats zal hebben".

Overigens pikt de Streek VVV het
niet dat in slechte seizoenen (1985)
toch min of meer een beschuldigende
vinger naar de VVV wordt uitgesto-
ken. "Dit is dan pok een kwalijke zaak.
Onze organisatie heeft bewezen, on-
danks alle problematiek, tot opvoering
van resultaten te kunnen komen,"
wordt geconstateerd, waarna verwe-
zen wordt naar de cijfers in de loop der
jaren. Deze cijfers waren voor wat be-
treft het aantal overnachtingen in

' 1985 zeker niet gunstig. Viel er bij de
VVV's Haarlem en Velsen nog een
groei te constateren, in Zandvoort liep
dit getal terug van 17.833 in 1984 naar

16.677. Het aan tal overnachtingen van
de Duitsers bleef gelijk, maar de En-
gelsen, Fransen, Belgen en Zwitsers
hebben het in 1985 laten afweten. Ge-
lukkig kwamen er wat meer Amerika-
nen en Italianen, doch zij konden het
verlies van ruim elfhonderd over-
nachtingen niet goed maken.

Slecht weer
Het slechte weer van 1985 krijgt in

dit jaarverslag ruim de aandacht.
"Ook Zuid Kennemerland werd in
1985 slecht bedeeld door de weergoden.
Zowel de bollentijd, hoogseizoen voor

de streek, als de vakantiemaanden
werden gekenmerkt door uitgespro-
ken slecht weer. Het was een verdrieti-
ge zaak dat campings onder water
kwamen te staan. Maar ook hotels en
pensions hadden te lijden onder een
slechte bezetting. Vooral tijdens de zo-
mervakantie viel een duidelijke wis-
selwerking waar te nemen tussen de
natuur- en overdekte attracties. De
laatsten kregen een duidelijk meer be-
zoek te verwerken. Ook de winkels en
bisocopen werden drukker bezocht.

Toch blijkt Zuid Kennemerland -
toeristisch gesproken - ook onder bar-
re omstandigheden een volwaardig
toeristisch product te bieden", zo
wordt geconstateerd. Verheugend
wordt eveneens genoemd dat er m
Zandvoort vergevorderde plannen be-
staan om een vijfsterren bungalow-
park te bouwen met overdekte tennis-
en squashbanen, restaurant en bow-
lingbaan.

Hoe slecht het in 1985 was blijkt wel
uit het feit dat er volgens het KNMI
slechts negen zomerse dagen konden

Schoolconcert op Gasthuisplein
ZANDVOORT - Dinsdagmid-

dag 15 juli wordt op het Gasthuis-
plein een populair middagconcert
gegeven door de Oak Bay Secon-
dary School Band uit Brits Co-
lumbia (Canada). Aanvang van
het concert is bepaald op 15.30
uur. Na afloop zullen de Canadese
scholieren op informele wijze door
het gemeentebestuur worden ont-
vangen.

Dit concert is één" van de initiatie-
ven van de Evenementencommissie
van de VVV, die ieder jaar nog kans
gezien heeft om één of meerdere bui-
tenlandse gezelschappen in Zandvoort
te laten optreden. De verandering die
dit jaar plaats vindt is dat het een
openlucht concert betreft. "In het ver-
leden werd altijd een concert gegeven
in de Hervormde Kerk. Daar komt
toch altijd veel planning aan te pas.

Gebleken is heel duidelijk dat dit soort
concerten toch minder publiek krij-
gen dan zij verdienen. Na een gedegen
onderling overleg is nu besloten over
te gaan tot een openlucht concert",
vertelt directeur Hilbers van de VVV.
"Het is nu eenmaal altijd een beetje
gênant te moeten constateren dat,
wanneer je een bekend buitenlands
orkest met moeite binnen je gemeente-
grenzen hebt gekregen, de belangstel-
ling hiervoor niet groot is. Bij dit or-
kest uit Victoria hebben wij dus met-
een besloten er een openlucht concert
van te maken".

Volgens directeur Hilbers is het
Gasthuisplein, dat sinds kort met en-
kele terrassen is uitgebreid, de beste
locatie voor dit soort evenementen in
Zandvoort. "Het ademt genoeg sfeer
om hier een concert te geven" is zijn
mening.

De naam Oak Bay is afkomstig van
een woonwijk van de hoofdstad van de
meest westelijke Canadese provincie
British Colombia. Het ligt nabij Van-
couver Island en heeft een bevolking
van 200.000 inwoners. De jongelui stu-
deren aan de Secondary School en
hebben muziek als verplicht vak in
het lesrooster. Met financiële steun
van het plaatselijk schoolbestuur en
van diverse oudercomité's wordt het
de leerlingen mogelijk gemaakt op re-
gelmatige tijden een grote tournee te
maken. In 1975 bezochten eveneens
leerlingen van deze school Nederland.
Dit jaar wordt een concertreis gevoerd
door zes Europese landen, waarin Ne-
derland opnieuw is opgenomen.
"Zandvoort mag zich gelukkig prijzen
dat deze band een concert zal verzor-
gen", aldus Hilbers.

Het concert begint om 15.30 uur,
dinsdag 15 juli.

• Het slechte weer van 1985 krijgt in dit jaarverslag ruime aandacht. Behalve een verregende bollentijd ook een
verregend vakantieseizoen zoals blijkt uit deze 'zomerfoto' van vorig jaar (ARCHIEFFOTO)

Kunstmap Waterland
HAARLEM - Van 2 t/m 31 juli is in

gebouw Noord Holland de tentoonstel-
hng ingericht 'Kunstmap Waterland'
met werk van Wout Berger, Madelem
Metsaars, Ingeborg Oderwald en Leo
Poelmeijer.

Op deze tentoonstelling tonen de
kunstenaars niet alleen het werk dat
in de Kunstmap is opgenomen (kleu-
renfoto, zeefdruk, ets en kleurenhtho),
maar laten ook zien hoe het Water-
landse landschap als basis voor de
kunstwerken heeft gediend. Zowel als
inspiratiebron als naar vorm en taal.
De Kunstmap Waterland wordt ge-
presenteerd in een map met opdruk
waarin naast de vier kunstwerken een
wissellijst is opgenomen. De verkoop-
prijs van de map is f. 400,-.
De tentoonstelling is te bezichtigen in
Gebouw Noord Holland, J.J.Hame-
linkstraat hoek Schipholweg/Spaar-
ne. Open op werkdagen van 9.00-17.00
uur. Inlichtingen tel: 023-306262. Ook
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Vrijwillige Hulpverlening

1 7 3 7 2

De Oak Bay Secondary School Concert Band voor vertrek uit Canada.

worden geteld. Het bungalowpark
wordt door de Streek VVV gezien voor
Zandvoort als dé mogelijkheid om te
komen tot een overdekte recreatie
voorziening.

Publiciteit
Opvallend is de grote waarde die in

dit rapport gegeven wordt aan de pu-
bliciteit die Zandvoort vorig jaar ont-
ving. Zo wordt breed uitgemeten alle
keren dat Zandvoort op het televisie-
scherm verscheen, en extra aandacht
kreeg van de pers. Onder andere een
paginagroot artikel in een groot lan-
delijk ochtendblad, en het Zwitserse
dagblad 'Luzerner Nachrichten' dat
Zandvoort de naam "Dünenstadt" gaf.
Zells de 'verdronken' rubriek "Met de
krant op het strand" van een regionaal
dagblad wordt aangehaald, hoewel
eerlijkheidshalve wordt opgemerkt:
"Dat het deze mensen niet heeft mee-
gezeten, gezien de weersomstandighe-
den".

De keren dat Zandvoort gratis pu-
bliciteit kreeg zoals in een film van de
American Air Force Network Televi-
sion, in een uitzending van Achter het
Nieuws was het Zandvoortse VVV-
kantoor te zien, de nieuwe strandbor-
den in het Nieuws van de NOS, zelfs
het korte informatiefilmpje van Sky
Channel worden aangehaald, evenals
de scène over de badplaats in de musi-
cal 'Madame Arthur" van Jos Brink.

Het zo trots aangekondige Europese
jaar van de de muziek 'Musica 1985'
waarop de Zandvoortse VVV wilde in-
haken bleek achteraf gezien ook enigs-
zins in het water gevallen. Deson-
danks ontving Zandvoort in 1985 ver-
schillende orkesten en een Noorse

Jeugdfanfare. Hier wordt al uitge-
sproken dat de zogenaamde binnen-
concerten de Zandvoorters en de toe-
risten in de badplaats minder aan-
spreken, en dat gekozen zal worden
voor buitenconcerten. (Overigens het
eerste in 1986 vindt volgende week
dinsdag 15 juli 1986 plaats op het Gast-
huisplem).

Positief wordt ervaren de huidige
samenwerking tussen de ondernemers
en de evenementencommissie van de
VVV. Ook het besluit van de Handels-
vereniging om een professioneel on-
derzoek te laten verrichten door Bu-
reau TERP valt onder de positieve
ontwikkelingen. Zo ook het feit dat
geconstateerd werd dat in 1985 een op-
leving in het bedrijfsleven viel te be-
speuren. In april 1985 werd geconsta-
teerd dat bij ongeveer veertig bedrij-
ven renovaties, eventueel nieuwbouw
plaats vond.

Het contact met ondernemers en be-
stuurders en VVV Zandvoort is goed

' volgens dit verslag. "In een besloten en
ongedwongen sfeer kon er tot een uit-
wisseling van gedachten worden geko-
men waarbij een aantal belangrijke
onderwerpen aan de orde kwamen.
Het resultaat van de besprekingen
tussen bedrijfsleven, ambtelijke we-
reld en VVV, zal in een kleine duidelij-
ke nota aan de belangengroepen be-
schikbaar worden gesteld" wordt ge-
steld.

Positief ook: "Dat de subsidievorm
voor de VVV door de gemeenteraad is
vastgesteld op een vast bedrag waarbij
speciaal voor 1986 een extra bedrag
gevoteerd zal worden ten behoeve van
extra promotie-activiteiten", zo be-
sluit dit verslag over 1985 het hoofd-
stuk Zandvoort.

ADVERTENTIE

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool**
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Ónze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

Tropicana Festival
belooft veel goeds
ZANDVOORT - Voor het Tropicana Festival dat op zater-
dag 19 juli in de badplaats wordt gehouden is een groots
programma opgezet.

De festviteiten beginnen reeds 's middags en wel op het
strand. De steelband „Sound Of Steel" zal vanaf 14.00 tot
17.00 uur op een wagen langs het strand rijden. De tropische
sfeer waarin het feest zich gaat afspelen is dan reeds merk-
baar, echter 's avonds breekt dat pas goed los.

Op het Kerkplein zal de Sky Channel Kris Kras Kwis
gehouden worden. Deze wordt live op TV uitgezonden.

Op het Raadhuisplein treedt op de „Sound Of Steel" nu
begeleid door een show van Limbo Dancers, een vuurvreter
en een persoon die in plaats van een hamburger stukken
glas naar binnen werkt. Deze show wordt gebracht door
Micky Snacks, de Boucherie en Hotel Keur.

In de Haltestraat brengen de Bastille, Fairway, de Meer-
paal, de Banjer en Prietpraet de groep Stiletto. De Klik-
spaan en Prix d'Ami verzorgen het optreden van de groep
Tanga.

Op het Gasthuisplein zal eveneens een groot orkest acte de
presence geven, mogelijk gemaakt door het Wapen van
Zandvoort en Faces en wel d

In de Kerkstraat hebben diverse ondememrs de handen
ineen geslagen om ook het optreden van een orkest mogelijk
te maken en wel tegenover de Play-In.

Het Dorpsplein zal er ook niet verlaten bijliggen. Hier zet
Yanks een podium met orkest neer terwijl de Raadsheer
binnen live muziek heeft. Niet alleen op het strand is er
's middags al muziek, maar ook in het dorpscentrum. De
Flowertown Jazz Band en een Dweilband zullen diverse
rondjes maken om de gemoederen vast een beetje op te
warmen vanaf 16.00 uur.

Natuurlijk zijn er weer zeer vele buitenterrassen met bier-
tap en een groot aantal kramen waar eetwaren en andere
artikelen te koop worden aangeboden. Het hoogtepunt van
de avond zal weer zijn het afsteken vna een groot vuurwerk
op het strand voor de rotonde om 22.30 uur.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 12 - 13 juli
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
in verband met vakantie Adé Scipio
Blüme t/m 20 juli: arts Bart van Ber-
gen.

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor dienstdoende arts: tel
15600/15091.

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel. BRANDWEER: tel. 12000.
12499.

CENTRALE POST AMBULANCE-
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand- VERVOER (CPA) KENNEMER-
arts bellen. LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A. TAXI: tel. 12600.
van Kempen, tel: 13073

WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

Zandvoorts
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Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
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STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
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ALG.MAATSCHAPPELI.IK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

KERKDIENSTEN
Weekend: 12 - 13 juli

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. N. Paap uit
Utrecht, Gemeenschappelijke dienst
Hervormde/Gereformeerde kerk.
Crèche aanwezig.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappelij-
ke dienst in de Hervormde kerk, zie
boven.
Kindernevendienst en crèche.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
Geen diensten in de periode 6 juli/ 3
augustus.
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met orgel
en samenzang
Celebrant: J.v.d.Meer, Thema: 'Gods
woord is heel dichtbij'
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg218,
Haarlem
Zondag: 10.30 uur: Morgendienst, ds.
J.Overduin

19.00 uur: Avonddienst, de heer J.
IJnema
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond.
NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
Geen dienst gedurende de zomer-
maanden.
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE STAND
Periode 1 - 7 juli 1S86

Geboren
Maeike Christine, dochter van: Bol,
Martin C. en Hekker, Christina M.M.

Ondertrouwd
Brouwer, Ronald, en Smit Anita
Van der Klauw, Cornelis en Jühlen,
Monika

Gehuwd
De Zoete Adrianus, en Meijer Yvonne

Overleden
Hagedoorn, Arend, oud 87 jaar
Ellenkamp geb. Van Herwijnen,
Geertruida, oud 78 jaar
Kendjian geb. Van der Poel, Cornelia
Maria, oud 85 jaar.

Brievenbus
Riante
Parkeerplaats

De foto op de voorpagina van deze
week (3-7-86) met het „onderschrift":
Riante kampeerplaats is mij uit het
hart gegrepen.

De flauwekul rondom de sluiting
van de puinstort is eenvoudig op te
lossen door de betreffende plek (even-
tueel „om niet") te verpachten, net als
de parkeerplaatsen langs de boulevard
aan de duinrand.

Als de pachter de opbrengsten mag
innen en behouden, speelt_zijn eigen
belang mee en is er vanzelf toezicht
zodra de drukte dit gewenst maakt.

Ik zou uw aandacht willen vragen
voor een toestand die met de door u
geschetste misstand samenhangt.

Tussen de strandtenten 24 en 25 ligt
de aanlandingsplaats voor surfers en
catamarans e.d.

Wanneer de grotere schepen aan de
branding arriveren hebben ze motori-
sche hulp nodig om naar „boven" ge-
sleept te worden (al doen sommige het
met handkracht).

De eigenaar van tent 25 heeft daar-
voor een landrover beschikbaar, waar-
mee hij, tegen vergoeding, deze moto-
rische hulp kan bieden.

M.i. een uitstekende oplossing.

Wat gebeurt er nu echter: een groot
aantal scheepseigenaars koopt zelf
„even" een landrover en parkeert die
dan op het strand bij de duinen (met
name in het weekend), zodat daar
naast de toegestane schepen een kom-
pleet autochaosje ontstaat.

Bovenaan de afrit staat weliswaar
een innjverbod, maar geen politieman
houdt wie dan ook daaraan.

Op het fietspad links en rechts naast
de afrit plaatst men bovendien, ook als
het niet eens echt druk is, de nodige
auto's gratis, i.p.v. ze op de aangewe-
zen parkeerplaatsen (voor 3 gulden?)
te zetten.

De zijkanten worden vernield, wan-
delen of fietsen is op sommige plaatsen
onmogelijk.

De reddingspost is soms geheel inge-
bouwd.

Waarom niet enkele keren een bon-
nenuitdelende agent langs deze be-
wust foutparkerende asociale auto-
mobilisten gestuurd. Dat kost niet
veel tijd en helpt probaat!

Als die er dan toch zijn kunnen ze
misschien ook (al gelooft geen Zand-
voorter dat dit echt zal gebeuren) even
naar het strand lopen om de dagelijks
loslopende zes kolossale honden, via
hun al even asociaal handelende eige-
naren, van het strand verwijderd te
krijgen.

Er staat bovenaan de afrit ook al een
bord met een verbod honden (ook aan-

gelijnde) naar het strand mee te ne-
men.

Kan het gemeentebestuur, dan wel
de politie, hier nu niet wegens plichts-
verzuim worden aangeklaagd?

Of men doet niets, dan kunnen de
verbodsborden weg óf men acht de
verboden noodzakelijk, maar dan
moet men ze ook handhaven.

Er zijn m.i. genoeg Zandvoortse vrij-
willigers te vinden, die zonder belo-
ning, met genoegen bonnen zullen uit-

reiken en proces-verbalen uittikken
om dit soort misstanden te laten ver-
dwijnen.

Kan het Zandvoortse Nieuwsblad
hier het initiatief nemen?

U kunt op een dankbaar publiek re-
kenen!

Hoogachtend,
P. Boeyé, Jan van Galenstraat 114,
2041 JV Zandvoort

Rekreade

Vakantieactiviteiten voor de
jeugd van 4 t/m 12 jaar. Voor de
kinderen uit Centrum in het
Jeugdhuis achter de Hervormde
Kerk. voor de kinderen uit Noord:
In 't Stekkie aan de Fleming-
straat. Toegangsprijs: één gulden.

Programma in 't Stekkie: Ko-
ning Kassian maakt er wat van.
Koning Kassian, een drukke
man, altijd bezig wanneer hij
maar kan. 's Morgens bij het op-
staan ziet hij het al weer voor zich.
De rimpels tekenen zich af op zijn
gezicht, als hij bedenkt wat hij al-
lemaal moet doen. Dat wordt wat
deze week. Hier zijn zijn plannen:
zondag 13 juli: 18.30 uur Volks-
dansen en poppenkast in het win-
kelcentrum. Maandag 14 juli: 10-
12 uur Krooncrisis! (inleiding op
de week): 3-5 uur Ministerie van
spelletjes (binnen- en buitenspel).
Dinsdag 15 juli: 10-12 uur Minis-
terie van Folklore (dans en knut-
selen); 3-5 uur Ministerie van
Hupsacake (koekjes bakken en
versieren). Woensdag 16 juli: 10-12
uur Ministerie van Sport; 3-5 uur
Ministerie van IQ (georganiseerde
kwis). donderdag 17 juli: 10-12 uur
Ministerie van Feestartikelen
(handenarbeid): 3-5 uur Ministe-

rie van Oorlog er Vrede (duin-
spel); 18.30 uur!!! Volksdansen en
poppenkast in het winkelcen-
trum. Vrijdag 18 juli: 10-14 uur!!!
Hofbal met diner. 4-uurs pro-
grammaü Vergeet je brood niet!!!
In het Jeugdhuis: Heisa in Holly-
wood.

Er staat Zandvoort een belang-
rijke gebeurtenis te wachten,
want de veelbelovende jonge pop-
ster Angela bezoekt Zandvoort. Zij
hoopt hier veel fans te krijgen en
erg beroemd te worden. Omdat ze
beroemd is wordt ze achtervolgd
door een journaliste, die alleen
maar gemene dingen over haar
schrijft. Elke dag krijgen we te ho-
ren wat er nu weer is geschreven.

Misschien ontdekken we nog wel
een talentvolle zanger of zangeres.
Dit mag je niet missen!

En nu het programma: zondag
13 juli: 19.15 uur Volksdansen en
poppenkast op het Jan Smjer-
plein. Maandag 14 juli: Angela op
tournee door Zandvoort. 10-12 uur
Een warm onthaal voorbereiden
(knutselen en versieren): 3-5 uur
Angela op zoek naar haar fans
(spelletjes). Dinsdag 15 juli:
Grootse Hollywoodshow. 10-12
uur Voorbereiding; 3-5 uur Uit-
voeren van de show. Woensdag 16
juli: 10-12 uur Popkrant maken:
3-5 uur Speurtocht naar de gesto-
len oorbellen. Donderdag l" juli:
10-12 uur Dia's maken; 3-5 uur
Groot optreden met straat teke-
nen en buitenspelletjes; 19.15 uur
Volksdansen en poppenkast op
het Jan Snijerplem. Vrijdag 18
juli: Angela als filmster. 10-14.00
uur een vier-uurs programma,
een geweldig feest. Vergeet met je
brood mee te brengen.

Aan de ouders het verzoek, wan-
neer u in het bezit bent van oude
lakens, gordijnen, oude kleren en
ander voor u waardeloos materi-
aal dan houden wij ons van harte
aanbevolen. U kunt de spullen
kwijt in Het Stekkie en het jeugd-
huis van 's morgens 10.00 uuren 's
middags 15.00 uur.

Het rekreade team.

Geslaagden
ZANDVOORT - Aan de Scholenge-

meenschap Kennemerlyceum, waar
veel Zandvoortse leerlingen voortgezet
onderwijs volgen, is dit jaar een groot
percentage leerlingen geslaagd. Voor
het gymnasium 100%, en HAVO en
VWO-afdeling 85%. De namen zijn:
gymnasium B: Ben Baard, Annemarie
Bulten, Angela Burke, Pred Pieters,
Martin Rodenburg, Robert Jan
Smeets, Annemiek Stuurman, Jons
Tinbergen, Frank Verhoef, Hanneke
Zuetenhorst. Gymnasium B: Freyke
Bus, Maike Koenders, Annet Lunshof,
Ching-Hsia Ya. Atheneum A: Lydia
Akkerman, Roderick Balk, Edwin
Bark, Carla de Boer, Patricia Boom,
Jolanda Braakman, Maarten Broca-
des Zaalberg, Uunco Certonfaine,
Gita van der Eist, Hermy Grapper-
haus, Jan-Willem Guldemond, Edwin
Jager, Sandra van Kipshagen, Arjan
Koek, Paméla Lauwerens, Guy van
Liemt, Yvonne Possemis, Pauline Ri-
bourdouille, Tanja Rozendaal, Lucien
Schróder, Mike Smith, Iris Thimm,
Jeroen Timmers, Paul Vennik, Arno
Verkade, Carola Vernimmen, Karin
de Vries, Sandra de Weijze, Alice Zim-
mermann
Atheneum B: Arjen van den Akker,
Jorgen Balk, Jan-Lodewijk Beijnes,
Dick Berkman, Christopher Berkou-
wer, Leontien Bout, Mees-Jan Bur-
gers, Lot Ferwerda, Guus de Gruiter.
Martijn Haag, Ruud Heeroma, Ar-
thur Hilbrands, Philip Holt, Jeroen
van den Hurk. Ghisèle Ideler. Carla
Jellema, Emile Koper, Maarten Kuck.
Manja van de Lande, Marjet Limburg.
Richard van Loon. Onno Molenaar,
Canne Munting, Karen Oosterhof.
Jack Parker, Armet Roodvoets, Steven
de Ruig, Daan Savalle, Aldrich
Schmitz du Moulin, Kees Tielemus
Kruythoff, Henry Veldwijk, Kirsteu
Verheugen, Anita Vossen, Sannie van
der Zijpp. HAVO-afdeling: Arnold
Balm. Paul Binnekade, Sandra Bre-
mer, Ilja Gazan, Frank Halderman.
Esther Hendriks, Jan Jaap Huizinga,
Wendy Kaasenbrood, Titia Maas, Jac-
ques Ongerboer de Visser, Gerben van
Sluis, Sanne Verdam, Ronald Vos
Odette Walraven, Siebe Weide, Miri-
am van Wijnen, Linda de Wit, Jeroen
Wolzak, Miriam Bach, Patrick Bark,
Belinda Blom, Olaf Bonke, Irene
Breuer, Esther Bulder, Carien Bus,
Robert Draijer, Arnout Fijma, Ri-
chard Hagen, Roger Karsten, Mike
Kruyff, Marnix Maters, David Moo-
lenburgh, Mark-Jan Olij, Arjen Paar-
dekooper, Marianne Pronk. Maneke
Wichers, Meliha Yahsi, Sandra van
Zutphen. Mascha Cerfontame. Erik
Claus, Nathalie Franssen, Marjolein
van der Goen, Ene Grimberg, Erik-
Jan Haan, Olga Huber, Marja Kerk-
man, Micky Komngs, Alexandra de
Marez Oyens, Brigitte Petere. Joyce
van Toornburg, Annette Verkuyl. An-
dré Vlug, Richard Vos, Auke Bart Wi-
chers.
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Onze
voorjaarscollectie

ruimen wij op
tegen sterk

verlaagde prijzen

mode met

Grote Krocht 1 9,
Zandvoort

Een klein stuntje van

BOETEK
Mare O'Polo

TRUIEN 2 voor 179,-
1 voor 119,-

20 % KORTING
OP

begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort

Buil Riding
Puur spektakel bekend van het

TV-programma

'DE EERSTE DE BESTE'
op de Grote Krocht

u aangeboden door

Reisburo Zandvoort
met vele mooie prijzen o.a. reizen,

diners enz. enz.
van 13.00-17.00 uur.

^T SLAGERIJ ARBOUW

HALTESTRAAT 12 - tel. 12616

WEEKEND AANBIEDING
Biefstuk
Lever

250 gr.

100 gr.

Pekelvlees 100 gr.

150 gr.Ham
Sellerysalade
Leverworst

FEBO Zandvoort
365 dagen per jaar open
overdag en ook 's avonds.

250 gr.

Proef bij ons
op de kraam
onze heerlijke
hamburgers.

Kerkplein 5,
Zandvoort

weer
van de partij!

UGSTORE
mOERBIBURC

haltestraat 1 - zandvoort

YORK
OPTIEK

Brillen, oogmeting &
contactlenzen

Speciale Braderie aanbieding
i

zonnebrillen vanaf 105"

Leidsestraat 32
1017 PB Amsterdam
Tel.: 020-233295

Haltestraat 5
2042 LJ Zandvoort
Tel.: 02507-12174

U KUNT TOCH BETER BIJ

mickcu,
TERECHT

Busstation

Louis Davidsstraat
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De „gouden estafetteploeg" v.l.n.r. Onno, Marcel, Stan en Jaco

Zeeschuimers slaan goed figuur

Aspirantenrecord
voor Stan Steegeling

ZANDVOORT - De Nederland-
se kampioenschappen zwemmen
heeft voor de Zandvoortse zwem-
vereniging De Zeeschuimers niet
minder dan dertien gouden me-
.dailles opgeleverd. Bovendien zul-
len zowel Stan Steegeling als
Onno Joustra deelnemen aan de
Europese kampioenschappen die
in de periode 24/28 juli in Berlijn
worden gehouden.

Na twee weekenden zwemmen in
Amersfoort om de Nederlandse kampi-
oenschappen heeft de Zandvoortse
ploeg de buit binnen. Naast de dertien
gouden medailles, werden nog zes zil-
veren en vijf bronzen plaquettes in
triomf mee naar huis genomen. Deze
medailles werden bij elkaar gezwom-
men door: Barbara de Wit, goud 100 m
rugslag, 1.08.70, 200 m rugslag 2.26.19
en brons op de 200 m wisselslag met
een tijd van 2.29.94.

Wandy Kater behaalde brons op de
400 m wisselslag met 5.22.17. Voor Gigi
van Es was er een gouden medaille op
de 200 m schoolslag met 2.52.11.

Ria Willemse behaalde een zilveren
medaille bij de 200 m schoolslag,
2.43.98 en een bronzen op de 100 m
schoolslag, 1.14.76 Hanneke Koop-
mans ten slotte rondde de dameswinst
af met brons op de 100 meter school-
slag met 1.22.59.

De overige deelneemsters, Marja
Molenaar, Patricia Heeremans, Ingrid
van de Pits behaalden helaas geen ere-
plaatsen, maar zwommen toch in de

ADVERTENTIES

RONDVLUCHTEN
per NLM CityHopper/*,

voorste regionen mee. Ditzelfde kan
gezegd worden van Dick Verburg.

Bij de heren behaalde Stan Steege-
ling niet minder dan vier gouden plak-
ken op de 100 m schoolslag 1.08.70, 200
m schoolslag (2.29.62), 200 m vrije slag
2.03.69 en 200 m wisselslag 2.17.74. Een
zilveren medaille was voor hem op de
400 m vrije slag in een tijd van 4.17.27.
Bovendien behaalde hij op het num-
mer 200 m schoolslag een tijd van
2.29.62, een nieuw aspirantenrecord.
Een geweldige prestatie, want hij is
pas 14 jaar. Met dit record plaatste hij
zich voor de Europese j eugdkampioen-
schappen die in Berlijn worden gehou-
den. Twee gouden medailles waren er
voor Onno Joustra op de 100 m school-
slag in 1.08.58 en de 200 m wisselslag
2.13.31 en zilver op de vrije slag 100 m
in 0.55.20.

Nico Wempe haalde goud op de 400
m wisselslag 4.45.56 en zilver op de 200
m schoolslag 2.30.94, ten slotte was er
goud voor Michiel Warmerdam 100 m
schoolslag 1.17.34 en 200 m schoolslag
2.47.05. Wander Halderman behaalde
brons op de 400 m wisselslag 4.48.06.

De „gouden" ploeg vna de Zeeschui-
mers op de 4 x 100 m wisselslag Marcel
de Natris, Stan Steegeling, Onno Jou-
stra en Jaco Koning behaalden met
4.16.07 het hoogste podium. Het zelfde
viertal haalde zilver op de 4 x 100 m
vrijeslag estafette en de 4 x 200 m vrije
slag estafette. De tijden waren respec-
tievelijk: 3.49.54 en 8.33.84. 3ovendien
plaatste Onno Joustra zich eveneens
voor de nummers 100 m schoolslag, 200
m wisselslag en via de 100 m vrije slag
die in Berlijn worden gezwommen.

a.s. ZATERDAG
vanaf 14.OO uur
en ZONDAG
vanaf IS.OOuur

vertrek Schiphol
!• fOj • per persoon

f. 5O, - kind. tot 12jr.

Reserveringen/ inlichtingen:

tel. 020-493252
NLMCityHopper

Fastandfriendly

Johan Driehuizen
absolute topper
surfwedstrijden

ZANDVOORT - In het kader
van het Regionaal Branding Pro-
motion Circuit werden zondag de
laatste surfwedstrijden gehouden.
De beste vijftien surfers van de
vier kustregio's mogen deelnemen
aan de landelijke wedstrijden in
augustus. Dit tekent het belang
van de uitslagen van afgelopen;
zondag. De overwinning bij de
profs werd een compleet Zand-
voortse jiangelegenheden.

Met windkracht drie tot vier Beau-
f ort en wat later op de dag een zonne-
tje, was het uitstekend surfweer. Alle
deelnemers, afkomstig uit het gehele
land, moesten tegelijkertijd starten. Zo
voeren profs, amateurs, dames, senio-
ren en veteranen door elkaar, nadat
om elf uur het startsein gegeven was.
Voor Johan Driehuizen' verliep de
strijd heel voorspoedig; hij won op zijn
Tiga-alle vijf manches in de profklas-
se, daarbij Wouter Egas en John Leu-
ven die met hun Alpha's respectieve-
liljk de tweede en derde plaats bezet-
ten, achter zich latend. Al met al een
uitstekende prestatie van de leden van
de Zandvoortse Windsurfvereniging.

Bij de veteranen was het de Zand-
vporter Jan van de Peet die met de eer
ging strijken. De Wit-Perwerda uit
Monnickendam werd winnares bij de
dames. In de seniorenklasse werd de
eerste plaats voor M. Rltzema uit Har-

• derwijk. Tweede werd hier J. Borra uit
Amsterdam, en derde Th. Kuyper uit

; Diemen. Dankzij de goede weersom-
i standigheden en organisatie door de
i Zandvoortse Windsurfvereniging was
• 's middags om drie uur al de laatste
\ wedstrijd gezeild.

Triathlon
Amsterdam

AMSTERDAM - Voor trimmers
wordt aanstaande zaterdag in het Am-
sterdamse bos een verkleinde uitgave
van de bekende tnathlon gehouden.
Organisatoren van deze vierde 50 km
Euraudax Polysportief zijn de rijwiel-
toerclub Olympia en Parool-Sport.

Het evenement is op recreatieve ba-
sis georganiseerd, al wordt men wel
geadviseerd niet ongetraind deel te ne-
men. De sportieve proef, die jaarlijks
enige honderden deelnemers trekt, zal
bestaan uit de volgende onderdelen: l
kilometer zwemmen in het Amster-
damse Bosbaanwater, start 9.00 uur; 9
kilometer lopen, start 10.00 uur; 40 ki-
lometer fietsen op de route Amster-
damse Bos - Amstelveen - Bilderdam -
Leimuiden - Aalsmeerderbrug -
Schiphol - Amsterdamse Bos, start
12.00 uur. Deelname staat open voor
sporters van veertien jaar en ouder.
Maximaal zullen dit jaar vijfhonderd
deelnemers worden ingeschreven te-
gen betaling van ƒ15,- per persoon.
Nadere inlichtingen kunnen verkre-
gen worden bij K. J. Koper, telefoon
14833.

Tennistoernooi Zandvoort
met zeer sterke bezetting
Zuydam prolongeert zijn titel

ZANDVOORT - Het in de afge-
lopen week onder zomerse om-
standigheden gehouden open
toernooi bij de tennisclub Zand-
voort was zeer sterk bezet. Naast
de districtstop deden een groot
aantal toppers uit andere distric-
ten mee, zoals Henk Burger (Vin-
keveen), Ronald van der Horst
(Castricum), Frans Braspenning
(Amsterdam), Ronald Veldt (Lei-
den), Celine Neefkes (Alkmaar),
Monique Langelaar (Nieuw Lek-
kerland) etc.

Het evenement, met als topper de
feestavond op vrijdag, trok veel be-
langstelling. Dat het toernooi voor de
liefhebbers dan ook leeft, ondanks
Wimbledon en de Tour, is wel duide-
lijk. Hoewel op de finaledag wat pro-
blemen ontstonden door regenval,
wist de wedstrijdleiding het gebeuren
tijdig af te sluiten.

Verheugend was, dat naast de jonge
kanonnen ook steeds meer belangstel-
ling voor de veteranennummers aan-
wezig was, waarin naast de bekende

districtstoppers o.a. de Amsterdamse
Dogger familie acte de presence gaven.
Ook hier een duidelijk sterkere bezet-
ting dan in vorige jaren.

De zo verrassend sterke mschrijvin-
gen werden volgens wedstrijdleider
Gerard van der Toorn voornamelijk
veroorzaakt door de naam welke Zand-
voort nu eenmaal als sterk toernooi
heeft, hetgeen steeds weer andere ge-
renommeerde spelers aantrekt. Dat
daarnaast de prijzentafel goed gevuld
werd door de sponsors Arfu ir. Bu-
reau-Regeltechniek, Zandvoort; Assu-
rantiekantoor H. J. Kempenaar,
Zandvoort: Giebels Ijzerhandel B.V.,
Haarlem; Autobedrijf VZ Versteege
Peugeot-Talbot, Zandvoort; H. Boek-
horst Textiel Agenturen B.V., Aerden-
hout: Technisch Bureau Groenestein

B.V., Zandvoort: Aann.bedrijf Gebr.
Van den Brink B.V., Zandvoort: CBS
Grammofoonplaten B.V., Haarlem;
Donnay-penn., Noordwijk; Fablo-
Tennishal-Alfred A. Thoolen Jr. B.V.,
Haarlem; Elres HiPi Centre-Ed v.d.
Rest, Haarlem; Revlon (Alpha Cosme-
tics B.V.), Nieuw-Vennep; 'Knipping'

Kunststofkozijnen, Zandvoort; Parfu-
merie Hildenng, Haarlem, is alleen
maar plezierig. Leuk was ook dit jaar
dat de eerste 200 verliezers een CBS
L.P. uitgereikt kregen.

In totaal werden tijdens het toernooi
340 wedstrijden gespeeld en door de
toernooileiding de extra strijd om het
toernooi tijdig gereed te krijgen. Dat in
totaal 120 B partijen werden ver-
speeld, geeft de sterke bezetting weer.

De overheersende rol die de Zand-
voorters normaal in het district heb-
ben was nu duidelijk minder, gelet op
de onderstaande uitslagen:

B. Afdeling

DEB: '/6 finale: Esmir Hoogendoorn-
Celine Neefkes 6-2; 6-2. Petra Jansen-
Esther de Jong 6-3; 2-6; 6-3. Finale:
Petra Jansen-Esmir Hoogendoorn
verrassend 6-4; 6-2.

HEB: >/z finale: Gerben Zuydam-
Henk Burger 6-4: 6-4. Ronald v/d
Horst-Frank Braspenning 6-2; 6-2. Fi-

nale: Gerben Zuydam prolongeert ti-
tel door Ronald v/d Horst met 6-2; 6-2
te verslaan.

HDB Finale: Ebeling Konmg/-
Welsch verslaan H. Burger/M. Bak-
ker met 7-6; 6-0. DDB gewonnen door
P. Jansen en E. Hoogendoorn. GDB
gewonnen door M. Langelaar en H.
Piekert.

C. Afdeling

DEC gewonnen door Hanneke
Schols voor Edith Willemse 6-2; 3-6; 6-
4. HEC gewonnen door de verrassend
sterke Pablo Knaven voor de niet ge-
plaatste Constant Thoole 6-3; 6-3, der-
de werd hier Arjan de Boer (Amster-
dam).

De DDC werd gewonnen door de ge-
zusters Caroline en Annemarie Clay
voor Hanneke Schols en M. Willemse
6-1; 5-7; 6-3. De HDC werd een prooi
voor de Amsterdammers Honing/S.
Braspenning voor R. v/d Linden/M.
Schmitz 4-6; 6-4; 7-6. GDC wonnen
Constant Thoole/Ilse Visser voor van
Dam/Schmitz 4-6; 6-1; 7-6.

Bij de veteranen werd de HDV finale
gewonnen door Herman Broek en
Berg Slisser. De Dames Dubbel door
Ans Vink en Riet van Balen voor An
Scholte en Joke Schlmgermann en de
GDV door de Familie Dogger voor de
Familie van Balen.

Al met al een toernooi, de sterkste
club uit het District Haarlem waar-
dig.

• Het Zandvoortse duo Bos en Staal wist ook met zware storm alert te reageren.

Zandvoorters veroveren
Europese Prindle-titel

NOORDWIJK - Het Zand-
voortse duo René Bos en Rogier
Staal heeft zondag voor de tweede
maal op rij de Europese titel in de
catamaranklasse Prindle 18 in de
wacht gesleept. Oppermachtig be-
haalden zij in elk van de vijf ge-
zeilde wedstrijden de overwin-
ning. In de Prindle 16 klasse wer-
den de tweede en derde plaats door
Zandvoorters bezet; het zilver was
voor Serge Schuurman en Frank
Boom, het brons voor Maarten
Deutekom en Jeroen Koolhaas.
Daarmee lieten zij de Europese

Toch Grand Prix
ZANDVOORT - Er zal dit jaar

toch een Grand Prix op Zandvoort
worden verreden, namelijk die
van de Formule E racekarts. Deze
happening vindt plaats tijdens
het Barclay weekeinde van 15 t/m
17 augustus aanstaande.

Omdat Jyllands Ringen (Denemar-
ken) niet aan de verplichtingen met
betrekking tot de tweede versie van
het Europese Kampioenschap kan
voldoen, werd door de KC250 orgamsa-
tie alles in het werk gesteld dit evene-
ment in Nederland te houden. Helaas
lukte dit niet omdat de afgelaste Deen-
se wedstrijd werd beloofd aan Enge-
land. Alle moeite was overigens niet
vergeefs, want toen bleek dat Duits-
land moest afhaken voor de organisa-
tie van deze races op Zolder (België),
kregen de Nederlanders alsnog de ge-
legenheid op die data, 15. 16 en 17
augustus" een Grand Prix op Zaüd-
voort te organiseren.
In ditzelfde weckende wordt eveneens
de Castrol Pokal in Zandvoort verre-
den, hetgeen betekent dat een vol
startveld wordt verwacht. Inschrij vin-
gen moeten vroegtijdig geschieden.

De superkart coureurs kunnen drie
maal een half uur trainen op vrijdag,
drie maal twintig minuten op zater-
dag en zondag nog eens tien minuten
voor de carburatie-afstelling. Daarna
wordt de préfinale en de finale verre-
den. De organisatie ziet dit weekeinde
als een goede promotie \an de kart-
sport, en heeft de deelnemers verzocht
rekening te houden met de wet geluid-
hinder. Hen is verzocht een paar extra

dempers aan de karts aan te brengen.
De EK formule E zal in 1987 eveneens
in Zandvoort worden gehouden en wel
van l t/m 3 mei.

Bridge in tropische
temperaturen

ZANDVOORT - Onder tropische
temperaturen werd de derde bndge-
drive gehouden in de Politiesociéteit
van Amsterdam (Voorburgstraat 250,
Coentunnelweg afslag Sloten), welke
wordt georganiseerd door CPP/ABAC.
Nog zeven dinsdagavonden wordt er
gespeeld voordat de finale op 7 septem-
ber plaatsvindt. Voor deze finale
plaatste zich opnieuw een Zandvoor-
ter, namelijk Overberg, die tezamen
met Post (Heemstede) een goede score
haalde. Overige winnaars waren:
Echtpaar Sandee (Amsterdam), Van
der Meulen/Keet (Weesp/Amster-
dam), Huisken /Blommenstein (Bad-
hoevedorp/Haarlem) en Vinck/Van
Caspel (Uithoorn/Amstelveen).

Er werd deze avond in drie lijnen
gespeeld, waarvan één lijn voor de
NBB/Avro cursisten. Deze groep
speelt in een aparte klasse, zodat ook
beginners voor deze drive kunnen in-
schrijven. Per spel wordt 7,5 minuten
uitgetrokken. Inlichtingen en opga-
ven bij: Familie Huisken tel: 020-
194399 of mevrouw Vlas 020-173103.
Kosten f. 12,50 per paar, zaal open 19.00
uur, aanvang 19.30 uur. Nog tot 19
augustus kan men deelnemen aan dit
dinsdagavondtournooi.

kampioen van vorig jaar, de Oos-
tenrijker Bernhard Schlechter
die dit keer op de vierde plaats zou
eindigen, achter zich. Snelste van
deze klasse was het koppel Peter
en Karel Spijker uit Beverwijk.
Uit het kleine veld bij de vrij nieu-
we klasse Prindle 19, kwamen Ge-
rard Loos uit Zandvoort en Nico
Hahn uit Vijfhuizen met een goe-
de tweede plaats tevoorschijn. Je-
roen Goud uit Rotterdam en Jack
Groeneveld uit Vijfhuizen waren
iets sneller.

Van de zeven races die oorspronke-
lijk gezeild zouden worden, konden er
maar vijf doorgaan. Vrijdag, de eerste
wedstrijddag, werd de tweede race
vanwege storm afgelast. Op dat mo-
ment hadden René Bos en Rogier
Staal hun eerste overwinning al bin-
nen, ofschoon zij moeite hadden met
deze plotselinge confrontatie met
zwaar weer. Dat gold zeker ook voor
het Friese duo Van de Schuyt en Van
Es, dat al het hele seizoen een lastige
tegenstander voor de Zandvoorters is.
In de aanloop naar het Nederlands
kampioenschap zitten zij René en Ro-
gier op de hielen, maar hun goede
prestaties leverden zij tot nu toe alleen
bij vrij rustig weer. Dat hier hen
kracht ligt bleek zondag pas. Na een
stormachtige zaterdag met een wind-
kracht die tot zeven zou toenemen
waardoor de derde wedstrijd moest
worden afgelast, volgde de zondag met
weinig wind. Deze dag konden de Frie-
zen pas echt gevaarlijk worden. In de
vijfde en laatste wedstrijd werden zij
pas op de finishlijn gepasseerd.

Een verrassing voor de Zandvoorters
vormde de opkomst van andere, over
het algemeen minder opvallende
duo's, die het blijkbaar bij zwaar weer
erg naar hun zin hebben. Het duo Ja-
cob en Evert van Rijt uit Haarlem, dat
uiteindelijk tweede zou worden, bleef
constant in de buurt van de oud-kam-
pioenen. Het koppel Van de Haak en
Meer lag af en toe ver voor. Deze deel-
nemers vielen echter op de rustige
zondag met windkracht twee tot vier,
ver terug in het veld. Ömaat René Bos
en Rogier Staal al vier wedstrijden
hadden gewonnen, was het voor hun
eigenlijk niet eens meer nodig de vijfde
te zeilen.

Bos en Staal bestededen erg veel tijd
aan de voorbereidingen, aan de trai-
ning en de conditie. Vanaf eind maart

hebben zij elk weekend wel een wea-
strijd gezeild, om het ritme er in te
krijgen en te houden. „Zijn er geen
wedstrijden in Nederland, dan gaan
we wel naar het buitenland," aldus
René Bos. „Honderd procent inzet en
een goede samenwerking zijn noodza-
kelijk, als je aan de top wilt blijven. Wij
doen veel samen, zoals de conditietrai-
ning en het sleutelen aan de boot. En
van tevoren spreken we af wie bepaal-
de beslissingen neemt tijdens de wed-
strijd."

Het duo denkt erover, voor het Ne-
derlands kampioenschap dat eind au-
gustus in Zandvoort gehouden wordt,
over te stappen naar de Prindle 19
klasse. Hiermee zouden zij een voor
deze wedstrijden kostbaar punt, dat zij
door hun goede voorseizoen al bijna in
handen hebben, verspelen. Het ont-
moeten van andere teams en het varen
met een tamelijk onbekende boot - de
Prindle 19 met zwaarden heeft tech-
nisch een ander concept dan de types
15,16 en 18, die geen zwaarden hebben
- vormen voor hen een uitdaging. De
uitdaging die volgens René de mspira-
tie tot de inzet is. Of zij tijdens het
kampioenschap inderdaad met een
Prindle 19 zullen varen is echter nog
niet zeker.

De uitslagen van het Europees kam-
pioenschap: Prindle 15: 1. M. v.d.
Harst, Schevemngen; 2. E. Proust,
Frankrijk; 3. F. v. Vliet, Scheveningen.
Prindle 16: 1. P. Spijker/K. Spijker,
Beverwijk; 2. S. Schuurman/F. Boom,
Zandvoort; 3. M. Deutekom/J. Kool-
haas, Zandvoort, Prindle 18: 1. R.
Bos/R. Staal, Zandvoort; 2. J. v. Rijt/E.
v. Rijt, Haarlem; 3. L. v.d. Schuyt/R. v.
Es. Prindle 19: 1. J. Goud/J. Groene-
veld, Rotterdam/Vijfhuizen; 2. G.
Loos/N. Hahn, Zandvoort/Vijfhuizen;
3. Gebr. Hoekstra, Hengelo.

Nieuwe slalom
voor surfers

ZANDVOORT - Zondag
wordt op het Zandvoortse
strand bij Klijn Surfing in sa-
menwerking met F2-Surf-
boards, een geheel nieuw eve-
nement georganiseerd. Name-
lijk de Slalom Estafette voor
teams.

Het is de bedoeling dat een sla-
lom wordt gevaren door een team
dat bestaat uit vijf mannen of
vrouwen. Deze wedstrijd is beslist
niet alleen voor de meer gevorder-
de surfers, en degene die via spon-
soring de top hebben kunnen be-
reik^n. Integendeel. Ieder team
krijgt de beschikking over één F2-
strato surfboard, compleet uitge-
rust met zeilen. Het is de bedoe-
ling dat ieder team (in totaal kun-
nen tien teams inschrijven) een
startplaatsje krijgt en ieder team-
lid de slalom vaart. Pas wanneer
alle boeien zijn gerond en num-
mer l bij de startplaats is terugge-
keerd mag nummer 2 starten,
maar wel met dezelfde surfplank.
Want er worden in deze estafette
geen stokjes overgegeven, doch de
surfplank waarmee is gestart.
Hierna volgt nummer 3 enz. De
gezamenlijk gevaren tijd telt voor
de einduitslag.
Door de organisatoren wordt ge-
zegd dat men van veel bedrijven/-
verenigmgen/instelhngen en/of
families een team verwacht. Bo-
vendien wordt overwogen om het
team met de meest originele naam
een extra beloning toe te kennen.

Uiteraard kunnen ook topsur-
fers inschrijven. "Maar dan wel in
combinatie met anderen, bijvoor-
beeld Onno Tellier met z'n twaalf
jarige buurjongen etc. Dus niet
alle topsporters in één team, het is
juist de bedoeling dat de gevorder-
de, maar niet gesponsorde surfer
aan bod komt," vertelt de organi-
serende Tim Klijn.
De start is om 11.00 uur op zon-
dagmorgen, er wordt uitstekend
surfweer verwacht. Inlichtingen
en inschrijvingen (liefst zo spoe-
dig mogelijk) vanaf heden bij tele-
foonnummers: 02507-18600 en
17600, (Klijn Surfshop/School) In-
schrijfgeld f. 25,- per team c.q. f.
5,~ per man/vrouw.

ZHC dames
gelukkig

ZANDVOORT - Beide eerste
teams van Softbalclub Zandvoort
moesten afgelopen week een lasti-
ge uitwedstrijd spelen. De heren
gingen op bezoek bij de Pinguïns
in Heemstede. Reeds na drie in-
nmgs keken zij tegen een flinke
achterstand op, waardoor een
eindsprint niet meer toereikend
was om een punt binnen te halen.
Ondanks een spannende eindfase
eindigde de strijd in een 20-17
overwinning voor de thuis spelen-
de club. Voor de Zandvoortse da-
mes verliep het allemaal wat roos-
kleuriger. Met het vooruitzicht
van een tweede plaats in hun
klasse waren zij er erg op gebrand
van RCH te winnen. De inzet
werd beloond. ZHC-1 won dank zij
twee enerverende laatste innings
de strijd met 8-15.

Het Zandvoortse herenteam moest
het met veel invallers doen. Een aantal
vaste spelers, waaronder de pitcher,
waren met vakantie. Het viel niet mee
voor het toch wel danig verzwakte
team. De vervangende pitcher, Paul
Citroen, is nog in de leer en kon daar-
om de tegenstander geen grote proble-
men bezorgen. Na drie innings was de
achterstand opgelopen tot 16-7.

In de vierde innings ging het wat
beter. De pitcher werd vervangen door
een invaller, er werden enkele vang-
ballen gemaakt en Pinguin-spelers
gingen uit op de honken. In het verre
veld werd goed gevangen. Er werd be-
ter geslagen door ZHC. Dank zij twee
home-runs van Bart Cornet en Pred
Flanders en het fanatieke spel van de
overige heren werd de achterstand te-
ruggebracht tot 16-13.

De vijfde innings werd zeer span-
nend. Pinguïns, dat over het algemeen
alerter reageerde, had pitcher Evert-
Jan Bronsting vervangen. Hij gooide
hard maak vaak net iets te hoog. Dank
zij enkele malen drie-slag behield de
thuisspelende ploeg zijn voorsprong,
al deed ZHC er alles aan om in te lo-
pen, hetgeen resulteerde in vier pun-
ten winst. De Zandvoortse heren
moesten in Pinguïns hun meerdere
erkennen. De Heemstedenaren won-
nen met 20-17.

Ook voor de ZHC Dames verliep de
strijd in het begin wat moeizaam, aan-
gezien de pitcher van RHC goed gooi-
de. Beide teams gingen in de eerste
innings vrijwel gelijk op. In de tweede
en derde innings ging RCH in de aan-
val en kwam de score op 5-3 in het
nadeel van ZHC. De vierde innings
deed echter het tij keren. Het veld van
de Zandvoortse club begon goed te
draaien. De nullen werden op rij ge-
maakt. Allereerst maakte Jolanda
Dekker, de korte stop, een schitteren-
de vangbal. Met behulp van een aan-
gooi naar het eerste honk werd even
later de tweede slagvrouw van RCH,
eveneens door de Zandvoortse korte
stop uitgemaakt. Een actie van pit-
cher Jolanda Kuin naar eerste honk-
vrouwe Karen Weber betekende de
derde uit.

De slagbeurt van ZHC liep gesmeera
en leverde vijf punten op. Door drie-
honkslagen van zowel Jolanda Kuin
als Joyce van Toornburg kwamen la-
ter zes dames over de thuisplaat. Aan-
gezien RCH de laatste slagbeurt had,
moest het veld goed dichtgehouden
worden. In de gelijkmakende slag-
beurt maakte de thuisspelende ploeg
slechts een punt, zodat de eindstand
na de spannende wedstrijd in het voor-
deel van ZHC was. De Zandvoortse da-
mes wonnen met 8-15.

Overige uitslagen: heren:

ZHC l - Terrasvogels: 18-17; dames:
Golden Eagles - ZHC 2: 14-22.

Eerstvolgende wedstrijd: dames:
Schoten 3 - ZHC 2, vrijdag 11 juli, 19.30
uur.

Internationale Dr ag r aces
ZANDVOORT - Zondag 13 juli or-

ganiseert het Circuit Zandvoort voor
de vijfde maal de Internationale Bar-
clay Dragraces. Officiële wedstrijden
over de 1/8 mijn voor auto's en moto-
ren met een sterke buitenlandse verte-
genwoordiging. In tegenstelling tot
andere jaren, toen een aantal demon-
stratieraces werden verreden gaat het
nu om keiharde eliminatiewedstrijden
met onder meer maar liefst acht Pro
Comp dragsters en acht Pro Comp
Funny's. Verder heeft de organisatie
zich verzekerd van vier Top Fuel
Dragsters en vier Funnycars. Tevns is
er een ronde voor de Europese serie
met Competitioncars. Naast de snelle
duivels op vier wielen komen op zon-
dag 13 juli ook de tweewiel Dragster-
motoren aan de start. Uiteraard strij-
den de Prostock en Dragbikes weer
voor het Europees kampioenschap,
waardoor sterke deelname is verze-
kerd. Als absoluut hoogtepunt zal
Sammy Miller met zijn angstaanja-

gend snelle Vanashing Point weer
twee runs doen. De raket zal de wagen
van Miller binnen twee seconden ver-
plaatsen over een afstand van 202 me-
ter (!).

De kwalificatiewedstrijden zijn op
zaterdag 12 juli en vangen aan om tien
uur 's morgens. Toegangsprijs ƒ 12,50
alle rangen. De halve en hele finales
beginnen zondag 13 juli om een uur 's
middags, waarbij een plaats op de
start- of hoofdtribune ƒ40,- kost en
men voor de fimshtribune ƒ 30,- dient
te betalen. Deze drie tribunes hebben
genummerde plaatsen. Voor de lief-
hebbers die alles eens van zeer dichtbij
willen meemaken zijn paddockkaar-
ten beschikbaar ad / 60,-. Hierbij zit
dan tevens een tnbuneplaats. Tijdens
het Barclay Dragsterweekeind dus
een unieke mogelijkheid om op het
Circuit Zandvoort de snelste sprint-
monsters van Europa aan het werk te
zien.
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• Een van de succesnummers, de Seat-lbiza

Seat import naar
Pon Holdings B.V.
TT et belangwekkendste nieuws in de Nederlandse automobiel-

wereld heeft ditmaal geen betrekking op een nieuw uitge-
bracht model, maar op de overname van het volledige aande-
lenpakket van Nibhart Car B.V., importeur van de Spaanse
Seat automobielen, door Pon Holdings B.V.

Enkele weken geleden kon u in Auto-Info al lezen, dat het Duitse
Volkswagen-concern een meerderheidsbelang, namelijk 51 % van het
aandelenkapitaal, had verworven in de Spaanse Seat-bedrijven. Daar
kan nu aan worden toegvoegd, dat voor het einde van dit jaar nog eens
24% van het aandelenkapitaal in handen van VW zal komen en dat
dat met de resterende 25% voor 1990Jhet geval zal zijn. Dan zal Seat
dus een 100% dochter van VW zijn.

Dat de Nederlandse Seat-import nu naar Pon is overgegaan, zal niet
betekenen dat de Seats voortaan hij de Volkswagen-dealers in de
showroom komen te staan. De heer W. M. de Gref te, directeur van Pon
Holdings B.V., vertelde dat waarschijnlijk onder de naam Pon Car de
Seat import via het nu bestaande dealercorps zal worden voortgezet en
dat de overname voor het personeel van Nibhart Car geen consequen-
ties zal hebben. Nadrukkelijk stelde hij, dat er geen enkele Seat via een
VW-dealer zal worden verkocht.

Op de persconferentie, waar deze overname hekend werd gemaakt,
kwam de vraag naar boven of ook in andere Europese landen de Seat-
import naar Volkswagen-importeurs zou overgaan. Het feit, dat het
Spaanse concern straks volledig in Duitse handen komt, zou in die
richting kunnen wijzen. Export-directeur Diaz Buiz van Seat ontken-
de dat met nadruk. Vanuit Spanje blijft men zelfstandig werken aan
de uitbreiding van het internationale dealernet. Mede dank zij inves-
teringen door VW kan er in Martorell, 30 kilometer van Barcelona, een
nieuwe moderne fabriek worden gebouwd, waar een jaarproductie van
450.000 wagens bereikbaar is.

Een van de succesnummers uit het Seat-programma is de Ibiza.
Sinds l juli is de Seat-import in handen gekomen van Pon Holdings
B.V., waar nu door verschillende werkmaatschappijen de volgende
automerken worden vertegenwoordigd: Audi, Volkswagen, Seat, Por-
sche en in de bedrijfswagensector V.W. lichte bedrijfswagens en
M.A.N. trucks.

Citroen BX vernieuwd
T~\e Citroen BX kan zonder meer
•*-^als een succesvolle midden-
klasser worden bestempeld. In
zijn geboorteland Frankrijk is de
BX de meest geregistreerde auto
in de middenklasse en ook in Ne-
derland was de BX in 1985 de
meest verkochte Franse auto
(11.653 stuks, 2,4%).

Voor het modeljaar 1987 zijn een
aantal wijzigingen aangebracht, die u
overigens op de nieuwste modellen, die
nu in de showrooms staan, al kunt
bewonderen. Aan de buitenzijde be-
treffen die veranderingen bredere
voor- en achterschermen, nieuwe clig-
noteurs aan de voorzijde, grotere en
meer bescherming biedende schild-
bumpers voor en achter.

In het interieur valt het nieuwe
dashboard op, waarin nieuwe bedie-
ningshendels zijn opgenomen, die on-
der het stuur zijn geplaatst. De be-
faamde en ook wel een beetje beruchte
satellieten zijn verdwenen en zowaar,
de uitschakeling van de clignoteurs
geschiedt nu automatisch. Ook de
meest fervente Citroenenthousiast zal
beamen, dat het daarvoor de hoogste
tijd werd. Het nieuwe instrumenten-
paneel bevat ronde klokken en trans-
parantverlichting en diverse opberg
ruimten. De voordeurpanelen bevat-
ten de bedieningen van de elektrische
ruitmechanisme (al naar gelang de
versies) en de inbouwplaatsen voor de
luidsprekers.

BX 19 GTI
Een nieuwe motor doet zijn intrede:

een motor met elektronische benzine-
injectie met een inhoud van 1905 cm3

en een vermogen van 125 pk. Dit bete-
kent tevens een nieuw model: de BX 19
GTI. Met deze pittige motor is een top-
snelheid van 198 km/h bereikbaar ter-
wijl de acceleratie van 0-100 km/h
maar 8,9 seconden vergt. De vering is
aan de prestaties van de auto aange-

past. Rondom onafhankelijk hydro
pneumatisch met een grote flexibili-
teit en een constante rijhoogte. Die
rijhoogte is door middel van een hen-
del variabel, wat van pas kan komen
op zwaar beschadigde wegen en bij het
wisselen van een wiel.

Er zijn voor dit topmodel ook een
aantal extra's beschikbaar zoals een
antiblokkeersysteem voor de remmen
(ABS), lichtmetalen wielen, een elek-
trisch bedienbaar schuifdak, boord-
computer en airconditioning.

In totaal omvat het BX gamma nu
22 versies: 11 berlines op basis van 5
uitrustingsniveaus en 6 motortypen (5
benzine en l diesel), 5 breaks op basis
van 3 uitrustingsniveaus en 3 motor-
typen (2 benzine en l diesel). Daar-
naast worden er nog vijf „service" ver-
sies gevoerd, waarvoor geen bijzondere
verbruiksbelasting verschuldigd is
(grijs kenteken).

De prijzen van de BX variëren van
/ 20.700,- tot ƒ37.500,- De BX 19 GTI
heeft een prijskaartje van / 35.400,-
incl. BTW.

Deze interieurfoto van de BX laat zien,
dat de „satellieten" zijn verdwenen.
De bedieningshendels zijn onder het
stuur geplaatst. Vele Citroen-fanaten
zullen er nog even aan moeten wen-
nen: de clignoteurs schakelen auto-
matisch uit!

Ford Escort werelds
meest verkochte auto
In 1985 was de Ford Escort, voor het

vijfde achtereenvolgende jaar de
meest verkochte auto in de wereld. De
totale verkoop in de wereld bedroeg ca.
923.000 eenheden. De ranglijst van de
topmodellen ziet er als volgt uit:

1. Ford Escort 923.000, 2. GM Cava-
lier /+ 883.000,3. VW Golf /+ 778.000,4.
Toyota Corolla 732.000, 5. Fiat Uno
587.000, 6. GM Kadett /+ 586.000.

/+ bevat ook de modellen die onder
een andere naam verkocht worden.

Volgens Automotive News 1986 zien
de wereldproduktiecijfers over 1985 er
als volgt uit:

1. G. M. 8.467.577,2. Ford 5.550.500,3
Toyota 3.540.646, 4. Nissan 2.500,088, 5
Volkswagen 2.389.000, 6. Chrysle
1.926.113, 7. Renault 1.674.549, 8. Fia
1.631.054, 9. Peugeot-Citroën 1.626.000
10. Honda 1.363.491.

• 's Werelds meest verkochte auto i
1985: de Ford Escort.

Renault 21
Nevada
T"\eze fraai gelijnde stationcar is
J-'de Renault 21 Nevada, die in
oktober a.s. op de autotentoonstel-
ling van Parijs gepresenteerd zal
worden. De wagen onderscheidt
zich door de opvallende vorm van
de achterste zijruiten en de stijl
van de gehele achterzijde van de
auto.

Er komen versies met vijf of zeven
zitplaatsen en wat betreft de motoren
zal er keuze zijn als voor de Renault 21
sedan: 1721 cm3 benzine van 76 en 90
pk, 1995 cm3 benzine 120 pk, 2068 cm3

diesel 67 pk en 2068 cm3 turbo diesel
van 88 pk.

Eind oktoer zal de Renault 21 Neva-
da op de Nederlandse markt verschij-
nen.

Peugeot 309 nu ook als diesel
"P\e succesvolle 309-serie van
•*•̂  Peugeot wordt uitgebreid met
twee types met dieselmotor, de 309
GLD en de luxueuzere 309 GBD,
beide met dezelfde motor. De keu-
ze is daarbij gevallen op de XUD-9
motor, die zijn kwaliteiten al heeft
bewezen in de Peugeot 305 en in
andere auto's van de PSA-groep.

Er zijn er al meer dan een half mil-
joen van gebouwd. De 1,9 liter motor
levert een maximum vermogen van
47,8 kW/65 pk, is in de 309 serie dwars
voorin geplaatst en drijft de voorwie-
len aan. Hij is zowel in de GLD als in
de GRD gecombineerd met een vijf ver
snellingsbak.

De topsnelheid bedraagt 160 km/h
en de acceleratie van 0-100 km/h gaat
in 15,3 seconden. Het brandstofver-
bruik is bij een constante snelheid van
90 km/h 1:22,7, bij 120 km/h 1:16,9 en in
de stadscyclus 1:14,3. Dat levert een
gemiddelde op van 1:17,5.

De uitrusting van de GLD en de
GRD, die in oktober a.s. op de Neder-
landse markt komen, is gelijk aan die
van de overeenkomstige typen met
benzinemotor. Wel zijn ze uitgerust
met zwaardere schokdempers, langere

veren en aangepaste wielophanging
De GRD kan eventueel als extra me
stuurbekrachtiging worden geleverd

De prijzen zullen op een later tijd
stip worden bekendgemaakt.

• De Peugeot 309 GRD, een van de twee diesel-modellen uit de 309-serie, die
in oktober a.s. naar Nederland komen.

Kantoor-
boekhandel

vraagt een

Medewerker/
ster

Liefst met enige
ervaring.

Tel. 02507-
16033 of 15182.

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

'Telefoon 15186

Hondenkapsalon
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort
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AUTOSTEREO MET BLAUWE

Bij de AutoPlus accessoires
van uw V.A.G dealer vindt u legio
mogelijkheden om Blaupunkt
auto-stereo met studio kwaliteit
in uw 'VW of Audi te bouwen.

Voor een heel redelijke prijs.

„-^_^^^^^

-AutoPlys

Neem de fantastische Blaupunkt
Bristol 24. Een stereo radio-
cassette-speler met FM, MW, LW.

Tweemaal 10 Watt vermogen.
Excl. montage, maar
incl. BTW. nu slechts

Originele
Golfuitlaat-

einddemper. Met speciale
nikkelcoatingbeschermlaag.Nueen
heel jaar garantie. Tot bouwjaar
aug. '83 inclusief montage v.a. C149.-.

;••

Blaupunkt Bristol 24. Stereo radio-
cassettespeler met FM, midden- en
lange golf, Tweemaal 10 Watt ver-
mogen. AutoPlus actieprijs (exclusief
montage) f299,-.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-14565

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,31 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5,- m rekening ge-
bracht.

• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ2,50 m re~kenmg gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

* Te koop aang. bankstel, 5
elementen, brons velours.
Tel. 02507-17928.
* Te koop aangeb. vouw-
fiets, moeten nwe banden
om, ƒ 30. Tel. 02507-15004, na
18 uur.
* Te koop Eumig super 8
film projector met geluid, incl.
box, ƒ 150. Tel 02507-14992.
* Te koop KTV, grootbeeld,
klem defect, ƒ50. Tel 17413.
* Te koop witte wastafel,
ƒ7,50. Tel. 15830.

Timmer- en Metselbedrijf

West
heeft tijd voor al uw ver-
bouw/onderhoudswerk. Tel.
020-862705 of 072-119817.

* T.k. diepvries (Bosch); 4 la-
den; 150 Itr; weinig gebruikt,
ƒ300. Tel. 02507-14643.

* T.k. Rodiac CV ketel 26000
cal ƒ400. Tel. 02507-14716.
* Volleyballer Sporting Oss,
zoekt dringend nieuwe leden,
zowel dames als heren, voor
competitieteams Tel. inl.
02507-15556 of 16312.
* Zondagmiddag 19 oktober
vrijhouden, u hoort nog wel
waarom.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel. 023-364168,
b.g.g. 023-381378.
*T.k boiler 115 liter, P O
Smith ƒ 200. Tel. 02507-14716.

* T k. donker houten eetk.
am.; tafel 80x80; uitsch.b.; 4
stoelen m kussens, ƒ300.
Tel. 023-282158.

Voor uw originele party en
uitstapjes op het water

Juli en augustus
GRACHTENRONDVAART dagelijks om 11.00 en 15.00 uur

Dagtochten
MAANDAG: Avifauna - WOENSDAG: Molen- en merentocht

VRIJDAG: Zaanse Schans

Rederij Haarlem - Spaarne t/o 11 - 023-357723
ALUM. SCHUIFLADDERS

Bel voor vrijblijvende
demonstratie aan huis.

NU 8 meter van ƒ375 voor
ƒ237 en 10 meter van ƒ445
voor ƒ 289. Andere lengtes en
uitvoeringen tot 50% korting.

3 jaar garantie.
INTERAL LADDERS B.V.

Tel 072-612262 of
01711-10016

* Amnesty International be-
staat dit jaar 25 jaar, wel iets
om rekening mee te houden.
* Gevr. allround huishoude-
lijke hulp voor 2 ocht. p.w. Tel.
02507-17812.
* Gevr. kleine damesfiets
met versnelling. Aangeb. he-
renfiets. Tel 02507-16017.
* Gevr. ouderwetse (linnen)
kast, 2 drs, liefst op pootjes.
Tel 15052.

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen leefbare meub.
in alle stijlen, ook Mechels en
Henry II Laagste prijzen!
Leidsestraat 122 Dag. tel.
02520-20993. Koopavond.
Jonge vrouw zoekt etage
voor permanente bewoning,
i.v.m. studie, ongemeub. Br.
o. nr 798-74563 bur. v.d. blad.
* Lee Towers in Zand-
voort?? Afwachten maar. Mis-
schien wel samen met het
Zandvoorts Mannenkoor.
* Moulinex grill + bakoven',
f 95; fornuis Etna; beige, ƒ 75.
Tel 02507-12420.
* Onze excursie gemist?
Ook volgende maand een
dagje uit bi| de VERG. VROU-
WEN VAN NU. Word lid en
bell u eens met nr 16085.
• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Order-
afd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de be-
handelmg.
* Te koop 2-deurs koelkast,
met vriesvak, hoogte 145 cm,
f 100. Tel. 02507-17032.
* Te koop 3-delig bankstel,
moderne stijl, stof velours,
kleur bruin, m prima staat. Tel.
02507-14087.
* T.k. eiken bankstel, 3-zits
+ 2 fauteuils, echt nog mooi.
Tel. 12420.
* T.k. gevr. konijnehok. T.k.
aangeboden 3-pers. bunga-
lowtent. Tel. 18591.

GEVRAAGD
Wie wil mij in het
seizoen komen
helpen als het

druk is?

02507-16252

Geopend in Winkelcentrum-Noord

Haarmode Afar/b Fijma

's Maandags gesloten
Vrijdag tot 21.00 uur geopend

PASTEURSTRAAT 12 - ZANDVOORT
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ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander

huisraad te koop' Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.
" BRIEVEN" ONDER" NUMMER ƒ5,25 EXTRA.

CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
,KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij.

Telefoon .

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Piaats 2041 JM Zandvoort
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HET IS ALWEER veertien dagen geleden
dat de laatste strandkorrels versche-
nen. In die tussentijd hebben wij een

stralende zomerperiode achter de rug, en
deze wat koelere, maar toch zonnige week
wordt door de meesten benut om eens lekker
uit te rusten, bij te slapen en wat achterstal-
lige klusjes op te knappen.

EEN TRIEST BERICHT bereikte ons
vanaf het strand. De 70 jarige Hans
Reinders, een oude getrouwe figuur,

speciaal bij Take Five, is niet meer. Slechts
enkele weken geleden maakte hij op een zon-
dagmiddag bekend "Dat ik nu maar naar
huis ga, want ik voel mij niet zo lekker.
Woensdag ben ik wel weer terug" sprak hij
vol vertrouwen.

Helaas het heeft niet zo mogen zijn, de
daarop volgende dinsdag werd hij naar het
ziekenhuis vervoerd en in de loop van vorige
week is hij overleden. De crematie heeft in-
middels plaatsgevonden en onze gedachten
gaan uit naar zijn familieleden, vrienden en
relaties, en wensen hen sterkte. Een markant

Het is niet verwonderlijk wanneer dit kind
geen vis meer eet in de toekomst.

Vijftig cent voor één plas vindt een Am-
sterdammer ook teveel. Dit gebeurde bij een
strandpaviljoen aan de Zuid. Na gebruik van
het toilet twee kwartjes. De Amsterdammer
weigerde te betalen, vijfentwintig cent vond
hij voldoende. Er ontstond een woordenwis-
seling en een hulp van de pachter gebruikte
iets te snel wat al te los zittende handen en
verkocht de man een mep. Die klap belandde
op man's lever. Hij bleek een leverpatient te
zijn en moest per ambulance naar het Mari-
ne hospitaal worden vervoerd.

Zo af en toe krijg je het idee dat er heel wat
afgemept wordt op het strand want ook de
klacht van de Amsterdammer over een Zand-
voorts politie-optreden liegt er niet om. Die
dingen gebeuren natuurlijk soms bewust,
soms echt per ongeluk, zoals dat Haarlemse
meisje dat een baantje trok in het zwembad
bij Riche en plotseling een klap in haar nek
voelde. Iemand had haar waarschijnlijk tij-
dens een duik geraakt. Ook zij moest naar'
het Marine Hospitaal worden vervoerd,
waarschijnlijk met een hersenschudding.

S T R A N D K O R R E L S

Nieuws van de vloedlijn

• Deze zomer kun je zeker genieten van een fraaie zonsondergang op het strand. Deze
donkere donderwolk had vorige week niets te betekenen. Er kwam bijna geen spatje
regenwater uit.

figuur is van het Zandvoortse strand ver-
dwenen. Hij zal worden gemist.

I N DEZE TIJD HEBBEN zich natuurlijk
wel .enkele kleine voorvallen voorgedaan,
maar de Reddingsbrigade en politie zijn

niet in actie gekomen. Het 'bijna verdrin-
kingsgeval' is goed afgelopen. Ondanks dat
het "zeewater behoorlijk is gestegen, hadden
de leden van de Reddingsbrigade de tijd om
op de laatste .zondag in juni uitgebreid te
collecteren op een overvol strand. Dat heeft
hen geen windeieren gelegd, want want trots
wordt gemeld dat een kleine zevenduizend
gulden bijeen werd gebracht. Voorwaar geen
kleinigheid.

VERSCHILLENDE kleine ongelukjes
hebben zich wel voorgedaan op het
strand, maar dat blijft natuurlijk niet

uit. Zo zal een klein Duits meisje waarschijn-
lijk voor de rest van haar leven geen vis meer
lusten. Afgelopen zondag kreeg zij namelijk
een klein hapje vis, en wat gebeurt? Een
graatje blijft in haar keel hangen, waardoor
de kleine het behoorlijk benauwd kreeg. De
strandpolitie werd gewaarschuwd en een ge-
alarmeerde arts heeft het graatje verwijderd.

•T'OCH NOG EVEN terugkomend op een
l bericht in de Volkskrant van dinsdag 6
• juli. Hierin wordt gemeld dat de Zand-

voortse politie bijzonder streng is tegenover
badgasten die het wagen bloot te lopen daar
waar het niet mag.
"De afgelopen weken toen het nog mooi
strandweer was, vlogen de badgasten op de
bon omdat ze geen broekje aan hadden, of
omdat de politie dacht dat ze geen broekje
aanhadden. Broekloos mag alleen op het nu-
distenstrand. Topless mag overal.

Een paar surveillerende agenten besloten
daar streng de hand aan te houden. Zo kre-
gen twee vrouwen die welgeteld vijf meter
buiten de grens van het naaktstrand lagen
een boete van elk vijftig gulden. Strikte uit-
voering van de regels? "Misschien wel, maar
hij zei erbij dat hij nudisten onfatsoenlijke
mensen vond" aldus de verontwaardigde
naaktligster. De vrouwen hebben geweigerd
de boete te betalen en om opheldering ge-
vraagd bij de Zandvoortse korpschef", zo
luidt het verhaal in De Volkskrant. Echter
op het Zandvoortse politiebureau is niets
van twee 'om opheldering verzoekende da-
•mes' bekend.

Dan ga je je toch afvragen wat wél en wat
niét waar is, en of zonnewarmte iets te ma-
ken heeft met het waarnemingsvermogen
van sommige mensen.
Laten wij er echter geen punt van maken,
heel, heel vaak heeft de politie deze zomer in
het verleden maar zal zeker ook in de toe-
komst nog vaak de helpende hand bieden.
Zoals de afgelopen weken ook gebeurde toen
uitgeputte surfers de kust niet meer konden
halen en door diezelfde politie die nu zoveel
kritiek in de landelijke pers ontvangt uit het
water werden gehaald. Hoe vaak wordt op
een warme zomerdag, maar ook op kille da-
gen door hen EHBO verleent bij kleine onge-
vallen? Het spreken van sussende woorden
bij verhitte discussies etc., het noteren van
diefstallen, het waarschuwingen uitdelen
aan hondenbezitters etc.etc. Het behoort al-
lemaal tot hun taak en... waar gewerkt
wordt, worden fouten gemaakt is een heel
oud, maar heel wijs gezegde.

DE KOMENDE week, om precies te zijn
op zaterdag 19 juli wordt ook het
strand ingeschakeld bij het grote Tro-

picana Festival. In de middaguren al muziek
langs de vloedlijn en dan 's avonds nog het
vuurwerk. Uitgaande van "Drie keer is
Scheepsrecht" zou het dit jaar kunnen bete-
kenen dat ook het tweede vuurwerk geze-
gend wordt met mooi weer, wel graag een
tikkeltje wanner dan bij het midzomer-
nachtfestival. Vorig jaar hadden wij drie ver-
regende festivals dus moet het dit keer maar
eens automatisch goed weer worden wan-
neer Zandvoort een festival houdt,

Mooi weer hebben over het algemeen de
ruim tweehonderd deelnemers gehad aan de
avond fietstochten. Afgelopen dinsdagavond
werden de laatste uitgezwaaid voor hun
tocht die ditmaal voerde via de Zeeweg, Els-
woud naar Heemstede en Groenendaal en
Leidse Vaart weer terug. De fietsers namen
er echt hun gemak van en hebben deze mooie
avond met uitstekend fietsweer, genoten.
Door velen wordt alweer uitgekeken naar de
avondfietstochten van 1987. Voor de mensen
die acht keer aan de tocht hebben meege-
daan was er behalve de bos bloemen (van
Erica) een fraaie gouden herinneringspla-
quette, voor diegene die zes maal de tocht
hebben gefietst een zilveren, terwijl er bron-
zen werden uitgereikt aan de fietsers(sters)
die slechts vier maal hebben deelgenomen.
"Wij hebben veel gunstige reacties ontvan-
gen over deze fietstochten in de omgeving",
vertelt Klaas Koper van R.T.C.Olympia toch
wel wat trots. "De tochten hebben de steun
gekregen van Nevil Schenk de rijwielspeci-
aalzaak uit Heemstede in de Jan van Goyen-
straat. Dat was onze grote sponsor, dat mag
wel eens gezegd worden" vervolgt hij. Klaas
heeft gelijk, in dit verband "Ere wie Ere toe-
komt".

E RG LEUK initiatief heeft Tim Klijn
genomen door het komende weekeinde een
surf-slalom te organiseren voor de heel gewo-
ne surfer. Niks geen grote jongens met dure
spullen, maar een wedstrijd voor de recrea-
tie-surfers. Door F2 Surfboards worden tien
planken beschikbaar gesteld voor deze wed-
strijd. Men kan alleen deelnemen met vijf
man, om zo een team te vormen. De slalom
heeft iets van een estafette, want die vijf
man/vrouw mogen slechts deelnemen mét
dat surfboard en dat kan alleen als nummer
l de slalon heeft gevaren en nummer 2 start
wanneer nummer l hem/haar de surfplank
aangeeft. Zo komen alle teamleden aan bod
en de kortst gevaren gezamenlijke tijd komt

in aanmerking voor een prijs(je). Het gaat om
de spanning, "Want", zegt mevrouw Klijn,
"Wij nemen aan dat de teamleden elkaar
natuurlijk zullen aanmoedigen en dan kan
dat nog een zenuwachtige bedoening wor-
den. Wij hopen op veel deelnemers. Wij heb-
ben wel tien planken, maar het parcours is
niet zo lang, zodat wij misschien verschillen-
de ronden kunnen houden. Wij speculeren
op de fantasie van de deelnemers door met
mooie namen te komen voor het team. De
leukste naam, daar doen wij ook wat mee".

Dus iedere surfer/ster die een spannende
middag wil beleven met een aantal vrienden
en vriendinnen die kan contact opnemen en
inschrijven. Tel: 18600 en tel: 17600. De wed-
stnjden beginnen zondagmorgen 13 juli om
11.00 uur. Inschrijfkosten bedragen f. 5,~ per
deelnemer of f. 25,-- per team.

Nog steeds is niet zeker of het zaalvoetbal-
toernooi voor de strandpachetrs dit jaar
wordt gehouden, maar het ziet er naar dat
het er aan zit te komen. Nader bijzonderhe-
den, zo het al door gaat volgen nog.

Zeker is wel dat de touwtrekwedstrijden op
17 augustus voor Filmer zullen worden ge-
houden. Iedereen kan alvast gaan oefenen.

Dan is er nog op 3 augustus een 150 km
fietstocht. Uitsluitend bestemd voor de ge-
trainde fietsers, of ben je dan al een 'wielren-
ner'?. De start is 's morgens om acht uur bij 't
Trefpunt, er wordt in groepsverband gere-
den in een verantwoord tempo. Inlichtingen
bij (hoe kan het anders) Klaas Koper, tel:
14833.

WANNEER DE ZON straks terug komt
en de temperaturen opnieuw tropi-
sche waarden hebben, dan is het

misschien wel lekker wanneer U de niet zo
hongerige meute het volgende gerecht ser-
veert. Afkomstig van het strand, niet te be-
stellen, maar uit de privé keuken van één
van die vele vrouwen die de zomermaanden
bij mooi en slecht weer in de keukens van de
paviljoens achter de fornuizenzijn te vinden.

Het gaat om een maïs-tomaten slaatje. Je
neemt ongeveer acht grote, of wat meer klei-
ne, stevige tomaten, die dompel je voor onge-
veer een halve minuut onder in kokend wa-
ter. Pellen en in partjes snijden. Een blikje
maïskorrels openmaken en laten uitlekken.

Dan de maïs en de tomatenpartjes door el-
kaar mengen. Toevoegen ui en peterselie en
een half ons gepelde walnoten grof hakken.

Slasausje maken van gelijke delen mayonai-
se en yoghurt wat citroensap en zout en
peper. Deze ingrediënten goed door elkaar
mixen en over de tomaten'maiskorels.walno-
ten, ui en peterselie doen. Aan tafel de salade
nog even omscheppen en dan gelijk toevoe-
gen een dikke plak ham die in kleine styukjes
is gesneden. Voor deze hoeveelheid een ons
ham. Daarbij vers stokbrood, of geroosterde
boterhammer geven. Smaakt heerlijk op een
warme zomerdag of een zoele zomeravond.

BESTE MENSEN dit was het dan weer
deze veertien dagen, zwem, zeil, surf,
zon plezierig, en wanneer er gewerkt

moet worden: Sterkte, een goede veertien da-
gen tot over twee weken.

De deelnemers aan de laatste fietstocht werden in de bloemen en de medailles gezet FOTO: BERLOTT

Zonder water is
geen leven mogelijk

De Zandvoortse weerman is na
enkele weken van afwezigheid
weer present en tuurt naar boven
en houdt de veranderingen
nauwlettend in het oog. Na een
prachtige zomerse junimaand
heeft juli gezorgd voor wat meer
evenwicht. Hoewel de vooruit-
zichten niet slecht zijn, voor het
komende weekeinde wordt weer
meer zonneschijn en hogere tem-
peraturen verwacht, zullen wij
het de eerste paar dagen met ver-
anderlijk weer moeten stellen,
waarbij Zandvoort meer zon
krijgt dan de rest van het land.
Waarschijnlijk is dit te danken
aan de koele zeelucht, want het
verschil met het achterland is
groot. Maandag 7 juli werd in
Heemstede een temperatuur ge-
meten die drie graden hoger was
dan in Zandvoort.

De Oostenwind doet de flora
geen goed. Gelukkig is de natuur
er op ingesteld. Bij nachtelijke af-
koeling ontstaat dauw of mist. De
kruiden en bodembedekkers pro-
fiteren ervan en openen hun
bloemen om de hommels, bijen
enz. te ontvangen. Het ene insect
komt op de geur af, het andere op
de kleur. Elke bloem kent zo z'n
eigen bezoeker. Komen er van
honderd zaadjes van één plant,
maar twee op in het volgende jaar
dan is het voortbestaan van deze
soort gegarandeerd. Dit geldt zo-
wel voor de flora als voor de fau-
na, mits de mens zich er niet mee
bemoeit. Het maaien van wegber-
men mag pas als alle soorten bloe-
men zijn uitgebloeid en het zaad
verspreid is.

Bij langdurige droogte is het
raadzaam iedere dag ongeveer
vijftien minuten te sproeien. In
zandgrond zakt het water sneller
weg dan in andere grondsoorten.
Dat het gras bruin wordt is niet
zo erg. De hoofdzaak is dat de
wortels niet uitdrogen en afster-
ven. Na enige dagen regen is het
direct weer groen. Meer zorg ver-
dienen de bomen, speciaal de jon-
ge. Ook kan het geen kwaad de

bomen die behoren bij de straat,
dus strikt gesproken niet tot de
zorg van de inwoners behoren, ge-
lijktijdig water te geven. De
Dienst PW heeft wel een speciale
sproeiwagen, doch een beetje
vocht tijdens droogte kan geen
kwaad. Vergeet niet dat zonder
water geen leven mogelijk is.

Vrijdag- 4 juli Deze dag begon met
een temperatuur van 12 graden,
en enige wind. Tegen de middag
was het kwik twaalf graden ho-
ger. De wind draaide van noord-
west naar zuidwest en bracht eni-
ge verkoeling. Zo rond de klok van
vijf werd de wind krachtiger met
een lichte regenbewolking. Des-
ondanks bleef het droog. Tot 22.00
uur bleef de wind constant. Voor
het strand bestond deze avond
weinig animo, het verkeer was
vrijdag normaal. Veel kwallen en
teveel wind kunnen hier natuur-
lijk debet aan zijn.

Zaterdag 5 juli
Temperatuur: 08.00 uur 10 gra-
den
12.00 uur: 18 graden
17.00 uur: 25 graden

Vanmorgen viel er een lichte
druilerige regen met een matige
Zuidwestelijke wind. Tegen vijf
uur in de middag werd het pas
goed droog en brak de zon door,
waardoor de temperatuur direct
met acht graden steeg. Het duur-
de slechts kort. Anderhalf uur la-
ter werd de zon overschaduwd
door een wolkendek en het werd
een koele avond. Een stranddag is
het niet geworden. Patat frites
schijnt een lopend middagmaal te
zijn, althans een maagvulling.
Enkele jaren geleden gebruikte
Zandvoort 4/5 ton mayonaise per
seizoen.
zondag 6 juli
Temperatuur 08.00 uur: 13 gra-
den
12.00 uur: 22 graden, in de zon uit
de wind 33 graden
17.00 uur; 24 graden
Ondanks de sombere weersver-

HETWE£R

wachting van het KNMI werd
het een stralende zondag met uit-
stekend surfweer. De dag begon
met enige regen, maar een hogere
temperatuur dan zaterdag. Er
stond in de morgenuren nauwe-
lijks wind, later nam deze uit
zuidwestelijke richting in kracht
toe en brak de zon door. Af en toe
verdween de zon wat achter de
.wolken. Jammer voor de strand-
bevolking dat het achterland
meer op het KNMI vertrouwde
dan gerechtvaardigd was, want
het werd een goede zonnige zon-
dagmiddag. De surfers versche-
nen in Zandvoort bij het toene-
men van de wind en hebben tot 's
avonds laat genoten van het spel
met de golven.
maandag 7 juli
Temperatuur: 08.00 uur: 15 gra-
den
12.00 uur 20 graden
17.00 uur 23 graden
Van zondag op maandagnacht
heeft het geregend. Voor het
kustgebied nauwelijks van enige
betekenis. Een aanvulling voor
het sproeien. Duinwater is hard,
kalkachtig en hierdoor kan het
gazon 'dichtslaan'. Vanaf 09.00
uur was de zon aanwezig en al
was de wind, West/Noordwest, in
de morgenuren wat fris, naarma-
te de dag vorderde werd het war-
mer. Deze dag was een uitsteken-
de dag om in de tuin te werken.

dinsdag- 8 juli
Temperatuur: 08.00 uur: 14 gra-
den
12.00 uur: 18 graden

Opnieuw een misser van het
KNMI, tenminste tot op het mo-
ment dat deze rubriek werd ge-
schreven strekte zich een stra-
lend blauwe hemel boven Zand-
voort uit. De veranderlijke bewol-
king, zoals door het KNMI voor-
speld, bleek opnieuw niet
bewaarheid te worden.

ZANDVOORT - Door de Provincie
zijn een drietal folders samengesteld
die voor watersporters van belang
kunnen zijn. De kwaliteit van zwem-
water, veilig surfen, vaarwegen en tips
voor eigenaren van boten worden
hierin behandeld.

In de iolder „Veilig zwemmen in
Noord-Holland 1986" staat informatie
over de bacteriologische kwaliteit van
het oppervlaktewater in Noord-Hol-
land waarin regelmatig wordt ge-
zwommen. De informatie is gebaseerd
op de meest recent beschikbare gege-

Noord-Holland
en de
vens. Verder worden in deze folder eni-
ge punten genoemd waarbij men reke-
ning moet houden bij het zwemmen in
open water.

Met de folder „Veilig surfen in
Noord-Holland 1986" wil het Provin-
ciaal Bestuur van Noord-Holland een
bijdrage leveren aan de veiligheid op

het water. De laatste jaren beoefenen
steeds meer mensen het surfen. Om-
dat de ruimte op het water beperkt is,
wijken veel surfers uit naar vaarwe-
gen die ook door de beroepsvaart wor-
den gebruikt. Hierdoor kunnen pro-
blemen ontstaan. In de folder is een
aantal plaatsen aangegeven waar men
redelijk veilig kan surfen en plaatsen
waar men niet mag surfen.

Tot slot is er een aantal gedragsregels
voor de surfers opgesteld.

In de folder „Veiliff varen in Noocd-

Promotieteam The Karate Kid
ZANDVOORT - In het afgelopen

weekeinde heeft het Promotieteam
van Warner Bros (Holland) BV Zand-
voort bezocht. Dit in verband met de
première van de film: The Karate Kid,
deel II. In deze rolprent onder regie
van John G.Avildsen worden de
hoofdrollen vertolkt door Noriyuki
"Pat" Morita (Miyagi), Ralph Macchio
(Daniel) en Danny Kamekona (Sato).

De inhoud van de film is alsvolgt:
Miyagi afkomstig uit Okinawa, is in
zijn jeugd naar Amerika vertrokken,
daar heeft hij als sportleraar een car-
rière opgebouwd. Zijn vertrek werd
veroorzaakt door een ongelukkige lief-
de. Yuki het meisje waarmee hij had
willen trouwen, was door haar ouders
reeds beloofd aan zijn beste vriend
Sato. Nu zijn vader op sterven ligt

keert hrj terug om aischeid te nemen,
op zijn reis wordt hij vergezeld door
zijn leerling Daniel Russo. Wanneer
Miyagi in Okinawa terugkeert blijkt
zijn vriendin nimmer getrouwd met
Sato en een nieuwe romance ontstaat.
Uiteraard ontstaan hierdoor moeilijk-
heden met Sato die uitgegroeid is tot
een beroemde karate-sensei. Uitdagin-
gen tot een gevecht, een hevig nood-
weer, Daniel Russo die verliefd wordt
op het nichtje van Suky enzovoorts,
vormen de ingrediënten van deze bij
uitstek vakantiefilm die op 24 juli in
première gaat.

The Karate Kid II is toegelaten voor
personen van alle leeftijden en zal
worden gedraaid in Brinkman in
Haarlem. Het promotieteam trok in
Zandvoort alle aandacht met goed ka-
rate.

Een beeld uit de film "The Karate Kid II".

Holland 1986" staan een aantal ge-
dragsregels en wenken voor de recrea-
tievaart opgesomd. Ook worden in de
folder de maximum vaarsnelheden op
de verschillende wateren aangegeven.
Om hinder van de recreatiedrukte
voor de beroepsvaart te beperken zijn

er bovendien enkele alternatieve vaar-
routes voor de pleziervaart vermeld.
Exemplaren van de drie folders zijn
gratis verkrijgbaar bij bureau Voor-
lichting provincie Noord-Holland,
Dreef 3. 2012 HR Haarlem, tel. 023-
169933.

•Agenda KNZHRM
ZANDVOORT - In overleg met de

heer J. van der Ploeg (schipper) en de
heer H. M. Sol (Wippercommandant),
werden de navolgende activiteiten
voor het 3e kwartaal 1986 vastgesteld.

Zaterdag, 26 juli 1986
Oefening met de Dr. Ir. S. L. Louwes
Vertrek van het boothuis om 07.00

uur

Donderdag, 7 augustus 1986
Oefening met het Wippertoestel in

het zwembad „De Duinpan"

Tijd van aanvang nog nader te bepa-
len.

Maandag, 11 augustus 1986
Oefening met de Dr. Ir. S. L. Louwes

Vertrek van het boothuis om 19.30
uur

Zaterdag, 20 september 1986
Oefening met de Dr. Ir. S. L. Louwes

naar Scheveningen

Vertrek van het boothuis om 07.00
uur

LAATSTE KANS!
SURFEN/KANOËN

EN ZEILEN
In de periode 5 juli t/m 10 augustus 1986 verzorgt JACHTHAVEN
SLOTERPLAS, exclusief voor onze lezers, in de weekenden

speciale dag- en/of weekendcursussen SURFEN/KANOEN EN
ZEILEN.

DEELNAMEPRIJS:
zaterdag of zondag (09.00-16.30 u.) ƒ 50,-

weekend ƒ 75,-

U kunt zelf kiezen of u wilt surfen/kanoen of zeilen. Alle drie de
watersportelementen is ook mogelijk i

In dezelfde periode verzorgt JACHTHAVEN SLOTERPLAS ook
nog een aantal avondcursussen (van 18.00-21.00 uur).

DEELNAMEPRIJS ƒ 25,-

KINDERKORTING
Bij elke volwassen deelnemer kan een
kind (t/m 16 jaar) lessen voor ƒ 10,-.

Deelname aan deze cursussen is alleen mogelijk tegen
inlevering van onderstaande bon.

U kunt u rechtstreeks opgeven bij Jachthaven Sloterpias,
Noordzijde 41 Amsterdam. Tel. 020-138855.

WATERSPORTEN MET WEEKMEDIA
Tegen inlevering van deze bon en bets'ng \an het verschuldigde
cursusgeld heeft: (zolang niet \c'get.vekt)

Naam:

Adres:

Plaats: Postcode: ....

Telefoonnummer: Leeftijd:

recht op een cursus watersporten bij Jachthaven
Sloterpias, Noordzijde 41 te Amsterdam.
U kunt met deze bon ook meerdere
personen opgeven.

WEEKMEDIA ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.
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wi&de mei 'H luwt

Grote Krocht l9,
Zandvoort

KIESKEURIG GEPRIJSDE BRILLEN
Wie niet alleen 'n lage prijs

maar ook kwaliteit en service eist, kiest:

OPTIEK SLINGER
gediplomeerd opticien

Zandvoorts Kontaktlens Centrum,
(afdeling van Slinger Optiek)

Gedipl. optometrist - Kontaktlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20a - Zandvoort - Tel. 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

SPECIALE AANBIEDING

Wielrenshirt's ... "l /^
Wielrenshort's NU /i priJS

Kerkstraat 47. Tel. 15986.

Reisburo „Zandvoort"
Grote Krocht 20 - Tel. 12560

Het adres voor een
goedverzorgde vakantie.

Service van. huis
tot huis.

Voor uw sportieve
prestatie houden onze

HEERLIJKE RAUWKOSTEN
u in top-conditie

AART VEER
Grote Krocht 25 - ZANDVOORT

Tel. 02507-1 44 04

Bij Van Lent Opel
staan ze altijd voor u klaar

Van Lent Opel
Zandvoort
Kam. Onnesstraat 15
tel. 02507-15346

Zomerplanten voor tuin en balkon.
Opgemaakte plantenbakken voor
terras en balkon in div. prijzen.

Kweker!]
P. van Kleeft

©Van Stolbergweg 1.—
Zandvoort -tel. 17093

C>

HALTESTRAAT 10
2042 LM ZANDVOORT - Telefoon 02507 - 1 88 21

Dames en Herenmode div. kado-artikelen en bijoux

ZOMERBOEKETTEN

„Erica"
Grote Krocht 24 - Zandvoort

Geen geld voor een Tour de France-fiets?
Tegen absoluut zeer lage prijzen koopt u

EEN NIEUWE FIETS
met volledige garantie bij

Taxi Centrale Zandvoort
Grote Krocht 18 - Tel. 12600

BELGIQUE

Oe winkeliers op deze pagina geven U samen met
„HET ZANDVOORTS NIEUWSBLAD"

een kans op het winnen van een

weekend Parijs om de finish
van de „Tour de France"

bij te wonen
op zondag 27 juli 1986.

PRIJSVRAAG:
Ook u lezer van deze krant heeft een kans om gratis mee te gaan
naar de Franse Lichtstad.
ledere winnaar mag één introducé(e) gratis meenemen

PROGRAMMA:
Vertrek zaterdag 26 juli plm. 11.00 uur
Terugkomst zondagavond 27 juli plm. 24.00 uur

Inbegrepen is:
* Rondrit door Parijs met zijn vele bezienswaardigheden
* Koffie onderweg
* Diner
* Overnachting
* Ontbijt

Hoe kunt u in aanmerking komen voor deze prijs? Op deze Tour de France pagina(s) staat
een aantal advertenties. Eén van deze advertenties heeft een verkeerd huisnummer. Vul de
naam van de adverteerder in op het oplossingformulier en maak het volgende rijmpje af

„Met Weekmedia naar Parijs"

CHERBOURQ

NANTERR PARIS
Champs-Elysées

BILLANCOURT
SAINT

QUENTIN
EN-

YVELINES

SAINT-
HILAIRE-
DU-
HARCOUËT

C

LUXEMBOURG
Xx~<-

NEVERSÜ

1&COSNE

M

VILLE DEPART.

VILLEETAPE
PARCOURS
DEPART PARTICULIER.

CONTRE-LA-MONm

* Individuel *

VILLE REPOS

LJAUNAY CLANn
du Futur)"

&POITIERS

CLERMONT-n
FERRAND u

(L« Puy d« Dom*)

^BAYONNE

JEUDI
17 lulll.t

MERCREDI
11 Julll.t \

SUPERBAQNÈRES

^
Vercors

*""EMS""«A

BLAQNAC
D

LUCHON

WIELRENFANS
eten ook bij

Resf. De/icia
Kerkstraat, l 6 Tel. l 2270.

Slagerij Arbouw
Haltestraat 12, Zandvoort

WEEK AANBIEDING
maandag 500 gr. Ribkarbonade 5,50
dinsdag 100 gr. Cordon bleu 1,75
woensdag en donderdag

Biefstuk 250 gr. 7,25

BOEKEN - SIGAREN - SIGARETTEN
en nog veel meer

• BOEKEN • TIJDSCHRIFTEN • STRIPBOEKEN
• KANTOORARTIKELEN • ROOKWAREN

• STAATSLOTEN • TOTO/LOTTO

BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL

DE KROCHT
GROTE KROCHT 17 - 2042 LT ZANDVOORT

500 m2 FIETSPLEZIER
Speciale afdeling
• RACE- en TRIMKLEDING
• tevens FIETSVERHUUR

7.50 per dag 30.00 per week
Ook hebben wij videobanden van
de Tour de France vanaf 1903
Grootste sortering • TOURFIETSEN
• RACE-, SPORT- en • BROMFIETSEN

PETER VERSTEEGE wielersport
Haltestraat 31 - Zandvoort

ALTIJD
VOORDELIG,

SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT - Tel. 02507- 12574
Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE - Tel. 023-283245

In de kleinste winkelstraat van Zandvoort zit
een Schoenmakerij waar nog de regel luidt:

ons vakmanschap is
uw voordeel

J. van Campen
en Zoon

Corn. Slegersstraat 2 Tel. 15449

En tevens kunt u schoenen afgeven bij
Drog. Ton Goossens in het winkelcentrum, Zandvoort - Noord

l;

Voor een lekker stuk kaas
blijft

de Kaashoek de baas

Haltestraat 38 Tel. 15000

ROB JANSSEN
ZANDVOORT

Specialist in ALFA ROMEO

Ons wisselkantoor is weer elke dag geopend.

Ook op zaterdag en zondag
Ons advies:
Let niet alleen op de koersborden die overal
buiten staan, doch let vooral op het netto bedrag
dat u ontvangt.
Ook Duitse munten zijn bij ons welkom.

GROTE KROCHT 20 HENK OONK

PRIJSVRAAG/OPLOSSING
Welke adverteerder heeft een
verkeerd huisnummer?

Naam adverteerder:

Het rijmpje luidt:
Met Weekmedia naar Parijs

Inzenden tot woensdag 16 juli 1986
(tot de eerste postlichting) per brief of
briefkaart inzenden naar: Weekmedia
Aalsmeer, Postbus 264, 1430 AG
Aalsmeer met vermelding:
PRIJSVRAAG

NAAM:

ADRES:

POSTCODE:

WOONPLAATS:
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• 13 juli 1986. Geen ongeluksdag voor de braderie in Zandvoort. Je kon over de hoofden lopen. De braderie
was zonnig, gezellig en sfeervol

Duwen, dringen om er bij te komen

Programma Tropicana Festival
ZANDVOORT - In tegenstel-

ling tot eerdere berichten maken
de organisatoren van het Tropica-
na Festival dat op zaterdag 19 juli
wordt gehouden, bekend dat de
Kris Kras Kwiz van het TV-sta-
tion Sky Channel niet op het
Kerkplein maar op het Badhuis-
plein zal worden gehouden. Kan-
didaten voor de talentenjacht en
de Miss Tropicana verkiezing,
welke rechtstreeks op dit TV-sta-
tion zal worden uitgezonden, kun-
nen zich nog aanmelden bij tel:
13546. Aanvang van dit gebeuren
is 18.00 uur.

Begint deze TV-uitzending om 18.00
uur, vanaf de vroege morgenuren zal
het Tropicana Festival al in Zand-
voort merkbaar zijn. Het eerst op het
strand, want bij Seagull (Paviljoen 10)
wordt het Parateam om 10.15 uur ver-
wacht voor enkele stunts. Later volgt
dan nog een wervelende turbine show
van het Duo Benidorm. Bovendien zal
vanaf 14.00 uur de steelband Sound of
Steel Band op een wagen langs de
vloedlijn rijden om de badgasten al-
vast in een tropische stemming te
brengen.

Vanaf 17.00 uur komt dan het dorps-
centrum langzaam maar zeker in de
ban van dit Tropicana Festival. Op
het Raadhuisplein treden op de Sound
of Steel, wordt een show van de Limbo
dancers verwacht en zullen een vuur-
en een glaseter optreden. Verantwoor-
delijk voor het Raadhuisplein-gebeu-
ren zijn Mickey Snacks, Hotel Keur en
de Boucherie.

De Haltestraat wordt eveneens inge-
schakeld want daar zorgen De Bastil-
le, Fairway, De Meerpaal, De Banjer
en Prietpraet er voor dat de groep Stil-
letto in Zandvoort te beluisteren valt.
De Klikspaan en Prix d'Ami verzor-
gen het optreden van de Groep Tanga.
Op het Kerkplein valt Hans Keune te
beluisteren terwijl het Gasthuisplein
door gezamenlijke inspanning van Fa-
ces en Het Wapen er evenmin stilletjes
bijligt. Op het Dorpsplein en in de
Kerkstraat worden live optredens van
onder andere de Flowertown Jazz
Band en een Dweilband verwacht.
Hiervoor zijn verantwoordelijk De
Yanks, De Raadsheer, Play In en vele
anderen.

Deze tropische avond wordt besloten
met een knallend vuurwerk op de Ro-
tonde dat om 22.30 uur begint. ~

ZANDVOORT - Een eclatant
succes, dat werd de Braderie die
het afgelopen weekeinde in Zand-
voort werd gehouden. Zowel be-
zoekers, als organisatoren zijn het
er over eens, "Het kon niet beter".
Na een wat aarzelend begin in de
middaguren kwam rond drie uur
de stroom bezoekers uit de regio
op gang en was er de gebruikelijke
filevorming op de toegangswegen
naar Zandvoort. Door de Dienst
PW, politie en organisatie behoef -
den zondag geen enkele auto wég-
gesleept te worden om plaats te
maken voor de standhouders. Ook
voor de bezoekers was gezorgd.
Tijdig werd het verkeer omgeleid,
en automobilisten parkeerplaat-
sen gewezen, zodat het geheel
'gladjes' verliep.

Absolute topper voor de bezoe-
kers was de bullriding op de Grote
Krocht. Daar was voor de toe-
schouwers werkelijk geen doorko-
men aan. Veel braderiegangers
hebben een ritje op het mechani-
sche beest gewaagd om in aan-
merking te komen voor één van de
vakantiereizen die er te winnen
waren. Voor dé kinderen bleek op-
nieuw de poppenkast het te win-

• 'Buil riding' bleek uit te groeien
tot een kleine rodeo.

FOTO'S: oERLOrf

nen van het grote luchtkussen.
Verder hadden de eet- en drink-
tentjes niet te klagen over gebrek

aan belangstelling. Er was een
grote variëteit aan dit soort ver-
snaperingen. Van saté's tot
Spaanse pannekoekjes, van Ham-
burgers tot verse vis.

Minder gevarieerd was het aan-
bod van standhouders. De textiel-
handelaren waren misschien té
veel vertegenwoordigd. Een gróte-
re variëteit zou een volgende bra-
derie zeker ten goede komen.

Druk tot zeer druk was het bij
de muntenkraam waar de waarde
geschat werd van oude munten.
Blijdschap en teleurstelling wis-
selden elkaar hier af. De opmer-
king: "En ik dacht nog wel dat ik
rijk was, blijkt het stuivertje uit
1721 maar vijftien gulden waard
te zijn" stond in schrille tegenstel-
ling tot (ie enthousiaste heer die
verbouwereerd uitriep "Zoveel?!?"
bij het vernemen van de waarde
van zijn gouden soeverein.

Overigens zijn de organisatoren
van mening dat de braderie op
deze locatie (Raadhuisplein/Bus-
baan/Prinsesseweg en Grote
Krocht) voor herhaling vatbaar
is.

Echtelijke ruzie
heeft gevolgen

ZANDVOORT - Een 47 jarige Haar-
lemmer is zondagavond door de Zand-
voortse politie verbonden, nadat zijn
vrouw hem met de hoge hak van haar
schoen een fikse mep had verkocht.

Bij de politie kwam een melding bin-
nen dat er een man bloedend in de
Kostverlorenstraat op straat lag. Ter
plaatse bleek de Haarlemmer op straat
te liggen, zijn 34 jarige vrouw stond bij
de auto van het echtpaar. Het bleek
dat beiden in de auto ruzie hadden
gekregen, gestopt waren, en op straat
de woordenwisseling hadden voortge-
zet. De man was weggelopen en zijn
vrouw was hem achterna gerend en
had hem met de hak van haar schoen
een fikse mep verkocht. Hierop viel de
man bloedend neer.

Het laatste wat de Zandvoortse poli-
tie van het echtpaar zag, was dat de
man lopend zijn weg vervolgde, terwijl
zijn vrouw in hetzelfde tempo in de
auto achter haar man aanreed.

Op zebrapad
omver gereden

ZANDVOORT - Een automobilist
heeft zaterdagmiddag omstreeks half
vier een 13 jarig meisje op het zebra-
pad aan de Hoogeweg omver gereden.
Het kind kwam er met enkele schaaf-
wonden nog goed van af.

Zij wilde samen met haar vader de
straat oversteken via het zeebradpad.
Op dat moment kwam er een automo-
oilist in een BMW aangereden, die
stopte. Vader en dochter maakten
lieruit op dat zij veilig konden over-
steken. Toen zij echter halverwege wa-
ren gaf de man achter het stuur gas en
werd het meisje geraakt. Volgens de
politie stapte de bestuurder uit, hield
sen scheldkanonnade, stapte in en
reed weg. Getuigenverklaringen van
dit ongeval zijn door de politie opge-
maakt. Getracht wordt te achterhalen
wie deze BMW op dat tijdstip bereed.

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
17 juli 12.17 07.21 --.-- 20.56
18 juli 00.5108.2713.2921.06
19 juli 01.5409.5214.3322.25
20 juli 02.5211.1415.2923.21
21 juli 03.44 12.03 16.21 --.--
22 juli 04.32 00.08 17.09 14.25
23 juli 05.22 00.55 17.55 15.26
24 juli 06.0901.4318.3916.09
Maanstanden: 21 juli VM 12.40
L'ur
s idngtij: donderdag 24 juli
" 113 cM - 06.09 uur

ADVERTENTIE

Tropische aanbiedingen
Nu 40% korting

op diverse leren witte jacks, broeken, rokken en he-
renjacks. Tassen in diverse modekleuren halve
prijs. Leren topjes, diverse kleuren v.a. ƒ39,95,
leren shorts, diverse kleuren v.a. ƒ59,95.

Kerkstraat 28, Zandvoort,
tel. 02507-15444
Grote Houtstraat 4, Haarlem;

Spekstraat 1-3, Haarlem, 023-322187 Gen. Cronjéstraat 56, Haar-
lem, tel. 023-270850 Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919

DE LEERSHOP

Vergunningvoorwaarden
voor circuit onacceptabel
"Roei de Wit in hemd gezet'

ZANDVOORT - Circuit Zand-
voort BV is in beroep gegaan te-
gen de voorschriften die Gedepu-
teerde Staten van Noord Holland
stellen in de hinderwet- en de wet
geluidhinder-vergunning die on-
langs werd afgegeven. Daarnaast
heeft de circuitexploitant schor-
sing aangevraagd bij de Raad van
State. Het Circuit Zandvoort
staat hierin niet alleen, want het
gemeentebestuur van Zandvoort
heeft dezelfde procedures in wer-
king gesteld tegen de voorwaar-
den in de vergunning.

In het beroepschrift stelt het Circuit
dat de voorschriften doen vermoeden
dat sluiting van het circuit het uitein-
delijke doel is van Gedeputeerde Sta-
ten. Tot deze conclusie moet gekomen
worden, omdat, wanneer de vergun-
ning onverkort van kracht blijft, dit
de sluiting van het circuit tot gevolg
heeft. De voorwaarden in de vergun-

Provincie kent subsidie toe

Belbus voor ouderen
rijdt in september

ZANDVOORT - Van medio sep-
tember tot medio december zal in
Zandvoort speciaal voor ouderen
een 'belbus' rijden. De belbus is
gericht op vervoer van en naar
sociaal-culturele activiteiten.
Deze proef is het initiatief van de
Werkgroep Vervoer van het Plat-
form Ouderenwerk. De kosten
van deze proef bedragen f.5232,50
en worden vergoed door de Pro-
vincie Noord Holland, die in het
kader van het flankerend oude-
renbeleid hiervoor subsidie be-
schikbaar stelt.

Ouderencoördinator Frits van
Veen was bijzonder verheugd van
de redactie varï" Zandvoorts
Nieuwsblad te vernemen dat de
Provincie vorige week besloten
heeft de subsidieaanvraag te ho-
noreren. "Met de meeste spoed
moeten nu vrijwilligers gezocht
worden die deze busjes willen be-
rrjden", was zijn eerste reactie.

Uit een onderzoek dat door de werk-
groep werd verricht is duidelijk geble-
ken dat oudere Zandvoorters kampen
met vervoersproblemen. Er zijn ver-
schillende mogelijkheden voor vervoer
in Zandvoort, zo worden door verschil-
lende instellingen -Rode Kruis en Zie-
kenfonds- wel mogelijkheden geboden
voor vervoer van en naar ziekenhui-
zen, biedt het Centrum yan Vrijwillige
Hulpverlening in veel gevallen uit-

De Canadese schoolband musiceert op het Gasthuisplein FOTO: BERLOTT

Geslaagd initiatief van VW
ZAND VOORT - Het openlucht concert dat dinsdag-

middag plaats vond op het Gasthuisplein voor het
Cultureel Centrum kan zondermeer zeer geslaagd wor-
den genoemd. Veel publiek had zich van tevoren al van
een plaatsje verzekerd en tijdens het concert verzamel-
den zich nog meer mensen op het op dat moment
zonnige plein. Moeders met kleine kinderen, vrouwen
met boodschappentassen, maar ook wielrenners bleven
staan om van dit concert te genieten.

De Oak Bay Secondary School Concert Band uit
Victoria (British Columbia) Canada besloot met het
concert een drieweekse reis door Europa. Vandaag,
donderdag 17 juli is het gezelschap van Schiphol ver-
trokken voor de thuisreis. In deze drie weken werden
Schotland, Engeland, Frankrijk, België en Nederland
bezocht. Na een verblijf van een dag en concerten in

Voorburg en Delft arriveerden de jongelui maandag in
Amsterdam. Na een dagje winkelen en sighseeing met
een rondvaart door de Amsterdamse grachten was
dinsdag Zandvoort aan de beurt. Men arriveerde met
bussen vanuit Amsterdam,. De eerste gang in Zand-
voort was naar het strand waar een zwempartij zorgde
voor heel wat kwallenbeten. "We've met your nice jelly-
f ish' glinmlachte de begeleider. Na het concert was er
nog een informele ontvangst op het raadhuis waarna
het gezelschap na wat rondkijken in Zandvoort weer
naar Amsterdam trok om de koffers te gaan pakken
voor de thuisreis.

Een goed initiatief van de Evenementencommissie
van de WV, want van dit concert hebben waarschijn-
lijk meer mensen genoten dan wanneer het binnens-
huis gehouden zou zijn.

komst, toch blijkt duidelijk uit dit on-
derzoek dat ouderen vereenzamen
door gebrek aan vervoer van en naar
sociaal-culturele activiteiten.

Volgens de werkgroep voldoet het
bestaande aanbod van vervoersmoge-
lijkheden en vervoersvergoedings-
moeilijkheden niet in de behoefte die
duidelijk uit het onderzoek naar voren
is gekomen. Om na te gaan of het ge-
constateerde gemis ook werkelijk be-
staat, heeft de Werkgroep besloten dat
een proef van drie maanden met een
zogenaamde 'belbus' hier duidelijk-
heid in kan bieden. Er werd een begro-
ting gemaakt, en een subsidie aan-
vraag ingediend, die nu door de Pro-
vincie is gehonoreerd.

Vrijwilligers gevraagd
Door ouderencoördinator wordt ge-

zegd dat een eerste vereiste nu is dat
men over genoeg vrijwilligers beschikt
gedurende deze proefperiode. Het is
namelijk de bedoeling dat een busje
gedurende deze maanden wordt ge-
huurd en bemand door vrijwilligers.
Daarvoor moet een goed rooster wor-
den uitgewerkt, zodat een goede
dienstregeling voor de belbus kan wor-
den gemaakt.

De bus zal rijden op bepaalde tijd-
stippen, bijvoorbeeld naar het zwem-
bad, naar het Gemeenschapshuis (ou-
derensoos), het centrum (Postkantoor
en winkels) etc. Ouderen kunnen dan
van deze busdienst gebruikmaken.
Verder kan de bus als 'belbus' funge-
ren, waarvoor dan opgave kan worden
gedaan bij het Centrum voor Vrijwilli-
ge Hulpverlening. Bovendien wordt
eveneens overwogen de bus een of
tweemaal een rondrit langs de Haar-
lemse ziekenhuizen en het Marine
Hospitaal in Overveen te laten rijden.
Op deze wijze kunnen oudere inwo-
ners familieleden en/of vrienden be-
zoeken die aldaar in een zieken- of
verpleeghuis zijn opgenomen. Voor
een persoonlijk bezoek aan een specia-
list als patiënt kan deze busdienst ech-
ter niet gebruikt worden, hiervoor zijn
andere vervoersregelingen en midde-
len beschikbaar.

Deze bus is er niet voor iedereen.
Praktisch gezien (omdat het geen rpl-
stoelbus is) zal hij niet geschikt zijn
voor rolstoelgebruikers en mensen
met grote instapproblemen. Vanuit
het oogpunt van concurrentie is de
beperking gesteld dat het inkomen on-
der de ziekenfondsgrens moet liggen,
de ziekenfondskaart kan als legitima-
tie dienen en men dient 55 jaar of ou-
der te zijn.

Tarieven
Door de ouderen zal wel een eigen

bijdrage moeten worden verleend. In
de subsidie-aanvraag wordt genoemd:
voor sociaal-culturele activiteiten f.
1,50 voor halen en brengen; voor de
belbusfunctie f. 3,50 voor heen en te-
rug, voor een rondrit langs de Haar-
lemse ziekenhuizen f. 10,- voor heen
en terug.

In de proefperiode, 15 september-15
december zal moeten blijken of deze
belbus in een behoefte voorziet, of de
gestelde prioriteit wel juist is, of het
Centrum voor Vrijwillige Hulpverle-
ning de contactadresfunctie kan blij-
ven vervullen, en het belangrijkste, of
men in Zandvoort over genoeg vrijwil-
ligers kan beschikken die deze buslijn
kunnen uitvoeren volgens een bepaal-
de dienstregeling.

Ouderencoördinator Frits van
Veen, bereikbaar in het Dienstencen-
trum aan de Koninginneweg l in
Zandvoort, tel: 19393 wil graag de
adressen en namen noteren van de
mannen/vrouwen die zich aanmelden
als vrijwillige chauffeur op deze bus-
dienst. "Wij zullen nu snel alle zeilen
bij moeten zetten om te zorgen dat wij
in september ook kunnen gaan draai-
en met dit proefproject. Ik ben bijzon-
der verrast het goede nieuws te verne-
men. Wij gaan nu aan de slag" meldt
hij enthousiast.

ning zijn in lijnrechte tegenspraak
met de woorden van de Commissaris
van de Koningin van Noord Holland;
drs Roei de Wit, die vorig jaar tijdens
een werkbezoek aan de badplaats ver-
klaarde: "Dat het aan Zandvoort is om
te beslissen wat het met het circuit wil
doen". In feite wordt de Commissaris
door GS in zijn hemd gezet, aldus een
persbericht afkomstig van de circuit-
exploitant.

Ook de voorwaarden in de vergun-
ning die gesteld worden ten aanzien
van de Grand Pnx zijn niet haalbaar
en beogen niets meer of minder dan de
sluiting van het de racepiste. Dit ter-
wijl de Grand Prix in het kader van de
sport en de economische ontwikkeling
van groot belang voor de gemeente
Zandvoort is. Een belangrijke grief
van Circuit Zandvoort BV is, volgens
het persbericht, dat de haalbaarheid
van de uitgangspunten van de ver-
gunning op generlei wijze door GS'is
aangetoond dan wel aannemelijk
wordt gemaakt.

Behalve een aantal slordigheden in
de vergunning, is het schrappen van
de Dragsterraces en het 4-WD festival
voor de circuitexploitant niet te ac-
cepteren. "Verder hebben wij ernstige
twijfels over de vraag of GS in feite
niet beoogd hebben om te komen tot de
sluiting van het circuit. Immers enke-
le jaren geleden is door één van de
leden van GS te kennen gegeven dat
aan de vergunning zodanige voor-
schriften verbonden zouden moeten
zijn, dat handhaven van het circuit
onmogelijk zou worden. De thans ge-
formuleerde voorschriften doen ver-
moeden dat inderdaad de sluiting van
het circuit het uiteindelijke doel van
Gedeputeerde Staten is", zo wordt in
het persbericht aangevoerd.

Vrijwillige Hulpverlening

1 7 3 7 2

ZANDVOORTS
NIEUWSBLAD

vraagt

vakantie-
bezorgers/sters

tel. 17166

Ondernemers op barricade
voor behoud van het circuit

ZANDVOORT - Tegen het ontwerpstreekplan Amsterdam-Noordzeeka-
naal Gebied is de gehele ondernemerswereld van Zandvoort in actie
gekomen. In dit ontwerp wordt door Gedeputeerde Staten van Noord
Holland gesteld:

"Met de aanwezigheid van het Circuit Zandvoort zal voorlopig rekening
gehouden moeten worden. Wel wordt gestreefd naar beëindiging van deze
activiteiten op termijn. De gevolgen hiervan voor de omringenden na-
tuurgebieden zullen zoveel mogelijk ingeperkt moeten worden".

Dit ontwerp-streekplan waartegen bezwaarschriften kunnen worden,
ingediend, heeft in Zandvoort veel beroering gewekt. Juist nu de Ministe-
ries in Den Haag én de gemeenteraad van Zandvoort onderhandelingen
voeren en plannen ontwerpen voor handhaving en renovatie van het
circuit, is de stelling van Gedeputeerde Staten hard aangekomen.

De Ondernemerswereld, bij monde van de Ondernemers Vereniging
Zandvoort, (v/h Federatie Handelsvereniging Hanze), Horeca Nederland,
afdeling Zandvoort en de Stichting VVV Zandvoort, zijn nu bezig hun
leden te mobiliseren. Hen wordt gevraagd handtekeningen te verzamelen
die gevoegd kunnen worden bij het bezwaarschrift dat door hen tegen dit
ontwerp-streekplan zal worden ingebracht.

Omdat door eenieder slechts éénmaal een bezwaar kan worden inge-
bracht, wordt de leden verzocht erop toe te zien dat voorstanders slechts
één handtekening plaatsen, omdat anders het bezwaarschrift aan waarde
zal inboeten.

De aldus verzamelde handtekeningen zullen vóór 29 juli door de bestu-
ren van de diverse ondernemersvereningen bij het bezwaarschrift worden
gevoegd.

Nieuwsblad
elke week het dagelijks nieuws

EEN COMPLETE KRANT MET O.A.

• NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
• SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
• GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
• AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES .
• FAMILIEBERICHTEN • KERK-EN WEEKENDDIEN-

STEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MID-

DENSTAND

voor nog geen vier tientjes per
jaar weet Je het!

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!

NAAM:.

ADRES:

POSTCODE: WOONPLAATS:

TELEFOON: GIRO/BANKNR.:

IK BETAAL PER KWARTAAL D / 10,65, PER HALF JAAR D ƒ 19.95,

PER JAAR D ƒ 36,95 (voor postabonnees gelden andere tarieven)

In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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FAMILIEBERICHTEN

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

Met grote verslagenheid en diep bedroefd om
zijn heengaan, maar heel dankbaar voor wat hij
voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat
toch nog onverwacht is overleden mijn lieve
man, onze lieve vader, schoonvader en
allerliefste opa

Albert Visser
op de leeftijd van 74 jaar.

Hij zal in onze gedachten altijd iemand blijven die
zeer veel voor zijn familie over had met datgene
wat binnen zijn bereik lag of zelfs verder en
daarvoor niets voor zichzelf vroeg, maar blij was
met de liefde die hij van ons kreeg.

Zandvoort:
M. Visser-Koper

Zandvoort:
Betty Steegman-Visser
Leo Steegman
Peter en Aranka

Zandvoort:
Yvonne Fleers-Visser
Peter Fleers
Tamara, Vincent en Raquelle

Zandvoort:
Astrid Mulder-Visser
Gerard Mulder
Huguette, Ghislaine en Maurice

Zandvoort:
Albert Visser
lanthe Lammers van Toorenburg

11 juli 1986
Zandvoort
Zandvoortselaan 6

De crematie heeft naar zijn wens op 16 juli 1986
in besloten kring plaatsgevonden.

Na een langdurige ziekte is heden rustig en kalm
van ons heengegaan mijn lieve man, onze vader
en fijne opa

Quirinus van der Meiden
op de leeftijd van 78 jaar.

M. van der Meulen-Koper

Nico en Cocky
Man ska
Evert en Elvira

Joke en Floor
Floris, Marjon

Henk en Yvonne
Annemiek, Linda

2041 NK Zandvoort, 14 juli 1986
Bilderdijkstraat 24

Quirinus is thuis opgebaard.

Alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrij-
dag 18 juli om 11.30 uur in het crematorium
„Velsen" te Driehuis-Westerveld.
Vertrek van huis omstreeks 10.45 uur.

Tot onze grote ontsteltenis is na een kortstondi-
ge ziekte toch nog onverwacht van ons heenge-
gaan, mijn lieve onvergetelijke man, mijn zoon,
onze broer, zwager en oom

Han de Bruin
echtgenoot van Ineke van Schaik

op de leeftijd van 59 jaar.

Namens de gehele familie:
Ineke de Bruin-van Schaik

2042 PK Zandvoort, 14 juli 1986.
. Kostverlorenstraat 72a.

Liever geen bezoek aan huis.

Er is gelegenheid tot afscheidnemen donderdag
van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum
Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
18 juli om 13.30 uur in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld.

ADVERTENTIES

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.

, Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Ort7e ervaring staat garant voor vakkundigheid.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenisseii
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

'.•taak en dienstverlening. •> '

,. Daarnaast kunt u bij ons terecht
:: y,oor:

.' ê inschrijvingen
• Uitvaartverzekering

NIVO-POLIS
• een Natura-,

uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P.J. cfHONT
• UITVAARTVERZORGER

Lorentzstraat 55
, 2041 RC Zandvoort
; Tel. 02507-17244

salon
de • 6C11C iftmoom

mode

TELEFOOW 02507 - 176N

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:
11 U I f uitvaartverzorging
\v.-// kennemerland

tel. 02507-15351
DAG EN NACHT VERZORGING

Bezorger gevraagd
voor ochtendblad de
Volkskrant-Trouw.

Aanmelden:
Hr. Steen, tel, 18531.

JONGE MAN, 32 JAAR, ZOEKT
voor periode van plm. 1-9 t/m 31-3-'87

WONING
Liefst kleine flat. In ruil voor redelijke huur,

bereidheid tot het verlenen van administratieve
(boekhoudkundige) werkzaamheden. Reacties

gaarne naar: Postbus 517 2040 EA Zandvoort.

De specialist
in al uw

bloemwerken

Mef plezier
in hef leven

dan naar
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

V Tel. 1 20 60

Met spoed gevraagd

VRIJWILLIGERS
voor kinderdagverblijf

Pippeloentje
tenminste 10 uur per week

Bv. 'angstellenden kunnen zich
wenden tot:

R. ADEGEEGT
tel. 17628, tussen 19.00-22.00
uur

ROB JANSSEN•*<z/mrZANDVOORT

Kochstraat 10 (nieuw Noord) Tel. 15966
Reparatie en onderhoud van alle meiken auto's
Electronische rollentestbank voor het opzoeken

van elke motorstoring.

Specialist in ALFA ROMEO

Te koop

GARAGE
onder het Burg. v. Fenemaplein

Garage alleen toegankelijk via
toegangsdeur met sleutel.

Vraagprijs ƒ 8.500,- k.k.

Inl. tel. 02507-15531
Mak. o.g. H. W. Coster B.V.

SPAR-ZANDVOORT
vraagt op korte termijn

enkele full-time medewerkers/sters

ASSISTENT-BEDRIJFSLEIDER
• enth. jongeman leeftijd 17-20 jaar

***

VERKOPER/STER
LEVENSMIDDELEN

leeftijd 17-20 jaar

***

CAISSIÈRE
leeftijd 17-20 jaar.

Heeft u interesse?
Kom langs of bel voor een afspraak

Celsiusstraat 192, tel. 14361 vragen naar de Hr. Bouwens of Hr. Hoenderdos.

KOOP VERSER bij VAKMAN
SLAGERIJ
G. ZWINKELS
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 12175

Uit eigen keuken

Boeren Goulash 5oogr 7,95
Magere hamlapjes 5oo gr. 6,95
Vleessalade

150 gr.

2,10

Slagers
ham

150 gr.

2,55

Stukje
gekookte

worst
250 gr.

2,75

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

WIT VERHUIZINGEN

boerhaave haarlem
VERPLEEGHUIS EN REAKTIVERINGSCENTRUM

Ooit gedacht aan een baan in de gezondheids-
zorg? Is natuurlijk wél even wat anders dan een
'normale' acht-tot-vijf-betrekking bij de overheid
of het bedrijfsleven. Waar immers doe je zoveel
sociale kontakten op met kollega's en patiënten?
Als de ziekenverzorging je wat lijkt, adviseren wij
je om beslist even verder te lezen

Wie, wat en waar....
Verpleeghuis Boerhaave is een 'verpleeghuis en
reaktiveringscentrum voor somatische en psycho-
geriatrische patiënten'. Daarnaast heeft Boer-
haave een dagbehandeling voor psycho-
geriatrische patiënten.
Als ziekenverzorger/-ster in de Boerhaave werk je
voornamelijk met oudere mensen die bepaalde
dingen niet meer kunnen of niet meer weten.
Logisch dat je voor deze baan geduld moet
hebben, sociale vaardigheden én een flink brok
enthousiasme.

De opleiding
Wij zorgen voor een prima opleiding van ruim
twee jaar, waarbij je na een beroepsvoor-
bereidende periode van 30 weken meteen recht
hebt op een eigen maandsalaris. Gedurende de
beroepsvoorbereidende periode van 30 weken
ontvang je nog geen salaris, maar een zoge-
naamde 'zakgeldvergoeding' van f. 395,- per

maand. In deze periode ontdek je gauw genoeg
of de ziekenverzorging voor jou hét beroep is.

Huisvesting
O ja, je kunt ook intern wonen in een
personeelsflat, die in de buurt van ons huis staat.

Wat je op zak moet hebben
Om de opleiding tot ziekenverzorgende te kun-
nen volgen is het noodzakelijk dat je tenminste • ,
17 jaar en 5 maanden op deze aardbol rondstapt.'
Hierbij^moet je het diploma LHNO, LTS of LEAO 4

op zak hebben op C niveau, zo mogelijk gekom- •
bineerd met INTAS of een MAVO-4 diploma.
Vaardigheden als inzet, enthousiasme en geduld
spreken voor zich.

Wat nu te doen....
Reageren natuurlijk. Tenminste, als je denkt dat
je je tanden in de ziekenverzorging wilt zetten.
De opleiding start op 1 september. Maar de
inschrijving is natuurlijk al begonnen. Klim dus nu
in die pen en bepaal zélf je toekomstige job.
Als leerling-ziekenverzorgerAster...!

Sollicitatie richten aan: Verpleeghuis Boerhaave
T.a.v. Hoofd Opleiding
Louis Pasteurstraat 9
2035 RJ HAARLEM

BKBUX
VRHUIZRS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

l

Aangevraagde bouwvergunningen
81B86 Dr. J. G. Mezgerstraat 36 - erfafscheiding
82B86 Patrijzenstraat 12 - bouw serre
83B86 Thorbeckestraat 3 - dakkapel
84B86 Kruisstraat 14 - erfafscheiding
85B86 Thorbeckestraat 37 - oprichten garage/berging
Men kan deze aanvragen gedurende een weeli na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig
zijn.

Verleende bouwvergunningen
73B86 Fahrenheitstraat 54 - vergroten dakkapel
2B86 Kerkstraat 22/1 - verbouw koffieshop '

70B86 Schuitengat 107- wijzigen voorgevel
69B86 Schuitengat 23 -wijzigen voorgevel
26B86 Fazantenstraat 17 - uitbreiden garage
57B86 De Favaugeplein 21/75-21/76 - verbouw woning
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Hinderwet
(Wet algemene bepalingen mllleyhyglëne)

Doorburgemeester en Wethouders is ondervoorwaarden om gevaar, schade of
hinder voor de omgeving te ondervangen op 27 januari 1986 vergunning
verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvraag van
Freja BV te Amsterdam voor een dergelijke vergunning voor het uitbreiden/
wijzigen van een restaurantbedrijf voor Italiaanse gerechten, gelegen aan het
Raadhuisplein 3 te Zandvoort, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie
C nr. 2845.
De beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen van 18 juli 1986 tot 18 augustus
1986 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, Swaluëstraat 2 te
Zandvoort, op werkdagen van 08.30-12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge
toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat
tot 18 augustus beroep open bij de Kroon voor:
a de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs:
c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid,

onder c van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben
ingebracht;

d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest overeenkomstig artikel 20,21 of 22, tweede lid, of 28 eerste lid onder c
van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad
van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking danwei tot het
treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht aan H.M. de Koningin en worden ge/onden
aan de Raad van State, afdeling voorde geschillen van bestuur, Binnenhof 1,2513 AA
's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van Satte. de
beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist

17 JuIM 986
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Wel wolkenvelden, maar nog geen regen
OOK DE AFGELOPEN week

is er nog geen druppel re-
gen gevallen, en niet om

het een of ander maar het wordt
wel eens tijd. Speciaal de toch al
droge dumgebieden kunnen wel
een goede bui gebruiken, al was
het alleen maar voor het opfris-
sen van het gewas. Uiterste voor-
zichtigheid met vuur is in iedere
droge periode geboden, doch deze
langdurige droogte verlangt ex-
tra waakzaamheid van de mens.

Donderdag 10 juli
Hoewel het een bewolkte hém-

nel was met kans op enige regen
is het in en om Zandvoort droog
gebleven. Een matige wind uit
West tot Noordwest. Het werd een
prachtige avond. Opmerkelijk
weinig verkeer. Op de avondrit
door De Zilk en langs Langevel-
derslag was het een genot de Teu-
nisbloem te zien bloeien. Een
avond-en nachtbloem met een fel
gele kleur waar de nachtinsecten
op af komen. Een bloem die m
drie fasen open gaat en afkomstig
is uit Noord Amerika. Waar-
schijnlijk is deze bloemensoort
overgebracht via een scheepsla-
ding of heeft op een andere mira-
culeuze wijze zijn weg naar Euro-
pa gevonden. Men noemt dat
'pothoofplanten'. Een tweejarige
plant: Het eerste jaar groeit hij
als rozet op de grond;het volgende
jaar als een bloeiende stengel-
plant. Koningskars, Melige
Toorts en andere planten hebben
eenzelfde bloeiwijze.

Om het Huis in de Duinen
stonden de Witte Koekoeks-
bloem, Luzerne en Wilde Reseda
volop in bloei. Wanneer er over-
enthousiast wordt gemaaid, is dit
(in veler ogen) onkruid in één
klap gemaaid en is al deze
schoonheid verdwenen.

Temparatuur:
08.00 uur: 14 graden
12.00 uur: 20 graden
17.00 uur: 23 graden

Vrijdag 11 juli:
Een dag van veel zon en weinig

wind. Wel viel op dat de tempera-
tuur iets lager is, dus werd het
koeler dan donderdag. De mid-
dagzon deed het kwik behoorlijk
stijgen. Weinig verkeer naar
Zandvoort en een wind die nog uit
dezelfde hoek waait, namelijk
West/Noordwest.

Soms hoort men van kleine
kinderen die in kinderwagens
lekker buiten worden gezet, uit de
wind en in de zon. Wanneer dit
deze dag gebeurd zou zijn dan zou
de kleine wel gestoofd zijn. In
mijn tuin is zo'n plekje waar de
temperatuur vanmiddag om
12.00 uur 42 graden haalde. Ik be-
doel maar
Temperatuur:
08.00 uur: 16 graden
12.00 uur: 25 graden
17.00 uur: 27 graden

Zaterdag 12 juli:
Jammer dat het strandbezoek

het laat afweten door de matige
wind uit de Noordwesthoek. Het
wordt een rustige verkeersdag, in
het dorp is het drukker, waar-
schijnlijk kampeerders en hotel-
gasten
Temperatuur:
08.00 uur: 15 graden
12.00 uur: 25 graden
17.00 uur: 26 graden

Zondag 13 juli:
Het blijft constant weer. Wol-

Formule Ford 2000
ZANDVOORT - Tijdens de ge-

combineerde auto- en motorraces,
zondag 20 juli op het Circuit
Zandvoort, staan naast de diverse
motorfietsklassen ook twee auto-
races op het programma. Een ron-
de voor het Nederlands kampioen-
schap Produktietoerwagens be-
sluit de racedag en wordt vooraf-
jegaan door een wedstrijd voor
het Europees kampioenschap
Formule Ford 2000. De wedstrij-
den beginnen om een uur en du-
ren de gehele middag tot zes uur.

Ayrton Senna, titelkandidaat in het
wereldkampioenschap van de Formu-
:e l coureurs wist in 1982 het Europees
kampioenschap Formule Ford 2000 op
zijn naam te schrijven. Het Townsend
Thoresen Euroseries Formule Ford
2000 kampioenschap kent sinds het
begin in 1979 een competatieve strijd
waarin alleen de sterksten zegevieren.
Zo wist onze landgenoot Fred Krab de
winnaars cup uit handen van Alan
Jones te ontvangen en zoals gezegd
zegevierde Senna in 1982.

Zandvoort is de vierde ronde uit de
1986 serie en Mark Blundell leidt na
;wee wedstrijden voor de Deen Henrik
Larsen. De 19-jarige Brit begon zijn

autoracecarrière in 1984 na succesvol
in motorraces actief te zijn geweest. In
1985 won Mark het Formule Ford 1600
én 2000 kampioenschap van Enge-
land.

Van de Nederlandse kandidaten
komt Allard Kalff als grootste kans-
hebber naar voren. Naast de titelaspi-
raties in het Nederlands- en Benelux-
kampioenschap zet de jonge coureur
uit Baambrugge zijn zinnen op deze
wedstrijd. „Ik ben al heel blij om bij de
eerste vijf te eindigen. Het Formule
Ford 2000 veld is erg competatief en de
gehele Engelse en Europese top is aan-
wezig met fabriekssteun op motoren-
gebied. Misschien kan ik mijn kennis
van het Zandvoortse circuit uitbui-
ten," aldus de door Marlboro gespon-
sorde coureur.

Inschrijven voor
touwtrekwedstrijd

ZANDVOORT - Op zaterdag 16 aü-
gustus zullen in Zandvoort voor de
derde maal de touwtrekwedstrijden
ilaatsvinden. Het gaat om het Zand-
•oortse kampioenschap, waarbij het
iet gaat om de winst, maar om de eer
teel te nemen.

Daarom hebben de organisatoren
«sloten slechts ongeoefende ploegen
oor het toernooi in te schrijven. Dit is
;edaan omdat de organisatie van me-
ing is dat op deze wijze de recreatieve
aarde van het toernooi wordt ver-

lioogd. Bovendien wordt van deze ploe-
ïen gevraagd zich op een originele en
udieke wijze aan het publiek te pre-
senteren. Dit laatste werd de afgelo-
>en keren al een enkele maal door een
ongeoefende' ploeg gedaan, en de ma-
nier waarop het publiek deze 'under-
dogs' heeft aangemoedigd versterkt de
mening dat hieraan behoefte bestaat.

Omdat slechts een bepaald aantal
Jloegen kan deelnemen wordt ver-
socht zo snel mogelijk voor dit evene-
ment in te schrijven. Een ploeg bestaat
uit acht man/vrouw, inschrijfgeld be-
iraagt f. 20,- per team. Plaats van de
handeling, Strandpaviljoen Filmer's
nummer 11) op zaterdag 16 augustus,
lanvang 12.00 uur. Inschrijvingen tot
aiterlijk 5 augustus. Inlichtingen bij
telefoonnummers: 02507-17580
Strandpaviljoen Filmer's); 02507-
6157 (Hans Hekkers); 02507-16496 (Jo-
an van der Veen) en 02507-13115

Bene Kamperman).

Opmerking kost
een voortand

ZANDVOORT - Een 23 jarige Zand-
voorter heeft een gebroken neus en
een afgebroken voortand opgelopen
bij een vechtpartij met een Haarlem-
mer zaterdagnacht in de Haltestraat.

De Zandvoorter maakte omstreeks
01.00 uur een opmerking tegen een
vijftal Haarlemmers die de openbare
weg als urinoir gebruikten. Dit 'pikte'
één van hen niet en een vechtpartij
was het gevolg. Surveillerende agen-
ten maakten een einde aan de vecht-
partij, en namen de Haarlemmer mee
voor een verhoor, de Zandvoorters zit
met de brokken.

Kampeerders
ZANDVOORT - Door de poltie zijn

zaterdagmorgen een vijftiental kam-
peerders die hun tenten hadden opge-
slagen aan de Boulevard Barnaart
weggestuurd.

De politie heeft hen geadviseerd
voor het kamperen een camping te
zoeken.

Tweeling delft
het onderspit

ZANDVOORT - Een portier van een
discotheek aan het Badhuisplein is
zondagmorgen als overwinnaar uit
een strijd met twee broers gekomen.
De uit Bentveld afkomstige tweeling
(42) had die avond aan de discotheek
een bezoek gebracht en behoorlijk wat
drankjes naar binnengeslagen. Bij het
verlaten kon echter aan de portier niet
de betaalde drankrekening worden ge-
toond. Eén van de broers probeerde de
portier een klap te geven, maar ont-
ving er zelf een waardoor de gast een
losse tand kreeg. De broer schoot zijn
tweelinghelft te hulp maar moest ook
het onderspit delven, bij hem brak een
tand af. De broers werden overge-
bracht naar het politiebureau voor
een nader verhoor.

DE BINNENMARKT
overdekte markt

centrum van Zandvoort

Ingang: Gasthuisplein 5
Kosterstraat 5

DAGELIJKS GEOPEND VAN 10 TOT 22 UUR

Inlichtingen tel. 13713

ken velden met zonnige opklarin-
gen. De ochtendtemperatuur is
drie streepjes lager dan gisteren.
De regen laat opnieuw verstek
gaan. Gunstig weer voor de va-
cantieganger en de braderiebe-
zoeker en ook de organisatie. De
landbouw en waterwingebieden
krijgen het moeilijk. De Amster-
damse Waterleidingduinen voor-
zien een aantal grote gebieden
van water zoals Amsterdam,
Haarlemmermeer en Hoogovens.
Zandvoort heeft in de zomer-
maanden te weinig en moet van
Haarlem kopen. Het tarief wordt
dan gedurende deze periode opge-
trokken, hoewel de verbruiker
hiervan niets merkt. Die betaalt
een vaste waterprijs per jaar. Het
water voor Zandvoort en Ben-
tveld wordt opgepompt m Ben-
tveld. Bijna iedere zomer, hetzij
voor langere of kortere tijd koopt
Zandvoort wat extra water van
grote broer Haarlem. Het ziet er
nu niet naar uit dat er een sproei-
verbod wordt ingesteld. Al het
water dat gesproeid wordt komt
niet ten goede aan de plant. Een
derde deel verdampt, een derde
verdwijnt in de grond en pas van
het laatste derde deel kan de
plant genieten.

Er is meer verkeer dan zater-
dag. Rond de klok van twee wordt
het al druk, tegen drie uur kan
gesproken worden van filevor-

ming. De Bradene doet goede za-
ken. Rond 18.00 uur is een ware
uittocht uit Zandvoort merk-
baar.
Temperatuur:
08.00 uur: 12 graden
12.00 uur: 23 graden
17.00 uur: 23 graden

Maandag 14 juli:
Hoewel de hemel bewolkt is kan

van een hogere temperatuur ge-
sproken worden. Een matige wes-
tenwind. Tegen 12.00 uur is de
thermometer vier streepjes om-
hoog gegaan. Twee uur later brak
de zon goed door en steeg het kwik
zes graden. Rustig weer met een
wat klam aanvoelende tempera-
tuur, waardoor sommigen meen-
den dat er onweer op komst was.
Het weertype voldoet echter niet
aan deze verwachting. Eerder
kan gesproken worden van een
weersverwachting waarbij mist
wordt verwacht, bij dit weer niet
ondenkbaar,
temperatuur:
08.00 uur: 16 graden
12.00 uur: 20 graden
17.00 uur: 22 graden

Dinsdag 15 juli:
Inderdaad is de verwachting

van gisteren bewaarheid gewor-
den. In de vroege morgenuren is

HET WEER

er mist boven de grote rivieren. In
Zandvoort valt het zicht mee, eer-
der kan van 'morgenmist' of heng
weer gesproken worden.
De temperatuur in de morgen u-
ren varieert van 16 graden rond
zeven uur tot 20 graden m de mid-
dag. De tempartuur van het zee-
water is momenteel 18 graden. In
de middag worden zonnige peno-
den verwacht. De wind is van
zwak tot matig en waait uit Wes-
telijke richting.

Voor woensdag wordt goed
strandweer in de middaguren
verwacht met een temperatuur,
(nadat de morgenmist is opge-
trokken) van 22-24 graden. De
wind zal dan uit Zuidelijke nch-
ting waaien

Na donderdag komt er een pe-
node met koel weer. Af en toe een
regenbui. Laat die lang verwach-
te regen dan dit keer nog maar
een paar dagen wegblijven, in le-
der geval tot na het Tropicana
Festival.

Nieuw Unicum viert
Tour de France '86

ZANDVOORT - Momenteel
vindt op Nieuw Unicum het eve-
nement Tour de France Nieuw
Unicum 1986 plaats. Tijdens het
wielergebeuren in Frankrijk vul-
len tweehonderden vier deelne-
iners, verdeeld over vierentwintig
ploegen dagelijks formulieren m
met de namen van tien wieler-
profs. Het zijn de rijders van wie
men vermoedt, dat zij de volgende
dag het eerst binnenkomen. De
leiders in dit spel komen in het
bezit van de Gele Trui of de Groe-
ne Trui voor het dagklassement.

Elke dinsdag worden de uitslagen
bekend bemaakt, wat gepaard gaat
met de nodige feestelijkheden. Het re.s-
taurant op de Brink zet zijn beste
beentje voor en serveert uitgebreide
diners op feestelijk gedekte tafels
Voor de muzikale omlijsting zorg een
bandje. Afgelopen dinsdag werd er eon
jeux de boulles-demonstratie gegeven,
waarna bewoners en personeel het te-
gen elkaar opmochte nemen. Ruim
zestig deelnemers hadden zich voor de
strijd om de bekers aangemeld.

renner die aan de Tour de France
heeft deelgenomen. Men hoopt hier-
voor Hennie Kuiper te kunnen mte-
resseren. Het publiek kan dan al zijn
vragen over de wielrennerij aan het
forum kwyt,

Al.s alle.s loopt zoals gepland, vindt
dinsdag 29 juli, om ongeveer 12.30 uur,
op Nieuw Unicum de fim.sh van de
Haarlemse Muggenronde plaats,
waarna de hier aan deelnemende ploe-
gen hun kunsten kunnen vertonen in
een onderlinge behendigheidswed-
strijd. De prijzen in de Muggenronde
worden orn 16.00 uur uitgereikt.

De prijsuitreiking van de Tour de
France Nieuw Unicum 1986 vindt om
16.15 uur plaats, naar rnen hoopt met
medewerking van de wielrenners Wim
van Est en Peter Stevenhaagen. Be-
kers, gele truien en allerlei andere
prijzen zullen de winnaars te beurt
vallen. De uitreiking wordt gevolgd
door een grootst' barbecue op de Brink
en in de aangepaste tuin. waarna -
vanaf 21.00 uur - een feestelijk optre-
den van de Haarlemse Hot Peppers en
Milly Scott het evenement zal afslui-
ten.

Volgende week zal er een forum ge- Het gebeuren wordt georganiseerd
vormd worden met een actief deelne- door Cees Weijers en „Cultureel
mer aan de gehandicaptensport, een Werk" (beiden Nieuw Unicum), Peter
sportjournalist en een bekende wiel- Versteege en H.S.V. De Kampioen.

Onder auspiciën van O.V.Z.r . Je < t o , .

Wat dacht je van een sportieve auto die véél te bieden heeft, maar
waar je tijdelijk maar weinig voor betaalt? Een aantrekkelijk aanbod
dachten wij. Het gaat hier om de Polo Coupé Sprinter, die o.a.
is uitgerust met een grille met dubbele koplampen, een sportstuur,
brede 165 SR banden metlichtmetalen velgen en een fraaie striping.

Als we alles in ogenschouw nemen, zou deze Polo
f 21.810 moeten kosten. Maar we willen graag een sportief gebaar
maken. En daarom betaal je momenteel slechts f 19.400,-. Zoals we
al zeiden, een aantrekkelijk aanbod.

Temeer daar het hier om een echte Volkswagen gaat.
Wat betekent dat je naast het sportieve uiterlijk kunt rekenen op een

zelfcorrigerende stuurinrichting, onafhankelijke wielophanging en
een solide kooiconstructie.

Ook geruststellend is de l jaar algehele garantie (zonder
kilometerbeperking], drie jaar lakgarantie en zes jaar carrosserie-
garantie tegen doorroesten van binnenuit.

Alles bij elkaar dus een aanbod dat je eigenlijk niet kunt
laten lopen. Vandaar dat we je hierbij uitnodigen voor een
uitgebreide proefrit. Wil je weten waar de dichtstbijzijnde dealerzit,

bel dan 020 -86 73 51.

Volkswagen.Wie anders?
Afgebeeld de Polo Coupé Sprinter v.a. f 19.400,-. Er is al een Polo v.a. f 16.150,-. Inclusief BTW, exclusief f 385,- aflevenngskosten. Wijzigingen voorbehouden.

Alle VW-model!en v.a. 1977 die geschikt zijn voor het rijden op normale benzine (behalve de Kever) kunnen ook op loodvri|e benzine n|den
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Gevraagd
WOONHUIS

Achterstallig onderhoud geen bezwaar.

Prijs tot ƒ125.000,-.
Tel. 020-229073

Donderdag en vrijdag tussen 19.00-21.00 uur.

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPUTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 14090/14764 (vraag demonstratie)

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE

Marlsstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

Hondenkapsalon ,,ELSE Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort
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500GRAM
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D ouwe
EgDerts

CAMPINA
ROONS-IJSJES
met CHOCOLADE

Pak10 stuks
GEEN NU

BENCO
CACAO-FANTASIE

400grampo°tte

Verbeterde

"-SfefcKa , ' retour
l>0

BETUWE

over ijsof;in de yoghurt 'n delicatesse,
diverse smaken: aardbeien, bosbessen,
kruisbessen-kiwi, bessen, frambozen en
chocolade

fles
200 ml
GEEN

l

DOUWE EGBERTS
KOFFIE aroma-rood
snelfiltermaling,vacuum-
vers —

GEEN

MAAR

GALA
THEEZAKJES
pak 20 zakjes

Bolletje BESCHUIT
bereid uit zuivere tarwe

roi 13 stuks

geen

maar

geen

maar

HAfl^''^^^,^ $&

[UNOXJ

Snackballctjcs

PROSET
hairspray
houdt uw kapsel soepel
en natuurlijk in model

BUS 350 ML
GEEN 2&GT MAAR

nr •j-i"!

BÖfe

UNOX
SNACK-
BALLETJES
IN SATÉSAUS
blik 400 gram

SPA

IJ».»

VERSGEBRANDE

PINDA'S f ,
zak 250 gram
GEEN &6GTMAAR

k f »,!;"•,/> f - ' - ' K ." . ' i ••£«>• uit]

hï^éïm! |?ft̂ ^ ï̂f

l»>i '-••*'?:*.'• !l'..v„"Hi,(ii-!;!j.'.y• S " ' • " ' J - '

:ffi:
GEEN

NU

NATUURLIJK
MINERAAL-
WATER
blik 25 Cl
GEEN jSST MAAR

vacuüm verpakt

STOKBROOD
8 minuten in de oven, en...
altijd heerlijk vers!

200
gram

GEEN

STERKE
HUISVUIL
ZAKKEN

STUKS
met sluit-
strips

GEEN

2.49
MAAR

*J

nr. 8900-16 juli 1986

• HOOFDDORP
Marktlaan 55

® NIEUW VENNEP
Hoofdweg 1185

ZWANENBURG
Dennenlaan 19

ZANDVOORT
Burg. Engelbertsstraat 21

L < /
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.DERWERK
v. d. MIJE

iat 13A - Zandvoort

15186

Te huur gevr.
v. 1 pers.

kamer met
was-

gelegenheid
voor 2 maanden.

TEL. 16959.

ZANDVOORT - Op de publieke
ribune van de overvolle raadzaal
léerste afgelopen donderdag een
edrukte stemming. De bewoners
an camping De Zeereep kregen
p de inspraakavond over de ver-
.uizing naar het Roggeveld, van
'ethouder Van Caspel geen enke-
; zekerheid over het doorgaan
an dit plan. Vast staat wel dat de
amping van haar huidige plek
noet verdwijnen als het geplande
ungalowpark verwezenlijkt
rordt. Het Roggeveld, gelegen
tan de Noord Boulevard nabij
amping De Duinland, blijkt mo-
neriteel het enige terrein te zijn
at de gemeente Zandvoort de ca-
avanbezitters van De Zeereep
an aanbieden.

Gemeente en kampeerders maken zich
sterk voor camping 'Het Roggeveld'
Voorzitter Visser van de kampeer-

dersvereniging trachtte aanvankelijk
de commissie onder druk te zetten.
„Onze tweehonderd leden willen daar
eigenlijk helemaal niet weg. Dus het
alternatief moet wel goed zijn, willen
zij een verklaring van instemming on-
dertekenen," aldus Visser. „Als zij ak-
koord gaan met een alternatief, stern-
men zij in met het verdwijnen van de
huidige camping. Daarom willen we

Dnvrede door wethouder weggepoetst

PELLEBOERS
WEERLIJN

06 - 91091091

3x per dag
varnieuwd
over 16
lijnen
50 cent
per minuut

DROGISTERIJ

MOERENBURG

Op de hoorzitting lag een schetsplan
er inzage waaruit blijkt dat het de
Jemeente ernst is met de inrichting
an een caravanterrein voor lang-
ampeerders. Het Roggeveld zou met
12 staanplaatsen, 250 parkeerplaat-
en, een sportveld, tennisbaan en een
lein zwembad vooi de huidige gebrui-
ers van De Zeereep een geweldige
erbetering betekenen.

Als het aan de wethouder van Pu-
lieke Werken en Ruimtelijke Orde-
ing ligt, vindt de verhuizing op zo
ort mogelijke termijn plaats. Eerst
chter moet de Provincie Noord-Hol-
ind, die de mogelijkheid van een cam-
ing op dit terrein in haar Streekplan
egeert, op andere gedachten ge-
racht worden. Van Caspel drong aan
p een hechte samenwerking, vooral
i het belang van de kampeerders zelf.

voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

ïeen dreigementen
Wethouder Van Caspel kan tevre-

jen zijn over het verloop van de hoor-
.itting. Het publiek accepteerde dat
>)o<!r gemeente geen beloften gedaan
•A erden. Het nam genoegen met de uit-
.ipraak dat het de gemeente ernst is, de
;}" jn die geleden wordt, zo min mogelijk
v-r doen zijn.

de schriftelijke garantie dat we, indien
het Roggeveld niet doorgaat, kunnen
blijven of een ander goed alternatief
aangeboden krijgen."

Van Caspel veegde het dreigement
van tafel met de verklaring dat de
campingbewoners maar het beste mee
kunnen werken, omdat zij vanwege
hun jaarcontract geen enkele machts-
positie hebben.

De voorzitter van het Nederlands
Adviescentrum Kampeerders, Smits,
vocht deze stelling aan. Volgens hem
wordt, vooral in Noord-Holland, een
contract dat elk jaar wordt verlengd,
steeds vaker gezien als meer dan zo-
maar een jaarcontract: „Een contract
voor langer dan zeven maanden is lo-
gischerwijs voor langere tijd." Deze
opvatting wordt opgenomen in een
nieuwe huurbeschermingsregeling
voor kampeerders. Buiten het juridi-
sche aspect om pleitte hij bij wethou-
der en gemeenteraadsleden om cle-
mentie met de kampeerders, waaron-
der ruim dertig procent met een WAO-
, WW- of VUT-regeling, die hier lang-
durig verblijven, maar geen enkele
stem in de gemeentepolitiek hebben.
„Ondanks het feit dat ook zij voor
Zandvoort van economisch belang
zijn."

ontvangen berichten te summier om
aan de leden door te spelen," was het
verweer. Een visie, die niet door alle
leden gedeeld wordt. Overigens is Vis-
ser zeer tevreden met de eventuele in-
deling van de nieuwe camping, vooral
vanwege de goede voorzieningen, zoals
de extra ruime parkeergelegenheid, en
bij voorbeeld het geplande sportveld:
„Een up-to-date camping".

Ook wanneer het Roggeveld inder-
daad beschikbaar komt, blijft het de
vraag of alle huidige kampeerders van
De Zeereep hier terechtkomen. Een
aantal van hen vreest dat de caravan
de verhuizing niet zal overleven,
waardoor men voor een grote investe-
ring komt te staan, wil men in Zand-
voort blijven kamperen. Gemeente en
Vendorado hebben min of meer toege-
zegd te zullen helpen met de overheve-
ling van de behuizing naar het andere
terrein, maar concrete beloftes van fi-
nanciële steun zijn niet gedaan. Met
„angsten beven" blijft men daarom de
toekomst tegemoet zien. Wel beloofde
Van Caspel dat men zeker tot het vol-
gende voorjaar kan blijven zitten.

Aardappeleters

Op het herhaaldelijk verzoek vanuit
de publieke tribune om enkele alter-
natieven voor het Roggeveld te noe-
men, kon Van Caspel geen antwoord
geven. Volgens hem is er een redelijke
kans dat het plan doorgaat. Enige ja-
ren geleden werd deze lokatie, in het
kader van het Streekplan Amster-
dam-Noordzeekanaalgebied, accepta-
bel gevonden voor een eventuele ver-
plaatsing van camping De Lakens te
Bloemendaal. De gemeente acht het

waarschijnlijk dat dit ook nu weer het
geval zal zijn in zake de verhuizing
van De Zeereep. De beheerders van De
Lakens wilden niet weg van hun ter-
rein, waardoor de verplaatsing inder-
tijd uiteindelijk niet doorging. Volgens
Van Caspel is er geen enkel alternatief
dat zo gunstig is als het Roggeveld:

„We zullen proberen dit weer in het
Streekplan te krijgen. Pas als blijkt

dat dat niet lukt, zullen we een andere
mogelijkheid zoeken. ,Maar de ge-
meente zal de bewoners niet aan hun
lot overlaten," beloofde Van Caspel.

Overigens bleek op de hoorzitting
dat het tussen bestuur en leden van de
kampeerdersvereniging van De Zee-
reep niet botert. Voorzitter Visser leg-
de een verklaring voor de leden af, om-
dat klachten waren ontvangen over de
communicatie. „Wij vonden zelf de

Een geheel ander knelpunt werd
naar voren gebracht door de voorzitter
van de Zandvoortse Aardappeleters
Vereniging, oud-wethouder Van der
Mije Pzn. De ongeveer vijftig leden tel-
lende vereniging heeft momenteel vier
lokaties tot haar beschikking: het
Oude Huisje, het Zeeveldje, de Oude
Zijpe en het Roggeveld. Roulerend
wordt elk jaar een van deze stukken
grond gebruikt, zodat de overige drie
rust krijgen. In het verleden heeft de
vereniging al veel terrein moeten inle-
veren: ze moest wijken voor de be-
graafplaats, en in Zandvoort-Zuid en
Noord voor de bouw van woningen. Nu
dreigt men ook het Roggeveld te ver-
liezen. Om dit stukje Zandvoortse fol-
klore uit te kunnen blijven oefenen is
er echter meer grond nodig dan de
resterende drie stukken. Van der Mije
verzocht de gemeente om, indien de
nieuwe plannen voor het Roggeveld
doorgaan, uitbreiding rond het overi-
ge gebied van de vereniging in ogen-
schouw te nemen. Van Caspel zegde
toe, bij de constructie van het bestem-
mingsplan aandacht aan de kwestie te
besteden.

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Dinsdag openlucht
vismaaltijd

i ZANDVOORT - Dinsdag 22 juli
wordt de traditionele openlucht vis-
maaltijd gehouden op het Gasthuis-
plein. Aanvang van deze maaltijd is
19.30 uur, de kosten bedragen f. 15,--
voor volwassenen, kinderen en gasten
boven de 65 jaar moeten f. 12,- beta-
len.

Voor dit bedrag ontvangt men heer- '
lijke vers gebakken vis, stokbrood en
sausjes geserveerd door leden van
Folklorevereniging De Wurf. Mede-
werking wordt verleend door het Be-
jaardenkoor 'Voor Anker', het Casino
Zandvoort en Vishandel Jaap Kroon.
Voorverkoop van de plaatskaarten
vindt plaats bij VVV-kantoor en aan
de kassa die dan op het Gasthuisplein '
staat opgesteld. Wanneer het die
avond slecht weer mocht zijn, dan
wordt de maaltijd uitgesteld tot don-
derdag 24 juli.

Kandidaten voor
Miss Beach 1986

ZANDVOORT - Op zaterdag 26 juli-
wordt bij Strandbad Riche aan de
Boulevard Barnaart de jaarlijkse Miss
Beach verkiezing gehouden. Kandida-
ten, die in ieder geval ouder moeten
zijn dan zestien jaar kunnen zich nu
reeds opgeven. Dit kan bij het VVV-
kantoor, Schoolplein l, tel: 02507-
17949, Strandpaviljoen Gammon
Club, Tel: 02507-14276, en Strandbad
Riche, tel: 02507-12553. De datum
waaroop de inschrijving binnen moet
zijn is 19 juli

Het belooft een ontspannende dag te
worden bij Riche, want medewerking
wordt aan dit evenement verleend
door de Revival Jazzband, en Beach-
In met een modeshow, bovendien zul-
len de kandidaten vakkundige worden
opgemaakt door een visagiste.

Bij ongunstige weersomstandighe-
den zal deze verkiezing niet aan en
rond het zwembad plaatsvinden, doch
in een grote tent die speciaal voor deze
dag in gereedheid wordt gehouden.

StuifzancL

FOTO QUELLl
Compleet i

foto/filmassortiment, l
voordelig afdrukken 5

en ontwikkelen f

DROGISTERIJ f
MOERENBURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoor

Tel. 02507 - 1 23 27
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- enp

ENKELSTUKKEN
WEEKENDDIENSTEN

OOK NAAR MAAT

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

Op weg naar

RIJBEWIJS A

en B

met AUTO en

MOTOR-
RIJSCHOOL

• Na de seer warme
junimaand, valt juli een beetje
tegen wat het weer betreft,
alhoewel, laten we wel wesen,
vorig jaar hadden wij dit nog
graag geaccepteerd. Wat in
ieder geval niet tegen valt is
het evenementenprogramma
voor de maand juli waar velen
zich so voor hebben
ingespannen. Het dorp staat
letterlijk bol van de
activiteiten, en ook de eerste
veertien dagen van augustus
ziener op papier attractief
uit. Het tiende Jass behind the
Beach nadert met rasse
schreden en op dese manier
bewijst Zandvoort in ieder
geval dat het het predikaat
'toeristenplaats' verdient.
• Een toeristenplaats waar af

en toe wel eens iets aan
hapert, soals bijvoorbeeld te
luide musiek naar de smaak
van inwoners, gebrek aan een
goede campingplaats volgens
inwoners en toeristen, maar
waar degelijk hard gewerkt
wordt, soals blijkt uit de
voorgenomen realisatie van
het Roggeveld en de belbus die
in september gaat rijden
o Positief eveneens het berecht
dat op verschillende punten
op het terrein van het Huis in
de Duinen vijf nieuwe
natriumlampen sijn
geplaatst, waardoor de
bewoners van de
aanleunwoningen een veel
beter zicht hebben op wat sich
in de avond-en nachtelijke
uren op het terrein afspeelt.
"Het maakt dat wij ons een
stuk veiliger voelen, en dat is
afwachting van het fietspad
een héle vooruitgang", wordt
door dese bewoners gemeld.
» Tobber blijkt het druk te
hebben met het afsjouwen van

alle evenementen, bovendien
wil hij nog trainen voor de
wielerronde van Zandvoort en
volgt hij het gebeuren in
Nieuw Unicum rond de Tour
de France. Een bezig baasje so
te sien en te horen die weinig
tijd over heeft voor het
versamelen van nieuwtjes,
maar desondanks sijn oor wel
weer te luisteren heeft gelegd.
* "Het naaktstrand staat in de
belangstelling, en niet so best
ook", moppert hij. "Ja ik ben
het eens met de mensen die
zeggen dat het naaktstrand
oprukt, echt waar, want af en
toe weet ik self niet waar ik
ben, op het textiel of het
naaktstrand, de broekjes
worden alsmaar kleiner, dat
heb ik wel gezien en dan
wordt het wel moeilijk hoor.
Trouwens ik sie meestal leuke
dingen op het strand, en
sater dag ga ik weer want
eindelijk, eindelijk sullen wij
het dan beleven dat Henk met
een parachute naar beneden

komt".
• "O ja, voordat ik het vergeet,
en ik kom mijself meteen even
aanmelden"
"Waarvoor in vredesnaam"
vroegen wij verwonderd.
"Nou voor het uitreiken van
bonnen en het uittikken van
processen verbaal voor de
mensen die parkeerverboden
overtreden. Dat heeft de
ingezonden brievenschrijver
van vorige week toch
gevraagd ?Ik dacht, kom als
het wat slecht weer is wil ik
wil even komen helpen.
Toen wij dese mededeling
wilden afdoen met de
mededeling dat hij op de
verkeerde weg was dat hij sich
voor deze activiteiten niet bij
ons kan aanmelden liadden
wij buiten de waard, of liever
de attente kat gerekend.
• "Ja wacht, ho eens even, dat
gaat zo maar niet" blies hij
nijdig. Hij kwam aangesjouwd
met een krant van vorige week
en daar stond inderdaad in

deze ingezonden brief: "Kan
het Zandvoorts Nieuwsblad
hier het initiatief nemen?"
"Waarom staat daar dan niet
bij dat jullie dat initiatief niet
nemen ? Hiermee breng je de
mensen in verwarring", sprak
hij hevig verontwaardigd.
• Diep beschaamd hebben wij
het hoofd gebogen,
"Inderdaad slordig, zeer
slordig, dat wij niet hebben
gereageerd Tobber, maar zo'n
initiatief kunnen en willen wij
niet nemen. Dat ligt niet op
onze weg" was ons antwoord.
Toch is Tobber na dit incident
wat humeurig vertrokken, hij
had zichzelf waarschijnlijk al
druk bezig gezien met die
activiteiten, een kolf je naar
sijn poot. Wij moeten hem
echter teleurstellen, dergelijke
taken kunnen niet van ons
verwacht worden.
• Dit was het dan weer deze
week, de krant is
klaar...voetjes op tafel, tot
volgende week.

Veekend: 19 - 20 juli
ruISARTSENPRAKTIJK NIEUW
JOORD: tel. 19507.
n verband met vakantie Adé Scipio
Jlüme t/m 20 juli: arts Bart van Ber-
en.

ItJISARTSENFRAKTIJK G.J.J. Mol
P. C.F. Paardekopen

/oor dienstdoende arts: tel
5600/15091.

Eerdere inlichtingen omtrent de
'eekenddiensten worden verstrekt
ia de telefoonnummers van de huis-
rtsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
el. 13355,
'Heringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
2499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
,rts bellen.

Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

APOTHEEK: Zandvoort
H.B.A.Mulder, tel: 13185

Apotheek, TAXI: tel. 12600.

WIJKVERPLEGING: Voor informa-
;ie over de dienstdoende wijkverpleeg-
mndige: 023-313233.

Fnanc u Cnnani4rEBLOSKtJNDIGE: Mevrouw Tine
n dlia W. 0|N «Hlbudshoorn, Kochstraat 6A. Zand-

Voor informatie 'oort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

tel. 02507-14946 pIERENARTS: Mevrouw Dekker,

Gedipl. f\
pedicurev
komt aan huis
ook 's avonds

tel. afspraak nj
18.00 uur

Tel. 19632

Je huis
in de krant

brengt mensen
over de vloer.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
donderdag. Uitgave Weekmedia BV.
Directeur: G.C. Hollander. Hoofdredacteur:
J.M. Pekelharing.

Kantoor Gasthuisplein
12. Zandvoort, tel. 02507'
17166. Postadres:
postbus 26,2040 AA
Zandvoort.
Kantoor geopend:
maandag 13-16 u.;
dinsdag 10-13 en 14-16
u.; woensdag 9-11 u.;
donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8.
Aalsmeer, tel. 02977 -28411 Postadres:
postbus 264. 1430 AG Aalsmeer.
Verkoopleider. B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Tele/
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 • 12066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Margrcot Ateo. Rodactiechal. Dick Piet.
Abonnementsprijzen: ƒ 10,65 per kwartaal: /
19.55 per half jaar; / 36,95 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers/ 1,-.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 -
17166

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641. ̂

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lljk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van Ï7.30-
18.30 uur.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
Geen diensten in de periode 6 juli/ 3
augustus.

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met orgel
en samenzang
Celebrant: H.J.Kaandorp, thema:
"Ontmoetingen met God'
KERK v.d-NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 10.30 uur: Morgendienst, ds.
J.Overduin

19.00 uur: Avonddienst, ds J.Over-
duin
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
Geen dienst gedurende de zomer-
maanden.

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE STAND

Periode 8-14 juli 1986

Geboren
Serina, dochter van: Vastenhouw
Dick O. en Moll Nelly Gerda
Mohammed Youssef, zoon van: Bel-
hadj, Mohamed M. en Aouhar, Saida.
Ondertrouwd
De Groot, Frederik Willem en Van der
Zeijs, Johanna Martina E.M.
Van Opzeeland, Ronald en Berkhout,
Paulina Maria
De Cocq van Delwijnen, Cornelis Cat-
harinus J.M. en De Rooij, Johanna
Cristina
Gehuwd
Kraaijenoprd Albert en Peursem, Ot-
tolina Josina
Koomen Anthonius Theodorus M. en
Van der Koekelt, Tijmentje
Overleden
Reinders, Johan oud 70 jaar
Vörös geb. Bodamer, Maria Elisabeth,
oud 70 jaar
Verheij geb. Bauritius Theodora, oud
92 jaar.
Balledux, Lodewijk oud 92 jaar
Ursem, Jan Antoon oud 58 jaar
Visser, Albert oud 74 jaar
Verschuur, Anton Johan, oud 66 jaar

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. P.J.Mulders uit
Haarlem.
Crèche aanwezig.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: Dr. G. Manenschijn
uit Amstelveen,
Kindernevendienst en crèche.

De derde week van Rekreade
staat al weer voor de deur. Zater-
,dag komen de nieuwe teamleden
aan. Het zijn: Ella, Renée, Petra,
Anke, Peter, Marieke, Antoinet,
Annette, Annemiek en Marco.

Zij brengen Rikkie de Reus mee
naar Zandvoort Noord en Profes-
sor Piep naar Zandvoort Cen-
trum. Met deze twee figuren gaan
we weer dolle avonturen beleven!

Wat er precies gaat gebeuren,
vinden jullie op de bekende affi-
ches in het dorp en bovendien in
de weekkrantjes, die zondag by de

poppenkast worden uitgedeeld en
maandag op de projecten.

Twee dingen willen we nu al-
vast noemen:

1. Volksdansen en poppenkast
op zondag- en donderdagavond -
om 18.30 uur in het winkelcen-
trum in Noord en om 19.15 uur op
het Jan Snijerplein.. •

2. Dinsdagavond 22 juli: Vos-
senjacht!!

Start om 19.30 uur vanaf het
Jan Snijerplein. De kinderen van
Noord worden om 19.00 uur opge-
iiaald vanaf het Stekkie.

Voor wie het nog niet weet:

- Rekreade biedt vakantie-acti-
viteiten voor kinderen van 4 t/m
12 jaar.

- Je kunt ons vinden van 10-12
uur en van 3-5 uur in het Stekkie
aan de Plemingstraat en in het
Jeugdhuis achter de hervormde
kerk.

- De toegangsprijs is /1,-

Voor de ouders

Rekreade heeft dringend be-
hoefte aan verkleedkleren. Als u
nog wat oude kleding hebt, dan
houden we ons aanbevolen! Ook
andere spullen zoals lakens, gor-
dijnen, dozen, potjes, papier, rol-
len behang enz. zijn welkom.

Provincie verleent
subsidies voor het
ouderenbeleid

ZANDVOORT - Door de Provincie
Noord Holland is in het kader van het
'Plankerend Ouderenbeleid' aan de
gemeente Zandvoort in totaal een be-
drag van f. 65.609,- toegekend. Hier-
mee is tegemoetgekomen aan een
groot deel van de subsidie-aanvraag
die door de gemeente is ingediend, hoe-
wel een aantal projecten in dit beleid
niet aan bod zijn gekomen.

Zandvoort zal subsidie ontvangen
voor: Tafeltje Dek je" en het project
'eettafel' van het Huis in de Duinen;
Het Dienstencentrum Zandvoort ont-
vangt subsidie voor het project 'meer
bewegen voor ouderen', voor andere
projecten van het Dienstencentrum f.
15.000,- in plaats van de gevraagde f.
19.000,-.
De telefoonketen ontvangt de ge-
vraagde f. 500,-, en het Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening f. 6125,-.
Ook de kosten voor het samenstellen
van een informatieboekje voor oude-
ren (vier duizend gulden) worden door
de Provincie beschikbaar gesteld.

Niet gehonoreerd werden de aan-
vraag voor de ANBO van f. 1070,- en
diverse andere educatieve en sociaal-
culturele activiteiten voor een bedrag
van f. 3837,10.

ADVERTENTIE

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool**
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Onze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

- Waar vroeger de hotelgasten het diner nuttigden, waar bruiloften en partijen
werden gevierd en de leden van Sociëteit Duysterghast bijeen kwamen aan de
bar, staan nu de kramen van de binnenmarkt opgesteld.

FOTO: BERLOTT

Binnenmarkt in Zomerlust
ZANDVOORT - Sinds woensdag 9 juli is Zandvoort een binnenmarkt rij.ker.

In de zalen van het vroegere Hotel-Restaurant 'Zomerlust' hebben een aantal
kooplieden een kraam ingericht en prijzen aldaar hun waren aan. Het betreft
hoofdzakelijk antiek, curiosa en andere handelswaren waarvan voor de Zand-
voortse ondernemers geen concurrentie te duchten valt.

De voorzitter van de Ondernemers Vereniging Zandvoort, Charles Moeren-
burg, ver.telt dat het bestuur door de huidige eigenaar werd benaderd met de
vraag of er van de zijde van de ondernemers bezwaar zou bestaan tegen de
vestiging van een binnenmarkt die slechts enkele maanden duurt. "Wij hebben
geen overwegende bezwaren, maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat deze
zakenlieden een concurrentiestrijd aangaan met onze leden, dan kunnen wij
zoiets natuurlijk niet goedvinden. Dit blijkt echter niet het geval te zijn, dus
dachten wij mét Heino dat het een goed idee was, dat wel lijkt aan te slaan".

De Zandvoorter Leo Heino heeft het pand aangekocht van de Gebroeders
Waterdrinker om er mettertijd een futuristisch recreatieproject te vestigen.
Hiervoor moet het pand, gelegen aan de Kosterstraat en Gasthuisplein worden
afgebroken, een karwei dat uitgesteld is tot de wintermaanden. Om kraak en/of
verval tegen te gaan is nu besloten er gedurende het seizoen een binnenmarkt
in te vestigen. Een binnenmarkt die van 10.00-22.00 uur is geopend, waar men
een kopje koffie kan drinken, en natuurlijk koopjes kan halen. De markt is
zowel vanaf de Kosterstraat als het Gasthuisplein toegankelijk, reuze handig
want ook de Route Kerkstraat/Kosterstraat/Gasthuisplein is zeker met enkele
honderden meters bekort.

Minder plaats voor ouderen
uit de regio in Zandvoort

ZANDVOORT - De door de Pro-
vincie aangekondigde sluiting
van het Wim Mensinckhuis (38
verzorgingsplaatsen) en de in-
krimping van de A.G.Bodaan
Stichting in Bentveld met 86
plaatsen, betekent dat Zandvoort
in de naaste toekomst minder ou-
deren de nodige verzorging kan
bieden. Hoewel in het begin ge-
meld werd dat 241 verzorgings-
plaatsen zouden moeten worden
ingeleverd, is dat nu terugge-
draaid tot 124.

Dit antwoorden b. en w. van Zand-
voort op vragen van het raadslid Met-
horst, die in maart jl zijn ongerustheid
kenbaar maakte over het ouderenbe-
leld van de Provincie. Hoewel Zand-
voort reeds een bezwaarschrift tegen
dit voornemen van de Provincie heeft
ingediend, blijkt uit het schrijven van
het college aan het raadslid, dat het
gemeentebestuur weinig heil hiervan
verwacht. Door de Provincie is name-
lljk al rekening gehouden met het feit
dat de voorgenomen sluiting, c.q. in-

krimping te maken heeft met de min-
ste kapitaalsvernietiging. Immers het
Wim Mensinckhuis is een huurpand
en het oude gedeelte van de Bodaan
Stichting dat aan renovatie toe is, kan
vervangen worden door aanleunwo-
ningen.

Voor de gemeente Zandvoort telt
echter dat door de Provincie geen re-
kening is gehouden met de 'migratie'
naar Zandvoort."Speciaal in de Bo-
daan Stichting en ook het Huis in de
Duinen worden veel ouderen opgeno-
men uit de regirfen Amsterdam. Wan-
neer wij dit niet meer kunnen doen
betekent dit dat de gemeente afbreuk
moet doen aan het recht dat ouderen
boven de 65 zich in het land mogen
vestigen waar zij willen", verklaart
wethouder Termes desgevraagd.
"Juist Zandvoort is in trek bij oudere
Nederlanders en wij wensen dat deze
migratiestroom gehandhaafd kan blij-

Voorlopig is nog geen antwoord van
de Provincie op de bezwaarschriften
'ontvangen, dit wordt in het laatste
kwartaal van dit jaar verwacht.

Uuv krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166

Toerist beroofd
ZANDVOORT - Vorige week is een'.

15 jarige jongen uit Osnabrück in de;
Zeestraat beroofd. Hij werd door een
aantal Nederlanders met een mes be-;
dreigd en werd gedwongen zijn tas afr
te geven. Hierin bevond zich kledinf ,!•
een fototoestel, ausweiss en geld. De;'
toerist ging met enkele vrienden later,
op zoek naar de daders maar kon hete
niet vinden, daarna deed hij aangifte*
van deze overval op het politiebureau^
Voorlopig heeft een door de politie in -,
gesteld onderzoek, evenmin resultaat
opgeleverd.

l
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Talenten Jacht Miss Verkiezing
FANTASTISCHE PRIJZEN

naast Bouwes op het Badhuisplein
Sponsors van dit grootse evenement zijn:

* Bar Fair Play
* Cecils
* Salon de Mode Cecile
* Van Deursen - Groenten
* Esplanade
* Big Mouse
* Robert Philip
* Boetiek 2000

rmanteriô
Kerkstraat 22, ZAND VOORT
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KERKPLEIN 6
2042 JH ZANDVOORT

BROODJE
BURGER

mini brood/eszaak - maxi beleg
Ook voor lunchpakketten en salades

WEEKAANBIEDING

BROODJE
TROPICANA
+ glas melk

- open van 11.00 uur tot 01.00 uur,
vrijdag en zaterdag tot 03.00 uur
's nachts

- dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4 - TEL. 18789

***

%

l©i

V~

Gezelligheid kent geen tijd!
bij

RESTAURANT DELICIA
Kerkstraat 16. Tel. 12270

TROPISCHE SFEER
PROEF JE BIJ
AART VEER

Heerlijke Mango's, Avocado's, Lime's
(tropisch citroentje), Papaya's,
Ananas, Kiwi's

Tropische reklame
SALADE TROPICAL

1/è pond
£*

AART VEER
Grote Krocht 25
Zandvoort

'SLAGER! J ARBOUW:

HALTESTRAAT 12 - tel. 12616

WEEKEND
AANBIEDING

Biefstuk 250 gr 7rZ5
Cornedbeef 100 gr. 1,85
Rosbief 1 o 2r95
Achterham ioogrZv75
Gekookte worst 100 gr. 1,45

~^esau

&

Maandag en
dinsdag

Snitzeis ioogr. 1,75

Woensdag en
donderdag

Biefstuk 250 gr 7,25

^^

café
de

,Raadsheer"

„café de Raadsheer"
Dorpsplein 2

Zundvoort

WttfW. V



Snelheidskanonnen oorveraovem
langs enthousiaste toeschouwers
ZANDVOORT - De liefhebbers van auto's, motoren, snelheid - en
misschien in mindere mate - lawaai, konden afgelopen weekend hun
hart weer ophalen. Tijdens de dragraces op het circuit schoten de voor
liefhebbers oogverblindende snelheidsmonsters met een kortstondig
maar overdonderend kabaal aan het publiek voorbij. De rookwolken
die sommigen daarbij achterlieten omhulden regelmatig een groot
deel van de pitstribune. Toch bleven de toeschouwers op hun plaats.
Men had dit ervoor over om de dragbikes, de funnycars, de dragsters
en de rocketcar van Sammy Miller van dichtby te kunnen zien star-
ten.

De door een raket aangedreven roc-
ketcar van de Amerikaan Sammy Mil-
ler, Vanishmg Pomt, vormde onge-
twyfeld het absolute hoogtepunt van
dit snelheidsfestival. Vorig jaar was
hij ook al op zeer nadrukkelijke wijze
aanwezig. Toen legde hl] de tweehon-
derd meter af m de snelste tijd tot nu
toe: 2,4 seconden Dit jaar zou hu po-
gen zijn record te verbeteren Met een
lichte zij wind joeg Miller de op kerosi-
ne werkende raketwagen langs de tri-
bune, daarmee op het eind van de
tweehonderd meter een snelheid berei-
kend van 457 kilometer per uur Zijn
tyd bleef net iets boven het record: 2,5
seconden Het verrukte publiek
bracht enthousiast de handen op el-
kaar.

Ook Henk Vink, de bereider van de
rocket-bike, de snelste tweewieler van
dit weekend, deed een seneuze poging
om zijn record te verbeteren. Met 4,7
seconden en een snelheid na tweehon-
derd meter van 259 kilometer per uur,
bleef ook hij er net iets boven.

Na de spannende kwalificaties,
achtste en kwartfinales op zaterdag,
verschenen de sterkste rijders zondag
in de halve eindstrijd In de Produk-
tieklasse kwamen Ene Pellegrom en
Alfons Wijfels via vrij makkelijke
overwinningen m de finale naast el-
kaar aan de start te staan. Wijfels wist
zijn zenuwen het beste de baas te bly-
ven: hij won met een uiterst kleine
voorsprong in de tijd van 9,38 secon-
den In de produktieklasse rijden al
dan met opgevoerde 'standaardauto's'
die goedgekeurd moeten zijn voor op
de weg. Het komt in deze klasse heel
sterk op de schakelprestaties van de
coureur neer

In de Competition-klasse rijden al-
lerlei soorten voertuigen mee De zes-
tien snelsten onder hen zijn onderge-
bracht m de Euroserie, de overige zes-
tien in de B-pool Tijdens de kwahnca-
tiewedstrijden op zaterdag werd in
deze klasse met handicaps gereden.
Zondag moesten de deelnemers het
rechtstreeks tegen elkaar opnemen In

John Spaffert en Alan Bates strijden om de hoogste eer bij de Funny-Cars.

de B-pool kwam uiteindelijk Peter
Kruse uit Duitsland als winnaar uit
de bus met een trjd van 8,09 seconden
De tweede plaats in deze pool ging
naar zijn landgenoot Richter, die er
bijna 2,5 seconden langer over deed

Een van de meest boeiende optre-

dens was dat van de Funny-cars. Deze,
op Amerikaanse gesloten sportwagens
lijkende racers, met kleine lage wielen
voor en wel zestig centimeter brede
race-shks achter, vertoonden nog voor
de start een zeer agressieve rystyl.
Door snel en schokkerig op te trekken
en te remmen, soms over de totale

ten, nauwelijks te zien waren, leken de
gevaartes met hun 2000 paardekrach-
ten onder de motorkap een eigen leven
te leiden De coureurs hadden af en toe
ook duidelijk moeite de wagens in een
recht spoor te houden De Engelsen
John Spaffert en Alan Bates ging het
het beste af. In de finale was Bates 0,83
seconde sneller dan zijn landgenoot,
hrj won met een tijd van 5,86 seconden

De strijd tussen de Pro-Comps, de
zeer lange, uiterst fragiel uitziende
dragsters, de snelste met een conven-
tionele motor, is nog steeds een com-
pleet Engelse aangelegenheid Buiten
Groot-Bnttame was er geen enkel
land in deze klasse vertegenwoordigd
Dave Wilson, die tussen de finales
door de motor van zyn vehikel even uit
elkaar haalde, bleef al zijn landgeno-
ten voor Zijn winnende tijd was 5,21
Doug Bond had het iets rustiger aan
gedaan en kwam op 5,61 seconden

Ook by de Prostocks, de opgevoerde
standaard motoren waarvoor alleen
gewone benzine gebruikt mag worden,
bezetten de Engelsen de beste plaat-
sen. John Morton eindigde m de fabu-
leuze tijd van 6,28 seconden. Na hem
kwam Andrew Gapper met 6,47 als
eindtijd De beste Nederlanders, Leo
Hoff en Arnold Deen, kwamen niet
verder dan de achtste finale Toch was
Hoff tijdens de kwalificatiewedstry-
den bijna 0,04 seconde sneller dan de
uiteindelijke winnaar tijdens de fma-
le

De eerste plaats in de categorie
Dragbikes, de speciaal voor sprmts
gebouwde motoren, was voor de Ne-
derlander Benny Hartman In de
kwartfinale had hij Henk Geeve uit
Haarlem geen kans gegeven Bij de
Topbikes bleef de Nederlander Rob
Beelen m de finale net achter by Pete
Scott. De Engelsman finishte m de tijd
van 6,40 seconden, Beelen in 6,47.

Enkele -ster-rijders staan klaar om het circuit op te rijden, daarachter de grote
groep die zal aansluiten.

Rijden met de eigen
motor toegestaan

ZANDVOORT - 18, 19 en 20 juli
staat het Zandvoortse circuit weer bol
van de motorrace-activiteiten Vrij-
dag en zaterdag zijn de trainingen en
zondagmiddag gaan 240 nationale we-
gracers van start m maar liefst zeven
verschillende klassen Daarnaast ry-
den er op zondagmiddag ook twee au-
toklassen een wedstrijd

Tijdens motorraceweekenden op het
Zandvoortse circuit werd tot op heden
op de vrijdag ook altijd aan „gewone
motorrijders", dus geen startbewijs-
houders, de mogelijkheid geboden om

Zandvoortse kampioen schuwt de strijd niet

"Wanneer ik word aangemoedigd
krijg ik kippevel op mijn benen"

ZANDVOORT - De Zandvoort-
se amateur wielrenner Wim Koe-
ne neemt dit jaar voor de zesde
keer deel aan de Ronde van Zand-
voort Hele hordes fans zullen
hem weer langs het parcours op
staan te wachten, om hem met
luid geschreeuw aan te moedigen.
"Dat doet je wel wat, al die men-
sen die jou vooruit willen helpen.

Dan wordt het echt zaak om je
zelf in te houden en niet meteen
voluit te gaan Het werkt zo sti-
mulerend datje gewoon wat extra
kunt doen Maar je kunt niet
honderd kilometer lang voluit
gaan, al moet je wel zorgen m de

voorste gelederen te zitten. Als er
een slag ontstaat, dus als ze pro-
beren te ontsnappen, moetje erbij
zyn Toch is het voor Zandvoor-
ters verschrikkelyk moeilyk om
hier te winnen. Er wordt door de
andere renners verschrikkelyk
op je gelet. Ze gaan er van uit dat
degene die een thuiswedstryd
rydt, het wil maken, het zelfs
moet maken. Je krygt dan maar
heel weinig ruimte."

Koene hoopt dit jaar beter te
rijden dan vorige jaren, al zat hy
altyd wel by de eerste twintig
Deze winter heeft hy meer dan
gebruikelijk getraind. "Meestal

• Wim Koene met dochter Kelly, na zijn overwinning bij de PTT-
kampioenschappen.

kom ik pas na de Ronde van
Zandvoort in vorm en nu was ik
al een paar weken geleden zo ver.
Maar ik heb al wel een inzinking
achter de rug. Die kwam na het
Club-Merkenkampioenschap
van Nederland, gehouden in Oos-
terhout, dat ik overigens wel ge-
wonnen heb. Het gaat nu lang-
zaam weer bergopwaarts".

Dat Koene dit jaar al goed in
vorm was bleek al in het voorjaar,
toen hy het Nederlandse Kampi-
oenschap van de PTT won. Om
zyn conditie op peil te houden
rydt hy elke dag na zijn werk
ruim tachtig kilometer. "Altyd
eerst tegen de wind in, dan moe-
ten je spieren stevig werken. Op
de terugweg kun je dan lekker
losryden".

Als kanshebbers by de Zand-
voorters tipt hy Piet Schyff, Vol-
kert Paap en Arthur de Rooy
Voor Leo Keesman, die vorige
week nog door griep werd geveld,
ziet hrj het wat somberder in.
"Zo'n griep is funest voor je condi-
tie, het duurt zeker drie weken
voordat je weer helemaal in je
oude ritme zit".

Ook zichzelf acht hy zeker niet
kansloos. Voor de Zandvoortse
jongens is hy eigenlijk met zo
bang. Wie hy meer vreest, zyn de
gebroeders Moorman, of Jan de
Nys, de ex-wereldkampioen ach-
ter de grote motoren. Ook Ragnar
Martens die begin juli nog de
Ronde van het Kopje van Bloe-
mendaal won, vormt een seneuze
bedreiging. "Ik ben al bly als ik by
de eerste tien zit," zegt Wim Koe-
ne bescheiden.

Woensdag 23 juli 'Ronde van Zandvoort'

Wielerspektakel in dorpskern
ZANDVOORT - Het creatieve

zomerprogramma van Zandvoort
puilt de laatste jaren uit van de
sportieve evenementen. Naast de
activiteiten op het circuit, de
paardenraces en hardloopwed-
stryden wordt sinds zes jaar ook
de „Ronde van Zandvoort" gehou-
den. Dit grootse wielerspektakel is
dit jaar gepland op woensdag 23
juli.

De organisatie van het evenement is
weer m handen van njwielhandel Pe-
ter Versteege en de Haarlemse Sport-
vereniging De Kampioen, een vereni-
gmg van uitsluitend wielrenama-
teurs. Alleen amateurs die in het bezit
van een licentie zijn, kunnen aan de
wedstrijden deelnemen. Dit garan-
deert een sterk bezet deelnemersveld:
de beste amateurs uit de provincies
Noord-Holland en Utrecht zullen
woensdagavond om 19.15 uur aan de
start verschijnen. Onder hen bevin-
den zich een aantal Zandvoortse wiel-
renners, zoals Piet Schrjff, Leo Kees-
man, Volkert Paap en Wim Koene, die
eerder al dit jaar het PTT-kampioen-
schap won Van buiten de gemeente
komen ook echte „toppers" als Jan de
Nijs, die kort geleden een kampioen-
schap achter de grote motoren ver-
overd heeft, Ron Snijders en Tino Ta-
bak, twee ex-profs. Dat onder de hon-
derdtien renners ook groot talent kan
zitten, bewijzen Jan van Wijk, de eer-
ste winnaar van deze ronde, en Peter
Stevenhagen Beiden zyn tegenwoor-
dig succesvolle profrenners.

Ruim voor de aanvang van de „ama-
teurs"-klasse starten om 17.15 uur de
.junioren". Ook hier wordt Zandvoort
goed vertegenwoordigd door onder an-
deren Jaco en Pieter Versteege en Ton
en John Schilder. De junioren, de leef-
tijdsgroep van zestien tot achttien
jaar, moet een afstand van tachtig ki-
lometer afleggen De amateurs, de

Ajax speelt
óp Meeuwenveld

ZANDVOORT - De bal gaat weer
rollen en al komen de Zandvoortse
voetbalverenigingen nog met m actie,
plaats van handeling is wel het Zand-
voortmeeuwen hoofdveld aan de Vol-
dellaan. Daar wordt komende maan-
dagavond om 19.30 uur de wedstrijd
Ajax tegen Mazda (Japan) gespeeld.

Vele malen komen teams van de
Amsterdamse topclub in Zandvoort
spelen tegen elftallen van de Meeu-
wen. En de goede contacten tussen
beide verenigingen zyn er de gevolgen
van dat Ajax voor het spelen van een
oefenwedstryd, ter voorbereiding om
de komende competitie, maar de bad-
plaats komt. Een reden te meer dat
Ajax hier een oefenwedstryd afwerkt
zyn de vele toeristen waardoor wordt
gerekend op een groot aantal toe-
schouwers.

Trainer-coach Johan Crurjff komt
met de voltallige selectie naar de
Zandvoortse kuil. Onder anderen ko-
men in het veld, Marco van Basten,
Johnny van 't Schip, Ronald Spelbos,
Arnold Muhren en doelman Stanley
Menzo. Het Japanse team, dat vorig
jaar een tweede plaats behaalde m de
competitie, speelt onder de sponsor
naam Mazda en heeft vier internatio-
naals m de gelederen. Mazda bezoekt
Nederland om een viertal oefenwed-
stryden af te werken en bindt dus
maandagavond de stryd aan tegen
Ajax.

Duinwandeling
ZANDVOORT - Op dinsdagavond

22 juli wordt in de Waterleidmgdui-
nen een avondwandeling gehouden.
Natuurgids Jan Warmerdam start om
19 00 uur met de liefhebbers by de m-
gang van de Waterleidingdumen te-
genover Nieuw Unicum
Kosten verbonden aan deze wandeling
bedragen twee gulden per persoon.

Het gebeuren geschiedt onder au-
spicien van De Komnklyke Maat-
schappy Tuinbouw en Plantkunde af-
dehng Zandvoort De wandeling staat
open voor leden en met-leden van deze
vereniging

ZANDVOORT - De overwin-
nmg by de estafette-slalom surf-
wedstryden, afgelopen zondag
door Tim Klyn en de F2-fabrikant
georganiseerd, was voor de „Nich-
ten uit Zuid". Het team van Tyn
Akersloot dat zichzelf deze naam
had gegeven, leverde het eerst het
gebloemde zwembandje in. De
prijzen by dit ludieke evenement
bestonden uit lollies, meloenen en
een gratis strandstoel voor v één
dag by een strandpachter.

Het gebeuren moest een gezellig en
boeiend spektakel worden, vonden de
organisatoren. In een week tyd had
men achttien teams van elk vyf perso-
nen by elkaar gekregen, meerendeels
uit Zandvoort, maar ook uit Amster-
dam en omgeving. De animo bleek
ontzettend groot. De fabrikant had
een tiental planken, van het type F2-
Strato beschikbaar gesteld, zodat le-
dereen met hetzelfde materiaal moest
varen. In plaats van stokjes, had men
gekozen voor gebloemde zwembandjes
die op het strand, nadat de plank op
het droge was getrokken, aan het vol-
gende teamlid overhandigd moest
worden. Een nadeel was dat de kleine-

Surfslalom voor de
'Nichten van Zuid'
re deelnemers by de start hun voeten
af en toe met op de bodem konden
houden.,Een handicap by de hoge gol-
ven en stevige wind van die dag, wat
een extra aanleiding werd voor de
langs de waterlijn opgestelde ouders
om hun kind luid aan te moedigen.

Omdat het te zeilen rak vry kort was
gehouden, kon elk team twee wedstry-
den varen. Daarna kregen de sterkste
zeilers nog een kans om m een mdivi-
duele wedstryd extra punten voor de
eigen ploeg te verzamelen. De orgam-
satoren hadden aan de deelnemende
teams gevraagd voor zichzelf een leu-
ke naam te verzinnen. Met enthou-
siasme had men hierop gereageerd. Zo
kon het dus gebeuren dat de eerste
prys naar de „Nichten uit Zuid" ging.

Het team bestond uit Simon van
Kampen, Erik de Jong, Ivar Sikkel,

Menno van de Berg en Ramon. De
tweede prys was voor het „Tante Atie-
team" van de surfschool Klyn, be-
staande uit Rogier Kahle, Edwin Bot-
tolier, Marcel Schutte, Jack Budmk
en Tido Sypkens De derde plaats was
voor de vertegenwoordiging van de
strandhuisjes in Noord, het „F2
Knudde-team", dat beter was dan de
naam deed vermoeden Van dezelfde
locatie kwam het team „Not Normal"
dat echter wel de vierde plaats bezette.

De organisatoren waren bly verrast
door de gezellige, gemoedelyke sfeer
van deze dag Ook de hulp van vele
anderen heeft hier zeker toe bygedra-
gen. Men is ook zeker van plan het
evenement te herhalen, misschien al
m augustus, maar dan op een zater-
dag, wat de mogelijkheid geeft de dag
te verlengen met by voorbeeld een bar-
becue, aldus Atie Klijn.

groep vanaf achttien jaar, moet hon-
derd kilometer onder de pedalen door
jagen

Men verwacht gemiddelde snelhe-
den van meer dan veertig kilometer
per uur, daarnaast sprintjes sneller
dan vyftig, byvoorbeeld m het dalende
gedeelte van de Haltestraat Behalve
over de Haltestraat, waar start en f i-
nish zullen zyn, strekt het parcours
zich uit over de Louis Davidsstraat, de
Prinsesseweg, de Koninginneweg en
de Kostverlorenstraat Het totale tra-
ject is twaalfhonderd meter lang. Ty-
dens een aantal van de vele rondjes die
gereden moeten worden, kunnen de

ryders stryden om - door de Zandvoor-
ters uitgeloofde - premies Ook is de
„leidersprys", de prys voor degene die
de meeste keren als eerste de finishlijn
is gepasseerd, een fel begeerde belo-
nmg Deze premies en pryzen geven de
koers een extra aantrekkelyk karak-
ter

Sponsors van het evenement zyn de
Zandvoortse ondernemers strand-
pachters en horecabedrijven, de Rabo-
bank en het Casino Het wedstrydge-
beuren staat onder auspiciën van de
Komnklyke Nederlandse Wieier Unie,
die ook de negen man sterke jury le-
vert.

De start van de alternatieve slalom werd voor de kleintjes moeilijk voetenwerk.

Ruime overwinning
ZANDVOORT - De ZHC l da-

messoftbalploeg moest het vorige
week woensdag thuis opnemen te-
gen Terrasvogels, de club waar-
mee zij op dat moment de tweede
plaats deelde. Deze laatste wed-
strrjd voor de zomerstop was vor
beide partyen - (al enige tyd grote
rivalen van elkaar - daarom erg
belangrijk. Alleen by winst of ge-
Irjk spel kon men de tweede plaats
behouden. De goed draaiende
Zandvoortse ploeg gaf de tegen-
stander weinig kans en bouwde
snel een grote voorsprong op. Na
de vyfde innmgs was de overwm-
nmg met de royale voorsprong
van 15-4 een feit.

Al m de eerste innmgs liep ZHC twee
punten uit Van Terrasvogels kwa-
men drie speelsters aan slag die geen
kans zagen, te scoren. Een honkslag en
een dnehonkslag van de ZHC dames
leverden de eerste twee punten voor de
Zandvoortse ploeg Ook in de tweede
innmgs bleef Terrasvogels tegen een
nul op het scorebord aankyken, terwyl
ZHC vyf punten scoorde. Dit dankzy
goed slagwerk en maar liefst twee ho-
meruns van Jolanda Dekker en Yo-
landa Kuin

Tijdens de derde en vierde innings
maakte de thuisploeg een aantal veld-
fouten, wat Terrasvogels weer wat

meer moed gaf. De bezoeksters maak-
ten hun eerste drie punten De schade
bleef echter beperkt omdat ZHC twee
punten scoorde en daardoor op de
comfortabele voorsprong van 10-3
kwam De vyfde innmgs bracht de
Terrasvogels-dames nog een flinke te-
leurstelhng met drie honken bezet,
werd aan hun laatste slagbeurt met
drie slag een einde gemaakt Zy moes-
ten genoegen nemen met slechts een
puntje uit deze innmgs Yolanda
Kuin was deze dag byzonder goed op
dreef. Opnieuw sloeg zy een homerun,
waardoor de Zandvoortse ploeg in to-
taal vyf punten uit deze innmgs wég-
sleepte. Het verschil bereikte hierdoor
het onverwacht hoge getal van elf
punten De overwinning van ZHC op
Terrasvogels met de cyfers 15-4 was
hierdoor een feit Daarmee eisten de
ZHC-dames de tweede plaats m de
competitie voor henzelf op, terwyl
Terrasvogels genoegen moet nemen
met de derde positie op de ranglyst
Bloemendaal blyft trots bovenaan
staan. In verband met de zomerstop is
de eerstvolgende thuiswedstryd pas op
6 augustus, 19 30 uur op het Duntjes-
veld. Tegenstander zal dan Pinguïns 4
zyn

met hun eigen motor op het circuit te
rijden Na verkenningsrondjes vooraf
gegaan door marshall s, kunnen deze
motorryders naar hartelust en in hun
eigen rytempo genieten van het mo-
tornjden op een echt racecircuit

De tijdwaarneming van de KNMV
(Koninklijke Nederlandse Motorry-
ders Vereniging) neemt van deze ry-
ders de snelste gemiddelde rondetyd
op en deze wordt op een certificaat
gezet en aan de ryders uitgereikt, te
samen met een speld, de zogenaamde
„Ster van Zandvoort", waarop ook
deze gemiddelde snelste ronde vermeld
staat Een leuke herinnering aan het
ry den met de eigen motor op het Zand-
voortse circuit

Eigen motor
Voor het eerst wordt deze mogelyk-

heid om zelf met de eigen motor op het
circuit te ryden ook in het weekend
geboden en wel op eerder genoemd
weekend van 18, 19 en 20 juli In dat
weekend wordt aan ruim 300 motornj-
ders de gelegenheid geboden op het
circuit twee keer twintig minuten
rond te rijden Voor dit ryden en voor
de afgifte van een door de tydwaarne-
ming ondertekend certificaat met ge-
graveerde speld betaalt men op vrydag
en zaterdag ƒ 50,- en op zondag ƒ 60,-
omdat men dan gelyk toegang heeft
tot de race inclusief entree in de „pad-
doek", het rennerskwartier waar alle
racemotoren en raceauto's staan.

Raceprogramma
By de motonace komen zondagmid-

dag vanaf 13 00 uur de volgende klas-
sen aan de start 125 cc, 250 cc, 500 cc,
750 cc 4-takten, de 1000 cc en de mer-
kenklasse Yamaha RD 350 LC In de
autorace starten de klassen FP 2000
Euroserie + Dunlop 2000 en een race
Produktie Toerwagens Hierdoor biedt
deze Zandvoortse racedag voor elk wat
wils en kunnen bezoekers die voor het
een komen ook van het andere genie-
ten

Verder ziet het publiek die zondag-
middag zoals reeds gemeld een aantal
groepen zogenaamde „Sterryders", ge-
wone motorryders dus die geen wed-
stryd ryden doch m hun eigen tempo
hun rondjes draaien (en dat kan ook
hard gaan1)

Het bezoeken van de wedstryden op
zondagmiddag 20 juli kost ƒ 15,- voor
een tnbuneplaats (kinderen / 7,50) en
/ 30,- voor een toegangskaart voor df
paddock (rennerskwartier) KNMV-
leden krygen ƒ 5,- reductie op een pad-
dockkaart

Liefhebbers die met hun motor aan
eerder genoemde „Sterrendag(en)"
willen meedoen kunnen zich hiervoor
op het circuit laten mschryven, doch
beter is het zich aan te melden by de
KNMV m Arnhem, Postbus 650, 6800
AR Arnhem (/ 50 -, dan wel ƒ 60,- by-
sluiten) Telefonisch kunt u meer in-
formatie aanvragen via nr 085-452025

Dart-Trophy
op het strand

ZANDVOORT - Komend weekend
organiseert Watersportvereniging
Zandvoort voor de vierde achtereen-
volgende keer de Dart Trophy-wed-
strijden. Het evenement, dit elk jaar
in de tweede helft van juli plaatsvindt,
trekt aardig wat Dart-zeilers van bui-
ten de badplaats. Verwacht wordt dat
er ongeveer vyfentwmtig equipes met
hun catamaran aan de start zullen
verschynen. De deelnemers komen
van langs de hele Nederlandse kust en
uit de streek rond het IJsselmeer. Er
zal gestreden worden om de byna een
meter hoge wisselbeker, de Dart Trop-
hy, die nu nog m handen is van het
duo Koene/Van Doorn uit Haarlem.

Als het weer gunstig is zullen er vyf
wedstryden gezeild worden, waarvan
de eerste op zaterdagochtend om 11.30
uur is gepland, de tweede om 14.00
uur. Op zondag begint de eerste wed-
stryd om 11.00 uur.

Promotieteam
naar Zandvoort

ZANDVOORT - Op zondag 20 juli
zal het Promotieteam van Warner
Bros (Holland) opnieuw naar Zand-
voort komen. Dit in verband met het
succes van de vorige keer. Op 24 juli
zal namelijk de film "The Karate Kid
II" in Nederland in premiere gaan, een
rolprent onder regie van John G-
Avildsen waarin de hoofdrollen wor-
den vertolkt door Nonyuki "Pat" Mo-
nta, Ralph Macchio en Danny Kame-
kona.

Door het promotieteam worden but-
tons, foto's en af en toe een vrykaartje
uitgedeeld aan mensen die belangstel-
hng hebben voor deze première.

UITSLAG
TOUR DE FRANCE PRIJSVRAAG
Uit de vele goede inzendingen werden de volgende prijs-
winnaacs geloot.

A Ossewaarde, Hoofdweg 121, Lijnden
C M Schuit, Mient 96, Vijfhuizen
Vork, Sloterweg 1110, Amsterdam
P Gorter, Kerspel 48, Zwanenburg
Doomhouwer, Troelstralaan 141, Zwanenburg
C Blom, Jan van Gentstraat 15, Badhoevedorp
A Schotberg, H M v Dijklaan 31, Badhoevedorp
W Dekker, Kam Onneslaan 89, Badhoevedorp
Pimentel, Fazantenstraat 3, Zandvoort
H Wiersma, Mr Troelstrastraat 626, Zandvoort

Osenbruggen Brederodestraat 15-8 Zandvoort
Zwemmer, Dumwindenlaan 14, Bentveld
Zwemmer, Hulsmanstraat 2, Zandvoort
L R Jansen, Burg v Alphenstraat 19, Zandvoort
Geurts, Venneperweg 373, N Vennep
Haveman, Pater Damiaanstraat 12, Hoofddorp
Duivenvoorden, Leidsemeerstraat 14 Buitenkajg
v Weerdenburg, Bosstraat 122, N Vennep 2153
J Linthorst, Graan voor Visch 15324, Hoofddorp

A Bouwmeester, Rijnlanderweg 1479 N Vennep 2153
J A Eekhoudt, Graan voor Visch, 15913, Hoofddorp
P. Maarsen Tartinihof 5, Aalsmeer
C v d Meer-v Rees, Aalsmeerderdijk 261, Aalsmeerderbrug
L Knstelijn, Apollostraat 4, Aalsmeer
S W Spaargaren-Kortbeek, Oostemderweg 154, Aalsmeer
Fam Overdevest, Aalsmeerderweg 153, Aalsmeer
H J Echardt, Burg v Tnchtlaan 29, Wilnis
C Pothuizen, Baambrugse Zuwe 75, Vinkeveen
A v Goor, Kwikstaart 6, Mijdrecht
J W v Beek Com Beeminckstraat 51, Mijdrecht
C Rekelhof, Herenweg 34, Kudelstaart
J W Schart Rijshornstraat 137, Rijsenhout
N Millenaar, Geerland 99, Kudelstaart
Fam Brandt, Verremeer 107, Rijsenhout
C Dekker, Wilgenlaan 20 A, Aalsmeer

1 H G Legdeur, Korte Boterdijk 12, Uithoorn 1423 AB
2 H Volkers A v Schendellaan 114. Uithoorn 1422 LG
3 T J Winter-Mank, Cyclamenlaan 70, De Kwakel 1424 AD
4 M Plasmeijer, Cyclamenlaan 9, De Kwakel, 1424 AB

Mevr B Hexspoor-Beumer, K Fernerlaan 32, Amstelveen
H Stahlie, de Roos van Dekama 34, Amstelveen
R J Burger, Onon 48, Amstelveen
H. Dolfs, J v Ruysdaelweg 23, Ouderkerk
P. J. v.d. Berge, Goereesepad 91, Amstelveen

Deze lezers gaan met één introducé met de speciale Weekmedia Tour de France bus
naar de aankomst van de Tour m Parijs

Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht met informatie

l
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a& De nieuwe Interstate band/wiel-
combinatie

Een combinatie
met sterallures

Steeds meer automobilisten heb-
ben er plezier in hun wagen een
extra fraai en sportief tintje te ge-
ven met behulp van attributen als
sierstnps, vóór- en achterspoilers,
wieldoppen, etc.

Voor de liefhebbers brengt Inter-
state uit Delft nu een fraai licht-
metalen wiel uit in combinatie met
de nieuwe BF Goodrich Comp T/A
band. Dit wiel is m 14", 15" en 16"
maten beschikbaar voor diverse
automerken, zoals BMW, Merce-
des, Audi, VW, Opel, Toyota, Volvo
en Honda, de 14" en 15" velgen zijn
afsluitbaar met behulp van een bij-
geleverde slotenset.

Celica serie
uitgebreid en
Actiemodel
De Toyota Celica sportwagen is sinds kort ook leverbaar

met een 1.587 cm3 16 kleppen Twin-Cam motor met
brandstof injectie.

De Celica Cou-
pé 1.6 GT Twin
Cam

ERKENNING VOOR AUTORIJSCHOLEN IS OP KOMST

Oordeel instructeur
het Ministerie van Ver-

keer en Waterstaat, het
Centraal Bureau Rijvaardig-
rieidsbewijzen en bij de BO-
VAG Commissie Overleg Au-
torijscholen is men al ver ge-
vorderd met een erkenninggs-
regeling voor autorijscholen,
die wellicht in de loop van dit
jaar nog wettelijk bekrachtigd
gaat worden.

Staatssecretaris Scherpenhuizen
van Verkeer en Waterstaat heeft on-
langs het een en ander bekend ge-
maakt over de eisen, waaraan de rij-
scholen die om erkenning vragen, zul-
len moeten voldoen. Daartoe behoren
onder andere minimum geslaagden-
percentages, die als volgt zijn vastge-
steld: voor het rijbewijs categorie B
(personen-auto's en lichte vrachtau-
to's) 50%, voor C. D en E (zware
vrachtauto's, autobussen en aan-
hangwagens) 65 % en voor de categorie
A (Motorvoertuigen op twee en drie
wielen) 75 %. Deze percentages moeten
zijn behaald bij tenminste 30 eerste
praktijkexamens per jaar. Dat getal 30
houdt in, dat alleen professionele rij-
scholen voor een erkenning in aan-
merkmg zullen komen. Immers, de
opleider die niet full-time met zijn vak
bezig is en alleen in de avonduren en
op zaterdagen les geeft, zal niet aan die

gaat meetellen
bij rij-examen

Het actiemodel
van de Starlet,
de 1.0 DX
„STAR"

drempel van 30 eerste examens per
jaar toekomen. Verder bestaat het
voornemen om in de toekomst de ver-
eiste slagingspercentages periodiek te
verhogen.

Aan de andere kant wil men voor die
geslaagdenpercentages wel een over-
gangsregeling toepassen. Rijscholen
die nu met een geslaagdenpercentage
van 40 % of hoger voor hun eerste exa-
mens in de categorie B uit de bus ko-
men, zouden voor een voorlopige er-
kenning in aanmerking kunnen ko-
men. Als ze binnen een jaar dan aan de
50 % toekomen, wordt de erkenning of-
ficieel.

Elk officieel CBR rij-examen van
een door de erkende rijschool opgeleide
kandidaat wordt voorafgegaan door
een schoolonderzoek. Dat is een soort
proef-examen, dat overigens niet
wordt afgenomen door de opleider zelf
maar door een van zijn collega's. Even-
tueel kan dit ook een instructeur van
een andere erkende rijschool zijn.

Bij het uiteindelijke rij-examen
wordt rekening gehouden met de op-
leidingsresultaten volgens de instruc-
tiekaart en met het resultaat van het
schoolonderzoek. Ook zal de examina-
tor na afloop van het praktijk-examen
de instructeur in de gelegenheid stel-
len zijn oordeel over de prestaties van
de kandidaat tijdens het examen ken-
baar te maken. De erkende instruc-
teur krijgt dus inspraak bij het bepa-
len van de uitslag.

Op grond van de beschikbare gege-
vens verwacht het C.B.B, dat voorlo-
pig ongeveer 600 rijscholen een erken-
ning zullen aanvragen en dat is dan
ca. 8% van het totaal aantal geregis-
treerde rijscholen. De bepalingen m-
zake de vrijheid van onderwijs, ge-
waarborgd m de grondwet, laten het
niet toe de erkenningsregeling dwm-
gend voor te schrijven. Wel dient iede-
re rij-instructeur, erkend of niet, over
het instructeursbewijs te beschikken.

Waarom dan toch die extra regeling

voor een beperkte groep rijscholen? De
opzet daarbij zou men een konsumen-
tenbelang kunnen noemen of met an-
dere woorden, de kandidaat een gróte-
re slaagkans te geven. En daartoe is
een soort integratie van rijopleiding
en nj-examen een belangrijk hulp-
middel.

Aan het C.B.R. is daarbij ook een
belangrijke rol als inspectieinstituut
van de erkende rijscholen toegedacht.
Niet alleen ten aanzien van het vast-
stellen en handhaven van het sla-
gingspercentage, maar ook de wijze
waarop onderwijs wordt gegeven zal
door het C.B.R. worden gecontroleerd.
In de aanvangsperiode zal het CBR
wellicht wat vaker het examineren
van de bijzondere verrichtingen door
de erkende nj-instructeur willen bij-
wonen. Ook zal de rijschool, die nog
onder de norm zit van 50 % geslaagde
kandidaten maar boven de norm van
40% en van de overgangsregeling ge-
bruik wil maken, extra worden gein-
specteerd. Daarbij zal dan het begelei-

dingsaspect de boventoon voeren.
Al met al staat bevordering van de

kwaliteit van de rij-opleiding centraal
in de opzet van de erkenningsregeling
en dat is iets, waar de aankomende
automobilist alleen maar mee gebaat
kan zijn.

Het is niet te vermijden, dat de ver-
wezenlijking van deze plannen ook
extra kosten betekenen. In dat ver-
band maakte staatssecretaris Scher-
penhuizen bekend, dat het inschrjjf-
geld voor de verlening van een erken-
ning aan de rijschool éénmalig een be-
drag van ca. ƒ275,- zal gaan kosten,
terwijl de extra kosten voor de kandi-
daat ca. ƒ 11,- per examen zullen be-
dragen. Als er inderdaad aanzienlijk
hogere slagingspercentages uit zullen
voortvloeien - het landelijk goedkeu-
ringspercentage voor eerste examens
categorie B bedroeg over 1985 36,1 % -
dan is er in feite van extra kosten ech-
ter geen sprake, want een herexamen
plus extra lessen kosten aanzienlijk
meer.

Dankzij de multi-kleppen techniek
beschikt deze nieuwe Celica over veel
vermogen (91 kW/124 pk bij 6.600
t.p.m.) en een volledige verbranding,
wat tot uitdrukking komt in zeer hoge
prestaties en een verhoudingsgewijs
laag brandstofverbruik. De Celica 1.6
GT behaalt een topsnelheid van 205
km/h en acceleert in 8,9 sec. van O tot
100 km/h. bij 90 km/h constant is het
verbruik 5,4 1. over 100 km. bij 120
km/h bedraagt het 7,1 1. en in stads-
verkeer 8,4 liter.

Complete uitrusting
De 1.6 GT is net als de 2.0 GT zeer

compleet uitgerust, o.a. met stuurbe-
krachtiging en lichtmetalen velgen.
Dank zij de ruime stoelverstellmg en
het in hoogte verstelbare sportstuur is
een optimale zit realiseerbaar. De Ce-
lica 1.6 Gt coupé kost ƒ39.995,-, de
Liftback uitvoering komt op / 41.495,-.

Van de Starlet met de 12-kleppen 1.0
liter motor heeft Toyota nu een aktie-
model op de markt gebracht, de Toyo-
ta Starlet 1.0 DX „STAR". Het ver-
schil met de normale DX uitvoering is
te vinden in een speciale stoffen bekle-
ding in de kleur grijs met diagonale
rode strepen, een gescheiden neer-
klapbare achterbank en uitklapbare
achterzijruiten.

Aan de buitenkant is de Starlet
„STAR" herkenbaar aan brede flank-
beschermingsstrippen met een rode
bies, een „12 Valve" embleem en bum-
pers met een rode bies. De wielen zijn
uitgevoerd met extra grote naafdop-
pen en ook vinden we de aanduiding
„STAR" op de derde deur. De advies-
prijs voor dit model bedraagt ƒ 16.245,-
incl. BTW.

Aan de radio-ontvangst en de ge-
luidsweergave in de auto worden

voortdurend hogere eisen gesteld. De
Hi-Fi-apparatuur thuis en de PM-ste-
reo hebben voor verwende oren ge-
zorgd. De automobilist en zijn passa-
giers verwachten ook van de auto-au-
dio-mstallatie een hoge kwaliteit.

Met de moderne Car-HiFi-produk-
ten kan die gerealiseerd worden. Spe-
ciale versterkers, timers, equalizers en
lat but nog least de voor de auto ont-
wikkelde luidsprekersets zorgen voor
optimale ontvangst en dito weergave.

Als nieuwe signaalbronnen zijn er de
Compact Disc-spelers voor de auto.
High End (topkwaliteit) in de auto.
Het kan.

Op de Pirato zal Philips een volledig
vernieuwd en aanmerkelijk uitgebreid
programma auto-audio laten zien en
horen. Naast nieuwe modellen autora-
dio's zonder en met cassettespeler
neemt de nieuwe collectie Car-HiPi-
componenten een belangrijke plaats
in. Met daarbij ook de nieuwste, spe-
ciaal op een bepaald model auto inge-
meten luidsprekerssets en de High

Firato belooft: concertzaal in de auto
End-luidsprekers met vlakke mem-
bramen.

Acht nieuwe autoradio's met geïnte-
greerde cassettespeler maken deel uit
van het nieuwe programma. Hieron-
der de MCC-cassetteradio DC 954, die
is uitgerust met zelfdenkende afstem-
ming. Automatisch wordt de zender
gekozen die het gewenste radiopro-
gramma het best tot zijn recht laat

komen, de DC 954 - topmodel bij de
autoradiocombinaties - is uitgerust
met een cassettespeler met twee moto-
ren en dolby-ruisonderdrukking. De
ingebouwde versterker kan tot 2 x 20
W of 4 x 7 W afgeven. En natuurlijk is
deze MCC-radio, zoals nog vijf andere
autoradio's uit het Philips-program-
ma, uitgerust met de Security code-
diefstalbeveiliging. Dit langs elektro-
nische weg werkende diefstalbeveili-

gingssysteem zorgt ervoor dat de auto-
radio na diefstal onbruikbaar is.

Een bijzonder handig afstemsys-
teem, dat in diverse cassetteradio's uit
de nieuwe reeks is ingebouwd, is Auto-
store: na een druk-op-de-AST-toets
programmeert de radio automatisch
vijf of zes zenders in de PM-band c q.
de middengolf. Vooral in gebieden
waar men niet bekend is met de fre-
quenties van de radiozenders is auto-
store een praktisch hulpmiddel bij het
snel en gemakkelijk zoeken van de
goed te ontvangen zenders.

Met onder meer de Compact Disc als
signaalbron worden hoge eisen gesteld
aan de weergavekwaliteit van de car-
HiPi. „systeemaanpak is de filosofie
van Philips achter de nieuwe reeks
tuners, Car-CD-spelers, boosters,
equalizer/boosters en autoluidspre-
kers.

De CD-spelers, speciaal voor de
auto, zijn thans in twee uitvoeringen
leverbaar. Beide komen ze via de nieu-
we versterkers en luidsprekers volle-
dig tot recht in de auto.

Alleen het beste
is goed genoeg voor
uw ogen

Sandra Borst (16),
leerlinge Tuinbouwschool Aalsmeer
„Ik was zó aan die
flexibele lenzen gewend."
'n Bril heb ik nooit zo zien zitten, 'n Tijdje heb ik
er wel één gedragen op school. En thuis bij de tv.
Maar leuk vond ik 't niet. Daarom zag je me meer
zónder dan mét. Toen heb ik een half jaartje ge-
leden de stoute schoenen aangetrokken. En ben
naarde contactlensspecialist gestapt.'t Leek me
wel wennen ... lenzen. Maar dat is reuze mee-
gevallen. Die flexibele TITMUS lenzen zaten
meteen goed. Ik kon ze van 't begin af aan prima
verdragen. Nu is 't zo dat TITMUS lenzen niet
meer te vergelijken zijn met de lenzen die je vroe-
ger kon kopen. Dat heb ik wel begrepen. En als
je ogen allergisch zijn voor chemische stoffen,
heeft TITMUS ook nog 'ns een verzorgingssys-
teem zonder conserveringsmiddel. Prima hoor.

Sandra Borst
Zandyoorts Kontaktlens Centrum
(afdeling van Slinger Optiek)

A. G. J. Slinger
Gedipl. optometnst - Kontaktlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20A, 2042 LW ZANDVOORT-
Tel. 02507-14395

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorls Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter.
Sluitingstijd' dinsdag 17.00 uur. ,
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zand-

voort.
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant. Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer. Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms-
bode. De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

* Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5,- in rekening qe-
bracht

• BIJ plaatsing m de tviicro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2.50 in rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
msch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing m dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

Voor uw originele party en
uitstapjes op het water

Juli en augustus
GRACHTENRONDVAART dagelijks om 11.00 en 15.00 uur

Dagtochten
MAANDAG Avifauna - WOENSDAG: Molen- en merentocht

VRIJDAG: Zaanse Schans

Rederij Haarlem - Spaarne t/o 11 - 023-357723

* T k. mooie witte Zündapp
bromfiets met sterwielen en
af te halen grote groene
plant. Tel 02507-16442

* T.k. surfplank, compl., ide-
aal voor beginner, lengte ±
3.50 m., ƒ300. Tel. 02507-
16920.

ALUM SCHUIFLADDERS
Bel voor vrijblijvende

demonstratie aan huis.
NU 8 meter van ƒ375 voor
ƒ 237 en 10 meter van ƒ 445
voor ƒ 289. Andere lengtes en
uitvoeringen tot 50% korting

3 jaar garantie.
INTERAL LADDERS B V.

Tel. 072-612262 of
01711-10016

* Beslist betrouwbare adres-
sen gezocht voor jonge poes-
jes. Tel. 02507-19546. ~

* Eikenhouten eethoek, ron-
de tafel + 4 stoelen, beslist m
zeer mooie staat. Tel. 18340.

* Etna gasfornuis, beige,
ƒ 75; koelkast ƒ 40. Tel. 12420,
Vmkenstr. 11.

* Gevr. 2 gelijke 1-pers bed-
den met harde bodem, rede-
lijke prijs. Tel. 16017.

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub. m alle stijlen. Veel
kleinantiek. Laagste prijzen!
Leidsestraat 122. Dag. tel.
02520-20993. Koopavond.

* Kamer te huur 'De Witte
Zwaan'. Tel. 12164, na 18 u.
16658.

' * Mijn cyp. kater, roepnaam
'Dirk', is weggelopen, omg.
Lorentzstr. Indien gevonden,
belt u dan: 16223, na 19 u. Ik
mis hem. Ingnd.

Per 1 aug a.s voor korte en
langere periodes gemeub. of
gestoff. appartementen of
woonhuizen gevraagd voor
buitenl. gezinnen (werkzaam
voor multinationals), in de
omg van Haarlem. Prijsmdi-
catie ± ƒ2000 p.mnd. Info:
Relocation Advisors. Tel 020-
647470/647469.

* T.k. teenerfiets, moet op-
geknapt worden, ƒ50. Tel
02507-16920.

* T.k. vouwfiets, moeten
nwe banden om, ƒ30. Tel.
02507-15004, na 18 u.

* T.k. witte commode (geen
klepkast) ƒ150; kinderbedje
wit m 3 standen + matras
ƒ 125. Commode + bedje
ƒ 250. Tel. 02963-1473

T.k a. strandhuisje per
11/9/86, ƒ950. Inl.: tent 62,
Stranrjverenigmg Voorwaarts
(naast tent 26).

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Order-
afd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging m de be-
handeling.

Timmer- en Metselbedrijf

West
heeft tijd voor al uw ver-
bouw/onderhoudswerk. Tel
020-862705 of 072-119817.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel 023-364168,
b.g.g. 023-381378.

* T.k. 100 z.g a n golfballen
ƒ225. Ook per stuk Tel
02507-18698.

T.k 21/2 delig massief eiken
kast met ingeb. verlichting.
Tel. 02507-19430.

* T.k. 2-deurs koelkast met
vriesvak, hoogte 1.45, / 100.
Tel. 02507-17032.

T.k bb.motor, 4 pk, ƒ385;
rubberboot ƒ 100. Tel. 19489.

* T.k. eiken bankstel, 3-zits
+ 2 fauteuils, ƒ300. Tel
12420, Vmkenstraat 11.

* T k. eiken kast, 2 elemen-
ten, prijs n.o.t.k. Tel. 17848

* T.k. gevr. goed uiziende
eethoek (tafel + stoelen) Tel
15052 of Prinsenhofstr. 1d.

* T.k. herenfiets ƒ95. Tel.
02507-18698.

•*• Volleyballer Sporting Oss,
zoekt dringend nieuwe leden,
zowel dames als heren, voor
competitieteams. Tel. inl.
02507-15556 of 16312.

* Wie wil ons ± 10 u. p.w.
komen helpen (op vrijwillige
basis). Kinderdagverblijf Pip-
peloentje. Tel. 17628, tussen
19-22 u.

* Winter of zomer, het is al-
tijd gezellig bij de verg. 'Vrou-
wen van nu', wordt ook lid en
belt u eens met nr: 16085 om
inlichtingen.

Woningruil. Aang. maisonette
te Bloemendaal, 3 slkmrs,
zolder en schuur. Gevr. 3
k.won te Zandvoort. Tel.
02507-19430.

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

En de makelaar weet van wanten en kranten.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 2518

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Voor de lekkerste
vulkoeken

naar

R. V. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Losse verkoop adressen

L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort

, Weekmedia, Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. BakelS, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

5 R E G E L S G R AT l Sö K t U t L b mm ^•UKAiib

-/MlCRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen'' Bankstel of ander S,
huisraad te koop' Kortom alles wat u m de particuliere \
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor ledere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.

*
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor-
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij:

Telefoon .

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Plaats 2041 JM Zandvoort
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MARGREET ATES

D E GRACHTEN sijn een besmeurd visitekaartje
van de stad, dat eenvoudigheidshalve maar al te
graag getoond wordt aan de toeristen. De

toeristen die volgevreten langs de patriciërshuizen
varen, of gereden worden. Het zijn onder andere de
grachten die tonen hoe de stad vandaag niet meer is. De
grachten waarlangs de auto's geparkeerd staan. De
auto's waarin wij ons verplaatsen, de auto's die
gezamenlijk ons levensritme bepalen. De auto's, (die
blinken in de regen) staan langs de grachten. Het
metaal langs de grachten waar de rondvaartboten
varen die de toerist het smalste huis van de stad tonen.
De industrie, de toeristenindustrie draait hier lekker
op.

- Als bewoner van de andere kant van df oceaan had je
nooit gedacht dat mensen in zo'n mini-stadje souden
kunnen leven, maar de mensen in dit ministadje
proberen het ook maar.

Zij proberen hier tussen de grachten een leven op te
bouwen
Tussen of in de grachten vinden veel drama's plaats of
hun voltooiing. Het water in de grachten en de bomen
aan weerszijden zwijgen. De bomen zwijgen over
verliefde paartjes, het water rimpelt in het zonlicht, het
stalen monster raast langs de grachten. Weg rust, weg
pittoreske doorkijkjes. Het water zwijgt stil en donker.
Er drijven kisten, sinaasappelen naast lege flessen. De
lege flessen zijn mogelijk het echte bewijs van de in deze
stad aan hun einde qekomen dromen. Ook zonder dat
er alcohol aan te pas kwam zijn hier dromen
vervluchtigd, soms laten deze dromen een spoor achter.
Een spoor als een krantebericht, een spoor als lege
flessen, die drijven in de gracht.

Nu heb jij, lezer, het spoor van een vervluchtigde
droom in handen. Deze droom vervluchtigde niet
sonder sporen achter te laten, sporen die met het
verstrijken van de tijd sullen verdwijnen. Maar jij lezer
zult déze sporen herkennen, het zijn de sporen van een
gebroken hart. Een hart dat door liefdevuur verhit
werd. De hitte werd zo hoog dat het hart gebroken is.
Maar wees nu niet ongeduldig, denk niet dat je hier het
relaas van een gebroken hart aanhoort, want dat is
beslist niet waar, er drijft toch allerlei onduidelijks in
de gracht ?

Zo begint het boek dat Otto Erenstein schreef. Een
autobiografie, die de titel kreeg 'Bevroren Zon', een
M.S. document. Want dat beschrijft dit boek, de wor-
steling van een gezonde man die aan het begin staat
van wat hij denkt een lang leven, een leuk leven waar-
in nog van alles te ontdekken valt, en dan op 18 jarige
leeftijd geconfronteerd wordt met het begrip én de
ziekte: Multiple Sclerose.
"Niet dat ik dat meteen wist, wel nee. In 1969 kreeg ik
alleen van de dokter te horen dat het voor mij beter zou
zijn wanneer ik geen alcohol zou gebruiken, niet in de
zon zou zitten en nog een paar van die vage adviezen.
Dat het M.S. was, dat hoorde ik op Kerstavond 1972.
Dat vergeet ik nooit. Zo stom dat ze het niet meteen
vertellen...of toch?", aarzelt hij in zijn kamer in het
wooncentrum Nieuw Unicum aan de Zandvoortselaan
in Zandvoort.

Otto Erenstein is een lange weg gegaan, met veel ups
en downs, en eigenlijk wel erg veel downs, wanneer je
het boek leest. Een boek dat hijzelf een document
noemt en dat ook geworden is, een document van een
student in Amsterdam die in de meest letterlijke zin
leert wat 'afzien' betekent, want hij heeft veel moeten
afzien en doet dit nog.

Toch is het geen triest document geworden. Eren-
stein heeft het geschreven in 1976 toen 'gewoon' leven
voor hem langzaam maar zeker moeilijker werd. Hij
heeft er jaren over gedaan, voorzichtig doorgestreept,
verscheurd, opnieuw begonnen, en uiteindelijk was
het klaar. Voor de mensen van zijn leeftijd heeft het
boek bepaald ook historische waarde. Het beschrijft
Amsterdam aan het eind van de zestiger jaren.

Bevroren Zon
eind van de zestiger jaren, een Amsterdam waarin
Otto Erenstein vele jaren doorbracht. Jaren waarin hij
deelnam aan het leven en nog niet wist waarom hij zo
nodig niet in de zon mocht, en maar beter van de pils
kon afblijven.

"Ik woonde toen in Amsterdam samen met mijn
vriendin. Ik heb getracht te achterhalen wanneer de
ziekte zich voor het eerst openbaarde. Dat moet in 1969
geweest zijn. Ik had wat klachten, niet ernstig, en dan
ga je op een goede, of liever kwade dag, toch naar een
arts. De uitslag van het onderzoek was wat vaag, en je
gaat gewoon door met plannen maken. Pas op Kerst-
avond 1972 hoorde ik dat ik MS-patiënt was. Driejaar
dus. Na mijn Amsterdamse periode ben ik naar Eind-
hoven gegaan. Daar in 1976 ben ik begonnen alles eens
op een rijtje te zetten, je gaat ja dan afvragen: 'Hoe was
het, hoe voelde ik mij, een lange weg terug. Toch ben ik
daarin geslaagd, maar vraag niet hoeveel moeite het
gekost heeft".

In Amsterdam woonde Otto samen met zijn vrien-
din, een meisje dat hij ontmoette in Badhoevedorp op
het Lyceum. Het 'klikte' en na een korte tijd besloten
ze het te wagen, het samenwonen in Amsterdam. Het
werd een belangrijke periode in het leven van de nu 35-
jarige schrijver. Over zijn ontmoeting en zijn periode
in Amsterdam schrijft hij ondermeer:

niet geworden. Het is een stenciluitgave, maar toch
speel ik nu met het idee een vervolg klaar te krijgen. Ec
is na mijn Amsterdamse periode veel gebeurd. Ik bén
getrouwd geweest en heb een reis naar Israël gemaakt!
Overigens ben ik ook blij dat ik nu weer in het Westen
woon. Het westen des lands, daar voel ik mij toch meen
thuis dan in het Zuiden. Mijn band met dit deel van
Nederland is groter"

I K WERD IN EEN ambulance naar Dr. V. gereden.
Dokter V hield domicilie in het Utrechtse, dit was
een avontuur apart. Toch voelde ik mij knap -,

ongelukkig, jij was weg, het spel was voorlopig gespeeld*.
Ik moest mijn vermeende zelfstandigheid opgeven, de •'
nachten waren cool en eenzaam. Thuis bi) mijn ouders,",
in een burgerlijk dorp, ziet de wereld er opeen heel ' ;-
anders uit - begint de wereld er heel anders uit te zien. ~*
Ik zoek naar punten waarop ik kan aansluiten. Ik zoek
en zoek, maar ik vind alleen het verlangen naar
Amsterdam...

"D'^IE EERSTE ontmoeting met jou. Ik was net
een paar dagen leerling op het atheneum,
toen jij mij opviel in de drukte van een

pauze. Jij viel op omdat je een meisje bent van
respectabele lengte. Bovendien had je een mooi gaaf
gezicht met grote blauwe ogen in de schaduw van je
lange wimpers. En je hebt een goed figuur, lange benen
en een bijna voldragen boezem. Alsof dit alles nog niet
genoeg was, heb je een fijn getekende mond voor kussen
gemaakt.

Het scheen jou niet of nauwelijks te storen dat ik met
één kruk liep, wij voelden ons beiden alleen en sloten
vriendschap. Deze vriendschap was de directe
aanleiding dat twee in spijkerblauw geklede lange
mensen elkaar zochten in iedere pauze die het
lesrooster kende. Twee monden die elkaar vonden, een
hand die streelde door het haar. De pauzes waren altijd
te vlug voorbij. Maar straks na schooltijd zou je met mij
meelopen. Dus was het goed.."

En nu woonden wij samen, het was gelukt, maar het
was wel moeilijker dan wij gedacht hadden. Maar tot
nu toe hadden wij 'alle' moeilijkheden voor zover
mogelijk, samen weten op te lossen. Amsterdam was
een betrekkelijk goede plaats om te wonen, toen.
Amsterdam bood alles wat wij vroegen, een baan,
gelegenheid om te studeren, een huis en het leven in een
grote stad - avontuur dus.

Kernpunt in het M.S.document van Otto Erenstein
is ongetwijfeld het beginpunt van zijn ziekte, de jaren
van onzekerheid toen hem nog niet bekend was dat hij
inderdaad aan deze ziekte leed.

"Inderdaad jaren, waarin je nu achteraf zegt, ja
maar ik moet het toch wel geweten hebben", glimlacht
de schrijver nu in 1986. "Langzaam maar zeker moetje
afstand doen van het 'gewone' leven, of wat daaronder
wordt verstaan. Toen ik achttien was en in de angst
leefde dat ik Multiple Sclerose had, maakte ik mijzelf
wijs dat dit niet zo was, want de dokter had het woord
niet genoemd. Wel moest ik afstand doen van mijn
brommer. Evenwichtstoormssen had ik toen al. Zoals
ik al beschreven heb stortte mijn wereld definitief in
op kerstavond, toen ik van de witgejaste geneesheerdi-
recteur hoorde dat ik definitief M.S. had. Ik weet nog
dat ik mij leeg voelde stromen, een beetje duizelig. Nu
wist ik wat mij mankeerde, maar waarom ? Een vraag
die veel zieke of gehandicapte mensen zichzelf en an-
deren stellen. Een vraag waar je geen antwoord op
krijgt. Zo eenvoudig ligt dat. Maar je moet wel door, en
je gaat ook wel door, alleen is de vraag hoe nu verder.

Sinds die kerstavond zijn er alweer bijna veertien
jaar voorbij. Ik zit nu in Nieuw Unicum. De buitenwe-
reld lijkt niet zo ver weg hier. Er zijn ook medebewo-
ners waar je mee kunt praten. Bovendien heb ik het
gevoel dat ik nog veel doen moet. Bijvoorbeeld het
tweede deel schrijven, de periode in Eindhoven, maar
soms denk je 'voorlopig maar even niet', dat zijn dan de
slechte dagen, maar niet alle dagen zijn slecht".

een M.S.document

H ET WAS EEN MOOIE voorjaarsdag, het liep al
tegen de zomer. Amsterdam ontwaakte deze dag.
Alles wat er gebeurt, maar ik ga niet in dienst.

Mijn vader was wel in dienst geweest bij de marine,
maar hij was ook krijgsgevangen geweest en had in

Duitsland in verschillende kampen gezeten. Neen, een
feest was het niet. En dan had je vandaag de oorlog in
Vietnam nog. Mij hoefden ze niets wijs te maken, daar
werd een volk uitgemoord door een technische
supermacht. In Natoverband waren zij onze
bondgenoten. En van mij wilden se een militair maken?
Dat nooit....

Op de Dam werd het laatste 'historische' gevecht
geleverd tussen de alternatieve jeugd en de politie. In de
klas misten wij twee jongens die aan mij gevraagd
hadden of ik meeging, maar die dag won mijn
burgerlijke inslag en ging ik niet mee naar de Dam. Wel
werd ik door 'dapperen'en bezitters van een radio
waarop de politieband te ontvangen was op de hoogte
gehouden. Maar ook dese vredelievende actie werd door

de politie met honden overgenomen. Motorrijders
veegden uiteindelijk de Dam schoon.

De Dam was weer een net plein of bijna een net plein,
want het 'tuig' liet zich niet wegjagen. "De toepassing
van geweldloze strijdmethoden heeft tot nu toe slechts
matige resultaten opgeleverd. De grootste moeilijkheid
ligt hierin, dat, hoezeer het dikwijls ook aankomt op de
moed, volharding en zelfbeheersing van enkelen en.
kleine groepen, tal van zaken pas effectief verdedigd
kunnen worden, wanneer het burgerlijk verzet massaal
en duurzaam is".

Dit zijn enkele woorden van kabouterleider Roei van
Duyn, die in het 'tuig' dat de Dam bevolkte 'kabouters'
zag. De hippie-beweging was stilaan ter ziele gegaan.

Twee korte perioden uit het Amsterdam aan het

Het boek 'Bevroren Zon' lijkt een document dat bin-
nen enkele maanden is geschreven. Toch is dit niet
juist. Die gedachte wordt gewekt, omdat in het begin
van het boek een periode van enkele jaren in enkele
tientallen bladzijden wordt behandeld. Later wordt
deze periode uitgediept en is de confrontatie met een
multiple sclerose patiënt onontkoombaar. Even on-
ontkoombaar als het destijds is geweest voor Otto
Erenstein.

"Ja, in de jaren 1976 toen ik echt afhankelijk werd en
in Eindhoven woonde, ben ik mij gaan afvragen "Hoe
ben ik hier gekomen". Bovendien zat ik met een aantal
onverwerkte gevoelens, en die moesten er toch uit.
Wanneer je dat doet, dan kom je vanzelf tot de ontdek-
king datje toch meer hebt meegemaakt dan misschien
een ander. Dat meegemaakt bedoel ik in positieve zin,
de tijd dat ik nog niet opgesloten zat in een rolstoel. Het
duurde lang dat boek schrijven, misschien wel drie
jaar. Ik heb het ook uiterst langzaam moeten typen
met een potlood in mijn mond, omdat mijn handen
niet meer precies gehoorzamen. Helemaal klaar was
het in 1980. Een echt boek, dus met een kaft is het dus

Ott

-B.

een M. S

Het boek 'Bevroren Zon, Een M.S. docu-
ment' kan besteld worden bij Otto Eren-
stein, Fazanten vleugel 108, Nieuw Unicum,
Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort.
"Ik oefende, ik schilderde een hand, een
hand die een roos plukt; een roos met aan de
stengel vele zware doornen. Dit was een sym-
bolische voorstelling, de hand was doorwond
en bloedde. Probeerde ik het leven ook niet te
plukken en greep ik nu niet in de doornen?"

'Wij zijn niet tegen drukte,
maar wel tegen dat rotlawaaï

ZANDVOORT - Omwonenden
van het Gasthuisplein die op de
commissievergadering van Alge-
rnene Zaken enkele weken geleden
hebben geprotesteerd tegen ge-
luidoverlast van het Gasthuis-
plein en omgeving, zijn van me-
ning dat bij evenementen minder
gebruik, gemaakt moet worden
van geluidboxen. "Wij zijn niet te-
gen terrassen, niet tegen toeristen
en niet tegen feestjes, waar wij be-
zwaar tegen hebben zijn de grote
geluidboxen die tegenwoordig
noodzakelijk lijken te zijn wan-
neer er een evenement wordt geor-
ganiseerd".

dorp er aan deel. Wij wonen zo'n beetje
in een echoput. Het geluid van de Kos-
terstraat (drie bars), Kerkplein (zes
horeca-etablissementen) het Gast-
huisplein (een discotheek en een café)
en het Dorpsplein (twee zaken) wordt
door ons gehoord. Wanneer er een eve-
nement wordt georganiseerd, zoals bij-
voorbeeld het Midzomernachtfestival,
en straks ook het 'Jazz behind the
Beach', het komende weekeinde Tro-
picana Festival, dan wordt in het hele
centrum muziek gemaakt. Muziek
voorzien van onwijs grote geluid-
boxen. Al die muziek veroorzaakt een
kakofonie van geluid, het speelt tegen
elkaar in en wij horen dat, en doen in
het weekeinde geen oog meer dicht.
Dat is het kabaal waar tegen wij pro-

Ieder weekeind slapen wij niet
De inwoners van het centrum, Gast-

huishofje, Kosterstraat, Gasthuis-
plein en Swaluëstraat moeten voor het
merendeel gerekend worden tot de
'oude garde'. Een oude garde geboren
en getogen in Zandvoort. En Zand-
voort is een toeristenplaats die al sinds
mensenheugenis in de zomermaanden
gerekend wenst te worden tot één van
Nederlands grootste badplaatsen. "Wij
als Zandvoorters hebben daar geen be-
zwaar tegen, integendeel, wij houden
van een gezellige drukte. Het pro-
bleem dat zich nu voor doet dateert
van enkele jaren. Het is langzaam
maar zeker gegroeid. Neem bijvoor-
beeld het jazzfestival. Dat werd oor-
spronkeüjk alleen op het Gasthuis-
plein gehouden, nu neemt het hele

testeren. Het moet mogelijk zijn, mu-
ziek te maken of te'brengen waarbij de
geluidboxen moeten voldoen aan een
bepaald aantal decibels", vertelt een
woordvoerdster van de protesterende
bewoners, die met hun protest gezorgd
hebben voor een controverse in het
dorp.

Kwade gezichten
Volgens de woordvoerdster is het ge-

zamenlijk ondertekende protest dat bij
het gemeentebestuur is ingediend,
niet in dank door de ondernemers en
bestuurders aanvaard. "Integendeel,
wij krijgen nu op ons brood dat wij
kinderachtig zijn, dat wij slechts den-
ken aan eigen belang, dat wij maar

moeten verhuizen en nog zo'n paar
van die opmerkingen. Wij hebben
overleg gevoerd met de wijkagent, met
de ondernemers, maar wij staan
machteloos. Het gekke is dat kenners
beweren dat de muziek niet té luid is,
dat moge dan waar zijn, de praktijk is
anders. Correct misschien worden de
bezoekers op sluitingsuur uit de bars
gezet, maar dan is het lawaai van star-
tende auto's, motoren en brommers
het vervolg op de muziek. Bovendien
staan in de Kosterstraat de vuilcon-
tainers van diverse bars. Dus na het
sluitingsuur hup de lege flessen erin,
weer lawaai, en in de schaduw van die
containers worden heel wat plasjes
van de heren bezoekers gedeponeerd,
zo ook in de tuintjes. Wanneer je daar
iets van zegt, dan krijg je helemaal
omsmakelijke taferelen. Wij willen
niet dat het centrum van Zandvoort
tot stiltegebied wordt verklaard, maar
wij denken dat, wanneer net als bij het
circuit er een geluidmeting zou wor-
den gehouden, de grenzen van de rede-
lijkheid bij ieder evenement ver wor-
den overschreden. Daar vragen wij
aandacht voor, en dat zouden wij
graag geregeld zien. De muziekver-
gunningen aanpassen aan wat toe-
laatbaar geacht moet worden".

Door een woordvoerder van het ge-
meentebestuur wordt gezegd dat in de
muziekvergunningen voor mechani-
sche muziek in etablissementen wel
degelijk strikte regels zijn opgenomen.

Commentaar Gemeente
Bij gesloten ramen mag deze niet meer
dan 25 dBA bedragen in de aangren-
zende woningen. Klachten over dit
soort muziek worden heel weinig ont-
vangen, en ook het protest van de
omwonenden richt zich niet daar te-
gen. Voor levende muziek op straat
bestaan geen bepaalde normen. Hier
beslist de politie over het wel of niet
aanvaardbaar zijn van het geluid. Vol-
gens de omwonenden is regelmatig
contact gevoerd met de politie over de
geluidsterkte. Over blijven de klach-
ten over de 'echo' die wordt veroor-
zaakt bij evenementen. Ook dit is weer
afhankelijk van het weer en de wind.
Voorlopig lijkt het probleem bijna on-
oplosbaar.

• Het Gasthuisplein op zondagmld- té lulde muziek bij evenementen op
dag, drukte en gezelligheid waar de straat in de avond/nachtelijke uren
omwonenden ook zeker niet tegen die tegen elkaar indruist,
protesteren. Protest Is gericht tegen Foto: Berlott

ZANDVOORT - Een 42 jarige in-
woonster uit Eist heeft zondag tijdens
een dagje Zandvoort een gevoelig ver-
lies geleden. Zij droeg een wit gouden
halsketting bezet met diamanten. Op
de strandweg voelde zij plotseling dat
het collier van haar hals werd gerukt.
De daders renden weg en verdwenen
in de mensenmassa in de Kerkstraat.
Hoewel door de politie direct een on-
derzoek werd ingesteld is voorlopig het
collier met een waarde van vJJfenzes-
tig honderd gulden spoorloos.

De nieuwste kampeerplaats in Zandvoort. Het grasveld aan de Linnaeusstraat FOTO; BERLOTT

Invasie Woonwagenbewoners
ZANDVOORT - Het afgelopen

weekeinde zijn de bewoners van de
Linnaeusstraat en omgeving gecon-
fronteerd met een groep woonwagen-
bewoners die als domicili het grasveld
aan deze straat had verkozen. "Woens-
dagavond arriveerden drie families
met hun woonwagens, vrijdag waren
er zeven en zaterdag stonden er twin-
tig woonwagens, een onhoudbare toe-
stand", aldus verontwaardigde buurt-
bewoners die niet schroomden op zon-
dag burgemeester Machielsen te bel-
len om hem als 'hoofd van de openbare
orde en veiligheid' van hun ongenoe-
gen op de hoogte te stellen.

Goede raad was echter duur, im-
mers na het sluiten van de Puinstort,
heeft Zandvoort geen opvang voor ca-
ravan- of woonwagenbewoners meer.
Door een woordvoerder van de politie
wordt gezegd dat deze mensen afkom-
stig uit Noord Brabant ieder jaar en-
kele dagen in Zandvoort doorbrengen.
De drie woonwagenbewoners die het
eerste in Zandvoort arriveerden togen
naar De Puinstort, maar moesten on-
verrichter zake terugkeren en zochten
en vonden zich een stek aan de Lin-
naeusstraat. De wijkagent werd door
omwonenden gewaarschuwd en hij
verzocht de gasten zich te melden op
het hoofdbureau. Een en ander ge-
beurde en de dienstdoende -wachtcom-
mandant kon niets anders doen op dat

moment dan, slechts voor enkele da-
gen, toestemming verlenen voor deze
tijdelijke kampeerplaats. "Er zouden
slechts vijf families komen, dat bleek
in het weekeinde te betekenen dat er
twintig woonwagens stonden. Overi-
gens zijn deze mensen, zoals overeen-
gekomen, op maandag weer vertrok-
ken. Veel rommel werd niet achterge-
laten, dus wat dat betreft viel het alles
mee", aldus de politiewoordvoerder.

Bewoners van de Linnaeusstraat
daarentegen zlin uiterst verbolgen

over het feit dat De Puinstort zondag
werd gebruikt als parkeerplaats voor
de bezoekers van het circuit die de
dragsterraces wilden bijwonen. "Voor
f, 3,75 kon je daar een hele dag parke-
ren, en wij zaten opgescheept met een
groep mensen waarvoor geen fatsoen-
lijke voorzieningen bestaan. De bosjes
die het grasveld omzomen moesten
derhalve door hen gebruikt worden
voor sanitaire en andere doeleinden.
Dat is toch geen vertoning", aldus een
woordvoerder van de verontwaardigde
Linnaeusstraatbewoners.

Extra vergadering Commissie Welzijn
ZANDVOORT - De extra vergade-

ring van de raadscommissie Welzijn
welke aangekondigd werd voor medio
juli is verplaatst naar half augustus.
Op deze vergadering zal onder andere
behandeld worden de toewijzing van
de koopwoningen in het Karel Door-
manproject. De advertentie voor dit
project is namelijk pas vorige week in
de krant verschenen en wordt over
drie weken (in verband met de vakan-
ties) herhaald. Om in aanmerking te
komen voor de huizen moet men aan
een aantal toewijzingsnormen vol-
doen. De toewijzing door de gemeente
zal gericht zijn op het 'doorstromings-
effect'

Dit houdt in dat toekomstige kopers
óf een eengezinswoning leeg moeten
achterlaten, óf een flatwoning, óf een
ander type huurwoning óf een betaal-
bare (goedkope) koopwoning. Pas wan-
neer voldoende inschrijvingen zijn
ontvangen, en na selectie door de ge-
meente van de kandidaten waarbij
dan tevens voldaan moet worden aan
de samenstelling van het gezin en in-
komen om voor deze koopwoningen in
aanmerking te komen, kan de com-
missie Welzijn een weloverwogen ad-
vies uitbrengen. Deze vergadering zal
nu waarschijnlijk na 20 augustus
plaatsvinden,

Oudpredikant
viert
ambtsjubileum in
Zandvoort

ZANDVOORT - Op zondag 27 juli
wordt in de Gereformeerde Kerk in
Zandvoort een speciale kerkdienst ge-
houden waarin ds J. de Waard zal
voorgaan. Deze predikant hoopt op
zondag 6 augustus zijn zilveren
ambtsjubileum te vieren. Hij was in de
periode 1967 -1974 verbonden aan de
Gereformeerde Kerk te Zandvoort en
is thans gevangenispredikant in Rot-
terdam.

Het contact tussen Zandvoort en ds
De Waard is aldoor in stand gehouden,
zijn echtgenote mevrouw Nel de
Waard is nog iedere zomer in Zund-
voort te vinden voor de Rekreade acti-
viteiten.

Voor de leden van de Gereformeerde
Kerk in Zandvoort belooft de morgen-
dienst van 10.00 uur op zondag 27 juli
een zeer bijzondere te worden.

Kieskeurige dief
ZANDVOORT - Vorige week vrijdag

is ingebroken in een woning aan de
Tollensstraat. Via een raam op de eer-
ste etage was men het huis binnenge-
komen, waarna door de insluiper een
grondig onderzoek werd ingesteld.
Vermist worden diverse sieraden,
maar geld en cheques werden niet
meegenomen, hiervoor had men ken-
nelrjk geen belangstelling.

Via cle achterdeur werd de woning
weer verlaten. Hoewel de in het huis
aanwezige hond wel heeft geblafd, kon
de insluiper ongestoord zijn gang
gaan.

Gezellig even in
ZVoort winkelen

ZANDVOORT - Vijf Amsterdamse
vrouwen in de leeftijd van 15-19 jaar
togen vorige week naar Zandvoort
voor een gezellig dagje winkelen. In
een kledingzaak in de Thorbecke-
straat werden diverse kledingstukken
aangepast. Toen de vrouwen vertrok-
ken waren bleek dat er voor twee dui-
zend gulden kleding was 'gekocht' die
niet was betaald.

HetZandvoortse winkelmeisje meid-
de het voorval bij de politie en geza-
menlijk werd in het dorp rondgekeken
of de winkelende dames zich nog bin-
nen de gemeentegrenzen bevonden. In
de Haltestraat werd het vijftal aange-
houden en overgebracht naar het bu-
reau aan de Hoogeweg. Hier werd voor
winkeldiefstal een proces verbaal uit-
geschreven.
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TROPICANA FESTIVAL

ZATERDAG 19 JULI A.S.
VIS-SPECIALITEITENRESTMJRANT

BAR

& l̂ sfci

f&i

r"-^-

MODE
GROTE KROCHT 23
ZANDVOORT

40% korting op

u; urn. - • *

'£
w /«'

ZANDVOORT AAN ZEE HALTESTRAAT 81 TELEFOON (02507)-12U1

haltestraat 56a
2042 LP zandvoort

tel. 02507-18256

Grote sortering
VELDBLOEMEN

ZOMERBOEKETTEN

, , Erica' *
Grote Krocht 24 - Zandvoort

f^j/ \

Zaterdag 19 juli a.s.
de groep

„STILETTO"

restaurant

La
Bastflle

Haltestraat 58, Zandvoort
Tel. 02507- 16928

Café
De Banjer

Haltestraat 59
Zandvoort

Openingstijden:

alle dagen van 15.00 tot 03.00 uur.

TIJDENS HET TROPICANAFESTIVAL

PRESENTEREN
Bar -Grill -Bistro

Ook wij
zn weer van

de partij!

mOERBlBURG

haltestraat 1 - zandvoort

EN
eetcafé

de KLIK5PflflM

DE

SUNSHINE SALSABAND
o.l.v. PATRIC SEDOC

met als speciale gaste uit
NEW YORK STEPHANIE CHAPMAN

uit URUQUAY JOSÉ LUIZ

Aanvang 16.00 uur

Veel gezelligheid
bij

The West on its best
Dorpsplein 2

,50 m. vanaf het Casino

Zandvoort - tel. 02507-19299
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Tropicanafeest behoort
een traditie te worden

ZANDVOORT - "Het Tropi-
cana Festival dat op 19 juli
werd gehouden, behoort ieder
jaar terug te keren en uit te
groeien tot een evenement dat
zo bekend wordt als het Jazz
behind the Beach, want het is
was een grandioos succes".
Dat is de mening van de orga-
nisatoren, maar ook die van de
inwoners, en die van de bezoe-

kers. Met andere woorden dit
festival laat alle tot nu toe ge-
organiseerde evenementen
van dit jaar in de schaduw en
dat is een pluim op de hoed
van al degenen die hier dagen
en nachten voor in touw zijn
geweest.

Het begon aanvankelijk wat
rustig, zeker op het strand, want

uitgesproken strandweer was het
niet, maar allengs, zeker na zes
uur in de middag werd het druk-
ker, en om acht uur 's avonds was
er bijna geen doorkomen meer
aan.

Nadat een steelband, met enig
oponthoud, langs de vloedlijn op
het strand al voor een plezierige
stemming had gezorgd, werd het
accent van het festival via de Ro-
tonde verplaatst naar het dorps-
centrum. Het programma kende
dus een logische opbouw, vanaf
het strand, naar het dorp en weer
terug naar het strand voor het
vuurwerk, er kan dus met recht
en reden gesproken worden van
een 'vloeiende beweging' een bad-
plaats waardig. Natuurlijk was er

De Kris Kras Kwiz, zonder miss, maar met genoeg jong talent FOTO'S: BERLOTT

De sfeer tijdens het Tropicana Festival was onvergetelijk

sprake van schoonheidsfoutjes, zo
was vergeten een muziekvergun-
ning aan te vragen voor de steel-
band op het strand, werd de Kris-
Kras-Kwiz niet zoals aangekon-
digd direct live uitgezonden door
Sky Channel, maar kan men hier
pas over enkele weken zichzelf
nog eens terugzien, was er geen
Miss Tropicana verkiezing (ge-
brek aan de noodzakelijke 'stuk-
ken' misschien?) en viel op het
Dorpsplein door verschillende
oorzaken de muziek uit. Desal-
niettemin waren daarvoor in de
plaats tal van verrassende ele-
menten in het festival te ontdek-
ken.

Ten eerste een bijzonder goede
samenwerking tussen alle belang-
hebbenden, ten tweede een vrij
strikte handhaving van de ver-
leende vergunningen, ten derde

de inventiviteit van enkele bezoe-
kers en ondernemers. Zo was er
een kameel in de Haltestraat, een
muzikant in de Kerkstraat die
een solopartij speelde met de bege-
leiding uit een draagbaar
radiootje.maar vooral veel mu-
ziek. Bekende namen als de Sound
of Steel, Stiletto, en Tanga zorg-
den voor een onvergetelijke sfeer.
Er waren voldoende eet- en drink-
tentjes aanwezig en na het vuur-
werk werd het pas echt druk in
het centrum.

Een gezellige drukte, zonder
wanklanken waar de vele honder-
den bezoekers zich uitstekend ver-
maakten. Ook nadat de muziek
was verstild en de terrassen geslo-
ten bleef het nog lang gezellig in
het dorp. Een sfeer en organisatie
één van 's lands grootste bad-
plaatsen waardig.

ADVERTENTIE

Nu 40% korting
op diverse leren witte jacks, broeken, rokken en he-
renjacks. Tassen m diverse modekleuren halve
prijs. Leren topjes, diverse kleuren v.a. / 39,95,
leren shorts, diverse kleuren v.a. ƒ59,95.

Kerkstraat 28, Zandvoort,
tel. 02507-15444
Grote Houtstraat 4, Haarlem;

Spekstraat 1-3, Haarlem, 023-322187 Gen. Cronjéstraat 56, Haar-
lem, tel. 023-270850 Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919

DE LEERSHOP

Werk van gezinszorg
wordt veel zwaarder

ZANDVOORT - Gezinszorg
Kennemerland Zuid, als enige in-
stelling voor gezinsverzorging
werkzaam in Zuid-West Kenne-
merland, constateert in haar jaar-
verslag over 1985, dat het aantal
hulpverleningen in het verslag-
jaar weinig afwijkt van het beeld
van voorgaande jaren.

Er is echter wel sprake van een
verzwaring van de taken waar-
voor hulp gevraagd wordt. Met
name is er een verschuiving van
huishoudelijke naar verzorgende
en begeleidende taken.

Deze ontwikkeling, mede als ge-
volg van de hogere leeftijd van de
cliënten en de invoering van
avond- en weekendhulp, stellen
hogere eisen aan de deskundig-
heid van de helpsters en verzorg-
sters.

De invoering van de z.g. tweeverdie-
nerswet stelde het management voor
grote problemen, omdat ca. 23% van
het personeel om die reden ontslag

nam. De hierdoor ontstane vacatures
konden slechts met moeite worden op-
gevuld.

Zoals bekend is, heeft het Provinci-
aal Bestuur van Noord-Holland plan-
nen om in de komende jaren het aan-
tal plaatsen in de bejaardenverzor-
gingstehuizen in Zuid-West Kenne-
merland drastisch te verminderen. De
directie verwacht, dat realisering van
deze plannen bij een groei van het
aantal bejaarden van 80 jaar en ouder
een toenemende druk op de gezinsver-
zorging tot gevolg zal hebben. Men
vreest dan ook dat door het tekort aan
helpsters en verzorgsters ernstige
moeilijkheden in de hulpverlening
zullen ontstaan.

"Er zitten haken en ogen aan, maar toch.."

KNMV wil internationaal circuit
in het havengebied van Vlissingen

ZANDVOORT - In de vergadering van het Havenschsip-Vlis- -
singen die op l september zal worden gehouden, zal waarschijn-
lijk door de leden een principebeslissing worden genomen of
men ja of nee medewerking verleent aan de realisering van een
internationaal auto-en motorsportcircuit in het havengebied
van Vlissingen.

Door de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging
wordt beoogd te komen tot de realisering van een permanente
sportaccommodatie voor trainingen en wedstrijden ten behoe-
ve van motor- en fietscross, motor- en autoraces, sprint-en

dragraces,--kart-en wielersportevenementen, zowel op natio-
naal als internationaal niveau.

Het sportcomplex zou gerealiseerd kunnen worden in het
zogenaamde Sloehavengebied. Het verzoek van de KNMV
wordt momenteel onderzocht door de Adviescommissie Be-
drijf sleven. Bekend is dat er voor- en tegenstanders zijn van dit
plan, doch de 'meeliggers' lijken in de meerderheid te zijn. Zo dit
onderwerp niet in de septembervergadering van het Haven-
schap aan de orde komt, dan toch zeker in oktober, voorziet de
secretaris, de heer Burger.

Door de KNMy is overleg ge-
yoerd met het Van der Valk con-
cern, dat zijn medewerking aan
tiet project zal verlenen, om in de
directe nabijheid van het Zeeuwse
lutocircuit te zorgen voor de no-
3ige hotelaccommodatie en voor-
sieningen, hetzij direct gekoppeld
tan het sportcomplex, hetzij in de
iirecte nabijheid van de autosnel-
»veg in Vlissingen. Het aantrek-
<en van het Van der Valk concern
tioudt verband met het gegeven
dat dit concern eigen aannemers-
;n grondverzetbedrijven bezit, die
n de totale opzet mee kunnen
werken en dit uit kostenoogpunt
lantrekkelijk is.

Alvorens door de KNMV de aan-
•raag bij het gemeentebestuur werd
ngediend is een zorgvuldig onderzoek
•erricht naar de haalbaarheid van het
iroject en de locatie. Uitgebreid over-
:g en besprekingen zijn gevoerd met
•5 directeur van het Havenschap Vlis-
. igen, alsmede de wethouder van
ortzaken van Vlissingen, de heer
ruinvogel. In de aanvraag van de
"NMV wordt erop gewezen dat een
rcuit bij Vlissingen in economisch
i sociaal opzicht veel pluspunten zal
3bben. Immers het betekent meer
•erkgelegenheid (personeel voor het
iotel, kantines en het onderhoud van
Ie accommodatie), terwijl de situering
i het industriegebied van Vlissingen
ietekent dat geen moeilijkheden wor-
len verwacht ten aanzien van de na-
uur- en milieuwetgeving.

Omdat de beoogde lokatie is gelegen
n het stedelijk uitloopgebied van Vlis-
ingen en nabij het industriegebied is
ir rekening gehouden met de geluids-
ütstraling, bereikbaarheid (buiten de
tadskern om) de verhouding tot ande-
•e bestemmingen, eventuele proble-
nen met natuur- en landschap en de
jeschikbaarheid van de gronden.
Siertoe is het wel wenselijk dat een
leel van de grond, nu nog particulier
errein, aan te trekken. Dit kan omdat

het Havenschap de mogelijkheid open
laat deze grond danwei in erfpacht,
dan wel via koop over kan doen aan
derden.

Niet ongunstig ontvangen
Het voorstel van de KNMV is door

het gemeentebestuur van Vlissingen
niet direct afgewezen. In feite voelt
men wel iets voor een internationaal
auto-en motorcircuit. Voordat de
plannen echter verder ontwikkeld
worden wil men er zeker van zijn dat
zich tijdens de realisatie geen proble-

men voordoen. "Voordat een principe-
besluit door ons genomen wordt, moe-
ten wij er zeker van zijn dat er geen
dwarsliggers zijn. Daarom hebben wij
"het Havenschap Vlissingen gevraagd
zijn standpunt te bepalen. Kortom
zijn ze voor, of tegen", zegt een woord-
voerder van het gemeentebestuur.

Het Havenschap Vlissingen bestaat
uit vertegenwoordigers van het Minis-
terie van Waterstaat, de Provincie
Zeeland.de Gemeente Vlissingen en de
gemeente Borssele. Alvorens een na-
der standpunt in te nemen over de

realisering van deze permanente
sportaccommodatie binnen het be-
heersgebied van het Havenschap is
het advies gevraagd van de Advies-
commissie Bedrijfsleven van Vlissin-
gen.

De secretaris van deze commissie,
mr T.L. van der Poel zegt hierover:
"Inderdaad hebben wij de stukken
ontvangen van het Havenschap. Wij
hebben het voorstel aan de leden rond-
gestuurd, dat gebeurde in juni. Gezien
de komkommertijd, iedereen is, of gaat
met vakantie, hebben wij er nog niet

Waterstanden
)atum
!4 juli
S juli
!6 juli
>7 juli
'6 juli
'9 juli

'. 10 juli
J1 juli

HW
06.09
06.56
07.43
08.30
09.19
10.08
11.04
12.26

'•aanstanderv. 28
>oodtij: 30 juli 60
23.35 uur)

LW HW LW
01.43 18.3916.09
02.32 19.23 16.45
03.22 18.06 1/.09
04.12 20.50 16.56
04.5721.36 17.37
05.40 22.29 18.20
06.23 23.35 19.09
07.14 -.-- 20.05
juli LK 17.34 uur
cM + NAP

In een gezellige ambiance werd een uitstekende maaltijd geserveerd en geconsumeerd. FOTO: BERLOTT

Smakelijke avondmaaltijd
ZANDVOORT - Dinsdagmiddag trokken de regen-

wolken weg boven de badplaats en alle pessimisten
kregen ongelijk, want de geplande openlucht vismaal-
tijd op het Gasthuisplein kon dus wél doorgang vinden.

Dat was trouwens maar goed ook, want er waren van
tevoren al veel kaartjes verkocht, het zangkoor van
ouderen 'Voor Anker' had driftig gerepeteerd, en de
leden van Folklorevereniging De Wurf hadden de his-
torische kledingstukken nog eens opgestreken, alle-
maal voor de traditionele vismaaltijd, die nu onder
uitstekende weersomstandigheden plaats vond.

Volgens de gasten aan de maaltijd werd de geserveer-
de vis niet duur betaald, was de wijn uit een goed jaar

en het stokbrood kanpperig, zodat de maaltijd alle eer
werd aangedaan.

Het optreden van het ouderenkoor was bijzonder
succesvol. Het repertoire bestaat uit gemakkelijk in
het gehoor liggende melodiën, die door de toeschouwers
werden meegenieried. Voor solist Wim van der Moolen
was er een daverend applaus, verdiend overigens, en
organisatoren zijn tot de ontdekking gekomen dat dit
zomerevenement zeker niet van het programma kan
worden afgevoerd. "Als je het weer mee hebt, lukt alles
in Zandvoort" werd tevreden door VVV-directeur Hil-
bers geconstateerd, en wie zou hem durven tegenspre-
ken?

gezamenlijk over kunnen spreken.
Wel zijn mij enkele reacties ter ore
gekomen. Evenals in het Havenschap
en in het college van b en w zijn er
voor- en tegenstanders, doch overwe-
gend zou je de reacties positief kunnen
noemen. Het is natuurlijk vriendelijk
van het Havenschap, en zo hoort het
ook, dat ons om advies wordt ge-
vraagd. Het is echter niet meer dan
een advies. Een advies kan worden op-
gevolgd of worden afgewezen. Om nu
te zeggen dat wij een zware stem in het
kapittel hebben, dat lijkt mij overdre-
ven. In Nederland wordt wel eens te
vaak gedacht dat een advies bindend
is, dit is echter in gene dele waar. Je
kunt een advies uitbrengen, maar dat
wil niet zeggen dat je bestuurlijk ook
invloed uitoefent. Voordat het onder-
werp door het Havenschap zal worden
behandeld, zal het echter voorzien zijn
van een advies van ons. Dit is gebrui-
kelijk en een goede zaak".
Overigens laat de secretaris zich er
niet over uit hoe dit advies uiteindelijk
zal uitvallen.

Reacties in Zandvoort
Directeur Jim Vermeulen van het

Circuit Zandvoort BV, de huidige ex-
ploitant van de Zandvoortse racepiste
zegt dat hij bekend is met de plannen
van de KNMV. "Ik heb ervan gehoord.
Voor de motor- en autosport zou het
natuurlijk een goede stimulans zijn,
voor Zandvoort natuurlijk niet. Overi-
gens zie ik niet zo gauw in waar de
miljoenen vandaan moeten komen
voor de realisatie van dit project.
Want dat kost het wel. Bovendien
denk ik dat Zandvoort, wanneer het op
Rijkssteun aankomt de voorkeur ver-
dient, gewoon omdat wij al een uitste-
kende locatie hebben en alleen een
goede renovatie noodzakelijk is. Een
renovatie die heel wat minder zal kos-
ten dan een nieuw circuit".

In de Zandvoortse ondernemerswe-
reld wordt met ongerustheid kennis
genomen van de Zeeuwse plannen.
"Niet verwonderlijk, want de circuit-
kwestie heeft al veel te lang geduurd.

Nu er dan eindelijk spijkers met kop-
pen geslagen kunnen worden, komt
dit bericht van de KNMV. Ik ben er
wel van geschrokken en hoop dat de
Provincie Noord Holland nu eindelijk
eens medewerking in plaats van te-
genwerking gaat verlenen", zegt de
voorzitter van Horeca Nederland, af-
deling Zandvoort.

Burgemeester JVfachielsen zegt in
een commentaar niet op de hoogte te
zijn van de plannen van de KNMV.
"Ik kan dit geen goed bericht voor
Zandvoort noemen, wanneer deze
plannen tot ontwikkeling komen.

Zeer betreurenswaardig. Bovendien
betreur ik het initiatief van de
KNMV, er bestaat voor motorrijders
een goed circuit in Drenthe en voor
autorijders één in Zandvoort. Ik zie
niet dat er voor een derde circuit in
Nederland plaats zou zijn, wij zijn ten
slotte maar een klein land. Ik mis
trouwens in dit bericht de namen van
de KNAC en de KNAF, de mensen uit
de autowereld. Wél is mij opgevallen
dat in Zeeland door de Provincie een
veel soepeler beleid wordt gevoerd
dan in Noord Holland, een souplesse
waar ik wel wat jaloers op ben. Dit is
mij duidelijk geworden toen ik dit
voorjaar een, overigens privé, bezoek
aan deze provincie bracht om mij te
oriënteren op het aldaar gevoerde
toeristenbeleid. Ik zou een nieuw cir-
cuit inderdaad een slechte zaak voor
Zandvoort vinden".

Bovendien wordt het tijd dat wij
met de opknapbeurt van het circuit
kunnen beginnen".

Joop Bruin
overleden

ZANDVOORT - Zondag 20 juli
is toch nog onverwacht overleden
Joop Bruin (61). Eind december
1985 nam de heer Bruin afscheid
van de Gertenbachmavo in Zand-
voort waar hij vanaf 1963 als con-
ciérge aan was verbonden, een
taak waarin hij werd bijgestaan
door zijn vrouw.

Joop Bruin was afkomstig uit
Abbekerk en was er trots op een
echte Westfries te zijn. Hij en zijn
vrouw besloten in 1963 hun zaak
daar ter plaatse te verkopen en
naar Zandvoort te komen. Beiden
waren sindsdien onverbrekelijk
verbonden met de Gertenbach-
mavo.

Voor zijn afscheid vertelde de
heer Bruin nog:
"Kijk het zit zo, na 46 jaar werken
heeft iedereen natuurlijk rust
verdiend. Het leven bestaat niet
alleen uit werken, dat is dus één
van de goede kanten. Aan de ande-
re zijde staat wat ga je nu doen.
Nu dat weet ik wel. Graag de na-
tuur in, ik ben altijd bezig in mijn
tuin zomer en winter. Dan graag
met vakantie buiten het seizoen,
samen met mijn vrouw en dat kan
nu".

Het heeft allemaal niet zo mo-
gen zijn.

ADVERTENTIE

DE MOOY EN ZOON
24 UUR SERVICE VAN

K.T.V. EN VIDEO
Ook 'a avonds en in weekend

Bel 023-27 09 91
Ernst Casimirin 12, Overveen

Reddingsbrigade
vindt sloep

ZANDVOORT - Door leden van de
Reddingsbrigade werd zondagmiddag
op enige afstand van de kust een vaar-
tuigje waargenomen. Men ging op on-
derzoek uit en trof een verlaten sloep
aan die naar het strand werd ge-
bracht.

Later bleek dat een zeiler vanaf zijn
jacht de bijboot was kwijtgeraakt en
dit aan de Rijkspolitie te water in Ij-
muiden had gemeld. De man kan zijn
bootje in Zandvoort komen ophalen.

Duitser over
de grens gezet

ZANDVOORT- Een Porsche die in
de Brederodestraat op zondag werd ge-
stolen was snel terecht. De eigenaresse
van de auto bracht enkele gordijnen
naar binnen en vergat de autosleutels
uit het contactslot te halen. Zij zag
nog net haar auto wegrijden, richting
Friedhofplein. De politie waarschuw-
de hierop de collega's van de omrin-
gende korpsen. De Bloemendaalse po-
litie had geluk en kon de auto op de
Militaireweg aanhouden. De bestuur-
der bleek een 28 jarige Duitser te zijn
die in het bezit was van verdovende
middelen en een stiletto. Hij werd naar
Zandvoort overgebracht en Is dinsdag-
middag hoogstpersoonlijk door de
Zandvoortse politie over de grens gezet
als ongewenste vreemdeling/
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voor nog geen vier tientjes per
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BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
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FAMILIEBERICHTEN

Op (H-jarige looft i jd overleed op 20 juli 1986.
mijn l i t> \e man. on/t- \\e\e varier on opa

Joop Bruin
echtgenoot van Antje Bu-rhaalder

Namens ons allen.
A. Bnun-Bk'rluialder

20-12 XD Zandvoort, 2! juli 198U
Zandv oortselaan l ilh

De crematie heeft heden plaatsgevonden in het
crematorium ..Velden" te Driehuis-Westerveld.

Geschokt \trn.unon wij dat

de heer Bruin
oud-conciorge van de Wim Gertenhacli MAVO

van ons is heengegaan

Hij was een steunpunt in onze schooljaren.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinde-
ren veel sterkte in de komende tijd.

De oud-leerlingen
Wim Gertenbach MAVO.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van onze oud-collega

Joop Bruin
op de leeftijd van 61 jaar.

Wij zullen ons zijn werkkracht en vriendschap
altijd blijven herinneren.

Personeel Wim Gertenbachschool

ADVERTENTIES

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

. j ;:;V jm .̂. • ,' •

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons terecht
voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering

NIVO-POLIS
• een Natura-

uitvaartovereerikomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER

. Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

SLAGERIJ ARBOUW

HALTESTRAAT 12 - tel. 12616

WEEKEND

250 gr. 7,25

100 gr. 1,40

100 gr. 1,95

100 gr. 1,65

100 gr. 1,60

150 gr. ZrZö

Maandag en dinsdag

iraadworsi 1 Pnd 4,75

Woensdag en donderdag

Cordon bleu 100 gr. 1,75

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE

Voor opbaring in uitvaartcentrum
en voor verzorging van uitvaart:

U uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-15351

DAG EN NACHT VERZORGING

Lang gewacht nooit gedacht
Het is toch zo ver gekomen transportbedrijf

la. Dan
is toch in Zandvoort-Noord gekomen.
Daarom gaat het zaterdag 26 juli tussen 15.00 en 18.00
uur gebeuren, want dan openen wij in de Voltastraat 34
de deuren.

86B86 Lijsterstraat 10
87B86 Fahrenheitstraat 2
88B86 Kostverlorenstraat 68
89B86 Prins Mauritslaan 2
90B86 Prinsesseweg 52

Aangevraagde bouwvergunningen
- verbouw woning
- erfafscheiding
- plaatsen dakkapel
- erfafscheiding
- verbouw bedrijfsruimte

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In lommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
- vergroten garage
- vergroten berging

74B86 Zandvoortselaan 295
65B86 Zandvoortselaan 224
68B86 Ingang waterleiding-

duinen Zandvoortselaan - plaatsen publicatiebord
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Bouwplan
Het college is voornemens om met toepassing van artikel 18a van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen voor
het uitbreiden van de garage/berging op het perceel Bramenlaan 9 te Bentveld
Bedoeld bouwplan ligt m.i v. 28 juli 1986 gedurende 14 dagen ter visie bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ter gemeentesecretarie (geopend van 8.30-
12.30 uur)
Tijdens voormelde termijn kan een ieder schriftelijk en gemotiveerd bij burgemeester
en wethouders bezwaar tegen dit bouwplan indienen.

Zandvoort, 24 juli 1986l

Maakeens 'n proefrit
met de nieuwe B-15

Op het eerste gezicht is er geen ver-
schil tussen het nieuwste model en de eerste
Ray-Ban. Toch is de Ray-Ban for Driving
•/ekcr 70 revolutionair. Dat zit 'm in z'n
glazen. Die zijn speciaal gemaakt voor men-
sen die dagelijks op de weg zitten. Sneeuw of
hinderlijke schittering, de Ray-Ban for
Driving hou3t onder alle omstandigheden
z'n "ogen" op de weg.

_ SUNGLASSES
ibrDriving
bvBAUSCHiLOMB **

KIESKEURIG GEPRIJSDE BRILLEN BIJ

Wie niet
alleen 'n lage
prijs maar ook

OPTIEK SLINGER
sdiplomeerd opticien

DESKUNDIGE
OOGMETING

Ook voor deskundig advies
kunt u terecht, want ruim 20
medewerkers slaagden onlangs
voor de opleiding „Maitre du Vin"

WITTE WJNEN
heerlijk koel, verfrissend en tongstrelend!

BLANC DE
BLAKCS vanaf 3 f lessen !••••

voor Î WA

MUSCADET DE SEVRE ET MAINE 4.98
BERGERAC BLAMC DE BLANCS 4.98
Entre deux Mers Chateau de Góelane 6.98
VOUVRAY 1984 7.98
POUILLY FUME .10.95
BOURGOGNE ALIGOTE .10.95
CHABLIS 1984 16.95

BORDEAU BLANC demi sec 4.98
GRAVES SUPERIEURES 6.98
SAUTERNES TERREFORT 12.95

RIESLING D'ALSACE 7.98
GEWURZTRAMINER 8.98

HELE
UTBZ

HEl£

PER FLES 6.98

LIEBFRAUMILCH Q.B.A 4.79
NiersteinerGutes Domtal Q.B.A 5.98
PIESPORTER MICHELSBERG Q.B.A...6.98
ZELLER SCHWARZE KATZ Q.B.A 6.98
FISHERMAN Bereich Nierstein trocken 5.98

HELEL/TE&

tVALENCIA*
iCARERAS *

flessen
voor

RIOJA CONDE BEL Blanco...5.98
VINO GATAO vinho verde 5.98

BERNARD
MASSARD1
Demi Sec of Brut

F*-

Mei C'*""'
"::;£>'

VERDUZZO-2 LITER
is bijna 3 normale flessen

PAPENHEIMER
PERLWEIN

7-98
2.98

HANDIG OM TE MIXEN EN
MEE TE NEMEN!

BLIK SPA BLIK SPA BLIK SPA
bronwater citroen cassis

geenjSS'

^U\\

LIMONADE
RIETJES
pakket a
40 stuks

HANDIGE
FLESOPENER/

KURKE-
TREKKER

z.g.kelneropener

BOLS
LONGDRINK-

GLAS
met recepten

GROTE MERKEN KLEINE PRIJZEN

*•OOK*

U
BELtS

„.U, IV»

Fit*

SMIRNOFF
VODKA

BAILEYS
IRISH

GR E AM

BELL'S
WHISKY

COTES DE BUZET
BUZET 1984. Eindelijk is deze wijn vrijgegeven voor de verkoop.
In de Buzet geeft men deze wijn geen dag eerder vrij, dan dat
men er van overtuigd is dat de wijn optimaal van kwaliteit is.
De oogst 1984 zal beslist bij vele wijnkenners enorm goed in
de smaak vallen. Wij kontrakteerden een groot deel van de
oogst en brengen deze

ORIGINEEL
HEINEKEN
BIERGLAS
nu bij ons:

HEINEKEN
PILS

HELE KRAT
a 24 flesje 30 cl

en bij elke krat
Heineken

pak bierviltjes

GRATIS

'PKOÏfHl föSns,
1QJT'•V
^iL ^ ^^^T-~3t-

W&tootru t/i4W

T7Asr£s£^r,0J

uöefaa»
fferug
(Dus:

(via bank/t'Wol
/4,49
f4,50*

GftAT/S

EAGEA/ MERKEN
NOG VOORDELIGER!

flessen
in doos

• (is nog geen 5.50 per fles)

Gijsbrecht van Aemstel
JONGE JENEVER
HELE LITER

Gijsbrecht van Aemstel
BESSENJENEVER
HELE LITER

SCOTCHMAN
WHISKY 35*/.
alleen bij DirckHI

IK5

W
14?

Slolerliadc,



WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 24 JULI 1986

HET SEIZOEN is alweer een flink eind
gevorderd. Nog even en liet is augus-
tus. toch weer een maand waarin de

scholen beginnen en de meeste vakanties tot
het verleden behoren.

Augustus betekent overigens voor Zand-
voort het bekende 'Jazz behmd the Beach'
Festival en de laatste jaren, eveneens 'Jazz
on the Beach'. Dit jaar zijn er acht paviljoens
die hieraan deelnemen. Dit zijn 'Freddy &
Paul', Take Five, Johnny. Maritime, Seagull,
Filmers, Marcella & Fred en Driehuizen. Bij
Gert en Sheila wordt de spits afgebeten en
dit gebeurt op een spectaculaire wijze, omdat
op donderdag 31 juli Tros Sesjun live vanuit
Take Five wordt uitgezonden. De groep Last
Resort is dan in dit paviljoen aanwezig. Een
groot brok promotie voor dit Zantlvoortse
evenement. Zaterdags en ook op zondag is
het 'Jazz on the Beach' een feit. Bij Freddy &
Paul op zaterdag van 13.00-n.OO uur Jaap
JDekker, op zondag van 14.00-18.00 uur Ruud
Jansen. Op dezelfde tijden op zaterdag bij
Take Five: Rob Hoeke Boogie Woogie en zon-
dags Rosa King + Upside Down; Bij Johnny
zondags van 14.00-18.00 uur Jaap Dekker, Bij
Maritime ook alleen op zondag van 14.00-
18.00 uur Rob Hooke Boogie Woogie. Seagull
heeft zowel op zaterdag en zondag respectie-
velijk Ruud Jansen en het Birdland Quintet
dn huis (of op het terras). Bij Filmers valt pp
zondag de Pasaneda Dream Band te beluis-
teren, terwijl bij Marcella & Fred goed koper-
werk te horen is. Bij Driehuizen tenslotte op
zaterdag Rosa King + Upside Down en zon-
dags André Valkering. Voorwaar een pro-
gramma dat klinkt als een klok.

Het is natuurlijk mogelijk dat hier en daar
wat veranderingen plaatsvinden, zoiets kan
gebeuren, een muzikant kan ziek worden,
doch dan hebben deze mensen genoeg inven-
tiviteit om aan plaatsvervangers te komen.
Op naar het strand dus op zaterdag en zon-
dag, wanneer het in het dorp te druk of te
warm zal zijn.

DOOR DE ORGANISATIE wordt verze-'
kerd dat de muziekvergunnmgen tij-
dig zijn aangevraagd. Een geruststel-

lende gedachte, want stel je voor dat opnieuw
de politie de vergunningen gaat controleren
en die niet getoond zouden kunnen worden.
Dan krijg je eenzelfde verhaal als dat van het
Tropicana Festival. Daar was door de orga-
nisatie aan alles gedacht, de publiciteit, het
bespreken van de musici, een vergunning
voor het rijden met een wagen langs de vloed-
lijn, behalve... aan het aanvragen voor de
noodzakelijke muziekvergunning voor het
strand. Het tijdstip van het eerste optreden
was ook nog tijdens hoog water, dus op het
moment dat het strand op z'n smalst was, en
stak oom agent er een stokje voor. Overigens
toonde Zandvoort zich hier wel op z'n smalst,
zeggen de betrokken strandpachters. "Kijk
wij hadden voor het besturen van de wagen
waarop de steelband speelde een ervaren
chauffeur uitgekozen, een man die al zo'n
twintig jaar strandervaring achter de rug
heeft. Alles was tot in de puntjes door ons
geregeld. Het Samenwerkingsverband zou
voor de vergunning zorgen, dus daar hebben
wij ons niet mee bemoeid. Om twee uur is die
wagen gestart in de Zuid, het ging echt schit-
terend. Bij de Rotonde stond de politie hen
gewoon op te wachten met het verhaal van
het hoogwater. Dat het te gevaarlijk zou zijn
enzovoorts. Dat is onzin want de politie reed
zelf ook over het strand, het was helemaal
niet druk. Het punt bleek te zijn het ontbre-
ken van de vergunning. De politie verklaar-
de op de hoogte geweest te zijn van de muziek
langs de vloedlijn, in plaats dat ze mij nu

even opbellen en zeggen "Joh, hoe zit dat met
die muziek, wy kunnen geen vergunning
vinden" dan had ik alsnog vrijdag kunnen
informeren en alsnog een vergunning aan-
vragen of de heleboel afzeggen. Niks daar-
van, staan ze ons rustig op te wachten, nee
dat noem ik geen goede samenwerking".

Overigens heeft later op die middag de
steeltaand toch gespeeld, en heeft de politie
het oogluikend toegelaten, aldus een woord-
voerder van het Samenwerkingsverband die
het ernstig betreurt dat de strandvergun-
ning werd vergeten aan te vragen.

Jammer alleen dat door het oponthoud bij
de Rotonde de pachters van de Noord tever-
geefs op de muziek, waaraan zij toch ook
hebben meebetaald, hebben gewacht. Uit-
emdelijk mocht de wagen weer gaan rijden,
maar haalde het niet de hele vloedlijn af te
werken voor vijf \mr. Na die tijd had de band
verplichtingen in'het dorp, en moest dus op
tijd vertrekken.

De pachters zijn van plan, gezien de en-
thousiaste reacties van het publiek, opnieuw
een wagen langs de vloedlijn te laten rijden
tijdens het Racefestival. "Maar dan wordt m
de Noord gestart, dat staat nu al vast", wordt
erbij gezegd.

Het Tropicana Festival was ook voor de
strandpachters geslaagd te noemen. Leuk
was dat bij Seagull was ingespeeld op het
Tropicana Festival en er zoveel
palmboompjesop het terras stonden. 'Beni-
dorm' verzorgde daar 's middags de muziek,
en het geheel deed inderdaad wat subtro-
pisch aan. Ook al omdat boven Zandvoort's
zee en strand een strakblauwe hemel stond.

Dat was zaterdag op slechts tien kilometer
afstand wel anders. Daar werd de bevolking
getracteerd op wisselende wolkenvelden, en
was de zon hele tijden zoek.

Spectaculair de parachutesprong vlak
voor het vuurwerk. Een perfect uitgevoerde
dubbelsprong waarvan velen hebben geno-
ten.

S T R A N D K O R R E L S

Nieuws van de vtoedlijn_ _^

SPECTACULAIR IS EVENEENS het op-
treden van een stuntvlieger. Door de
heer A.R.Los. van de Van Stolberg 3 in

Zandvoort wordt een intensieve speurtocht
gestart naar deze man/vrouw. Hij schrijft:

"Op menige eonmge en windstille middag,
en die zijn er genoeg deze zomer,, kan het
gebeuren dat er plotseling boven het volgepak-
te Zandvoortse strand een klein geel vliegtuig-
je verschijnt.

"Na eerst wat te hebben rondgevlogen begint
de piloot plotseling aan een reeks loopings en
capriolen, ademloos gadegeslagen door dui-
zenden, zo niet tienduizenden, strandbezoe-
kers. Ik denk, en weet haast zeker dat menig
gezagvoerder, van welke luchtvaartmaatJ
schappij dan ook, hem deze stunts niet zal
kunnen of loillen verbeteren,

"Ik moet lang teruggaan in mijn herinne-
ring om iets dergelijks gezien te hebben. Zo'n
slordige vijftig jaar of daar omtrent aal het
sijn geleden dat ik als kind ademloos toekeek
en genoot van dergelijke stuntvliegenj. Maar
na of tijdens dat gebeuren kwam tenslotte de

• Ook deze keer werd het vuurwerk 'gezegend' met goed weer. Toch... is het nu een
verkeerde herinnering of lijkt het minder spectaculair dan vroeger? Viel er toen niet meer
te genieten dan nu?

commerciële aap uit de mouw en schreef de
stuntman in sierlijke rookletters het woord 'P
E R S I L' of een andere merknaam aan de
wolkenloze blauwe hemel.
"De Zandvoortse stuntman/vrouw anno 1986
verricht zijn kunststukken echter zonder
commerciële bijbedoelingen, temij hij/sij re-
clame maakt voor het merk of type van het
vliegtuigje zelf.
"Wat mij tenslotte intrigeert is: Wie is deze
man of vrouw, die ons enkele middagen koste-
lijk heeft geamuseerd en wat is de bedoeling
van deze stuntvliegenj?
"Persoonlijk zoek ik de verklaring op het ro-
mantische vlak, ik vermoed dat de vliegstunts
zijn bedoeld voor een vriendin/vriend van de
piloot/pilote en dat hij/zij haar/hem op deze
wijze wil imponeren. Naar mijn mening is de
vlieger hierin uitstekend geslaagd, maar ik zou
so graag zekerheid hierover willen hebben.
"Wie weet wie deze man/vrouw is, en wil die-
gene aan mij naam en adres opgeven"

Aldus het schrijven van de heer Los. Zijn
telefoonnummer is: 02507-13434.
Degene die het antwoord weet mag het zeg-
gen. Toch wordt iedere vlieger nog steeds
geleerd en een zogenaamde 'spin', een 'spiral-
dive' en een 'wmgover' uit te voeren, dus wat
dat betreft zijn de door de heer Los opge-
merkte capriolen niet zo vreemd. ledere pi-
loot behoort deze stunts te kunnen uitvoe-
ren, het vormt een onderdeel van het lespro-
gramma. Ze zijn bedoeld om de leerlingvlie-
ger/ster te leren hoe een toestel uit een spin
te halen etc.etc. Dus iedere piloot kan die
stunts waarschijnlijk maken, heer Los, of ze
het willen is natuurlijk een tweede.

NOG ENKELE WEKEN en dan worden
de touwtrekwedstrijden ook weer ge-
houden. De nieuwe regels van de orga-

nisatoren lezende, zal het evenement slechts
aan waarde kunnen winnen wanneer alleen
amateurploegen deelnemen. Immers vorig
jaar werd het soms een wat ongelijke strijd
tussen de teams, het ene achttal stond op
blote voeten in het hete zand, terwijl de meer
'professionele' jongens voorzien waren van
stevige rijglaarzen, zo'n strijd viel bij voor-
baat al uit m het voordeel van de geretou-
neerde trekkers.

Momenteel is het nog vrij rustig bij de
inschrijvingen, toch willen de organisatoren
wel weten waar ze aan toe zijn en verzoeken
met klem er rekening mee te houden dat de
sluitingsdatum van de inschrijving is be-
paald op dinsdag 5 augustus. Aanmeldingen
kunnen telefonisch geschieden bij Filmer's
(tel: 02507-17580), Hans Hekkers (tel: 16157),

Johan van der Veen (tel: 16496) en René
Kamperman (tel: 13115). De kosten per team
bedragen f. 20,- dus dat kan geen bezwaar
zijn, omdat een team behoort te bestaan uit
acht man. Nog niet bekend is of Theo Hilbers
weer als opperstalmeester het woord zal voe-
ren, het is hem echter wel toevertrouwd, dus
daar wordt dan ook op gerekend.

Een ander evenement dat eveneens ieder
jaar veel bezoekers trekt is de Miss Beacli
Verkiezing. Leen Brand heeft op alles gere-
kend, want bij slecht weer zullen de verkie-
zingen m een grote tent worden gehouden.
Behalve de mooie meisjes zijn er nog tal van
andere activiteiten, want Beach-In verzorgt
een modeshow terwijl de muziek m de ver-
trouwde handen is van de Revival Jazz
Band. Er zijn fraaie prijzen te verdienen voor
de fraaiste meisjes, als eerste prijs wordt een
reisje naar de Canansche Eilanden beloofd.
Hier is de spreker Ralph Inbar, nog niet
bekend is hoeveel mooie meisjes er hebben
ingeschreven, maar het kan nog steeds, na-
melijk bij het VVV-kantoor, tel: 17949,
Strandpaviljoen Gammon Club, tel: 14276 en
natuurlijk bij Riche, tel 12553.

BIJZONDER BLIJ zijn de strandpach-
ters overigens dat afgelopen zaterdag
tijden.s de Kns-Kras-Kwiz van Sky er

zich op het strand geen calamiteiten hebben
voorgedaan waarbij een brandweer of een
ambulance nodig zouden zijn geweest, want
de eerste zes tenten zouden niet bereikbaar
geweest zijn Op de Rotonde wa.s er geen
doorkomen aan "Een zaak die ons wel eens
zorgen baart. Het i.s nofj maar de vraag of
hulpverleners ons via de Zuid bij de Water-
sportvereniging of de Noord kunnen berei-
ken. Wanneer het hoogwater is bijvoorbeeld
dan zie ik de zaak donker in Overigens komt
het herhaaldelijk voor dat er geparkeerd
wordt voor de toegang van de Rotonde Met
een pot verf zou daar eens ümcleh:k aangege-
ven moeten worden dat parkeren daar abso-
luut verboden is. Direct behoort dan de
sleepdienst in actie te komen wanneer dit
toch gebeurt Het is .schering en inslag datje
op drukke dagen je eigen tent niet kunt be-
reiken. Vorig jaar was het voor de
KNZHRM-ploeg onmogelijk om na een oefe-
nmg met de reddingsboot terug te keren Die
jongens hebben toen een half uur moeten
wachten, voordat de slrepdienst de foutpar-

• Zo vaak heeft Henk Nooijen klaar gestaan om deel te nemen aan de parachutesprong,
en iedere keer werd het wegens de weersomstandigheden afgelast. Toen het wel
doorging was hij er niet bij, "of de duvel er mee speelt" zegt de teleurgestelde
strandpachter. FOTO'S: BERLOTT

Het strandzaalvoetbaltoernooi, ja hoe
staat het daarmee. Voorlopig heerst hier alle
rust. Het mooie weer van juni heeft organi-
sator Jan Paap niet de tijd gegund er iets aan
te doen. "Kijk ik wil het nog best een jaar
organiseren, maar er komt zoveel voor kij-
ken. Ik dacht eerst dat er toch niet veel be-
langstelhng voor zou bestaan, maar dat
blijkt mee te vallen. Maar je moet een zaal
bespreken, scheidsrechters te pakken zien te
krijgen, geld innen en ik weet niet wat alle-
maal. Als het een paar dagen slecht weer is,
zou ik eraan kunnen beginnen, maar ik heb
daarbij wel hulp nodig. Als er mensen zijn die
een deel van de organisatie willen overne-
men, dan graag. Dat hoor ik dan wel van ze,
ze weten my te vinden". Van enthousiaste
zaalvoetballers, coaches en trainers wordt
enige hulp verwacht bij strandtent 'De
Wurf', er ligt papier en potlood klaar voor
het noteren van de hulpverleners. Dus bij-
voorbeeld: "Hup Bert met die luie botten uit
het warme zand, en help eens organiseren".

keerder had weggesleept. Toen viel dat wel
mee, maar veronderstel nu eens dat ze had-
den moeten uitrukken? Dan telt iedere se-
conde en kun je het toch niet maken dat je
door een foutparkeerder, misschien wel een
Casinobezoeker, geen hulp kunt verlenen.
Een zeer streng optreden van de politie op
dat plaatsje, wat voor ons van levensbelang
kan zijn, zou niet misstaan", zegt een be-
stuurslid van de Strandpachtersverenigmg.

OVER VEERTIEN DAGEN zijn wij er
weer, met een uitgebreid verslag van
alle strandactiviteiten. Tussen twee

haakjes. Komen er nog deelnemers aan de
Horecarace vanaf het strand'?9 Dit gebeu-
ren vindt plaats op 14 augustus, een donder-
dag dus. Ga vast inschrijven want de kelners
van het strand moeten deze zomer bijzonder
goed getraind zijn in een snelle en goede
service, terwijl het ludieke element in deze
wedstrijd voor hen een extra uitdaging moet
zijn.

Zandvoorters op zevende plaats

Te harde wind spelbreker
Zandvoort Dart Trophee

ZANDVOORT - Met een harde
wind die in de loop van de dag tot
bijna kracht zes toenam, werden
zondag de laatste wedstrijden om
de Zandvoort Dart-Trophee ge-
zeild. Waren het in de ochtendra-
ce vier teams die de strijd staakten
vóór zij de finish hadden bereikt,
's middags verschenen acht van
de vijftien bemanningen niet eens
meer aan de start. De zeven door-
zetters, waaronder de enige verte-
genwoordiger van de Zandvoortse
Watersport Vereniging, het team
Elhorst/Van Deutekom, hadden
het zwaar. Maar zij vochten door,
ofschoon de uitslag al bijna bij
voorbaat vaststond. De ervaring
heef geleerd dat de Amsterdamse
catamaran-zeilers Pruim en
Broek bij zwaar weer oppermach-
tig zijn.

Het aantal inschrijvingen voor de

wedstrijd bleef ver beneden de ver-
wachtingen. Slechts vijftien teams,
waaronder een uit Duitsland, hadden
zich bij de organisatoren, de Zand-
voortse Watersport Vereniging en de
Nederlandse Dart Klasse Organisatie,
aangemeld. Waarschijnlijk is het aan-
bod van wedstrijden waaraan Dart-
zeilers kunnen meedoen te groot, om
hen voor alle toernooien te interesse-
ren. Een aantal teams zal zich nu ook
in alle rust voorbereiden op de Europe-
se kampioenschappen, die in de week
van twee tot negen augustus in Kat-
wijk gehouden worden.

Of dit ook voor de Zandvoortse Dart-
zeilers geldt, is nog de vraag. Van de
zes Darts die de plaatselijke vereni-
ging telt deed er slechts één mee. Het
was de jonge Hester van Deutekom,
die, na een stuurman gevonden te
hebben, de catamaran van haar vader
in de strijd bracht. Met elke wedstrijd
van het toernooi raakten zij en Mar-
tijn Elhorst, eigenlijk een Prindlezei-
ler, steeds beter op elkaar ingespeeld,

wat duidelijk te merken was aan de
resultaten. Werden zij zaterdagoch-
tend nog tiende, 's middags kwamen
zij al als zevende met hun catamaran
door de finish. Ook de zondagochtend
bracht een verbetering van hun resul-
taten. De twee eindigden als zesde.
Ondanks het zware weer was deze
lichte bemanning 's middags op z'n
best. In het sterke veld van gerenom-
meerde teams leverden Hester en Mar-
tijn een geweldige prestatie door als
derde de finishlijn te passeren, wat
hen uiteindelijk op de zevende plaats
in het algemeen klassement bracht.

Ook Kok Pruim en Marjan Broek
kwamen zondag pas goed op dreef. In
de allereerste wedstrijd op zaterdag
moesten zij zelfs „genoegen nemen"
met een vijfde plaats. Hier waren het
De Lange en Oud uit Amstelveen die
met de eer gingen strijken. Maar in de
tweede race herstelden Pruim en
Broek zich danig en kwamen als twee-
de binnen. De familie Wibaux was hen
net te snel af geweest.

Zondag waren de weersomstandig-
heden ideaal voor het Amsterdamse
duo. Ofschoon zij 's middags bij het
ronden van de laatste boei nog m de
derde positie lagen, finishten Pruim
en Broek in beide wedstrijden als eer-
ste. Dit bracht hen direct aan de top in
het eindklassement. Beiden kregen
van de voorzitter van de Dart klasse-
organisatie Floor Sanders de - ruim
een halve meter hoge - wisselbekers
uitgereikt.

Als tweede in de emdrangschikking
plaatste zich het team Dorel/Van
Wijk uit Haarlem. Het team De Lan-
ge/Oud, dat op zondagochtend nog
vóór de start door een andere deelne-
mer uit de wedstrijd werd gevaren,
werd uiteindelijk dankzij de overige
resultaten derde m het eindklasse-
ment. De prijs voor de grootste verbe-
tering van de persoonlijke handicap
ging naar Reinout Bicker. Voor de ko-
mende Europese Kampioenschappen
in de Dart-klasse hebben zich al meer
dan honderdveertig teams aangemeld,
waarvan ruim honderd uit het bui ten-
land. De sterkste teams van Europa
zullen in Katwijk aan de start ver-
schijnen: waardoor het een zeer span-
nend spektakel belooft te worden.

De kampioenschappen vallen sa-
men met het tienjarig bestaan van de
Dart-klasse. In Nederland is het aan-
tal van deze catamarans in deze perio-
de uitgegroeid tot zeshonderd. Het
unieke van de Darts is dat zij een
eenheidsklasse vormen, wat inhoudt
dat men - om wedstrijd te kunnen va-
ren - niets aan deze schepen mag ver-
anderen of toevoegen. Hierdoor blij-
ven de kosten voor de wedstrijdzeiler
in feite beperkt tot de aanschaf. Het
materiaal kan dus geen rol spelen bij
wedstrijden. Het resultaat hangt
daardoor zuiver af van de stuurmans-
kunst en de samenwerking tussen de
bemanningsleden. Mocht de fokke-
maat onverhoopt verhinderd zijn, dan
mag de stuurman ook alleen meeva-
ren. Maar dan moet hij wel zijn fok
aan de kant laten.

Johan Driehuizen
snel in Workum

WORKUM - Zondag vond de laatste
surfwedstrijd op binnenwater plaats
in het kader van de Holland Surf Pool
in Workum. Deze wedstrijd trok veel
publiek doch er was te weinig wind om
het gehele programma af te werken.
Daarom een demonstratie slalom en
een wedstrijd over 50 kilometer.

Met windkracht vier moest een af-
stand van 50 kilometer worden afge-
werkt en zo'n honderd deelnemers gin-
gen van start. Binnen twee uur was de
strijd voorbij en het was Johan Drie-
huizen die met grote voorsprong de
strijd wist te winnen. Op vier minuten
werd hij gevolgd door Mark Toms en
op verdere afstand door Eric Jaspers.
Het was een goede training voor de
wedstrijden om het wereldkampioen-
schap en het was duidelijk dat de vorm
van Johan Driehuizen groeiende is.

Races bepalen strijd
om Nederlandse titels

ZANDVOORT - De negentien-
jarige Brit, Mark Blundell beves-
tigde afgelopen zondag zijn faam
als een van de meest belovende
jonge rijders van deze tijd. Zijn
overwinning in de Formule Ford
2000-klasse was zijn derde in de
serie races voor het Europees
kampioenschap. Na vier van de
acht wedstrijden leidt Blundell de
titelstrijd. De Nederlanders Allard
Kalff, die pas als zesde binnen-
kwam, en Geerlof Stam, die als
tweede finishte bij de produktie-
toerwagens groep N, veroverden
beiden door deze plaatsen de Ne-
derlandse titel in hun klasse. 1000
cc-motorrijder Herman van Duf-
felen uit Heemstede wachtte aan
het eind vanjzijn race een onaan-
gename verrassing.

Reeds in de tweede ronde van de
Formule Ford 2000-race pakte Blun-
dell de koppositie en liet deze in het
verdere verloop van de strijd niet meer
los. De Belg Gachot, in tweede positie,
werd zonder probleem op afstand gere-
den, tot het moment echter dat de re-
gen in grotere hoeveelheden naar be-
neden kwam. Gachot kwam wat beter
weg op het natte wegdek dan Blundell,
maar had te weinig tijd om het de Brit
nog lastig te kunnen maken. Met zijn
zesde plaats was Allard Kalff de beste
Nederlander in deze klasse. Door de
resultaten van zijn vorige races kan de
Nederlandse titel hem niet meer ont-
gaan.

Bij de produktie toerwagens tot
2000-turbo profiteerden John Postma
en Geerlof Stam, beiden in Renault 5
GT-Turbo, van de capriolen van de
overige kanshebbers. Zij kwamen res-
pectievelyk als eerste en tweede over
de finish, daarbij onder andere titel-
kandidaat Arie Ruitenbeek achter
zich latend. Het betekende voor Stam
zijn nationale titel.

Bij de klasse tot 3000-turbo lukte het
Jeroen Hin orn net voor Arie Ruiten-
beek binnen te komen, waardoor beide
rijders nu op negentig punten staan.
De laatste race, 21 september op Zand-
voort, moet wel spannend worden om-
dat dat de laatste kans is voor Hin en
Ruitenbeek om het eremetaal te ver-
overen. In de klasse tot 2000 cc ging de
overwinning naar Mathieu van Ber-
kel, bij de groep tot 0000 cc naar Hans
Hugenholtz.

Motorcoureur Herman van Duffe-
len kreeg na zijn glansrijke overwin-
ning in de 1000 cc-klasse van de wed-
strrjdleiding een strafminuut toebe-
deeld. Hij zou te vroeg gestart zijn, een
waarneming die door menigeen aan-
gevochten werd. De acht seconden
voorsprong die van Duffelen bij zijn
finish op de nummer twee, Fred de

flinke voorsprong had opgebouwd in
de race naar de Nederlandse titel, mist
door zijn tweede plaats belangrijke
punten. Deze had hij hard nodig, om-
dat hij tijdens de volgende race op
Zandvoort, op Maleisi verblijft, waar
hy een lange-afstandsrace moet rij-
den.

Bij de 125 cc-klasse won Hans Spaan
allebei de wedstrijden, bij de 500 cc
deed Hennie Boerman hetzelfde en
ook Arie Verstoep behaalde twee over-
winningen, in dit geval bvj de 750 cc.

ZHC 2 damesteam
wint overtuigend

ZANDVOORT - Vastberaden
om koploper TYBB bij te houden
of zelfs in te halen, heeft het Zand-
voortse dames-sof tbalteam ZHC-2
weer eens flink uitgehaald. Vorige
week woensdag kwam in Lisse
Flags-3 aan de beurt. Dit team,
dat veel lager op de competitie-
ranglijst staat dan het als tweede
geplaatste ZHC, moest al snel in
de Zandvoortse softbalploeg zijn
meerdere erkennen.

Ondanks het niveauverschil tussen
beide ploegen, ging de strijd aanvan-
kelijk gelijk op. Een tegenvaller voor
de ZHC dames, die normaal gesproken
in staat worden geacht makkelijk van
deze tegenstander te winnen. De ver-
andenng in het spelverloop moest van
de ploeg uit Lisse komen. Na de eerste
innings verloor het veld van Flags de
concentratie en maakte daardoor
steeds meer fouten. Dit in tegenstel-
ling tot de veldspeelsters uit Zand-
voort die als vanouds goed werk deden.
Al weken vertoont het spel van het
ZHC-2 veld een zeer stabiel beeld.

Doordat Flags weigerde Zandvoort-
se fouten af te straffen, kon ZHC een
flinke voorsprong opbouwen. Mede
dankzij het toch wel redelijke 'slag-
werk' liep de uitspelende ploeg steeds
verder weg van Flags, dat m de laatste
innings geen enkele kans meer kreeg
om te scoren. De eindstand werd zo
bepaald op 5-18 in het voordeel van de
ZHC-2 dames.

Een belangrijke uitslag, omdat hier-
door met nog vier wedstrijden in deze
competitie te spelen, TYBB binnen
bereik blijft. 15 augustus vindt de di-
recte confrontatie met deze ploeg uit
Schalkwijk plaats.

Solexrace wordt
op 9 augustus
gehouden

ZANDVOORT - De traditionele 'so-
lexrace' wordt dit jaar gehouden op
zaterdag 9 augustus Het wordt de ne-
gende race van de knotsgekke vehikels
die al knetterend en spetterend het
bekende parcours zullen afleggen.

Deze happening begint om 13.00 uur
op het Raadhuisplem waar de door de
deelnemers ontworpen bouwsels voor
het publiek te bezichtigen zijn. Om
20.00 uur vindt de start van de race
plaats, een race die geen race is, want
een wekker bepaald uiteindelijk de
winnaar. Wanneer deze afloopt en je
passeert de finishlijn, ben je automa-
tisch nummer één. Wel worden de
schoonheidsprijzen door een deskun-
dige jury uitgereikt, er zijn dus ver-
schillende prijzen te verdienen die
door de Zandvoortse middenstand be-
schikbaar znn gesteld

Voor de race hebben zich al meer-
dan vijftig deelnemers gemeld die uit'
het hele land afkomstig zijn. Speaker
dit jaar is Ton Lachterop die op ver-
schillende wielerronden de nodige ec-'
vanng heeft opgedaan.

Winst voor Ajax
ZANDVOORT - Het was al

weer jaren geleden dat het zo druk
en gezellig was rond de voetbalvel-
den van Zandvoortmeeuwen.
Daar stond de naam van Ajax wel
garant voor en zo'n 3000 toeschou-
wers waren aanwezig om de oefen-
partij tussen de Amsterdammers
en het Japanse Mazda te bekijken.
Op de prachtige grasmat bleek
Ajax duidelijk te sterk voor Mazda
en kon het grote overwicht slechts
uitdrukken in twee treffers, 2-0.

Goed waarneembaar was dat Ajax
nog volop met de voorbereiding op de
nieuwe kompetitie bezig is. De spelers
van coach Cruijlf trainen keihard
overdag en spelen dan 's avonds een
oefenparty. Soms waren er aardige
combinaties te zien doch het tempo
was te laag. In de eerste helft waren er
goede mogelykheden voor Aja.x. maar
zonder de op de bank zittende Euro-
pees topscorer Marco van Basten, kon
de juiste richting niet gevonden wor-
den. Alleen Bosman scoorde halvenve-
ge de eerste helft de opemngstreffer.

In de tweede helft geen groots maar
wel een oppermachtig Ajax dat de
stand verdubbelde door een doelpunt
van Van 't Schip

ADVERTENTIE

RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie nischoor *
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Drogisterij-Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-

ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HALTESTRAAT 1

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

Ik vond wat ik zocht de Grote Krocht

GEVR.

voor Snackbar en
parkeerterrein.

Tel.
02507-14301.

Voor z.s.m. gevraagd

Nette

Is schilderen of tekenen
uw hobby?

Dan zijn wij het juiste adres voor al uw schilder- en
tekenbenodigdheden.

Wij hebben voor u een groot assortiment

produkten.

BOEKEN - SIGAREN - SIGARETTEN
en nog veel meer

• BOEKEN • TIJDSCHRIFTEN • STRIPBOEKEN
• KANTOORARTIKELEN • ROOKWAREN

• STAATSLOTEN • TOTO/LOTTO

BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL

DE KROCHT
GROTE KROCHT 17 - 2042 LT ZANDVOORT

Voor een groot
assortiment niet lang

gezocht ga naar ERICA op
de Grote Krocht

;,, Erica *
Grote Krocht 24 - Zandvoort

Bi] gebleken
geschiktheid event.
jaarbetrekking. Goed
loon.

Voor nadere inl.

Rest. Delicia,
Kerkstraat 16,
tel. 12270.

FOTO QUEUE
Compleet

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 1,

Zandvoort

AUG. v. d. MIJ E
Mansstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

UT
AUG. v.d. MIJE

Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1511

Aardbeigebak
Nergens lekkerder
dan bij

R. v. d. 1ERFF
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM: ZANDVOORT:
(C. Koper)

023-255021 02507-18225

Fes. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber • Benraad gashaarden

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 25 18

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN. m m

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

GROTE KROCHT 28
ZANDVOORT

TEL. 02507-15734

De specialist
in a/uw

bloemwerken

Met nog meer
plezier in het

leven, dan naar
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

V Tel. 1 20 60

Instituut de Korte
WIM VAK DER STRATEN, DIRECTEUR
aangesloten bij de VAKOS en de NVvV

een vertrouwd adres voor de opleiding

schoonheidsspecialist(e)
(Opleiding voor erkende STIVAS-diploma's)

pedicure - manicure
visagiste - sportmassage
Aanvang nieuwe cursussen in

aug.-sept. a.s.

Vraag gratis studiegids, tel. 020-233994, Nic.
Witsenstraat 5, 1017 ZE Amsterdam-C.

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

^£7 KOOP VERSER

PlLb .̂,̂  SLAGERI
G. ZVU

*
b™^ «Egff •** <^Q -̂

\ \ **A
T.J\ Haltestraat
ü %J Tel. 12175

bij VAKMAN

IJ
INKELS
30 - Zandvoort

Schouderkarbonade ^ KÜO 9?5

Thupinger braadworst soo gr. 5?°

Verse
Sasliks

3 stuks

495

Slagers-
Schouder-

ham
150 gr.

255

Meloen-
salade
150 gr.

255

interessante inboedelveiling
op woensdag 30 juli 's morgens 9.30 uur

in Veilinggebouw

De Witte Zwaan
Gasthuisplein

t.o.v. de Deurwaarder H. Terhoeven

Geveild zal worden: divers meubilair, veel leuk kleingoed enz. enz.
Kijkdagen: zondag 27 en maandag 28 juli van 10.00-17.00 uur.
Inl. tel. 12164

U kunt nog dagelijks
goederen inzenden. Veilingdirectie

Fa. Waterdrinker

Onze zomercollectie

RUIMEN WIJ OP
met hoge kortingen

en heel veel

HALVE PRIJZEN
motie mei.

Grote Krocht 19,
Zandvoort

Te koop:
zeer excl. wit zijden

Els Hillenius
trouwjurk

maat 38.

tel. 023-252560.

Je mocht willen

dat je zo'n
auto-rijschool

had.

Phil Waaning

Kostverlorenstraat 70

Tel. 12071

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-1 61 23

ROB JANSSEN
ZANDVOORT

Kochstraat 10 (nieuw Noord) Tel. 15966
Reparatie en onderhoud van alle merken auto's
Electronische rollentestbank voor het opzoeken

van elke motorstoring.

Specialist in ALFA ROMEO

Hondenkapsalon
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Molenaar

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 14090/14764 (vraag demonstratie)

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 23 27

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

SCHOLIERE
gevraagd

voor de kamers, de
afwas enz.

Uren en beloning
n.o.t.k.

Tel.
02507-12245.

DE BINNENMARKT
RUIM UW ZOLDER OP EN HUUR

EEN STAND VOOR ÉÉN OF
MEERDERE DAGEN

Ingang: Gasthuisplein 5 - Kosterstraat 5

DAGELIJKS GEOPEND VAN 10 TOT 22 UUR
INLICHTINGEN IN HET GEBOUW VAN DE BINNENMARKT

TEL 13713
Onder auspiciën van O.V.Z.

ij P. van Kleeft
weg 1, Zandvoort.

Tel. 17093
Bemesting POKON, WOLF,
ASF en GARDENA
Kamerplanten,
gereedschappen,
tuinartikelen, vaste
planten in pot

Publicatie aangeboden door dit Dlad in samenwerKlng met de stichting Ideële Reclame

De weg waarlangs ons voed-
sel gaat bestaat uit een groot aan-
tal onderdelen

Zoals sloKdarm. maag. lever,
galwegen. alvleesklier, dunne en
dikke darm Bij elkaar ons spljs-
verterlngsstelsel

Als Je nu gezond bent. heb |e
niet veel redenen om je daarover
zorgen te maken

Maar toch komt 20% van alle
ziektegevallen door 'een ongeluk
op die weg in ons lijf Door oor-
zaken die je misschien niet zou
verwachten

Voor al die mensen aie met
zo n ziekte te maken (Kunnen)
krijgen Is De Nederlandse Lever
Darm Stichting aktief

Met veel belangrijk onder-
zoek Met opvang en begeleiding
van patiënten En met informatie

Ook voor gezonde mensen
Omdatvoorkomen nog altijd beter
dan genezen is

Vandaar de gratis brochure
'Veel Ongelukken gebeuren op
een Weg in ons Lijf' Vraag hem
even aan per briefkaart bij Post-
bus 25. 3620 AA Breukelen Wel
graag 2 gulden extra aan postze-
gels voor verzending bijplakken

De Nederlandse Lever Darm
i Stichting helpt graag verder..

iedereen leest
de krant
altijd en overal.
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Trekkershutten in trek

Ideaal onderdak voor de
niet zo sportieve kampeerder

ZANDVOORT - Camping De
Branding aan de Boulevard Bar-
naart is enkele maanden geleden
verrijkt met drie trekkershutten.
Het zijn grappige kleine huisjes,
elk voor vier personen, en zij vor-
men een ideaal onderkomen voor
natuurliefhebbers die te voet of
per fiets van de ene vakantiebe-
stemming naar de andere willen
trekken en daarbij zo weinig mo-
gelijk bagage meenemen. Een ka-
mer met daarin twee stapelbed-
den, een tafel met vier stoelen, een
stopcontact en een tweepits gas-
komfoortje, buiten een kleine ver-
anda: de trekkershut, een soort
mini-chalet, het alternatief voor
diegenen die niet in een pension
willen zitten, maar er ook niet van
houden om een tent mee te slepen.

Volgens beheerder Hans Vestering
waren de hutten op de dag dat zij klaar
waren, 's avonds al bezet. Sindsdien
wordt er zeer vaak en eigenlijk steeds
meer, naarmate het seizoen vordert,
gebruik van gemaakt. Voor het hoog-
seizoen zijn de huisjes al sinds weken
volgeboekt. Maar het zijn niet alleen
mensen die een loop- of fietsvakantie
houden, die er gebruik van maken.
Ook vakantiegangers die per auto, op
de motor of met het openbaar vervoer
komen, hebben graag een dak boven
hun hoofd zonder eerst een tent op te
moeten zetten.

Dat deze onderkomens speciaal voor
de rondtrekkende vakantieganger zijn
gebouwd, blijkt onder andere uit het
feit, dat ze in principe hooguit drie
dagen achter elkaar aan dezelfde per-
sonen worden verhuurd. Dan moeten
ze weer vrij komen voor de volgende
gasten die onderweg zijn.

Daarnaast zijn de hutten, waarvan
er al enkele honderden in Nederland,
waaronder enkele tientallen in Noord-
Holland geplaatst zijn, zo gelegen, dat
de tussenafstanden ongeveer twintig
tot veertig kilometer bedragen. Van-
uit Zandvoort kan men bijvoorbeeld
naar Aalsmeer gaan, of naar Velsen-
Zuid en van daar uit naar Wijk aan
Zee. Goed te overbruggen afstanden
dus voor een fietser of de geoefende
wandelaar.

Het is bovendien erg handig dat men
er door één telefoontje achter kan ko-
men of de huisjes langs de geplande
route, op de gewenste dagen nog vrij
zijn. Deze service verleent het Natio-
naal Beserverings Centrum in Leid-
schendam, dat continu bijhoudt welke
hutten al verhuurd zijn. Ook kan men
via dit centrum de huisjes voor de ei-
gen trektocht bespreken.

De prijs voor een overnachting in de
trekkershut is zo laag mogelijk gehou-
den. Of men er alleen in slaapt of met
vier personen, men betaalt / 40,- per
nacht per huisje. De prijs is overal in
Nederland gelijk, evenals de inventa-
ris. Daardoor weet de huurder precies
wat hij ter plekke aan zal treffen.

De hutten op gemeentecamping De
Branding zijn het resultaat van de in-
spanningen van het gemeentebestuur
Zandvoort die daarmee reageerde op
een initiatief van de Stichting Trek-
kershutten Neder land. Zandvoort wist
de benodigde subsidie bij Provinciale
Staten los te krijgen, waardoor ook
Zandvoort in de trekkersroute opge-
nomen kon worden. De plaatselijke
VVV sprong hier direct op in door deze
onderkomens op te nemen in een f iets-
arrangement.

Hans Vestering vindt dat de hutten
voorzien in een grote behoefte. Dat

blijkt volgens hem vooral uit de opti-
male bezetting van de afgelopen we-
ken. In september of oktober wordt in
een vergadering met de Stichting en
de exploitanten bekeken of er nog
meer geplaatst moeten worden. Dat is
wel waarschijnlijk, de trekkershutten
zijn in korte tijd razend populair ge-
worden.

•Best tevreden
Maandag kampeerde het echtpaar

Vermeer uit Rijswijk in één van de
hutten op De Branding. Zandvoort is
de eerste halte op hun fietstocht door
Noord-Holland. „Vandaag blijven wij
maar binnen, want vanmiddag is het
gaan regenen," zegt de heer Vermeer.
Zijn vrouw die op bed lag te lezen,
komt langzaam overeind. „Je zit hier
in ieder geval droog, en je hoeft ook
niet bang te zijn datje tent wegwaait,"
merkt ze tevreden op.

Al maanden van te voren hebben zij
de hut besproken. Vermeer vertelt: „Ik
heb aan de Centrale in Leidschendam
doorgegeven welke route wij wilden
fietsen, plus de data. Zij hebben verder
alles voor ons geregeld, wel gemakke-
Irjk hoor. Wij doen dit wel vaker. Een
tijd geleden hebben wij lopen zoeken
naar een camping waar zo'n trekkers-
hut moest staan. Die was niet te vin-
den. Later bleek het de naam te zijn
van een hotel. Daarachter stond het
huisje opgesteld."

Het echtpaar blijft twee dagen in
Zandvoort. Woensdag gaat het rich-
ting Wijk aan Zee waar de volgende
hut al op hun staat te wachten. „Maar
de laatste dagen gaan we wel in noetel-
letjes," aldus mevrouw, „want eigen-
lijk zijn wij helemaal geen kampeer-
ders."

Diamanten
echtpaar
kent geen
aarzeling

• Tussen 1926 en 1986 liggen zestig
jaar, zestig jaar die het echtpaar Lon-
gayroux voor geen diamant had willen
missen.

FOTOBERLOTT

Opnieuw trouwen met elkaar?
Wij zouden het zó weer doen

ZANDVOORT - Na zestig jaar
huwelijk zijn Jean Pierre Longay-
roux en Jeanne Proost het roe-
rend met elkaar eens. "Da's geen
punt, dat zouden wij direct weer
doen", zegt de bruid (81) resoluut.
Als er niet direct een bevestiging
van haar man komt, kijkt ze hem
wat aarzelend aan, "Ja toch?",
maar wanneer ze zijn plagerige
ogen ziet en zijn verholen lachje,
zegt ze zeer gedecideerd: "Ja beken
het maar, want wat had je anders
gewild?". Jean Pierre (83) lacht nu
voluit en zegt: "Ja ik weet dat
haast wel zeker. Wij waren voor
elkaar bestemd, en ja daar doe je
niets aan".

Dat 'voor elkaar bestemd zrjn' begon
dan allemaal zo'n dikke zestig jaar ge-
leden in Scheveningen. Daar in het
vroege voorjaar van 1924 ontmoetten
Jean en Jeanne elkaar voor het eerst.
Uiteraard Scheveningen, want beiden
woonden in Den Haag, en als het mooi
weer is dan gaat de Hagenaar naar De
Pier, dat is zo in 1986 en dat was zo in
de twintiger jaren. "Met de open tram
in de zomermaanden, lijn 9", knikt me-
vrouw, die vertelt dat zij na een verlo-
ving van twee jaar op 22 juli 1926
trouwden. "Het was prachtig zomer-
weer. Ik had een witte bruidsjapon
aan die door onze costumiere was ge1-
maakt. Wij gingen in Amsterdam wo-
nen, want mijn man werkte bij Hoying

Jean Pierre was de oudste zoon van
de zakenman Longayroux die er mets
voor voelde in het bedrijf van zijn va-
der te werken. "Mijn grootvader, een
Fransman, was in Rotterdam destijds
een parapluzaak begonnen. Mijn va-
der zette het bedrijf voort in Den
Haag. Nu werden paraplu's vroeger
met de hand gemaakt. Vanaf mijn

achtste jaar moest ik mee helpen. Pa-
raplu's repareren en toen ik van
school afkwam werd van mij verwacht
dat ik in de zaak zou komen. Om het
vriendelijk te zeggen, het botste tussen
mijn vader en mij. De paraplu's vlogen
zogezegd heen en weer. Nu hadden wij
een buurman die wij 'oom' Hoying
noemde, die had ook een zaak in de
Spuistraat. Elk vrij moment was ik
daar als kind te vinden. Onder die
zaak waren grote kelders waar het
porcelein en kristal werd uitgepakt. Je
kon daar heerlijk spelen als kind. Toen
het bij mijn vader niet ging ben ik dus
aan de overkant begonnen als volon-
tair. Zo ben ik opgeklommen. Op het
moment dat wij verkering kregen was
ik net overgeplaatst naar Amsterdam.
Maar daar wist ik wel wat op. Ik had
een piepklein kamertje in Amsterdam,
en daar sliep ik alleen maar. Ik had
ook een weekkaart voor de trein. Zodra
de zaak dicht ging holde ik naar het
station en nam de trein naar Den
Haag. Holde naar mijn moeder waar
ik de avondmaaltijd gebruikte en ging .
dan door naar Jeanne. Ik wist precies
hoe laat de laatste trein vanaf Hol-

lands Spoor naar Amsterdam vertrok
en rennend kon ik die dan net halen.
Ik heb ik in dat kamertje dichtbij de
Westertoren alleen maar geslapen,
want nu ik eraan terug denk weet ik
wel zeker dat ik onze verlovingstijd
hollend heb doorgebracht" vertelt
Jean Pierre.

In Zandvoort wonen ze nu al sinds
1940. Daarvoor werden de zomerva-
kanties al in Zandvoort doorgebracht
in verband met de gezondheid van het
jongste kind. "Wij zagen toen op het
Raadhuisplein een winkel leeg staan
en na lang aarzelen en veel gesprek-
ken konden wij hier onze Hoying zaak
openen. Dat was precies een week
voordat de oorlog uitbrak, op 4 mei
1940. Dat was wel een klap hoor, wij
dachten, nu wij kunnen meteen wel
sluiten, dat moest in 1942. Wij behoor-
den tot de laatste groep die werd geè-
vacueerd. Via Amsterdam kwamen
wij in Heemstede terecht. Direct na de
oorlog konden wij gelukkig weer terug
naar Zandvoort tezamen met de kin-
deren (dne), wij behoorden tot de men-
sen die alleen materieel verlies hadden

gekend. Dat is iets om dankbaar voor
te zijn", zegt mevrouw.

Tot 1971 heeft het echtpaar Longay-
roux de zaak op het Raadhuisplein
gedreven. "Toen was het welletjes. Wij
hadden het zo voor elkaar dat wij di-
rect na de sluiting voor zes maanden
naar onze oudste zoon in Melbourne
gingen. Die was inmiddels getrouwd
en geëmigreerd en wij wilden wel eens
zien hoe onze nazaten liet maakten.
Wij hebben een geweldige tijd gehad in
Australië en onze vier kleinkinderen
goed leren kennen. Wij hebben in to-
taal twaalf kleinkinderen en tien ach-
terkleinkinderen". Overigens hapert
mevrouw niet wanneer ze haar klein-
en achterkleinkinderen volgens leef-
tijd opnoemt.

Sinds de terugkomst uit Australië
woont het echtpaar Longayroux in de
Zandvoortse Marisstraat waar beiden
genoeg ruimte hebben voor de hobbies.
Vooral Jean Pierre houdt van knutse-
len, en maakt fraaie werkstukken, het
liefst van hout. Hiervoor heeft hij een
eindeloze fantasie, en trots vertelt hij
dat hij heeft meegewerkt aan een ten-
toonstelling enkele maanden geleden.

Dinsdag 22 juli 1986 is de zestigste
trouwdag van het echtpaar Longay-
roux met glans gevierd. Dit gebeurde
in 'Queenie' in de Kerkstraat met een
receptie en een gezellig familiefeestje
waarbij in ieder geval de kinderen,
veel klein- en ook enkele achterklein-
kinderen aanwezig waren.

Lustrum
gave vertolkinge

ZANDVOORT - Voor het vijfde
achtereenvolgende jaar organi-
seert de 'Vriendenkring Rondom
het Orgel' een serie orgelbespelin-
gen in de Hervormde Kerk, waar-
van het eerste op maandag 21 juli
plaatsvond. Willem Hendrik

WEEKENDDIENSTEN
- Weekend: 26 - 27 juli
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
in verband met vakantie Bart van
Bergen, t/m 10 augustus: Adé Scipio
Blüme.

HUISARTSENPRAKTIJK G J.J. Mol
/ P.C.F. Paardekopen
Voor dienstdoende arts: tel
15600/15091.

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel,
12499.

'TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen.tel: 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
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POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp te). 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

FLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

KERKDIENSTEN

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
Geen diensten in de periode 6 juli/ 3
augustus.

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met orgel
en samenzang
Celebrant: P. Meijer, "De kracht van
het gebed'
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 10.30 uur: Morgendienst, ds.
C.Holleman

19.00 uur: Avonddienst, ds. C.Holle-
man
Woensdag: 20.00 uur: Brjbeloverden-
king/bidstond.

NED.CHRISTELIJKE
SCHAPSBOND

GEMEEN-

Geen dienst gedurende de zomer-
rnaanden.

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE STAND

Periode 15 - 21 juli 1986
Ondertrouwd
Beuks Jacob Cornelis en Melief, Don-
na Carolina Maria

Gehuwd
Lekeu, Jean Prancois Juliën Mathieu
en Pols, Barbara Johanna
Van der Klauw Cornelis en Jühlen,
Monika

Overleden
Van der Meulen, Quirinus oud 78 jaar
Drommel, Klaas oud 90 jaar
De Bruin, Johan oud 59 jaar
Van Setten geb. Van Herwaarden,
Maria Catharina oud 72 jaar

Afscheidsreceptie
ZANDVOORT - Op donderdag 31

juli zal voor twee werknemers van de
Dienst Publieke Werken een receptie
worden gegeven in het Gemeen-
schapshuis aan de Louis Davids-
straat.

De heer A.Loos, medewerker van de
Plantsoendienst is vijfentwintig jaar
in Gemeentedienst en op l augustus
zal de heer D.Gorter, opzichter van de
begraafplaats, met pensioen gaan.

De recptie begint om 15.30 uur.

Weekend: 12 - 13 juli

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. A.J. van Leeu-
wen
Crèche aanwezig,

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: ds. J. de Waard, ge-
vangenispredikant te Rotterdam
In verband met 25 jarig ambtsjubi-
leum van deze predikant, feestelijke
dienst
Kindernevendienst en crèche.

\'

Na drie spannende weken met
o.a. Koning Kassian, Rikkie de
Reus, Angela de Popster en pro-
fessor Piep volgt hier al weer het
programma voor de laatste week
van Rekreade.

In Centrum is het deze week
„Kolder op zolder". In Noord gaan
we een ontdekkingsreis maken
naar het „Bommeldromse hol".

En de programma's zijn:

Centrum.

zondag 27 juli.

19.15 uur Poppenkast en vplks-
dansen op het Jan Snijerplein.

Maandag 28 juli.

10-12 uur Wat vinden we op die
zolder? (knutselen). 3-5 uur De
vreemde koffer met o.a. verkleed-
partij.

Dinsdag 29 juli.

10-12 uur De dichtgesponnen
koffer met spel en schimmenspel.
3-5 uur De koffer is jarig!!

Woensdag 30 juli.

10-12 uur de koffer wordt ge-
beld... (voorbereiding op de mid-
dag). 3-5 uur Zingen met de koffer
- songfestival (bij goed weer doen
we dat op het Jan Snijerplein.

Donderdag 31 juli.

10-14 uur!!! Spookreizen. 4-uurs
programma - breng dus je brood
mee! 19.15 uur Volksdansen en
poppenkast op het Jan Snijer-
plein.

Vrijdag l augustus.

Circus Santckraampie van
11.00 uur-14.00 uur op het Jan
Snijerplein.

Noord.

Zondag 27 juli.

18.30 uur Poppenkast en volks-
dansen in het winkelcentrum in
Noord.

Maandag 28 juli.

10-12 uur 't Wordt oergezelig
(handenarbeid). 3-5 uur Waar is
Bommeldrom? (speurtocht).

Dinsdag 29 juli.

10-12 uur Modern gedoe (krea-
tief spel). 3-5 uur Oude hap?? (bui-
tenspel).

Woensdag 30 juli.

10-12 uur Hollen en rollebollen
(binnenspel). 3-5 uur Wandschil-
deren (handenarbeid).

Donderdag 31 juli.

10-14 uur!!! Een knotsgek einde.
4-uurs programma dus breng je
brood mee!! 18,30 uur volksdansen

en poppenkast in het winkelcen-
trum Noord.

Vrijdag l augustus. Circus San-
tekraampie van 11.00 uur-14.00
uur op het Jan Snijerplein.

Voor Noord kun je ons vinden in
't Stekkie aan de Flemingstraat.
Voor Centrum is dat het Jeugd-
huis achter de Ned. Herv. Kerk.

De toegangsprijs is l gulden.
VERGEET VOORAL NIET:

Vrijdag l augustus: van 11.00-
14,00 uur Circus Santekraampie.

Groot kinderspektakel met on-
der andere:

- veel doe dingen

- spannende spelen

- pannekoeken smullen

- volksdansen

- poppenkast en nog veel meer.

Op het Jan Snijerplein, en niet
het Gasthuisplein ZOP!S eerder
werd gezegd.

Toegangsprijs ƒ2,-. Vanaf 28
juli zijn er al kaarten te koop ook
voor vaders, moeders, oppas,
oma's, ooms en tantes. Voor hen is
er een speciaal zitje.

Voor de ouders van Noord: om
organisatorisch reden kunnen de
kinderen dit jaar niet opgehaald
worden bij 't Stekkie. Vriendelijk
verzoek om hen zelf te halen en te
brengen van en naar het Sante-
kraampie op het Jan Snijerplein.

Rekreade teams:
Peter, Jan, Petra, Anke, Renè,
Ella, Antoinet, Annette, Marco,
Marieke, Nel.

Zwart was dit maal de organist,
waarbij ter gelegenheid van het
lustrunm, de Zwitserse sopraan
Brigitte Quellmalz medewerking
verleende.

Het werd een uitstekend orgel-
concert waarbij de ruim zeventig
belangstellenden hebben kunnen
genieten van uitstekend orgelspel
en zang.

Het programma vermeldde werken
van ondermeer Vivaldi, J.S. Bach en
Handel. Het concert ving aan met een
eigen liedbewerking door de organist
"Leid vriendelijk licht" dat op ingeto-
gen wijze door Willem Hendrik Zwart
werd vertolkt. Hierop sloot uitstekend
aan de juichende inzet van het orgel
van het Concerto l van A.Vivaldi.

De sopraan Brigitte Quellmalz zong
een viertal soli van Johann Sebasti-
aan Bach en G.F.Handel. Zij beschikt
over een prachtig timbre en een ge-
voelvolle voordracht, hetgeen onder-
meer bleek uit een ontroerende vertol-
king van "Gott Lebet noch, Seele was
verzagst du doch" van Bach.

Dat Willem Hendrik Zwart een uit-
stekend organist is, bleek wel uit de
gave uitvoering van het Concerto Nr 2
Bes-Dur van George Fnedrich Han-
del en de weergave van Toccata over
Psalm 146 van Jan Zwart dat met aan-
sluitende samenzang van het publiek
tevens het einde betekende van deze
muziekavond van hoog gehalte. Het
langdurig applaus voor sopraan en or-
ganist was dan ook ten veile verdiend.

Uit het feit dat zo'n zeventig toe-
hoorders naar de kerk gekomen wa-
ren, blijkt wel dat de publieke belang-
stelling voor dit concert groter was
dan in voorafgaande jaren, doch onge-
twijfeld verdienen deze serie orgelcon-
certen meer aandacht.

Het volgende concert vindt plaats op
maandag 28 juli, wederom in de Her-
vormde Kerk aan het Kerkplein in
Zandvoort. Dan zal de zoon van Wil-
lem Hendrik Zwart, Everhard, het or-
gel bespelen en werken ten gehore
brengen van Feike Asma, Jan Zwart
en Mendelsohn Bartholdy. Aanvang
20.00 uur, toegangsprijs f. 6,- p.p. se-
nioren en houders van CJP-kaarten
ontvangen een reductie.

W. BERLOTT

Winkelende Fran-

aangehouden
ZANDVOORT - Een 36 jarige Fran-

gaise winkelde zondagmiddag uitge-
breid in Zandvoort. In diverse zaken
werden kledingstukken aangeschaft,
zij betaalde met een internationale be-
taalkaart. Echter deze kaart was niet
van de kooplustige dame en dit werd
door een attente winkelier opgemerkt
die de politie waarschuwde. Schoor-
voetend bekende de vrouw dat zij de
creditcard onrechtmatig had ge-
bruikt. Omdat zij nog maar net mko-
pen had gedaan werden de diverse on-
dernemers door de politie op de hoogte
gesteld. De reeds gekochte kleding
werd in beslaggenomen en de dame
mocht tot 22.00 uur over haar zonden
nadenken in de Zandvoortse politiecel.

Negentigjarige
vast in lift

ZANDVOORT - Een ruim 90 jarige
bewoonster van een flatgebouw aan de
Passage bevond zich maandagmiddag
in een flat die tussen twee verdiepm-
gen bleef steken. De gewaarschuwde
brandweer heeft de hoogbejaarde
dame weer veilig uit de lift en naar
haar woning gebracht.

Bevroren Zon
ZANDVOORT - De eerste opla-

ge van het boek 'Bevroren Zon'
van Otto Erenstein blijkt nu reeds
uitverkocht. Deze oplaag van vijf-
enzeventig stuks is tot stand geko-
men met medewerking van het
Prinses Beatrix Fonds.

Momenteel wordt contact opge-
nomen met deze instelling om een
herdruk te bewerkstelligen.
Mocht dit niet lukken dan wordt
een andere drukvorm overwogen,
hetgeen het boek waarschijnlijk
iets duurder zal maken. Een exem-
plaar van de eerste uitgave kostte
f. 5,-.

Wie belangstelling heeft voor
het boek, gelieve dit kenbaar te
maken aan de heer Klok, p/a
Nieuw Unicum, Zandvoortselaan
165, Zandvoort, of telefonisch:
02507-16262. Wanneer er veel be-
langstellmg voor is. lukt het waar-
schijnlijk eerder een herdruk te
verzorgen.

ZANDVOORT - Aan het Tand
Technisch Instituut te Utrecht heelt
Peter Smits (22) uit Zandvoort met
succes zyn studie afgerond. De jonge
tandtechnicus koos -voor zijn eindstu-
deeropdrachf Specialisatie in goud en
'procelem.

Zondag op circuit
Soundmixshow en
grote braderie

ZANDVOORT - Zondag 27 juli
wordt op het circuit de jaarlijkse bra-
dene gehouden. Ongeveer driehon-
derd kramen zullen op de racebaan
staan opgesteld, een zomerevenement
dat in de loop der jaren een eigen naam
heeft opgebouwd.

Bovendien is er dit jaar een extra
attractie, namelijk een soundmix-
show. Deze begint om 13.00 uur, onbe-
kende talenten kunnen alsnog hier-
voor inschrijven.

De show staat open voor groepen en
solozangers(essen). Aanmeldingen
kunnen geschieden onder telefoon-
nummer: 08812-2112/2564. Verwacht
wordt dat de show tot 18.00 uur duurt.
De jury die de optredens van onder
andere Madonna, Barry Gibb, Gerard
Jolmg. Elvis Presley en Simon & Gar-
f unkel beoordeelt, bestaat uit deskun-
digen.

\
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Binnenkort is de Mazda-323 serie ook
verkrijgbaar met een dieselmotor.

vermogen van 40 kE (55 pk).

Mazda 323
met nieuwe
dieselmotor

"f7 OOR de Mazda 323 serie is een volle-
* dig nieuw ontworpen dieselmotor

beschikbaar gekomen, waardoor deze
toch al omvangrijke serie nu een keuze
biedt uit niet minder dan zestig ver-
schillende uitvoeringen.

Hyundai Stellar met liter motor
JL N de loop van de maand juli zynde
eerste 2.0 GLS-versies van de Hyundai
Stellar m de showrooms verschenen.
Tot dusver was de Stellar alleen ver-
krijgbaar met een 1600 cm3 motor, die
trouwens ook beschikbaar blijft. Maar
Hyundai heeft het niet alleen bij ver-
grotmg van het motorvermogen gela-
ten, de 2.0 GSL-versie kreeg ook een
ruimere carrosserie. Een lengte van
4.58 meter betekent een 16 cm langere
auto dan de 1.6-modellen en door de
stootlijsten en de steenslagbescher-
mers rond de wieluitspanngen is de 2.0
Stellar met 1.76 m ook 4 cm breder. Al
met al is een bijzonder ruim aandoen-
de en royale automobiel gecon-
strueerd, die als een representatieve
en comfortabele zaken- en reiswagen
kan worden bestempeld. Uitgerust
met handgeschakelde vijf bak kost de 2
liter Stellar ƒ 27.995,- en met de auto-
matische bak, waarover straks meer,
ƒ29.995,- en dat zijn in vergelijking
met overeenkomstige wagens van an-
dere merken toch echt wel aantrekke-
lyke prijskaartjes.

Net als bij de Stellar 1.6 tekent ook
hier de Italiaanse ontwerper Gmgiaro
van de Studio Ital Design voor de lij-
nen van carrosserie en interieur. Om-
dat Hyundai met deze auto ook zijn
kansen op de Noordamerikaanse
markt wil vergroten is de Stellar 2.0
van 5-mijlsbumpers voorzien, wat
daar tot de standaardvoorwaarden be-
hoort. Ze moeten dus tegen een „5-
mylsstootje" kunnen en daarmee
wordt parkeerschade vrijwel uitgeslo-
ten. Tegelijk verlenen die bumpers
aan de 2.0 een robuuster uiterlijk. Ook
het chroomwerk, de roestvrij stalen
lijsten en de lichtmetalen wielen dra-
gen bij het tot het fraaie uiterlijk, en
het interieur doet daar niet voor on-
der.

Het binnenwerk is zonder meer

ruim met volop beenruimte, ook voor
de achterpassagiers. Het vloertapijten
de deur- en stoelbekledmg zijn volledig
op elkaar afgestemd en dank zij de
hoge ramen en lage taille heeft ieder-
een een goed uitzicht naar buiten.

De bestuurdersstoel is niet alleen
naar voren en naar achteren verstel-
bar maar ook kantelbaar en verder is
er een verstelbare lendensteun aange-
bracht. Ook het stuur is in hoogte ver-
stelbaar. Alle ruiten worden elektrisch
bediend. ledere passagier kan zijn ei-
gen ruit bedienen, maar daarnaast
heeft de bestuurder in zijn deurarm-
steun een bedieningspaneel, waarmee
niet alleen alle ramen bewogen kun-
nen worden, maar van waaruit de
achterste ramen ook geblokkeerd kun-
nen worden, voor kinderen bij voor-
beeld. Ook de beide buitenspiegels
worden elektrisch bediend.

Het inschakelen van de radio zet de
antenne elektrisch in werking. Radio
is eigenlijk een te simpele omschrij-
ving van de audio-installatie, die stan-
daard in de GSL-versie van de Stellar
wordt gemonteerd. Het is een radio-
cassettespeler met een vermogen van
2 x 20 Watt, vier luidsprekers (twee in
de voorportieren en twee in de hoeden-
plank), zenderzoeker met elektroni-
sche tiptoetsen en veel andere snufjes.
Wat overdreven misschien voor toe-
passing in een auto? Hyundai ziet de
Stellar-rijder als een grootverbruiker,
die vele uren m zijn auto doorbrengt
en grote afstanden aflegt en die cate-
gorie weet een prima geluidsinstalla-
tie in de auto echt wel te waarderen.

De Stellar 2.0 GSL is meer dan com-
pleet uitgerust en het is moeilijk om
een accessoire of bedieningsgemak te
bedenken, dat hier niet aanwezig is.
Enkele voorbeelden: één enkele sleutel
bedient contactslot, alle portieren en

de kofferklep, terwijl de elektrische
centrale deurvergrendeling ook op het
slot van de bagageruimte werkt. De
serie waarschuwmgslichten op het
dashboard met begrijpelijke symbolen
signaleren ook geopende portieren, in-
schakeling van overdrive bij automa-
tische transmissie, handrem of choke,
er zijn naast de gebruikelijke snel-
heids- en benzinemeter duidelijke wrj-
zerklokken voor toerental, oliedruk,
accuvoltage en motortemperatuur.
Ook de dagteller ontbreekt niet.

Het luikje voor de benzinedop kan
vanaf de bestuurdersplaats elektrisch
worden geopend, uiteraard van bui-
tenaf ook met de sleutel. Ook de kof-
ferruimte is vanaf de bestuurders-

plaats te openen. De voorruit is van
gelaagd glas en de achterruit is voor-
zien van een verwarming, die automa-
tisch na vijftien minuten uitschakelt.
De komplampen zijn voorzien van
sproeiers.

De bestudering met tandheugel, de
diafragmakoppeling, de bekrachtigde
remmen en de vijfversnelHngsbak zijn
licht te bedienen. Opvallend is de korte
draaicirkel van 10 meter voor deze gro-
te auto.

De tweeliter motor is een ontwerp
van Mitsubishi, bekend onder de type-
naam 4G5Z en is uitgerust met twee
balansassen. Deze bevinden zich aan
beide zijden van de krukas en draaien
ten opzichte van elkaar in tegenstelde

Een nieuwkomer uit Zuid-Korea: de Hyundai Stellar 2.0 GSL, een uiterst
complete reis- en zakenauto.

richting met een toerental dat exact
het dubbele is van dat van de krukas.
De balansassen zijn op ongelijke hoog-
te geplaatst, waardoor trillingen tot
een minimum worden teruggebracht.
De motor werd ontwikkeld voor de
Amerikaanse markt, waar de bestuur-
ders verwend waren door langzaam
draaiende zes- en aehtcilindermoto-
ren. Ook deze motor maakt het moge-
lijk om met lage toerentallen te rijden
en de overbrengingen zijn daarop af-
gestemd. Een factor die ook de slijtage
tot een minimum reduceert.

De automatische versnellingsbak is
iets bijzonders. Het is een Japanse
drieversnelhngsbak onder licentie van
Borg-Warner, waar een elektrisch be-
diende overdnve is ingebouwd. Deze
•wordt met een lichte drukknop op de
schakelhefboom in- of uitgeschakeld.

Met de overdnve ingeschakeld heeft
de Stellar een typisch Amerikaans ka-
rakter. Bij kruissnelheden tussen de
120 en 140 km/h draait de motor een
opmerkelijk laag toerental, namelijk
tussen de 2.500 en 3.000 t.p.m. Als de
verkeerssituatie afremmen op de mo-
tor of meer vermogen voor passeren of
beklimming van hellingen vraagt, dan
is een' lichte aanraking van het over-
drive-knopje voldoende om de overdri-
ve uit te schakelen en van het volledi-
ge toerenbereik gebruik te maken.

Zoals bij de meeste moderne moto-
ren ontbreken bovenliggende nokken-
as en zelfdenkende ventilator hier ook
niet en is de ontsteking elektronisch
geregeld. Voor de automobilist die niet
schrikt van een nieuwprijs, die m de
buurt van bijna 30 mille ligt, alleszins
de moeite van nader bekijken en een
proefrit waard. Overigens is er al een
Stellar 1.6, die ook een aantal wijzigin-
gen heeft ondergaan, leverbaar voor
ƒ 19.995,- .

Uiterlijk en qua uitrusting zijn
de Mazda 323 Diesels volledig
identiek aan de vergelijkbare
versies met 1.5 liter
benzinemotor. De nieuwe, zeer
moderne Diesel meet 1720 cm3 en
levert een maximaal vermogen
van 40 kW/55 pk bij 4.700 toeren
per minuut.

Bij het ontwerp is grote
aandacht besteed aan een zo laag
mogelijk brandstofverbruik, een
laag totaalgewicht en geringe
geluidsproduktie. Bij een
constante snelheid van 90 km/h
bedraagt het brandstofverbruik
slechts 4,7 liter per 100 km. Alle
Mazda 323 Diesels zijn standaard
uitgerust met een
vijfversnellingsbak.

Klik
Een opvallende eigenschap van

de Mazda 323 Dieselmotor is de
uiterst korte voorgloeitijd bij een
koude start door toepassing van
een keramisch element. Zelfs
onder koude omstandigheden
bedraagt de benodigde
voorgloeitijd gemiddeld niet meer
dan één seconde. Daarom
ontbreekt ook het klassieke
voorgloeilampje en geeft een
duidelijk hoorbare klik aan
wanneer gestart kan worden.

De Mazda 323 Dieselmodellen
zullen in de tweede helft van
augustus volop leverbaar zijn. De
prijzen zijn vastgesteld vanaf
ƒ 23.995,- voor de driedeurs
Hatchback LX. Op grijs kenteken
is deze versie als Hatchback Van
ook leverbaar voor /18.981,- incl.
BTW.

BROODJE
BURGER
mini broodjeszaak ~ maxi beleg
Ook voor lunchpakketten en salades

WEEKAANBIEDING
broodje Eiersalade
(zelfgemaakt)
+ glas melk
- open van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag

en zaterdag van 03.00 uur 's nachts
- dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4 - TEL. 18789

4,50

PELLEBOERS
WEERUJN

06 • 91091091
Dagelijks 3x vernieuwd rond 7.30,.
12 30 en 19 00 uur over 16 lijnen

Actuele informatie op bandje van
een minuut. Noteert u het nummer'
in uw agenda of telefoonlijst '

Een minuut 50 cent

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
temers
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Losse verkoop adressen

L Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,

T. Goosens,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

Pasteurstr. 2, Zandvoort

MlCRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0.31 per millimeter.
Sluitingstijd' dinsdag 1700 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven. 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan.
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort
* Weekmedia Aalsmeer. Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland. De Zaanse Gezins-
bode. De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5.45 per millimeter.
Sluitingstijd' vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

* Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5,- in rekening ge-
bracht

• BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hel
verspreidmasgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2.50 m re'kenmg gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven, tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten). of zenden aan- ,
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing m dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart

Voor uw originele party en
uitstapjes op het water

Juli en augustus
GRACHTENRONDVAART dagelijks om 11.00 en 1500 uur

Dagtochten
MAANDAG Avifauna - WOENSDAG. Molen- en merentocht

VRIJDAG. Zaanse Schans

Rederij Haarlem - Spaarne t/o 11 - 023-357723
T k Evmrude b b motor, 4 pk,
heel weinig gebr Tel 14032,
na 19 u.

* T k golfballen ƒ1,75 pst
Tel 18698.

* T k herenfiets ƒ75, voor-
zien v verl pomp, standaard
en slot Tel 18698

T k. Kawasaki cross motor, bj
'83, vrpr. ƒ1800 T 19119

ALUM SCHUIFLADDERS
Bel voor vrijblijvende

demonstratie aan huis
NU 8 meter van ƒ375 voor,
ƒ237 en 10 meter van ƒ445
voor ƒ 289 Andere lengtes en
uitvoeringen tot 50% korting

3 jaar garantie
INTERAL LADDERS B V

Tel 072-612262 of
01711-10016

* Getuigen gezocht i v m
op 18 juli in h dorp op gelo-
pen parkeerschade van
goudkl Nissan Sunny,
kent KR65VJ, dader onbe-
kend. Inf 02507-13519

* Gevr. eethoek tot ƒ250
Tel. 15052

* Gevr huish hulp, 2 a 3 u
p w , tijd m overleg Tel
12007

Gevr huurhuis (beneden),
voor 3 pers Event ruilen voor
koophuis Br o nr 798-74587
bur. v d blad

* Gevr zelfst hulp v enk
dagen p w Tel 18692 (tussen
19-20 u)
* Gevr m Zandvoort-Z/C,
2/3-k flat Aang 2-k won , 54
m2, 1e etage, balk, hr ƒ292
Vrij uitzicht A'dam, Sloter-
meerlaan Tel 020-13853

* Gratis 20 pi gebruikte
hardboard Tel 14891.

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen leefbare meub.
in alle stijlen, ook Mechels en
Henry II Laagste prijzen1

Leidsestraat 122. Dag tel.
02520-20993 Koopavond

* Jonge vr met 2 kinderen,
wonend in Friesland, wil op
uw huis m Zandv passen t/m
16 aug Huisdieren beslist
geen bezwaar Tel 17329

* Meisje, 14 jr, b 2 a als
oppas v vakantie T 16289

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Order-
afd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be-
handeling

T h. 2 ruime kamers, keuken,
balkon, ƒ600 Tel 02507-
12975 of 15033

Timmer- en Metselbednjf

West
heeft tijd voor al uw ver
bouw/onderhoudswerk. Tel
020-862705 of 072-119817.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel. 023-364168
b g g. 023-381378.

* T.k. 1 kleutert.; 2 meisjesf.;
2 d boodschapt, 1 h werkf, 1
h toerspoitf; 1 jongensf., 1
autoped, wandelwagen, kl
hanglegkastje Tel 17421

* T.k 4-pits gasstel, Atag,
als nieuw. Tel. 13473

T k afsluitb aanhanger,
1 17x100, 0 50 cm Inl Ton
Jansen, tel 02507-14107.

* T k boeken van het onder-
nemerscollege 1-MBD,
i z g s t Tel 02507-12456

* T k Engelse schoolklok m
bim-bam slagwerk, loopt per-
fekt, / 100, witte kanten vitra-
ge, 259x370, ƒ50 Tel.
13312, na 18 u

yGiiflipooaDGÊs ORGEN NODIG
VÉpf Ë BEI». AFUf EREN Bij HET
RECLAMEBUREAU IN IMSTERDAM.

PERSCOMBINATIE TRANSPORT
Regelt 't welen snel.

salon
de

mode

TCLEFOW 02507 - 17479

* T k lange br. leren dames-
jas, mt 42, ƒ 100, div rokken
en jasjes Tel. 12007

5 R E G E L S G R AT l S
* T k. nwe golfstokken 3
hout, 9 ijzer, putter + tas;
caddycar, paraplu; 6 ballen
ƒ 1495 Tel. 02507-18698

T k prima onderhouden Opel
Kadett, 1978. Tel 02507-
17794.

T.k. Puch Maxi, i z g s t , rood-
wit, sterwielen, ƒ795 Tel
02507-18681 of 12450

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

T.k a garageboxen ,, de
Schelp", dr. Gerkestraat T
02290-36186. Pb 2197 Hoorn.

* Verloren, 19 juli, in dorps-
centr gouden slavenarmb.
m. inscriptie IBM 1969-1986
Hoge beloning Tel 02507-
13952.

Een fiets kopen of verkopen9 Bankstel of ander
huisraad te koop9 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor ledere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
-MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

* Volleyballer Sporting Oss,
zoekt dringend nieuwe leden,
zowel dames als heren, voor
competitieteams. Tel ml
02507-15556 of 16312.

* Wie wil ons + 10 u p w
komen helpen (op vrijwillige
basis) Kinderdagverblijf Pip-
peloentje Tel 17628, tussen
19-22 u

t .» huiMipdn liirni.ut in
ik kr.ini kust nul-sul
imiulir it.in u-n m.t.uul

h\ potluikrinli L-M
Kjrkiiiipl «.rulkr «."il

Je huis
in de krant

brengt mensen
over de vloer.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag

Naam

Adres

Telefoon . .

Postcode .. Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor.
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122. 1000 AC Amsterdam

of afgeven bi|

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

l

l

J



ICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR D E P A R T I C U L I E R

ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD Nieuwsblad
Donderdag 31 juli 1986 Los nummer ƒ1,- 46e jaargang nummer 31 eek AAedia Editie:30 Oplage: 4.300

Duizenden handtekeningen
ondersteunen bezwaarschrift
ZANDVOORT - De directie
an het Circuit Zandvoort BV
erwacht dat vele duizenden
andtekeningen kunnen wor-
en verzonden met het be-
waarschrif t dat vandaag door
.en bij Provinciale Staten van
[oord Holland is ingediend.

Dinsdag waren al ruim drie-
uizend handtekeningen ge-
ïld, terwijl het grootste deel
an de ondernemers die aan
eze actie medewerking heeft

.erleend, beloofd heeft ervoor
;ï zorgen dat de
andtekeninglijsten uiterlijk

.anmorgen bij het circuit zou-
en zijn ingeleverd. "De bulk
erwacht ik morgen, maar wij
ijn niet teleurgesteld" meldt
erschef Buwalda.

Door het Circuit Zandvoort BV is,
,/enals door de gemeente Zandvoort, •
•n bezwaarschrift ingediend bij Pro-
inciale Staten tegen het ontwerp-
ireekplan voor het Amsterdam

,'oordzee Kanaalgebied. In dit ont-
• erp komt het door de Provincie inge-
omen standpunt 'Dat het circuit in
et duingebied ongewenst is' duidelijk

. aar voren. Een standpunt waartegen
Dwel de Gemeente Zandvoort (als ei-
enaresse) en het Circuit Zandvoort
IV (de exploitant van de racebaan) in
eweer zijn gekomen. Het bezwaar-
ïhrift van het Circuit wordt onder-

steund door de visie van duizenden
Zandvoorters die hun handtekening
hebben gezet onder de verklaring
waaruit blijkt dat de Zandvoorter het
citcuit niet wil missen.

Circuit tekent
protest aan

In het bezwaarschrift van het Cir-
cuit wordt duidelijk uiting gegeven
aan de onvrede die er in Zandvoort
heerst over de onwil van de Provincie
medewerking te verlenen aan het
voortbestaan van het circuit. Dat bij-
voorbeeld vanaf 1978 de circuitexploi-
tant actie heeft ondernomen om de
geluidproductie in te dammen, en
sinds jaren alle raceklassen, uitgezon-
derd de Pormule-l, met uitlaatdem-
pers laat verrijden, wordt eerder in het
ontwerpplan bestraft dan gehono-
reerd, is de conclusie van het Circuit,
dat spreekt van 'onbehoorlijk be-
stuur'.

Uitgaande van het feit dat de Zand-
voortse racebaan sinds 1948 een vast
gegeven is dat vanuit economisch,
maar ook vanuit sportief oogpunt be-
houden dient te blijven, wordt nog
eens verwezen naar de plannen die be-
staan om het circuit een facelift te
laten ondergaan.

"Teneinde te kunnen voldoen aan de
voorschriften in de door Gedeputeerde
Staten afgegeven vergunning ingevol-
ge de Hinderwet en de Wet Geluidhin-
der zijn vergaande investeringen no-

dig. In totaal zal het gaan om een be-
drag van vele miljoenen guldens, voor
een belangrijk deel te investeren door
het Rijk (VROM). Daarnaast is het
noodzakelijk dat de accommodatie
van het circuit wordt verbeterd. Hier-
toe heeft de gemeente Zandvoort, zoals
U bekend, de Cultuur- en Civieltech-
nische Ingenieursbureau Grontmij
NV opdracht gegeven een goed afge-
wogen, de totale accommodatie om-
vattend, plan te maken. Hierbij wordt
rekening gehouden met alle belangen,
waaronder planologische en milieu-
hygiënische.

Realisering van een dergelijk plan
zal eveneens een aanzienlijke investe-
ring vergen, waarvan een deel naar
verwachting van het Rijk afkomstig
zal zijn. Deze investeringen vergen een
afschrijving op langere termijn. Het
kan en mag niet zo zijn, dat de Provin-
cie door middel van het streekplan in
feite een aanzienlijk kapitaalsvernie-
tiging bevordert", stel het Circuit in
het bezwaarschrift.

Bovendien wordt er in het bezwaar-
schrift de nadruk opgelegd dat in
Zandvoort, blijkens de mening van de
Raad van State, wel degelijk woning-
bouw mogelijk is en dat verlegging
van de racebaan betekent dat aan de
vastgestelde normen van de Wet Ge-
luidhinder kan worden voldaan.

Door het Circuit wordt erop aange-
drongen wijzigingen in het Streekplan
aan te brengen waardoor niet alleen
het bestaan van het circuit wordt er-
kend, maar ook voor de toekomst pla-
nologisch veilig wordt gesteld.

Engelsen van zeiljacht gered
ZANDVOORT - Door de leden

an de KNZHRM is donderdag-
lorgen een Engels jacht dat voor
e Zandvoortse kust in moeiüjk-
leden verkeerde, veilig naar IJ-
nuiden gesleept. De vijfkoppige
emanning kon zonder letsel in
leze veilige haven aan land stap-
ten.
Omstreeks half elf werd door de

leddingsbrigade uit Bloemendaal het
i jandvoortse KNZHRM-station ge-

vaarschuwd dat vanaf zee vuurpijlen
werden afgestoken. Nog geen vijf.mi-
luten later werd in het boothuis het
stil alarm' in werking gesteld, waarna
>r binnen een kwartier genoeg beman-
lingsleden aanwezig waren om met de

l reddingsboot de dr. ir. S.L.Louwes uit
1 •& varen en het jacht dat zich voor de

tust Bloemendaal/Zandvoort bevond
nulp te bieden. Er werd een lijn naar
tiet Engelse jacht uitgebracht, waarna

, het naar IJmuiden kon worden ge-
sleept.

Het jacht was onderweg van Enge-
land naar IJmuiden toen het 's mor-
gens om 06.00 uur in moeilijkheden
raakte. Een grote roller zette de kuip
van het scheepje blank waarna de mo-
tor en electrische installatie onklaar
raakten. Op zeil trachtte men IJmui-
den te bereiken, doch het grootzeil
scheurde waarna slechts de stormfok
overbleef.

Dit bleek te weinig tuig voor
de zware zee en harde wind en het
jacht dreigde op de Bloemendaalse
kust te lopen. Door de bemanning, on-
der leiding van schipper/eigenaar
R.W.Sydenham uit Stoneygate/Lei-
cester werd besloten hulp van buiten-
af in te roepen en vuurpijlen werden
afgeschoten, waarna de KNZHBM in
actie kwam.

De succesvolle reddingsoperatie
stond onder leiding van de Zandvoort-
se schipper Jan van der Ploeg, die met
zijn bemanning 's middags om kwart
over vier in de badplaats terugkeerde.

ADVERTENTIE

Nu 40% korting
'op diverse leren witte jacks, broeken, rokken en he-
renjacks. Tassen in diverse modekleuren halve
prijs. Leren topjes, diverse kleuren v.a. ƒ39,95,
leren shorts, diverse kleuren v.a. ƒ 59,95.

Kerkstraat 28, Zandvoort,
tel. 02507-15444
Grote Houtstraat 4, Haarlem;

Spekstraat 1-3, Haarlem, 023-322187 Gen. Oranjestraat 56, Haar-
lem, tel. 023-270850 Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919

DE LEERSHOP

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166

Inventieve
winkeldief

ZANDVOORT - Donderdag 'kocht'
een Duitser in een winkel op het
Raadhuisplein een paar sportschoe-
nen. Nadat ze bleken te passen, rukte
hij de prijskaartjes eraf en verliet de
winkel (zonder te betalen) met zijn
oude schoenen onder zijn arm.

Toen hij door de politie werd aange-
houden verklaarde hij dat hij even
naar zijn auto had willen lopen om
zijn betaalcheques te halen. Behalve
de schoenen mocht hij met een proces-
verbaal de winkel verlaten.

Een 53-jarige Amsterdamse vrouw
die in een winkelbedrijf aan het Raad-
huisplein een pak koek en een nacht/-
japon meenam zonder te betalen ont-
ving eveneens een procesverbaal.

ZANDVOORT - Zondagmorgen
27 juli werd in de Gereformeerde
kerk in Zandvoort een feestelijke

' dienst gehouden ter ere van het
zilveren ambtsjubileum van ds. J.

> de Waard. Een uitzonderlijke ge-
I beurtenis want deze predikant is
reeds in 1974 vertrokken, na een
periode van acht jaar in Zand-
voort gewerkt te hebben. Sinds-
dien is hij echter gevangenispre-
dikant in Rotterdam en heeft dus
geen eigen gemeente meer. Op uit-
nodiging van het Zandvoortse
kerkbestuur had ds De Waard
zich echter graag bereid ver-
klaard in deze speciale dienst voor
té gaan.

Het werd een kerkdienst die het ka-
rakter kreeg van een reünie, want
velen, die niet meer in Zandvoort wo-
nen, waren deze zondag naar hun
vroegere woonplaats gekomen om de
predikant en zijn vrouw te feliciteren
met het zilveren ambtsjubileum.
Voordat de dienst begon was er spe-
ciaal voor de kinderen een optreden
van het Rekreade team met een pop-
penkastvoorstelling die geënt was op
dé preek die zou worden gehouden.
Het Rekreadeteam is op deze wijze al
enkele malen actieï geweest. Want ge-
durende de 'Rekreade-periode' werden
dergelijke voorstellingen eveneens ge-
houden in de Rooms-Katholieke en
Hervormde Kerk in Zandvoort. Nadat
de kinderen vertrokken waren volgde
de preek van de jubilaris. Uitgaande
van de tekst "Het geknakte riet zal Hij
riiet verbreken", hield de predikant de
gemeente voor dat het geknakte riet
(de mensheid) niet verloren is, maar
dat het juist in God's hand ligt het
geknakte riet op te heffen. "Dus niet
<wn rieten fluitje dat, wanneer het is
sknakt, geen muziek meer maakt, in-
ègendeel" aldus ds De Waard.

. Na afloop van deze feestelijke dienst
werd er een receptie gehouden waar
velen van de gelegenheid gebruik heb-
ben gemaakt, niet alleen de predikant
en zijn vrouw geluk te wensen met het
zilveren jubileum, maar ook verloren
gegane contacten opnieuw te herstel-
len.

Feestelijke dienst bij
zilveren ambtsjubileum

• Na de dienst in de kerk, recipieerde de jubilaris met zijn vrouw in de
Emmazaal. Het werd een geanimeerde drukbezochte receptie. De uitnodiging
van het Zandvoortse kerkbestuur het zilveren jubileum in Zandvoort te vieren
werd door het echtpaar De Waard op hoge prijs gesteld. FOTO. BERLOTT

r\EZE WEEK aandacht voor
*-* het Jazz behind the Beach
Festival dat voor de tiende
maal wordt georganiseerd. Be-
halve een interview met de
'nestor', ook voorvallen die
niet eerder de pers haalden.
Dit jaar valt waarschijnlijk
het grootste aantal deelne-
mers te noteren, bij het Jazz
behind the Bar op vrijdag-
avond, maar ook op zaterdag
en zondag.

Dit jaar begint het festival
al op de donderdagavond waar
bij Take Five Tros Sesjun live
wordt uitgezonden. Behalve
dat de formatie Last Resort
daar optreedt, worden even-
eens Neppy Noya en zijn
vrouw Shana verwacht. Voor
liefhebbers van pure jazz dus
dé gelegenheid naar Take Five
te komen vanavond. Behalve
in het dorp jazz op het strand,
niet minder dan acht pavil-

DEZE WEEK

joens waar jazz te horen is, en
het Jazz at the Church op zon-
dag, en dan zijn er zaken die op
het allerlaatste moment nog
inhaken op dit jazzgebeuren,
zoals Hotel Café Restaurant
'Bad Zandvoort' aan de Thor-
beckestraat die de Duitse Di-
xieland Band 'The Old Dixie

Tramps' heeft binnengehaald.
Vrijdag vanaf 22.00 uur, en za-
terdag en zondag vanaf 16.00
uur te beluisteren.

IV/jISS BEACH 1986 is ook be-
'v' kend. Een jaarlijkse hap-
pening op het strand. In deze
krant een uitgebreid verslag
van dit evenement door mede-
werker Joan Kurpershoek

DE WIELERRONDE VAN
ZANDVOORT, een evene-

ment dat, in tegenstelling tot
de Miss Beach Verkiezing, het
weer mee had. Deze week veel
wielernieuws zoals de Tour de
Frats en de Muggenronde en
de tour in Nieuw Unicum, zie
de sportpagina.

HET KOSTVERLOREN-
PARK bestaat veertig

jaar, bovendien kent Zand-
voort fanatieke aardappelte-
lers en wordt bij PW een af-
scheidsreceptie gegeven voor
twee medewerkers. Zie bin-
nenpagma's.

Snelheidsbeperking ingevoerd

Visuele versmalling
moet de veiligheid van
Z'voorterweg bevorderen

ZANDVOORT - Vorige week
heeft de gemeente Bloemendaal
.op de Zandvoorterweg (het ver-
lengde van de Zandvoortselaan)
de snelheidslimietborden van 70
kM/uur verwijderd tussen de
kruising Oscar Mendliklaan te
Aerdenhout enerzijds en de grens
van de gemeente Zandvoort/Bent-
veld anderzijds. Dit houdt in, dat
zonder enige waarschuwing voor-
af, de tot nu toe geldende snelheid
van 70 kM/uur is teruggebracht
tot 50 kM/uur.

Door een woordvoerder van de ge-
meente Bloemendaal wordt gezegd
dat, voor zover hem bekend, een adver-
tentie is geplaatst in een regionaal
dagblad waarin de bewoners op deze
verkeerswijziging zijn geattendeerd.
Noch in Zandvoort, noch in Bentveld
echter, zijn bewoners van deze maat-
regel op de hoogte gebracht. "In plaats
van een veiliger weg lijkt het gemeen-
tebestuur van Bloemendaal het doel
voorbij te schieten, en is de verkeers-
situatie er niet op vooruit gegaan", is
de mening van automobilisten die da-
gelrjks van deze weg gebruik maken.
Bovendien is door de gemeente Bloe-
mendaal een 'visuele' wegversmalling
gerealiseerd, waar veel weggebruikers
geen raad mee weten.

Derde rijbaan
De Zandvoorterweg heeft een visue-

le wegversmalling ondergaan, door de
rijbanen met witte lijnen te markeren
en smaller te maken. Uit het oyerge-
bleven weggedeelte werd de 'midden-
lijn' gebrand, waardoor een weg ont-
staat met drie rijbanen. Echter de der-
de rijbaan wordt aangegeven met een
witte ononderbroken streep, afgewis-
seld met de bekende stippellijnen,
waar men eventueel voor het links-of
rechtsafslaan, wel gebruik van de der-
de rijbaan mag maken. Nadere infor-
matie leert, dat de aangebrachte witte
ononderbroken streep 'geen rechtsgel-
digheid' heeft, men mag dus via deze
strook wel inhalen. Een manouvre die
men (wanneer men met de plaatselijke
situatie op de hoogte is) niet snel zal
uitvoeren omdat onverwacht een ver-
keersgeleider opduikt. Weggebruikers
die echter niet ter plaatse bekend zijn
zullen in grote problemen komen wan-
neer via de middenstrook wordt inge-
haald.

Volgens de woordvoerder van de ge-
meente Bloemendaal is deze derde rij-
baan eveneens bestemd voor brand-
weer-en ambulance's, voor noodgeval-
len dus. Doch ook een ambulance of
brandweerauto zal het probleem van
de plotseling opduikende middengelei-
der moeilijk kunnen omzeilen. "Dan
gaan de automobilisten even in de
berm. staan, of wijken uit," is het com-
mentaar van de ambtenaar ten raad-
huize van Bloemendaal, op de vraag
hóe deze chauffeurs het probleem van
de middengeleiders dan denken te ne-
men.

Uitvoering raadsbesluit
Het verwijderen van de borden met

de snelheidlimietbeperking heeft
evenals de visuele wegversmalling te
maken met de uitvoering van een
raadsbesluit. Op de Zandvoorterweg
zal binnenkort met behulp van verf
het cijfer '50' op de weggespoten wor-
den. Aangenomen wordt dat dit duide-
lijk genoeg zal zijn voor de weggebrui-
ker dat de grens hiervan niet mag wor-
den overschreden.

Volgens de politie van Bloemendaal
zijn deze verkeersmaatregelen geno-
men nadat zich op de Zandvoorterweg
enkele dodelijke ongevallen hebben
voorgedaan. Op de vraag of de weg in
verkeerstechnisch oogpunt nu ook
veiliger geworden is, heeft men op het
Bloemendaalse politiebureau geen
commentaar.

Door de woordvoerder van het ge-
meentebestuur wordt gezegd dat op
verzoek van de bewoners de plannen
om nog meer middengeleiders aan te
brengen voorlopig van de baan zijn.
Wel zullen nog enkele betonnen rin-
gen en/of pijlen worden geplaatst, zo-
dat inhalen op deze strook tot de on-
mogelijkheden zal gaan behoren. Con-
clusie: dus ook onmogelijk om bij cala-
miteiten te worden gebruikt.

Wethouder Frits van Caspel van
Zandvoort laat duidelijk blijken dat
men in Zandvoort niet gelukkig is met
de maatregelen die door de buurge-
meente zijn uitgevoerd. "Vroeger was
het eenvoudig een goede toevoerweg.
Eerst is men in Haarlem begonnen
met allemaal fietspaden te verleggen.
Wanneer je je met moeite door deze
stad hebt gewurmd kom je in Aerden-
hout opnieuw voor obstakels te staan.
Bovendien is er nu een snelheidslimi-
tie van 50 kM tot aan Bentveld, voorbij
de dorpskern wordt het 70, zelfs op het
Provinciale gedeelte even 80 kM per
uur waarna het via 70 weer terug gaat
naar 50. Voor velen een verwarrende
situatie. Ik heb al contact opgenomen
met mijn collega in Bloemendaal en
eerdaags zullen wij een gesprek heb-
ben," laat hij weten.

• De visuele rijbaanversmalling wekt bij de weggebruiker onbegrip en irritaties

°P FOTO: BERLOTT

ADVERTENTIE

DEMbOY EN ZOON
24 UUR SERVICE VAN

fcT.V. EN VIDEO
Ook 's avonds en in weekend

Bel 023-27 09 91
Ernst Casimirlaan 12, Overveen

Afsluiting tijdens
Jazzfestival

ZANDVOORT - De organisatoren
van het Jazz behind the Beach maken
bekend dat er verschillende straten
het komende weekeinde voor het ver-
keer zullen worden afgesloten.

Dit zijn: Op donderdag 31 juli Gast-
huisplem;
vrijdag: l augustus:
Gasthuisplein
Poststraat vanaf 11.00 uur
Haltestraat/Schoolstraat/Kerkplein
vanaf 14.00 uur
Zeestraat (tussen Haltestraat en Sta-
tionsstraat vanaf 16.00 uur
zaterdag 2 augustus:
Gasthuisplein en Poststraat
Haltestraat/Schoolstraat/Kerkplein
vanaf 14.00 uur
Zeestraat (zie boven) vanaf 16.00 uur
zondag 3 augustus
Zie hiervoor l en 2 augustus.

Bridgedrive
voor Amnesty

ZANDVOORT - In verband met het
25-jarig bestaan van Amnesty Inter-
national wordt door de Zandvoortse
afdeling een bridgedrive georgani-
seerd, waarvan de baten bestemd zijn
voor de jubilerende organisatie.

De drive wordt gehouden in het Ge-
meenschapshuis op woensdag 13 au-
gustus. Aanvang 20.00 uur, inschrtj-
vingskosten f. 20,- per paar. Er zijn
drie prijzen beschikbaar per lijn, er zal
gespeeld worden met maximaal twaalf
paren per lijn, terwijl beginners in één
lijn worden ondergebracht

Opgaven vanaf heden tot en met 10
augustus bij: Familie Smink, Troel-
strastraat 39, Zandvoort tel: 02507-
14192, de technische leiding is in han-
den van de Zandvoortse Bridge Club.

Horecawedloop
ZANDVOORT - Op donderdag 14

augustus wordt de jaarlijkse Horeca-
wedloop gehouden. Het parcours voert
weer door het centrum van de gemeen-
te. Start en finish zijn op het Kerk-
plein. Gelopen zal worden om de Lida
Bromet Wisselbeker. Er is een eerste
prijs die bestaat uit een driedaagse reis
naar Parijs voor twee personen, bo-
vendien zullen prijzen uitgereikt wor-
den voor de meest originele kleding.

Belangstellenden die hiervoor wil-
len Inschrijven dienen rekening te
houden met de volgende regels: Deel-

nemers(sters) dienen werkzaam te zijn
in de horeca en dienen als zodanig
herkenbaar gekleed te gaan tijdens
deze wedloop. Bovendien doet men
mee voor eigen rekening en risico en
behoort men over een goede gezond-
heid te beschikken. Verkeersregels
dienen op het parcours in acht te wor-
den genomen, en er mag geen
controlepost worden gemist.Reclame
op kleding is toegestaan.

Alle deelnemers krijgen een rug-
nummer en een corresponderend
nummer voor het dienblad, alsmede
een startkaart. Bepalend voor de uit-
slag zijn de tijd (maximum 30 rninu-
ten) en de inhoud van de glazen bij de
finish.

Inschrijven a f. 7,50 p.p. bij Café Ko-
per. Kerkplein 6, tel: 02507-13546 of
Lida Bromet Mode, Haltestraat 18, tel:
02507-17878.

Illegale venters
gemeente uitgezet

ZANDVOORT - Twee inwoners van
Scheveningen die in het dorp kera-
miek verkochten ontvingen van de po-
litie een waarschuwing. Hen werd be-
volen Zandvoort te verlaten. Een en
ander omdat zij niet in het bezit waren
van de vereiste ventvergunning.

Mannenkoor
start repetities

ZANDVOORT - Het bestuur van
het Zandvoorts Mannenkoor maakt
bekend dat op dinsdag 5 augustus de
repetities voor het nieuwe seizoen zul-
len beginnen. De wekelijkse oefen-
avond wordt gehouden in het Ge-
meenschapshuis, aanvang 20.00 uur.

Nu reeds is bekend dat op zondag-
middag 19 oktober aanstaande het
koor medewerking zal verlenen aan
het concert dat gegeven wordt ter ere
van het 25-jarig bestaan van Amnesty
International. Solist deze avond is Lee
Towers.

Pia Beek in
Hotel Bouwes

ZANDVOORT - Door de directie
van Hotel Bouwes wordt bekend ge-
maakt dat Pia Beek gedurende het
Jazzfestival zal optreden in het hotel
aan het Badhuisplein. In tegenstelling
tot eerdere publicaties wordt medege-
deeld dat de toegang op vrijdag- en
zondagavond gratis is.

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
31 juli 12.2607.14 --.-20.05
1 aug. 00.5308.16 13.4721.14
2 aug. 01.59 09.41 14.44 22.31
3 aug. 02.54 10.59 15.31 23.24
4 aug. 03.3911.4516.1023.57
5 aug. 04.18 12.19 16.44 --.--
6 aug. 11.0400.2317.1512.50
,7 aug. 05.24 00.55 17.47 13.24
Maanstanden: 5 augustus NM 20.36
springtij:7 augustus 104 cM + NAP
(05.24 uur)

IMieuweblad
elke week het dagelijks nieuws

EEN COMPLETE KRANT MET O.A.

• NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
• SPORY a ACHTERGRONDINFORMATIE
• GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
• AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
• FAMILIEBERICHTEN o KERK-EN WEEKENDDIEN-

STEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MID-

DENSTAND

voor nog geen vier
Jaar weet je het!

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!

NAAM:

ADRES:

POSTCODE: WOONPLAATS:

TELEFOON: GIRO/BANKNR.:

IK BETAAL PER KWARTAALD ƒ 10,65, PER HALF JAAR Q ƒ 19,95.

PER JAAR D ƒ 36,95 (voor postabonnees gelden andere tarieven)

In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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Heeft u trouwplannen?
Komt u dan eens kijken bij

Joy Bruidsboetiek
Wij hebben vele maten en stijlen
«J eenmaal gedragen bruidskle-

£nvU?^ 'nbreng van recente

bniidddedmg en exclusieve
avondjaponnen.

\

.

Joy Bruidsboetiek
' Haarlem

(zijstraat van de Gen. Oranjestraat)

Persoonlijke aandacht is ome reklamc!

'0.00-15.00 uur; donderdag

Voor een
stralend ui*

en van top i
teen verzorg

bij

lf*>n- 6HSchoonheid*-
salon

„jamne'
Koslerstraat -

bruids-
boeket-

sages

.Dl

Se;

©v

Het adres voor
* uw trouwauto's

- witte Mercedes

~ Old Timer

Taxi Centrale
Zandvoort B.V
Grote Krocht 18, tel. 12600

(Bij inlevering van
deze advertentie
verzorgen wij
gratis de versiering
van de auto's)

9aat

R» *i
huwelijk.

Heeft u iets te vieren?

VerSaREST.P DELICIA.

Restaurant
Kerkstraat 16, Zandvoort

Drukwerk

,Van de *ÓO-* ^SPonofh

JfSSfss;*
£?^fe?yBsr

voor de mooiste dag
uit uw leven.

drukkeri]
van petegem
KERKPAD 6 - ZANDVOORT
TELEFOON 12793

.
«nip-

«on î Oi.
>/ r©

Voor het beste
RESULTAAT,
ga dan naar

BLOEMEINIHUIS

De specialist W* DL^J • d

in al UW Haltestraat 65 -Zandvoort
bloemwerken Tel. i 20 eo

Herman Harms
Shoe-Bizz

wenst alle stappers

een JAZZY weekend
Grote Krocht 22

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE

Mirlsstraat 13A • Zandvoort - Tel. 15186

Publicatie aangeboden aoor dli Diaa in «menwerking met de Stichting ideële Reclame

//f/. L°/r< ^

De weg waarlangs ons voed-
sel gaat bestaat uit een groot aan-
tal onderdelen

Zoals slokdarm, maag, lever,
galwegen. alvleesklier, dunne en
dikke darm BIJ elkaar ons spljs-
verterlngsstelsel.

Als je nu gezond bent. heb je
niet veel redenen om je daarover
zorgen te maken

Maar toch komt 20% van alle
zlektegevallendoor 'een ongeluk
op die weg in ons lijf" Door oor-
zaken die Je misschien niet zou
verwachten

Voor al die mensen die met
zo'n ziekte te maken (kunnen)
krijgen Is De Nederlandse Lever
Darm Stichting aktlef

Met veel belangrijk onder-
zoek Met opvang en begeleiding
van patiënten En met Informatie

Ook voor gezonde mensen
Omdatvoorkomen nog altijd beter
dan genezen Is

Vandaar de gratis brochure
Veel Ongelukken gebeuren op

een Weg In ons Lijf' Vraag hem
even aan per briefkaart bij Post-
bus 25. 3620 AA Breukelen Wel
graag 2 gulden extra aan postze-
gels voor verzending bl)plakken.

De Nederlandse Lever Darm
Stichting helpt graag verder.

Onze zomercollectie

RUIMEN WIJ OP
met hoge kortingen

en heel veel

HALVE PRIJZEN
mo<le mei.

Grote Krocht 19,
Zandvoort

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat hel
over aan de vakman

Vraag vri|bh|vend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

B8CB4DE
VERHUIZRS

A-J. v. d. Moolenstraat54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31,04 04

SUPERMARKTEN
EEN BAAN in een
SUPERMARKT betekent
© TOEKOMST

(in onze groeiende onderneming vele mogelijkheden)

® ZEKERHEID
("eren moeten de mensen altijd" dus geen twijfels
over het levensmiddelen-bedrijf)

@ VEEL CONTACTEN
(met collega's en klanten)

® PRETTIGE WERK-OMGEVING
(schoon, helder, vriendelijk)

(D CREATIEF BEZIG ZIJN
(eike dag moet de winkel weer "opgemaakt" worden)

(f) COMMERCIEEL INZICHT
(hoe doen we het beter dan onze concurrent)

(?) VAKKENNIS
(wij bemiddelen bij diverse cursussen)

Binnenkort plaats vonr:
Af
Tr

17- 20 jaar -middelbare
schoolopleiding

DIE NA EEN INWERK/OPLEIDING PERIODE ALS
ASSISTENT EEN KRUIDENIERSWAREN, NON-FOOD
of een VERS-AFDELING KUNNEN VERZORGEN.

MEISJES 17 -20 jaar - middelbare
schoolopleiding

EIGENSCHAPPEN Al,S ACCURATESSE, VRIENDELIJK-
HEID, VOLDOENDE SNEL VAN BEGRIP EN HANDELEN
ZIJN NODIG VOOR EEN CASSIERE-FUNCTIE.

Wie goed mef mensen kan omgaan en belangstelling
heeft voor het bovenstaande, stuurt onderstaande bon
maar in. W'7 reageren spoedig!

•Hl || Aan de Perse

HUN ^irl< van der
Ponauwpg 5

Ik ben geïnteresseerd in

DWINKELVERZOR
DCASSIERE

Naam:

Adres •*• postcode:

Tel :
Opleiding:

Al eerder gewerkt als:

bij:

Dneelsafdeling van
i Broek B.V.,
, 1043 AJ Amsterdam

de functie van:

GER/STER

Geb. datum:
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W.L.K. van Oosten op de bres voor vereenvoudiging:

'Door de huidige spelling wordt
het onlogisch denken versterkt'
"Het is een uitgemaakte

zaak dat onze huidige spelling
moeilijk is en zelfs hier en daar'
inconsequent", zegt de gepen-
sïoneerde spraakleraar W.L.K.
van Oosten uit Badhoevedorp,
"daardoor is het zo dat 70%
van de Nederlands sprekenden
niet in staat is een brief zonder
fouten te schrijven. Zelfs zeer
geleerde heren maken nog f ou-
ten in hun correspondentie.
Dan is het toch vanzelfspre-
kend dat de spelling te moeilijk

Van Oosten, als één der voor-
vechters van een nieuwe spelling
deel uitmakend van de VWS (Ver-
eniging voor wetensgappelike
spelling) bestookt al jarenlang ie-
dereen die ook maar iets met taal
te maken heeft met argumenten
om tot de gewenste veranderingen
te komen. De 'aksie voor spellings-
anering' leverde tot nu toe echter
niet meer dan pittige discussies
met taai-puristen op.

Veel mensen die zich beroepsmatig
met taal bezig houden (schrijvers,
journalisten, leraren) zijn de voorge-
stelde veranderingen om allerlei rede-
nen een doorn in het oog. Schrijver
Harry Mulisch liet al in 1972, het toen-
malig kabinet voelde veel voor een
nieuwe spelling, een schotschrift te-
gen de spellinghervormers verschij-
nen. Een kleine 'overwinning' bete-
kende het uitzenden van een cursus
spellingvereenvoudiging door Peduco,
die momenteel voor de bezitters van
eep. TV toestel met Teletekst voor de
tweede keer binnen twee jaar te volgen
is.- De respons op deze uitzendingen,
bekent Van Oosten, is evenwel gering.
Hij ontving nog niet meer dan 25 brie-
ven.
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mensen hebben geen moeite met het
taalgebruik en vinden het wel best dat
ze het zelf zo goed onder de knie heb-
ben. Die denken niet na over al die
kindertjes die elk jaar die taal moeten
gaan leren"

"Ach en dan heb je nog dat kleine
handjevol hobbyisten, die zeggen dat
het cultuurhistorisch niet verant-
woord is. Schrijvers, journalisten.
Schrijvers van leermethoden zijn er
bang voor, want ze raken hun mkom-
sten kwijt. Het is natuurlijk een kwes-
tie van een schokje. Je zit zo vast aan
al die patronen, dat je er in het begin
best moeite mee zal hebben als je vol-
gens de Spelling '85 probeert te schrij-
ven. Maar de gemiddelde Nederlander,
die van goede wil is zal het binnen een
week onder de knie kunnen hebben.
De ogen van velen zullen wijd open
gaan en ze zullen zeggen: oh, wat zijn
wij m de loop der jaren beduveld, want
het kan allemaal veel eenvoudiger".

Onderzoek

'Onnodig'

• W.L.K. van Oosten
brachte inconsequenties noemt ze ver-
der ondermeer woorden als liter, type,
mooi, route en vakantie.

De nieuwe spelling zou niet alleen
schoolverlaters opleveren met foutloos
geschreven sollicitatiebrieven, maar
zou ook de buitenlander tegemoet ko-
men bij het leren van de Nederlandse
taal. Ook rekent de VWS op grote be-
zuinigingen: "Minder schooltaalboek-
jes, minder uren spellingonderwijs en
bovendien betere resultaten".

De VWS is van mening dat de spel-
ling ondermeer ontdaan moet worden
van 'onnodige z.g. stomme letters'. Uit
een woord als ambt bijvoorbeeld zou de
b moeten verdwijnen omdat je die let-
ter toch niet uitspreekt. 'Thee' zou het
zonder h kunnen stellen en 'leeuwen'
verandert in 'lewen'. Van 'vrouw' res-
teert slechts 'vrou'.

In een schrijven gericht aan de Ne-
derlandse Taalunie, aan de Neder-
landse en Belgische regering en de
diverse politieke partijen vraagt men
zich tevens af waarom bepaalde letters
anders geschreven worden dan in het
Algemeen Beschaafd Nederlands
(ABN). Als voorbeeld worden woorden
als heerlijk, adoptie, cadeau en relatie
gepomen. De letters c, q, x, y en ch
zouden volgens de VWS moeten ver-
dwijnen. Geen 'cycloon' meer dus en
ook geen 'expres' of 'chef'.

En dan zijn er nog de hierboven ge-
melde inconsequenties. Volgens de
VWS zou het consequenter zijn om
een woord als 'hond' te veranderen in
'hont' en 'heb' naar 'hep' om te buigen.
Als voorbeelden van onnodig aange-

Oplossing
De gepensioneerde logopedist be-

ijvert zich voor een nieuwe spelling
omdat hij na 22 jaar op scholen in
Haarlemmermeer lesgegeven te heb-
ben tot de conclusie kwam dat dit de
enig overgebleven oplossing was: "Ik
heb in die tijd met zo veel spraakpro-
blemen te maken gehad", aldus Van
Oosten, "dat ik vond dat er een spel-
ling moest komen waar alle moeilijk-
heden uit waren". Vooral de werk-
woordsvormen leveren menig scholier
de nodige hoofdbrekens op:" Je vraagt
je toch voortdurend af of je een 'd' of
een 't' moet gebruiken? Als je met
kaarten zegt: ik bied schrijf je dat met
een 'd' omdat je 'bieden' zegt, maar je
hoort een 't' in plaats van een 'd'. Dat
is toch heel lastig voor kleine kinder-
tjes? Ja, dan komen de critici meteen
aanlopen met de rode 'bieten', maar
uit het zinsverband kun je toch altijd
opmaken wat bedoeld wordt?. Als we
'hond' schrijven doen we dat met een
'd' aan het eind. Maar 'hond' zegje met
een 't', dus waarom zou je dat moeilij-
ker maken? Kinderen zullen zich al-

tijd blijven afvragen waarom dat nou
nodig is. En ze zullen het echt niet
plotseling over 'honten' gaan hebben".
En hij vervolgt:" Weetje wat het is? De
kinderen leren een onlogische spelling
te schrijven. Ik ben bang dat ze dan
ook onlogisch gaan denken. Door de
huidige spelling te gebruiken wordt
het onlogisch denken versterkt".

Bierkaai
Taal-veranderaars van het eerste

uur kunnen, 'hoewel het voor hen ook
vechten tegen de bierkaai was', weinig
goed doen in de ogen van Van Oosten.
De Vries en Te Winkel die in 1882 de
spelling ter hand namen en daar 'al-
lerlei onnodige moeilijkheden in wip-
ten', zowel als de spelling Marchant,
uit 1934, kan bij hem niet door de beu-
gel. Van het algemeen bekende Groe-
ne Boekje, daterend uit 1954, stuit hem
vooral de schrijfwijze van de vreemde
woorden tegen de borst.

De VWS, die invoering wil van het
door haar ontwikkelde 'Spelling '85',
gelooft overigens niet in een fonetisch
taalgebruik. Van Oosten: "Dat wordt
met de vele dialecten die we in Neder-
land kennen onbegonnen werk. Je be-
zorgt je daardoor een hoop moeilijkhe-
den. De huidige spelling gaat uit van
het Algemeen Beschaafd Nederlands
en daar zullen we ons aan moeten blij-
ven houden. Voor mensen die dialect
spreken zal er altijd een kleine moei-
lijkheid overblij ven. Dat geldt ook voor
mensen met een laag IQ. Maar in z'n
algemeenheid kun je zeggen dat de
drempel verlaagd wordt"

"Ja, hoe bepaal je wat onnodig is in

de spelling? Dan moet je er echt wat
vanaf weten. Dat is voorbehouden aan
de knappe koppen. Daar hebben we er
genoeg van in huis ,hoor."

"Weetje dat juist onder de elite onze
grootste tegenstanders bestaan? Die

Dat zowel de Belgische als Neder-
landse regering zich veel aan de
woordspelling gelegen laat liggen,
blijkt uit het feit dat ze de Nederlandse
Taalunie, die onderzoek doet naar taal
en de daarin aan te brengen wijzigin-
gen, opdracht heeft gegeven voor een
enquête. Belgen en Nederlanders
wordt gevraagd welke veranderingen
gewenst zijn. Ook beroepsgroepen die
veel met taal te maken hebben worden
bij het onderzoek betrokken. Het gaat
vooral om het oplossen van problemen
die zijn ontstaan na het verschenen
van het Groene Boekje. Bij de invoe-
ring van de spelling Marchant werd de
Nederlanders ooit via een boekje ver-
teld dat het 'Niet zoo maar zo' moest.
Wellicht dat er nog eens een boekje
met de titel 'Niet zo maar so' ver-
schijnt.

De WSV en de kritiek
De 'Vereniging voor wetensgappelike spelling' heeft in de loop der tijd
de nodige kritiek te verduren gekregen. Onderstaand enkele kritische
opmerkingen met (in Spelling '85 gegeven) weerwoorden:

Vereenvoudiging van de spelling verarmt de taal!

Hoe kan dat? De spelling is immers niet de taal zelf. Ze is slegts de
zigtbare weergave van de (gesproken) taal. De taal is 't liggaam, de
spelling 'n jasje.

Er is geen enkel inhoudelik versgil tussen een diner en 'n dinee,
tussen een hond en 'n hont, tussen een café en 'n kafee of tussen een
horloge en 'n hórloozje.

In 'n liggaam snijden is ingrijpent, maar 'n versleten, knellent of te
ruim geworden jas is te vermaken. Spellingtekens moeten, net als
bijvoorbeelt reken- en verkeerstekens, zo logies en eenduidig mogelik
zijn.

Als we oogstten als oogsten en besteedden als besteden gaan schrij-
ven, kun je niet meer zien dat het verleden tijd is!

Natuurlijk blijft dat wél te zien: uit 't zinsverbant! Als 't in de
spreektaal duidelik, waarom zou 't in de sgrijftaal dan onduidelik zijn?

Waarom zetten we dan in de verleden tijd geen ekstra t of d in
bijvoorbeelt zettten, weddden en dergelijke? En waarom sgrijven we
wel hij wordt, maar niet hij zett? Uit 'n zinnetje als: we zetten de vaas op
tafel, is zo zonder meer niet op te maken in welke tijt 't staat, maar dat
blijkt wél uit de rest van 't verhaal.

• Waarom zou 't gesgreven woort méér informasie moeten bevatten
dan 't gesproken woort?
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Het oude circuit
IN de tijd dat er nog geen auto's

waren, werden er in Zandvoort
wedstrijden georganiseerd met
paard en wagens op een terrein
dat achter Kostverloren zich uit-
strekte langs de Zeestraat. Dit ge-
bied was particulier bezit van een
paar rijke heren, die elkander
vaak bij verschillende gelegenhe-
den ontmoetten. Ze waren allen
dol op paarden en in hun ge-
sprekken kwam dit onderwerp
hoe langer hoe meer aan de orde.
Enkelen stelden voor, een soort
van vereniging te vormen tot ver-
edeling van het paardenras en
hun duingebied daarvoor be-
schikbaar te stellen.

Het plan

Op een bestuursvergadering
van deze vereniging, ook wel de
Zandvoortse sociëteit genoemd,
kwam het idee naar voren om in
de duinen wedrennen te houden.
Men zou de paarden prikkelen tot
bijzondere prestaties en zo beant-
woorden aan het doel van de vere-
niging de veredeling van het ras
en bovendien was het een lust om
de paarden te zien draven.

„Als we dat doen", zo merkte de
voorzitter van de sociëteit op, ko-
men er heel veel mensen uit het
dorp op af." Daar hadden velen
niet van terug: de mensen zouden
vernielingen aanrichten en de ei-
genaars van het duingebied op
hoge kosten jagen. „Het is toch
ons eigen land en we kunnen er
toelaten wie wij willen. Het lijkt
mij het beste om alleen leden van
de sociëteit en hun familie uit te
nodigen. Misschien moeten wij
ook autoriteiten uit Zandvoort en
Aerdenhout erbij vragen, maar
meer zeker niet.

Verleidelijke reclame

Van deze voorbesprekingen in
de kring van de sociëteit was niets
uitgelegd. Maar omdat deze hard-
draverij een bijzonder evenement
zou worden, had het bestuur van
de sociëteit besloten een soort van
program in druk uit te geven. Het
verscheen in de zomer van 1844
onder de titel „De wedloop en
harddraverijen ingesteld door de
sociëteit tot aanmoediging en
verbetering van het paardenras
gehouden op het terrein der so-

cieteit nabij Zandvoort 6 en 7
September 1844". Het boekje werd
gretig verkocht; vele mensen von-
den dat wel wat maar toen ze gin-
gen informeren of ze ook bij deze
rennen mochten zijn kwam het
antwoord: U kunt op een duin
langs de Zeestraat gaan staan;
daar zie je ze langs komen. Op het
terrein zelf mogen we, en om het
gewas, en om de paarden niet af
te leiden, niemand toelaten."

De klacht

Het was prachtig najaarsweer
toen deze eerste rennen werden
gehouden. Er waren zeker meer
dan tienduizend mensen naar
Zandvoort gekomen en instal-
leerden zich op de hoogten langs
de weg bij het huidige nieuw Uni-
cum. Ook uit Zandvoort zelf wa-
ren veel toeschouwers op komen
dagen maar wat men te zien
kreeg viel bitter tegen. Men zag
maar een stukje paardenraces;
van het einde wat het spannend-
ste was kon men bitter weinig
zien. Ook waren er wedstrijden
met wagens. Men zag hier omdat
dit een andere baan was wat meer
van; de prachtig uitgedoste paren
die de speelwagen bestuurden zag
men in bonte kleuren maar
nauwkeurig was het niet. Maar
het ergste was dat men van veraf
de reakties van de mededingende
paarden niet kon observeren. Een
paardenliefhebber uit Amster-
dam stak zijn teleurstelling met
onder stoelen of banken. Hij stap-
te naar de uitgever van de gids in
Haarlem en liet daar het volgen-
de boekje verschijnen „Een Hol-
landsche wedren of Wij zagen
niets. To see or not to see, it is the
question sir" door Hyppolitus.
Deze man die ook wel in de krin-
gen van de vooraanstaanden ver-
keerde maar niet tot het enge
clubje van de sociëteit wilde om
niet meer narigheid te veroorza-
ken zijn naam niet noemen maar
wat hij zei was raak en zelfs zo
raak dat de sociëteit haar terrei-
nen niet langer besloten hield zo-
dat er een eerste circuit was in
Zandvoort wat echter om de hoge
kosten van de wedstrijden niet
erg lang geduurd heeft.

Bertus Voets
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Knikkermobiel in de Zonneruiter

Meer belangstelling van
publiek dan standhouders
ZANDVOORT - Bureau Van

Schaijk, dat al enkele jaren de
oraderie organiseert op het cir-
:uit, ziet voorlopig weinig heil in
lerhaling van dit evenement.
Soewel er van de zijde van het
jubliek niet te klagen valt over de
belangstelling hebben de stand-
iduders het afgelopen zondag be-
loorüjk laten afweten. Zo zelfs dat
.•eh woordvoerder van dit bureau
eenbaar maakte dat het wel eens
ie laatste keer geweest zou kun-
lén zijn.

Dankzij een zonnetje dat zondag
;och nog onverwacht doorbrak, werd
tiet druk op het circuit. De schattin-
gen liepen uiteen van twintig tot vijf-
jntwintig duizend bezoekers die naar
Sandvoort waren gekomen voor deze
oraderie die op de racebaan stond op-
gesteld, én de soundmixshow. Wel dat

laatste werd een teleurstelling voor de
bezoekers, want deze was wegens het
te verwachten regenachtige weer af-
gelast. Een teleurstelling was dit voor
velen zeker, want men had graag eens
met eigen ogen een 'echte' show ge-
zien.

Mochten de organisatoren dan de pê
in hebben dat om dezelfde reden zo'n
zestig standhouders niet kwamen op-
dagen, na de eerste teleurstelling heb-
ben de bezoekers zich toch uitstekend
geamuseerd, want het aanbod pp deze
braderie was beslist niet eenzijdig te
noemen.

De eet- en drinkkramen. de gokau-
tomaten, de terrasjes, het publiek
schuifelde er tevreden langs, want
wanneer je naar een braderie gaat,
verwacht je bijzondere en bizarre kra-
men en die waren er, zelfs een promo-
tiestand van Rothmans ontbrak niet.

• Drukte genoeg op de braderie, al was de blikvanger, de soundmixshow niet aanwezig in verband met het verwachte
slechte weer. Het werd echter zonnig.

SCHIPHOL - Een 'knikkermobiel'
is vanaf 18 juli blikvanger in de exposi-
tieruimte "De Zonneruiter" op Schip-
hol. Ook zijn er modeltreinen en car-
toons te zien.

De knikkermobiel is een soort kogel-
baan waarop glimmende kogeltjes met
een liftje omhoog gaan en vervolgens
via een draadconstructie en allerlei

Geslaagde
duinwandeling

ZANDVOORT - Meer dan zeventig
enthousiaste wandelaars hebben vori-
ge week deelgenomen aan een duin-
wandeling in het gebied van de Am-
sterdamse Waterleidingduinen. Deze
wandeling werd gehouden onder de
deskundige leiding van natuurgids
Jan Warmerdam en werd georgani-
seerd onder auspiciën van Koninklij-
ke Maatschappij Plant- en Natuur-
kunde afdeling Zandvoort/Bentveld.

Gezien het enthousiasme van de
wandelaars en de grote opkomst heeft
men reeds nu besloten over enkele we-
ken de avondwandeling te herhalen.
Wellicht gevolgd door een natuur-
wandeling in de herfst wanneer dit
natuurgebied de liefhebber veel
schoons te bieden heeft.

Bijstandsmoeders dreigen al weer de dupe te worden
HAARLEMMERMEER - De
njeuwe wet op studiefinancie-
ring die op l oktober van
kracht wordt lijkt helemaal
niet zo ideaal als de regering
doet voorstellen. Hoewel de
nieuwe situatie nog niet hele-
niaal is te overzien, ziet het er
naar uit dat juist de gezinnen
niet een minimaal inkomen
]met name alleenstaande moe-
3èrs met een brjstandsuitke-
ring) weer moeten inleveren.
Hoewel raadsman Jan de
B'ruyn in Hoofddorp niet wil
séggen dat studeren alleen
Tiogelijk wordt voor de elite,
leeft hij een hard hoofd in de
toekomstige studiemogelijkhe-
3en van minder draagkrachti-
ïen.

De nieuwe wet heeft betrekking op
>tUderenden van achttien jaar en ou-
ler. in de meeste gevallen komt de
ünderbijslag te vervallen én wordt er
>en studietoeslag voor in de plaats ge-
'>teld. De studietoeslag wordt als inko-
«en aangemerkt en door de in 1984
«gestelde woningdelersnorm kan dat

voor bijstandsmoeders een minimale
maandelijkse korting van 150 gulden
opleveren. Bovendien kan hierdoor de
huursubsidie (gedeeltelijk) in gevaar
komen. Weliswaar mag een student
een eigen inkomen hebben van 7.000
gulden per jaar, maar alles wat daar-
boven ligt wordt meegeteld bij het to-
tale inkomen.

Voorbeeld
Als voorbeeld nemen we een fictief

gezin dat bestaat uit een moeder met
twee kinderen. Een studeert aan de
universiteit, de ander gaat dit jaar
studeren. Momenteel is het inkomen
als volgt: Inkomen bijstand 1343,55
gulden, kinderbijslag van het (nog)
niet studerende kind 197,- gulden, kin-
derbijslag van het studerende kind
242,50, studiebijdrage 112,50. Het inko-
mpn is dus uu 1895,55 gulden.

Een en ander zonder de nieuwe wet
zou zijn: Bijstand 1343,55 gulden, kin-
derbijslag 225,- gulden, kinderbijslag
510,- gulden (studerend kind), studie-
bijdrage 117,- gulden. Het inkomen
zou dus in de oude situatie 2195,55 gul-
den worden. In het. kader van de nieu-
we wet houdt de kinderbijslag en de
studietoelage echter op. Voor de twee
kinderen komt er een basisbeurs die
ieder 262,- gulden bedraagt. De moeder
wordt als alleenstaande aangemerkt

omdat de kinderen een eigen inkomen
hebben. Zij krijgt 298,55 gulden min-
der. Hoewel het gezin normaal uit drie
personen blijft bestaan wordt het tota-
le inkomen: bijstandsuitkering moe-
der 1045,- gulden, studietoelagen van
de twee kinderen (2 x 262 gulden) 524,-'
gulden. Dat is opgeteld 1599,- gulden
en dat is 596,55 gulden per maand
minder. Bovendien kan zoals gezegd
de huursubsidie in gevaar komen.

De sociale dienst in Hoofddorp is
momenteel nog bezig met een onder-
zoek hoe een en ander daadwerkelijk
gaat verlopen. Binnen korte tijd hoopt
men een volledig overzicht te hebben.
Zoals het nu ligt is er nog geen vol-
doende duidelijkheid. De wet is erg
ingewikkeld en de tijd om deze te be-
studeren kort. Een woordvoerder van
de sociale dienst deelt mee dat bij-
standsmoeders die door studietoeslag
van studerende kinderen als onvolle-
dig gezin worden aangemerkt, een
overbruggingsuitkering gaan krijgen.
Deze regeling gaat waarschijnlijk ge-
durende een jaar lopen, zodat het in-
komen geleidelijk wordt aangepast.

Achttien jaar en ouder
Alle jongeren van achttien jaar en

ouder krijgen een beurs. De enige uit-
zondering zijn studies zoals bijvoor-

beeld secretaresse, in de lesgeldwet
moet er aan de scholen 1030,- gulden
worden betaald. Raadsman De Bruyn
maakt zich zorgen over de periode vóór
l oktober. De scholen moeten dit les-
geld gaan innen en de leerlingen wei-,
geren als zij niet betalen. De Bruyn wil
er met nadruk op wijzen dat men ook
hiervoor een subsidie kan aanvragen.
Dat betekent dat mensen die vorig
jaar niet voor een subsidieaanvraag in
aanmerking kwamen er dit jaar waar-
schijnlijk wel onder vallen. De studie-
beurs voor de jongeren gaat pas in op l

oktober, maar het lesgeld moet wel bij
het begin van het schooljaar worden
voldaan. Dat kan veel ouders in de
problemen brengen. Niet iedereen im-
mers heeft zoveel geld voorhanden en
niet iedere bank zal het geld willen
voorschieten.

Aanvragen voor subsidie moeten
worden gedaan bij de Centrale directie
Studiefinanciering in Groningen,
postbus 30006. Men is in Groningen
echter overstelpt met aanvragen voor
de nieuwe wet op studiefinanciering

en gevreesd mag worden dat lang niet
alle aanvragen op tijd kunnen worden
afgehandeld. Men moet echter wel zo
spoedig mogelijk een aanvraag indie-
nen. Het is vooral de tussenliggende
periode (van half augustus tot l okto-
ber) die de raadsman en de sociale
diensten zorgen baren. Hoewel Jan de
Bruyn hier aan toevoegt dat de rege-
ling, als ze eenmaal loopt, hopelijk
meevalt.

UFcent,18,3Wet studiefinanciering gaat
problemen geven

hindernissen naar beneden knikke-
ren. Het geheel levert een boeiend
kijkspel op. De zelfgebouwde en ver-
bouwde treinmodellen zijn vervaar-
digd door een werknemer van de
luchthaven. De modellen moeten zo-
veel mogelijk op echte treinen lijken
en daar is de hobbyist uitstekend in
geslaagd.

Naast deze kunstwerken worden er{
in "De Zonneruiter" cartoons getoond;"
uit Australië. Er zijn politieke car-«
toons, spotprenten en plaatjes over al-:
ledaagse zaken en luchtvaartcartoons'.
te zien. De expositie is geopend van*
8.30 uur tot 23 uur in de gang naar het -
restaurant Aviorama. De toegang isv,
gratis.

Expositie verlengd;
ZANDVOORT - De expositie 'Tas- "

sen, Beurzen, Manden, Koffers' in het •
Cultureel Centrum aan het Gasthuis- "
plein is tot eind augustus verlengd. De ^
opzet van de expositie en wat er te zien
is, blijkt zo'n succes, dat het jammer is.
deze bijzondere opstelling niet de hele .
zomer te laten staan.

Voor iedereen die nog niet geweest
is, dus alsnog een kans om deze ten-
toonstelling te gaan zien. Naast de
kaarten en boeken, die altijd in het '
Centrum te koop zijn, is er nu speciaal
over het onderwerp 'mode en accessoi- .
res' een uitgebreide boekenstand inge- ;
richt.

Rennende Portugees
door politie gepakt

ZANDVOORT - Een Portugees die ,
vorige week donderdag een leren jas -
uit een winkel in de Kerkstraat had'
gestolen en het op een lopen zette, is"
door de aldaar surveillerende politie in
de kraag gevat. Hij werd meegenomen •-
naar het politiebureau, waar bleek dat'
de man nog een groot aantal boetes •
moest betalen.

l Nadat procesverbaal was opge-,
maakt werd hij door de politie over de
grens gezet.

ZANDVOORT - Bij het bureau
rijbewijzen van de provincie
Noord-Holland is een flinke ach-
terstand ontstaan bij de afgifte
van rijbewijzen (wachttijden van
ongeveer drie weken). Dat roept
veel vragen - en vaak onbegrip -
op bij de mensen die een aanvraag
voor een nieuw rijbewijs hebben
ingediend.

De voornaamste oorzaak van de
achterstand is de voorgenomen decen-
tralisatie van de afgifte van rijbewij-
zen. De staatssecretaris van Verkeer
en Waterstaat, Scherpenhuizen, ver-
zekerde vorig jaar in de Tweede Ka-
mer bij de behandeling van het wets-
ontwerp die de decentralisatie regelt

Provincie kampt met
vertraging bij afgifte
dat de gemeenten de afgifte per l juli
1986 konden overnemen. Dat heeft tot
een versnelde ontmanteling van het
bureau rijbewijzen bij de provinciale
griffie geleid. Onlangs is de ingangs-
datum van decentralisatie verschoven
naar l oktober a.s.

Gevolgen
De versnelde ontmanteling van het

bureau rijbewijzen heeft ertoe geleid

dat het merendeel van het vaste perso-
neel is vervangen door tijdelijke
krachten (het vaste personeel is, tot
ieders tevredenheid, zowel binnen als
buiten de provinciale organisatie her-
plaatst). Het tijdelijk personeel doet
zijn uiterste best om de rijbewijsaan-
vragen zo snel mogelijk te verwerken.
Toch leiden gemis aan ervaring en
routine ertoe dat de verwerking van
aanvragen vanaf het moment van

binnenkomst ongeveer drie weken
duurt.

Het is bijna ondoenlijk voor perso-
neel van bureau rijbewijzen om, in de
enorme stapels aanvragen, na te gaan
hoe het met de behandeling van een
bepaalde rijbewijsaanvraag staat. Te-
lefonische vragen hierover kunnen,
uitzonderingen daargelaten, meestal
niet worden beantwoord.

Er wordt bij de behandeling van de
aanvragen rekening gehouden met de
vervaldatum van het rijbewijs. Even-
tuele speciale wensen die bij de behan-
deling van belang kunnen zijn, kun-
nen schriftelijk bij de aanvraag wor-
den gevoegd. Bij tijdig ingediende rij-
bewijsaanvragen wordt in de meest*
gevallen vóór de vervaldatum een
nieuw rijbewijs verstrekt.
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AMPINA
PARTY-BOOMSTAM
heerlijk roomijs in een combinatie
van aardbei-, vanille- en chocoladeijs
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MAAR

FOTO-ALBUMS
met 20 zelf k Ie ven de pagina's
dus uw gehele vakantie kan er in.
In diverse fraaie dessins
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WASA RYE-KING
Knackebrood
licht bros
PAK
200 gram

KRISTAL

CHLOOR
BLEEK-
MIDDEL
voor alles wat schoon
en fris moet zijn
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\ chocolade
\ tnClIlf in houdbare
{ lllwll\ verpakking
\ dus ook buiten de koelkast
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CELTONA
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om in huis te hebben
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DOUWE EGBERTS
vruchten-thee
• citroen
• sinaasappel
• kersen
• grapefruit
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ZANDVOORT
Burg. Engelbertsstraat 21

Wl&$5
$&

Is

> o

T7~~r l ^ f L7

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant
TT

nr

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant
-TT-^ ju_u J ujjp^

1—TT

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant



WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 31 JULI 1986

Kippevel en zenuwen
spelen kandidaten parten

ZANDVOORT - Ralph Inbar
heeft het er maar moeilijk mee tijdens
.-Je Miss Beachverkiezingen. Zoveel
vrouwelijk schoon is hij zeker niet
?ewend, want hij kan zich af en toe
maar nauwelijks inhouden. „Wat is ze
mooi hè... ? Ik ben onpartijdig, maar
als het aan mij zou liggen... " ver-
zucht hij af en toe, bijna ademloos het
meisje dat het trapje naar de jury be-
stijgt, bewonderend. „Dit is Francina,
ze houdt van dieren en haar poes heet
Blackie." Hier en daar tussen de toe-
schouwers stijgen uit mannenkelen
kreten op, die meer betekenen dan al-
leen maar bewondering. Terwijl vrien-
din, verloofde of echtgenote er wat uit-
drukkingsloos bij zit, vergaapt man-
lief zich aan de lonkende, verleidelijk
peklede kandidaten. De zestien meis-
'*s. onder wie twee uit Zandvoort, la-
:en zich alles met duidelijk getoonde
voldoening welgevaüen.

Over de honderd nieuwsgierigen
zijn deze zaterdag naar Bad Biche ge-
komen om de keuring van vrouwelijk
moois mee te maken. De groen-wit ge-
streepte tent, waarin de organisatoren
-"vet behulp van terrasjes, parasolletjjes
/t planten een aardig zomers sfeertje
• 'ttben weten te scheppen, is overvol.
r, het restaurant verdringt een tien-
;>! bezoekers zich reikhalzend voor de

. >ampjes die uitzicht bieden op het
'sbeuren. Het miezerige weer buiten
•oet vermoeden dat er een hoop bad-
?asten bij zitten.

,• Het publiek verstomt als de kandi-
lates van tussen de zestien en vieren-

„wintig jaar in vrijetijdskleding de
rode loper betreden. Heupwiegend op
een manier die je op straat nooit zult
zien, paraderen de meisjes in jogging-
pak, avondjurk met blote rug en navel,
of strakke broek met hes door de tent.

Sommigen zelfverzekerd glimlachend, •
anderen nerveus, wat onwennig op de
hoge hakken. „Rustig maar hoor
meisjes," roept Ralp Inbar vaderlijk,
„ik ben ook zenuwachtig, maar ik
sleep jullie er wel doorheen." Na een

' kleine pauze, die door de Revival Jazz-
band wordt opgevuld met het nummer
„When You're Smiling", komen de
meisjes één voor één bij Inbar voor de
microfoon, om daarna op het podium,
voor de jury nog een extra rondje
heupwiegen weg te geven. Monique
uit Bergen op Zoom „heeft een zachte
g", merkt de presentator op. „Toch wel
een extra vermelding waard," vindt
hij. Anja uit Spaarndam werkt bij een
bank in Haarlem, „in de kas", zegt ze.

MISSVERKIEZING
HEEFT WEINIG
OM 'T LIJF
„In de kas voor stortingen jongens,"
roept Inbar verrukt uit, „en ze loopt
hard in de Waterleidingduinen. Wij
moeten straks even praten." Angeli-
que uit Krimpen aan den IJssel moet
even pianospelen, wat ze als hobby
heeft opgegeven. Het lijkt erop dat ze
nog in de beginnersfase zit. „Ja, zo is
het wel goed, we horen datje het kunt,
maar je bent een beetje zenuwachtig."
Ze krijgt een kans het een beetje goed
te maken met een uitbundige dans op
de muziek van het bandje.

In de pauze alweer meisjes die de
indruk moeten geven jong en dyna-
misch te zijn en roekeloos te willen
leven. Het blijkt een badkledingshow
te zijn. Vooral vrijetijdskleding en

badpakken, maar ook bikinibroekjes
in felle kleuren, die zichzelf vastklem-
men, worden zwaaiend en zwierend
getoond door een aantal leuk ogende
mannequins. De aanblik van deze ont-
spannen dansende meisjes is wel zo
prettig en doet de vraag rijzen of de
echte Miss Beach hier niet tussen zit.

Als er echter ook mannenkleding
wordt vertoond, keert de realiteit weer
in de gedachten terug. Deze mensen
zijn gewoon aan het werk.

Uit Zandvoort doen twee meisjes
mee. Het zijn Rowena van Dam en
Annet ter Heijden. Rowena is twintig,
verkoopster, en houdt onder andere
van lezen, breien en uitgaan. Het is
voor haar al de tweede keer dat ze naar
de Miss Beachtitel dingt. Ze is nog niet
eerder in de prijzen gevallen. Annet,
die achttien is, heeft als hobby kunst-
zwemmen opgegeven, een sport waar-
in zij op landelijk niveau hoge ogen
gooit. Zij doet mee omdat ze het leuk
en gezellig vindt.

Yolanda Barton uit Hoofddorp, wier
hobby astrologie is, beweert dat Steen-
bokken, wat Inbar ook is, moeilijke
mensen zijn. „Ga jij maar gauw door
naar de jury," roept de presentator.

„Makkelijk in het verkeer," vindt hij
de luchtige oranje kleding van Brigit-
te Drayer uit Heemstede. „Het publiek
wordt zenuwachtig van je," merkt hij
nog op als ze terugloopt naar de kleed-
kamer. Jolande Bouwman is negen-
tien jaar en komt uit Gouderak, „be-
kend om de Goudse kaas". „En de
Goudse pijpen?" oppert Inbar. Als Jo-
lande weg is begint de zoveelste pauze
waarin de jury zich moet beraden. De
danseresjes van de badmodewinkel
verschijnen weer ten tonele, dit keer

Opluchting nu de winnaressen bekend zijn. V.l.n.r. Jolande Bouwman, Brenda Steenveldt en Annet ter Heijden met op
de achtergrond presentator Ralph Inbar. Foto: Dick Loenen.

onder andere in blauwe tijgervelletjes.
Door hun spontane optreden en hun
ontspannen glimlach winnen zij snel
de sympathie van het publiek, dat on-
dertussen broodjes kroket wegwerkt.

In tegenstelling tot deze wiegende
meisjes munten hun mannelijke colle-
ga's uit in stunteligheid, wat echter
ook wel weer een bepaalde bekoring
heeft. Ondertussen poogt de jazzband
met een redelijk muziekje de vaart
erin te houden.

Dan komt het onderdeel waar waar-
schijnlijk een groot deel van het pu-
bliek op heeft zitten wachten: de kan-
didaat-Misses in badkleding. De toe-
schouwers zien egaal bruine, super-
slanke jonge vrouwen aan zich voorbij
gaan. „Doe nog een rondje voor de
drummer," vraagt Inbar. De lange
donkere Brenda mag nog een extra
rondje voor het hele orkest lopen.
„Daar gaan ze nog beter van spelen."
Karin, met blonde krullen en gestoken
in een wit badpak, „houdt van breien",

aldus de presentator. „En ze woont in
de Ooievaarstraat. Kijk, de fotografen
worden al een beetje onrustig," voegt
hij eraan toe als ze vol op de kiek geno-
men wordt. „Als we het maar droog
houden, jongens!"

Yolanda Barton uit Hoofddorp
maakt goedkope kleding. Ze komt op
in een deels gestippeld, deels zwart
badpak, diep uitgesneden tot op haar
navel. „Hoeveel heeft dat nou gekost?"
„Een tientje." „Een tientje, wie biedt?"
Reacties genoeg uit de zaal.

Als alle meisjes geweest zijn, moet de
iteuze gemaakt worden. Een moeilijke
opdracht voor de jury, die bestaat uit
voorzitter Hans Mollerus, tevens voor-
zitter van de Evenementencommissie
VVV Zandvoort, Robert Pierlot, kap-,
per in Haarlem, Paula Bakker, chef-
fin van Beach Inn te Zandvoort, en
Rosalie van Breemen, de Miss Beach
van 1985, tevens Miss World Universi-
ty 1986. Na een beraad van bijna drie
kwartier zijn ze eruit. De finale na-
dert. De meisjes worden met de mi-
nuut nerveuzer. Het publiek reageert
verschillend. Hier en daar spanning
om de uitslag. Anderen hebben het on-
dertussen wel gezien na drie en een
half uur benen kijken, iets wat waar-
schijnlijk met in de gedachten van de
kandidaten opkomt. Maar ook zij we-
ten niet waar ze kijken moeten, naar
het publiek, de fotografen of de of f ici-
als die de uitslag al op papier hebben.

Allereerst nummer vijf. Dat wordt
de oudste van het stel, de vierentwin-
tigjarige Anja Trennmg uit Spaarn-
dam. Als nummer vier bekend geT
maakt wordt, stijgt er een gejoel en
gefluit op uit het publiek. Men heeft
de kleine blonde Angelique Tates, ne-
gentien jaar oud, blijkbaar een hogere
plaats toebedacht. Derde wordt de
Zandvoortse Annet ter Heijden. Ook
zij heeft in de ogen van menig toe-
schouwer een betere plaats verdiend.
Als tweede eindigt Jolande Bouwma
uit Gouderak.

De gelukkige die het kroontje van
Miss Beach 1986 opgespeld krijgt, is de
zeventienjarige Brenda van Steen-
veldt uit Purmerend. Voor haar zijn de
wisselbeker en het reisje naar de Ca-
narische Eilanden. Het moeten voor
Brenda „gouden tijden" zijn. Nog
maar pas geleden is zij in Noordwrjk
uitgeroepen tot Miss Zomer, terwijl zij
bij de Miss Noord-Hollandverkiezm-
gen in Volendam op een tweede plats
eindigde. En dat allemaal nadat haar
vriend een keer een paar foto's van
haar had gemaakt, wat een uitnodi-
ging voor een reportage in een fotostu-
dio tot gevolg had. Misschien helpt het
om haar hartewens in vervulling te
laten gaan: stewardess worden.

Joan Kurpershoek

L

• In Zandvoort is verwarring
ontstaan over het openingsuur
van de terrassen. Normaliter
was het zo dat de
horecaman/vrouw iedere
morgen en zeker wanneer het
zonnig weer is, so vroeg
mogelijk de stoelen en tafels op
zijn terras met een doek
schoonveegt en wacht op de
klanten. In veel gevallen is dat
omstreeks het middaguur,
omdat velen van hen hun zaak
omstreeks die tijd openen.
• Er sijn echter zaken waar
men 's morgens al om negen
uur de deuren opent, en dan
open blijft afhankelijk van het
vastgestelde sluitingsuur in de
ontheffing ofwel vergunning.
Bij dese mensen wordt het
terras dus geopend op het uur
dat de saak opent. Uitgaande
van het principe "Wanneer het

te koud of te slecht weer is,
komt men wel binnen' werkte
dese regel tot ieders
tevredenheid.
• Echter dit jaar kwam daar
verandering in. Voor terrassen
behoort een vergunning
aangevraagd te worden en bij
verstrekking van de nieuwe
bleken er enige veranderingen
in te sijn aangebracht. Een
zeer bekende horecaffer, wiens
zaak om negen uur 's morgens
opengaat, las in sijn nieuwe
terrasvergunning dat hij sijn
terras slechts in de
somermaanden vanaf 11.00
uur open mag stellen. De
horecaffer ontstak in toorn en
zette alles in het werk om dit
teruggedraaid te krijgen. Dat
'alles' was inderdaad veel, de
bond en een advocaat en een
hoorzitting kwamen er aan te
pas.
• Dit alles vergt echter tijd en
hangende de uitspraak in dese
kwestie hield en houdt de man
zijn terras m.aar op de 'oude'
tijd open. Wat wel verstandig
bleek, want wij kregen een
stralende junimaand en een
kopje koffie 's morgens vroeg
in het sonnetje op een gezellig

terras is niet te versmaden.
Vraag blijft echter hoe dat nu
verder zal aflopen.

• Volgens de nogal
verwarrende berichtgeving
rond dit punt, (waar bleef
onder andere de uitnodiging
aan de pers de openbare
hoorzitting bij te wonen?),
blijkt de kwestie nog lang niet
uit de wereld te zijn. De
uitspraak na de hoorzitting is
nog niet gevallen. Volgens
officiële sijde kan deze pas
uiterlijk op 27 augustus gedaan
worden. Bovendien is door de
horecaman een
schorsingsverzoek gericht aan
de voorzitter van de Raad van
State, en op deze uitspraak
wordt spanning gewacht.
Overigens het sluitingsuur van
de terrassen blijkt ook nog
steeds een heet hangijzer te
zijn, want volgens de
horecawereld betekent
openstelling tot 24.00 uur dat
op mooie-en
evenementsavonden het terras
veel te vroeg moet sluiten.
• Een verwarrende kwestie
terwijl het beleid van de
gemeente duidelijk anders is,
wanneer men afgaat op het

collegeprogramma 1986/1990,
waarin expliciet gesproken
wordt van:

" Openingstijden van
terrassen van
horecabedrijven, dienen via
duidelijke spelregels en goed
ontheffingsbeleid in juiste
banen te worden geleid.

Op bijzondere dagen
(Pinksteren Grand Frix e.d.)
of fraaie zomerse dagen zal
een soepel ontheffingsbeleid
worden gevoerd. Hierover zal
regelmatig met zowel de
horeca, politie als
omwonenden overleg worden
gevoerd".
In dit geval lijkt het 'overleg'
vergeten te zijn.
• Tobber heeft een leuk
nieuwtje. Hij blijkt evenals de
heer Los met verrukking
gekeken te hebben naar de
stuntvlieger. Enthousiast
vertelt hij:
"Wist je dat de telefoon bij Bert
Los roodgloeiend heeft gestaan
na de publicatie van de
stuntvlieger?
De meeste mensen die belden
vroegen natuurlijk of Bert en
ik al wisten wie de man was,

en er waren mensen die zeiden
"O dat ding is van 'Seven-up'
dat kun je erop lezen. Nu
nemen wij geen verrekijker
mee dus dat wisten wij niet,
maar het bleek ook niet juist te
zijn. Twee tips, zo wordt dat
toch genoemd, twee tips echter
bevatten waardevolle gegevens
en hebben ons naar het
vliegveld van Lelystad geleid.
Ha en daar in een hangar
hebben wij het bewuste gele
vliegtuigje ontdekt. Er stond
dus geen reclamenaam op,
maar weet je van wie dat
apparaat is? Heb ik zo
omgelachen, van... een
gezagvoerder van de KLM en
Bert maar denken dat die
vliegers niet kunnen
stuntvliegen. De man wil
anoniem blijven en niet in de
krant, jammer hé, maar voor
Bert en mij blijft hij de
stuntvlieger van het jaar."

• Volgens Tobber was zijn
bijdrage deze week een zeer
positieve, en wie sou dat
durven ontkennen?
• Dit was het dan dese week,
rustig aan met het jassfestival,
de krant is klaar dus ...voetjes
op tafel, tot volgende week.

WEEKENDDIENSTEN
.Weekend: 2 - 3 augustus
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
tn verband met vakantie Bart van
Bergen, t/m 10 augustus: Adé Scipio
Blüme.

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper.
Voor dienstdoende
15600/15091.

arts: tel

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Andersom, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A.Mulder, tel: 13185
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
vöort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelharmg

Kantoor Gasthuisplein
12. Zandvoort, tel 02507'
17166 Postadres
postbus 26. 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u,
dinsdag 10-13 en 14-16
u, woensdag9-11 u ,

- donderdag 10-12 en 13-17 u ,vrijdag9-12u
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8,
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Abonnementsprijzen: ƒ 10,65 per kwartaal, /
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Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507-
17166
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POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.

Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.

Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
Geen diensten in de periode 6 juli/ 3
augustus.

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met orgel
en samenzang
Celebrant: K. van Kleef.thema: "De
kunst van het leven"
KERK v.d.NAZARENER, Zij l weg 218,
Haarlem
Zondag: 10.30 uur: Morgendienst, ds.
E. Bodamer

19.00 uur: Avonddienst, ds. E.Boda-
mer
Woensdag: 20.00 uur: Brjbeloverden-
king/bidstond.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
Geen dienst gedurende de zomer-
maanden.

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE STAND

KERKDIENSTEN
Weekend: 2 - 3 augustus

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. A.J. van Leeu-
wen
Crèche aanwezig.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: dr. M.E.Brinkman
Kindernevendienst en crèche.

VERGEET VOORAL NIET:

Vrijdag l augustus: van 11.00-
14.00 uur Circus Santekraampie.

Groot kinderspektakel met on-
der andere:

- veel doe dingen

- spannende spelen

- pannekoeken smullen

- volksdansen

- poppenkast en nog veel meer.

Op het Jan Snijerplein, en niet
het Gasthuisplein zoals eerder
werd gezegd.

Toegangsprijs ƒ2,-. Vanaf 28
juli zijn er al kaarten te koop ook
voor vaders, moeders, oppas,
oma's, ooms en tantes. Voor hen is
er een speciaal

Voor de ouders van Noord: om
organisatorisch reden kannen de
kinderen dit jaar niet opgehaald
worden bij 't Stekkie. Vriendelijk
verzoek om hen zelf te halen en te
brengen van en naar het Sante-
krasmpie op het Jan Snijerplein.

Periode 22 - 28 juli 1986

Geboren
Glenn Matthieu, zoon van Piller Dave
S. en Braun Rosemarie J.

Ondertrouwd

Gehuwd:
Aemmer, Daniel J. en Lindeman Eleo-
nora Maria

Overleden
Bruin, Johannes oud 61 jaar
Dpll, Gerardus Nicolaas oud 80 jaar
Vink geb. Vermeulen Wilhelmina oud
90 jaar
Snel geb. Van Ravestein Grietje, oud
94 jaar.

Rode Kruis zoekt
vrijwilligers

ZANDVOORT - Door het Rode
Kruis, afdeling Zandvoort, worden
vrijwilligers(sters) gezocht voor het
werk in de colonne en de welfare afde-
ling. Wie belangstelling heeft voor dit
werk wordt verzocht contact op te ne-
men met het Rode Kruis Zandvoort,
secretariaat: W.Roosendaal-Strjjder,
Treubstraat 6.

Bovendien zal tijdens de zwemvier-
daagse een stand van het Rode Kruis
bij De Duinpan staan opgesteld waar
medewerkers van deze organisatie alle
mogelijke inlichtingen kunnen ver-
schaffen.

Onbekende
schutter

ZANDVOORT - Zaterdag merkte
een winkelier in de Schoolstraat dat er
een kogel door zijn winkelruit was ge-
schoten. Hij deed aangifte bij de politie
die nu een onderzoek naar de onbe-
kende schutter instelt.

Kermisbezoek
met gevolgen

ZANDVOORT - Een 20 jarige Zand-
voorter die een bezoekje bracht aan de
kermis aan de Van Lennepweg raakte
gewond bij de botsautootjes. Zijn voet
raakte namelijk bekneld tussen de
rand van de botsbaan en de auto. Hij
verliet al strompelend de kermis op
weg naar huis maar kwam niet verder
dan de A. J. van der Moolenstraat. Hier
werd de politie gewaarschuwd die een
ambulance voor de man bestelde en
hem liet overbrengen naar de Maria
Stichting in Haarlem.

Botsing onderling
geregeld

ZANDVOORT - Zaterdag bleek bij
een aanrijding tussen een fietser en
een automobilist bij de ingang van het
circuit dat er alcohol in het spel was.
De automobilist had het nodige aan
Bacchus geofferd en merkte de wielrij-
der niet op. De fiets was geheel ontzet,
de auto liep krassen op. Beide betrok-
kenen vertelden de politie de schade
onderling te zullen regelen. Of de au-
tomobilist zijn auto moest laten staan
wordt niet in het politierapport ver-
meld.

Bij een botsing op de Hoogeweg
raakten tezelfder tijd twee auto's
zwaar beschadigd. Een 21 jarige Duit-
ser remde onverwacht voor overste-
kende voetgangers, dit werd niet tijdig
opgemerkt door de achter hem rijden-
de automobilist en een botsing met
zware materiële schade was het ge-
volg.

ADVERTENTIE

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool**
KEESOMSTRAAT 15
TEL 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, ri
pension stalling. Onze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

riante

ADVERTENTIE

Café Bonaparte
presenteert

a.s. zondag 3 augustus

Live Music met

The Tumblers
vanaf 16.00 uur tot 23.00 uur.

Gelegenheid tot dansen en eten.
Wij hebben een uitgebreide menukaart.

Voor reserveren tijdig bellen svp.

Passage 8-10, tel. 12490
Dagelijks geopend van 10.00 tot 03.00 uur.

Basisbeurs of
kinderbijslag

HAARLEMMERMEER - Op l
'oktober treedt de Wet op de stu-
diefinanciering in werking. Daar-
mee zal voor een grote groep jon-
geren van 18 jaar en ouder de
huidige beurs en de kinderbijslag
worden vervangen door een nieuw
stelsel van studiefinanciering.
Een speciale regeling garandeert
dat de kinderbijslag wel blijft be-
staan voor jongeren die geen recht
hebben op studiefinanciering.

Wie krijgt nu een beurs en wie kin-
derbijslag? Het nieuwe studiefinan-
cieringsstelsel is bestemd voor jonge-
ren van 18 jaar en ouder die een oplei-
ding volgen aan b.v. MAVO, HAVO,
V VVO, LBO, MBO, HBO, hogeschool of
universiteit. Ook deeltijdstudenten
vallen onder de wet als zij tenminste
dagonderwijs volgen van minimaal 19
lesuren per week.

Voortaan zullen al deze studenten
hun studie moeten bekostigen van een
basisbeurs, die voor thuiswonenden
ongeveer / 265,- bedraagt. Uitwonende
studenten krijgen ca. ƒ 600,-. Deze be-
dragen zijn niet voldoende om van te
leven en daarom kunnen studerenden
een aanvullende financiering vragen.

Deze aanvulling wordt, afhankelijk
van de opleiding, opgebouwd uit een
extra beurs en een rentedragende le-
ning. De lening moet na de studie wor-
den terugbetaald, de beurs is een gift.
Of de aanvraag tot aanvullende f inan-
ciering wordt gehonoreerd, is afhan-
kelijk van het inkomen van de ouders.

Als zij in staat worden geacht bij te
dragen aan de kosten, zal de student
van hen een aanvulling moeten krij-
gen op zijn basisbeurs. De financie-
ringsmogelijkheden zijn ook beperkt
als een student (of zijn partner) een
eigen inkomen heeft boven de ƒ 2400,-
per jaar.

Over de nieuwe studiefinanciering
is een uitgebreide brochure verkrijg-
baar bij scholen, de Centrale directie
Studiefinanr ing en het Voprlich-
tingscentrum oociale Verzekering. In
de brochure is ook het aanmeldings-
formulier opgenomen, dat zo spoedig
mogelijk ingevuld en opgestuurd moet
worden door degenen die niet eerder
voor studiefinanciering in aanmer-
king kwamen. Omdat de wet pas op l
oktober ingaat, kunnen zij voor de pe-
riode daarvoor een Rijksstudietoelage
of Tegemoetkoming in de Studiekos-
ten aanvragen.
Zoals gezegd, heeft niet elke 16-plusser
recht op studiefinanciering en voor
hen is de speciale kinderbijslagrege-

ling bedoeld. Wie komt na l oktober
nog voor kinderbijslag in aanmer-
king?

Op de eerste plaats studerenden aan
een opleiding, die niet voldoet aan de
voorwaarden van de Wet op de studie-
financiering. Tot hun 27e jaar kan
voor deze jongeren kinderbijslag aan-
gevraagd worden, mits de studie mini-
maal de helft van een werkweek in
beslag neemt. Ook voor werkloze
schoolverlaters tussen de 18 en 21 jaar
blijft de kinderbijslag bestaan. Na het
verlaten van de school, krijgt men pas
na ongeveer 6 maanden een RWW-
uitkering. Gedurende deze wachttijd
wordt de kinderbijslag gewoon doorbe-
taald. Men moet dan wel als werkzoe-
kende ingeschreven staan bij het ar-
beidsbureau. Tenslotte kunnen na l
oktober, ook de ouders van de zoge-
noemde „huishoudkinderen" nog kin-
derbijslag krijgen. Huishoudkinderen
zijn jongeren die het volledige huis--
houden verzorgen omdat een van de.
ouders deze taak niet meer kan ver-'
vullen. De huishoudelijke werkzaam-",
heden moeten minimaal de helft van
de week in beslag nemen.

Overigens krijgt men voor de ge-
noemde groepen alleen kinderbijslag
als voldaan wordt aan de onderhoud-
seis. In geld uitgedrukt betekent dit,
dat de ouders tenminste ƒ 56,- per
week moeten besteden aan het levens-
onderhoud van hun kind.

t
Wie meer wil weten over deze kin-J

derbijslagregeling, vraagt de folder,-
aan „Kinderbijslag voor kideren van'
18 jaar en ouder" bij de Raad van Ar*
beid of het Voorlichtingscentrum Scr
ciale Verzekering,

^Centrale directie

Studiefinanciering \.
v

Postbus 30006

9700 RH GRONINGEN 7,

Gevallen vrouw ]
op straat :1
aangetroffen j

ZANDVOORT - Vorige week werd',
een 40 jarige Zandvoortse bewusteloos»
aangetroffen op de Hoogeweg. Na bij:
haar positieven te zijn gekomen ver-'
klaarde de vrouw tegenover ongeruste^
omstanders dat haar dit wel eens een-
enkele keer overkwam, omdat zij epi-s
lepsiepatiénte is. De vrouw raakte bv"
deze valpartij niet gewond. »
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FAMILIEBERICHTEN

Lieve mamma (oma)
Wij wensen u uit Joegoslavië alvast een fijne verjaardag.

Sonja, Roland, Stephan, Georg,
Jeanette en Donna

Diep bedroefd maar met grote dankbaarheid in
ons hart voor alle liefde en zorg waarmee hij ons
omringde, is geheel onverwacht overleden onze
lieve en onvergetelijke man en vader (Bud)

FREEDRICH ANTON JAN WATER
op de leeftijd van 58 jaar.

W- Water-Visser
Atie en Sven

Zandvoort, 30 juli 1986
Heimansstraat 5
Voor hen die afscheid van hem willen nemen is
hiertoe gelegenheid op donderdag 31 juli van
17.00-17.30 en van 20.00-20.30 uur in het Uit-
vaartcentrum van het „Onderling Hulpbetoon"
aan de Poststraat 7 te Zandvoort. De crematie zal
plaatsvinden op vrijdag l augustus om 14.00 uur
in het Crematorium „Velsen" te Driehuis. Ver-
trek van Heimansstraat 5 om + 13.15 uur.

Geen bezoek aan huis

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn lieve man, onze vader en fijne
opa

Quirinus van der Meulen
betuigen wij u onze oprechte dank.

Uit aller naam:
M. van der Meulen-Koper

Tevens Dr. J. G. Anderson en
Dr. J. F. Zwerver, zusters en broeders
van de Kruisvereniging.

Zandvoort, juli 1986

DOKTERSBERICHTEN

P. Flieringa
Huisarts
Afwezig

van 31 juli t/m 4 augustus
Waarnemers de huisartsen

Drenth en Zwerver

S. C. Algera,
tandarts

Praktijk hervat per 2 aug.
Inschrijving nieuwe patiënten mogelijk.

Tel. 02507-18548.

HOERNM IK DIE KOFFIEPOTTEN
KWUT

WE l K ZO VOORDELIG HEB
INGEKOCHT

ZET HET IN

DE KRANT

DAN BEM JE ER ZO
VANAF

't staat in de krant
iedere week weer

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

Op weg naar

RIJBEWIJS A

en B

met AUTO en

MOTOR-
RIJSCHOOL

Frans v. Sprang
Voor informatie

tel. 02507-14946

Je mocht willen
dat je zo'n

auto-rijschool
had.

Phil Waaning

Kostverlorenstraat 70
tel. 12071

PELLEBOERS
WEERLIJN

06-91091091

3x par dag
vernieuwd
over 16
lijnen
50 cent
per minuut

Goed verzekerd bij
Aegon

Assurantiekantoor
A. M. Folkers

voor al uw
verzekeringen

Reis-,
annuleringskosten
en bromfietsverze-

keringen worden di-
rect

aan u meegegven.

Gasthuisstraat 4,
tel. 13283.

ONTWERP BELEIDSNOTITIE VOOR
DE ORGANISATIE VAN DE SOCIAAL
PEDAGOGISCHE ZORG (MAAT-
SCHAPPELIJK WERK VOOR VER-
STANDELIJ K GEHANDICAPTEN) IN
NOORD-HOLU\ND.
Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, hebben inge-
volge de Rijksbijdrageregeling Maatschappelijke Dienstverlening Fase l een
ontwerp beleidsnotitie over de organisatie van de sociaal pedagogische zorg
opgesteld.
De sociaal pedagogische zorg is gericht op de dienstverlening aan verstan-
delijk gehandicapten. Dit houdt onder andere in: het begeleiden van
cliënten op basis van een hulpvraag, het (mede) stimuleren van de
totstandkoming van nieuwe voorzieningen (dagverblijven, begeleid wonen,
practisch pedagogische gezinsbegeleiding etc.) en het adviseren aan
dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen.
In de ontwerp nota staan voorstellen voor het totstandbrengen van regionale
uitvoerend werk teams en een ondersteunend service bureau op provinciaal
niveau. Zowel de uitvoerend werk teams als het ondersteunende bureau
hebben een privaatrechteli|ke rechtspersoonlijkheid.
Doel is te komen tot een grotere eenheid in de beleidsuitvoering, een even-
wichtiger spreiding van het hulpaanbod en een taakuitoefening op het daar-
voor geëigende niveau.
INSPRAAK
De ontwerp nota is op 31 juli aan de Sociaal Pedagogische Diensten,
verenigingen van ouders en organisaties van ambulante-, semi- en intra-
murale zorg verzonden voor commentaar.
Vanaf 4 augustus ligt de ontwerp nota ter visie in het provinciehuis in Haar-
lem en in alle gemeentehuizen en openbare bibliotheken in Noord-Holland.
Uitsluitend schriftelijke reacties kunnen tot en met woensdag l oktober
worden ingediend bij:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Dreef 3,
2012 HR HAARLEM.
De ingekomen bezwaarschriften zullen in een Commissie uit Provinciale
Staten worden behandeld in een openbare bijeenkomst op 19 november.
Bij de vaststelling van de beleidsnota door Provinciale Staten zal op de
ingediende bezwaren ingegaan worden. Begin 1987 zal de beleidsnota wor-
den vastgesteld.
INFORMATIE
Over de ontwerp nota worden twee informatiebijeenkomsten gehouden:
op 24 september in gebouw 't Gulden Vlies, Koorstraat 20 te Alkmaar en
op l oktober in Hotel Die Raeckse, Raaks 1-3 te Haarlem. Beide bijeen-
komsten beginnen om 19.30 uur. Mondelinge reacties zullen deze avonden
verwerkt worden in een verslag dat ter kennis gebracht zal worden aan de
Commissie van Provinciale Staten. Voor informatie kunt u ook bellen naar
Bureau Voorlichting 023-169933 (P. van Liere) of naar Bureau Maatschap-
pelijk Welzijn 023-163250 (J. Hogendoorn) of 023-163163 (J. Duursma).
Bij Bureau Voorlichting kunt u bovendien terecht voor een gratis samenvat-
ting van de ontwerp nota.
INSPRAAKONDERSTEUNING
Als u op de ontwerp nota wilt reageren kunt u voor hulp bij inspraak een
beroep doen op het Ondersteuningsinstituut Noord- Holland. Dit is een
onafhankelijke stichting die kosteloos kan helpen bij het formuleren van
argumenten, het activeren van medestanders, het verzorgen van type-werk
etc.
Bel of schrijf hiervoor naar: Ondersteuningsinstituut Noord- Holland,
Kleine Houtweg 32, 2012 CD HAARLEM, tel.: 023-319130.

provinciaal bestuur
van

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en Kat
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-1 23 27
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

OPENBARE BIBUOTHEEK
PRINSESSEWEG 34
Z04Z NH ZANDVOORT
TEL 14131

il

OPENINGSUREN
AUGUSTUS 1986

Maandag 15.00-20.00 uur
Dinsdag 10.00-12.00 uur
Woensdag 10.00-12.00 uur
Vrijdag 10.00-12.00 uur
Zaterdag 10.00-12.00 uur

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 2518

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

15.00-20.00 uur
15.00-20.00 uur

't kinder winkeltje

Zomer
M opruiming

V Buureweg 1-3

. *-.. Zandvoort

1

j
i
*

f%»'(nm&''ê
£?tl

HOP VERSER bij VAKMAN
_ SLAGERIJ
! G. ZWINKELS
Tïl\ Haltestraat 30 - Zandvoort
0 ** • Tel. 12175

Peper steak soo gr.
(8 min. bakken)

Wiener snitzeis soo gr.

Wijn
cervelaat

100 gr.

175

Saksische
smeerworst

100 gr.

0.95

7.95

7.95

Komkom-
mersalade

150 gr.

2.40

Slagerij Zwinkels staat zaterdagavond weer met z'n
HEERLIJKE SATÉS.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons terecht
voor:

inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS

> een Natura-
uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij-.

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

SCHOON ZANDVOORT
Zandvoort in de zomer: iedere Zandvoorter kan erover meepraten. Wonend aan de
rand van een heel continent ziet hij ze dagelijks komen, de 80.0OO tot 1OO.OOO - en
soms nog méér-toeristen uit eigen en buitenland. Een zomer lang telt onze gemeente
daardoor ruim vijf maal zoveel mensen als normaal. Zélf met vakantie brengen de
gasten een hoop werk met zich mee. Hun komen en gaan houdt de politie bezig, hun
natje en droogje de horeca-exploitanten, hun kooplust de middenstand... en hun
zomerse gemakzucht de reinigingsdienst.

Kartonnen bekers, patatzakjes, lekgeraakte ballonnen en meer van dat fraais laat
menige vakantievierder vrolijk uit zijn handen vallen; weg is weg.
Van de weeromstuit neemt ook menige Zandvoorter het in de zomermaanden vaak
minder nauw: 'a/s iedereen de boel maar laat waaien, waarom ik dan niet?'.

Een tijd lang heeft de gemeente dat alles met lede ogen aangezien.
Natuurlijk zou het voor de dienst Publieke Werken een koud kunstje zijn
geweest om meer personeel aan te trekken en een paar extra vuilniswagens
in te zetten. Maar de daaraan verbonden extra kosten - geraamd op
f 275.000,- per jaar - bleken te hoog.
Wat nu? Toch doorzetten en het tarief van de reinigingsrechten verhogen,
misschien wel verdubbelen? Dat paste en past niet in het streven van de
gemeente om de lastenverzwaring voor de burger zoveel mogelijk te
beperken.
Tenslotte werd een tussenoplossing gevonden: extra mensen en extra
materieel alleen in de zomermaanden en alleen in de toeristensector.
Per 1 meijl. is de gemeente daarmee gestart. Op dit moment bekijkt ze het
tot dusverre behaalde resultaat.

DRIE VEGERS VEGEN
SCHOON
Dit jaar* zijn van 1 mei tot ongeveer 15
september drie extra vegers in dienst,
die met behulp van een - gehuurde -
kleine veegwagen iedere dag het toeris-
tengebied te lijf gaan:
station, Palace, Zuid Boulevard, Raad-
huisplein, Kerkstraat, Haltestraat en de
straten daarachter.

Hebben ze tijd over dan nemen ze ook
andere straten mee. Want ze vegen de
hele dag! Normaal start de veegdienst
rond 7.30 uur, maar 's zaterdags en
's zondags al om 5.30 uur. Vooral 's zon-
dags moet rond 10 uur alles schoon
zijn.
Nu al is het resultaat duidelijk merkbaar
en zeker voor wie bedenkt hoe ons dorp
er zonder vegers uit zou zien.
Natuurlijk hoopt het gemeentebestuur
dat het goede voorbeeld goed doet
volgen. Dat men zich bij het zien van een
keurig geveegde straat eerst even be-
denkt voor men weer iets achteloos
weggooit.

Niet voor niets staat het centrum vol
papierbakken. Kleine moeite om even
daar naartoe te lopen.
* het is de bedoeling in de komende jaren
op deze manier door te gaan.

PAPIERBAKKEN ZIJN
ALLEEN BESTEMD
VOOR HET PUBLIEK
Maar eerlijk is eerlijk: soms kan een
goedwillende toerist met geen mogelijk-
heid zijn lege sigarettenpakje of zijn
ijswikkel in die papierbakken kwijt. Ze

zitten vaak tot de rand toe vol. Niet
omdat ze niet regelmatig worden ge-
leegd, maar omdat ze verkeerd worden
gebruikt of, beter gezegd, onrechtmatig
worden gebruikt.

Het komt namelijk nogal eens voor dat
winkeliers de papierbak voor hun zaak
als hun privé-container beschouwen en
het ding in één keer vol proppen met wat
ze op een kwaad moment kwijt willen.
Zo sparen ze weliswaar hun eigen tijd en
geld, maar zo kosten ze de gemeen-
schap tijd en geld.

Dat is natuurlijk niet de bedoeling en
wie krijgt de schuld?
Juist de gemeente.

600 KG DE MAN
'De gemeente' is in dit geval de dienst
Publieke Werken, belast met de dage-
lijkse zorg voor het uiterlijk van ons
dorp.
Geen sinecure. Want Zandvoort is méér
dan alleen een drukbezocht dorp, het
beschikt ook over kilometers strand.
Weliswaar worden grote delen daarvan
volgens afspraak schoongemaakt door
de diverse pachters, maar het is de
gemeente die verantwoordelijk is voor
de rest van het strand en voor het
ophalen van het door de strandpavil-
joens geproduceerde en verzamelde
vuil.
Gemiddeld produceert de Nederlander
200 kg huisvuil per jaar. In Zandvoort is
dat 600 kg per jaar. Dat is dus drie maal
zoveel. Maar omdat de extra hoeveel-
heid praktisch alleen in de zomermaan-
den wordt geproduceerd is er in die peri-
ode in feite sprake van heel wat meer
dan drie maal zoveel.

Zandvoort in de zomer, dat
betekent zee en zon en
alles wat daarbij hoort
strand plezier, zakendoen
en., opruimen.
Dit verhaal gaat vooral over
het laatste. Een hart onder
de riem van alle Zandvoor
ters die zich zorgen maken

Toch - en daar gaat het om - blijft de
gemeente vechten tegen het vuil, naar
ze vertrouwt met medewerking van u.
Omdat u er zo langzamerhand genoeg
van heeft voortdurend door de rommel
te moeten lopen.

Hebt u suggesties op dit gebied, belt u
dan Publieke Werken, telefoon 14841.

TELEFOON 18544
Ook het telefoonnummer 18544 is be-
langrijk. Het is het nummer van het in
Zandvoort actieve Bureau parkeer,
milieu-en belastingcontrole, dat res-
sorteert onder de politie.

Dit nummer kunt u bellen als u op het
brede gebied van het milieu iets con-
stateert dat niet door de beugel kan:
zwerfvuil, stank, lawaai, bedreiging van
de kwaliteit van bodem en water of wat
dan ook.

Belt u het nummer overdag dan krijgt u
de parkeercontrole aan de lijn. Geen
nood. U vertelt wat u is opgevallen of wat
u dwarszit en het bureau onderneemt
actie; hetzij zelf (bij klachten over hon-
denpoep, verkeerd gedeponeerd huis-
vuil, hinderlijk en foutief geparkeerde
auto's e.d.), hetzij in samenwerking met
de dienst Publieke Werken (bij ernstige
zaken als bodemvervuiling e.d.).

De eerste soort klachten - 20 a 25 per
maand-overtreft verre de tweede soort.
Ernstige milieudelicten komen in Zand-
voort gelukkig nauwelijks voor.

U kunt ook 's avonds bellen. Uw mede-
deling of klacht wordt dan op een bandje
opgenomen, waarna het bureau op
dezelfde wijze in actie komt als na een
telefoontje overdag.

U vindt de klachtenlijn in het te/e-
foonboek onder de kop Politie.

MILIEU-
ONVRIENDELIJKE
STOFFEN
In nauw verband met het onderwerp van
deze publicatie - de ex/ra inspanningen
van de gemeente om Zandvoon schoon
te houden - staat het inzamelen en
verwerken van milieu-onvriendelijke stof-
fen, vooral chemische.
'Op dit moment bekijkt het gemeen-
tebestuur hoe dat inzamelen en ver-
werken het best kan worden gere-
geld.

Binnen niet al te lange tijd krijgt u
daarover meer informatie, hetzij in
deze vorm, hetzij via een foldertje.

juli 1986.

GEMEENTE

'/j
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i Sjouwmannetjes' en 'kruipin' in melange van geuren
" Wie een van de eerste -vei-
ïingklokken wil bewonderen,
geïnteresseerd is in schietboot-
jes en grundels, oude kassen
wil betreden, een heuse draai-
plank over wil lopen of een
kijkje wil nemen bij een nage-
bouwde schuilhut, een flette-
hok, een kruipin en een plee
moet beslist de Historische
Tuin aan de Uiterweg eens be-
zoeken. Het is maar een kleine
greep van alles wat op het
langgerekte perceel aanwezig
ïs en het belangrijkste bleef
nog ongenoemd...

Door Peter Schat

Dat zijn natuurlijk de bloemen, het
perkgoed, de heesters, vormbomen en
potplanten die in geuren en kleuren
Aalsmeers tuinbouwhistorie illustre-
ren. Achter de boerderij van de gezus-
ters 'Dahlia' Maarsc - de familie dankt
deze bijnaam aan hun belangrijkste
teeltproduct - strekt de tuin zich uit
tot de Ringvaart om Haarlemmer-
meer. De boerderij is een bezienswaar-
digheid op zich, verscholen achter
reusachtige bomen en een met grind
verhard erf. Daar kan men op zomerse
dagen al de potten geraniums en f uch-
sia's bewonderen van de dames Maar-
se, die overwinteren in de kassen die
men bij betreden van de Historische
Tuin achter de woning aan de linker-
hand passeert.

' Entreegeld voldoet men in de ten-
toonstellingskas, de laatste van de
drie. Per persoon betaald men drie
gulden, kinderen, en 65-plussers daar-
van de helft. Een schijntje als men het
vergelijkt men de gigantische kosten
die het instandhouden van de tuin
vergt. Gelukkig dat men door verkoop
yan de producten via de veiling, nog
enkele tienduizenden guldens in het
laatje krijgt. Aan de wanden van de
kas hangt een serie foto's die in grote
lijnen de historie van de tuinbouw laat
zien. Centraal opgesteld enkele
scheepsmodellen en de door Jan Alder-
den ('Stokkeland') vervaardigde ma-
quette van de tuin. Ieder jaar past hij
de maquette aan, aan de veranderin-
gen die zich hebben voorgedaan op de
Tuin.

Hollandse linde
Dat zijn er jaarlijks best veel. In ok-

tober 1978 plantte de toenmalige wét-
houder Maarten Jongkind de eerste
boom op de tuin: een Hollandse Linde,
geschonken door de heer Keessen.
Sinds die dag is er hard gewerkt op het
perceel, nadat er jaren daarvoor admi-
nistratief en financieel aan de tot-
standkoming van de Tuin was gesleu-
teld. De officiële opening vierde men
op 15 mei 1982. Nu het weer vier jaar
later is, blijkt er veel te zijn veranderd.
Kassen werden herbouwd en vrijwilli-
gers timmerden diverse onderkomens

• De Historische Tuin toont naast de bloemen en planten ook de bootjes -zowel in modelbouw in de expositieruimte, als
in het haventje buiten- die de kwekersprodukten af en aan voerden, waaronder grundels, schietboten en sjouwerman-
netjes. Archietloto Wilfned Overv/ater

• Een wandeling over de Historische Tuin, is een boeiende belevenis die zich uitstrekt van de Uiterweg ('de Buurt') tot
aan de Ringvaart ('het Kanaal') om de Haarlemmermeer.

Archierfoto Luuk Gosew&ir

Historische Tuin
toont meer dan
geschiedenis
Aalsmeerse
bloementeelt
voor werkers en plantmateriaal in el-
kaar. Een dwarssloot werd uitgegra-
ven en voorzien van een heuse Uiter-
weegse draaiplank. Aan weerszijden
de vele boten, die de Tuin in de loop der
jaren ten geschenke kreeg. Van enkele
modellen moeten er honderden heb-
ben bestaan waarvan de overblijvende
exemplaren op de vingers van één
hand te tellen zijn.

Wie bij de kop van het land begint,
gaat tot hij de Ringvaart bereikt als

het ware terug in de tijd. Vanaf onge-
veer 1920 komt men uit tot de boom-
teelt in de vijftiende eeuw. Sinds twee
jaar worden bezoekers nog voor de
dwarssloot geconfronteerd met een se-
rie bakken aan de linkerkant, en een
bloemenschuur met kruipin aan de
rechter er tegenover. De bak, bij zon
van het dek ontdaan, worden 's win-
ters afgedekt met rietmatten die zo-
mers werkloos toekijken vanaf de riet-
mattenstelling. Zomers laten scherm-
matten van gespleten bamboe het zon-
licht mondjesmaat toe tot het perk-
goed in de bak.

Naast de bloemenschuur is een zoge-
naamde lessenaar gebouwd, een
kweekkasje voor hoofdzakelijk stek-
goed of voor de overwintering van ge-
raniums. De naam dankt de kas aan
de schuine stand van de glazen ramen,
vanaf een laag gemetseld muurtje te-
gen een bestaande schuur. Gelet op de
slechte toegankelijkheid wordt de kas
ook wel kruipin genoemd. In 1872 werd

de eerste lessenaarskas gebouwd met
verwarming. Ook de bakken kregen
die jaren verwarming, wat het plant-
materiaal betere overlevingskansen
gaf gedurende de winter, dan wanneer
zij waren afgedekt men rietmatten en
aarde.

Sjouwermannet] e
Via de met gebroken schelpen be-

strooide en geteerde draaiplank steekt
men de dwarssloot over. Op de kant en
in het water liggen grundel - een pun-
ter waarvan de oorspronkelijk gepun-
te achtersteven is afgeplat -, schiet-
boot, sjouwer-mannetje, praam en bok.
Rechts staan drie grote kassen. Voor
naoorlogse begrippen zijn ze hypermo-
dern. Binnen is een bonte kleuren-
pracht. Vooral de middelste rozenkas
bekoort, waar allerhande rozenstrui-
ken bloeien. Bij het binnenkomen
stuit men direct al op variëteiten Kai-
serin Auguste Victoria en Caroline
Testout, die in 1896 voor het eerst in

een primitieve rozenkas aan de Uiter-
weg zijn geteeld.

Verder lopend passeert men een
groot bed met allerhande rozenstrui-
ken. Een bankje nodigt uit tot een wij-
Ie rust. De zitplaats is in de stijl van de
eeuwwisseling gehouden en de melan-
ge van geuren die in de wind op de
bezoeker toewaait completeert deze
authentieke belevenis. In de verzame-
ling buitenrozen bevindt zich de Ul-
rich Brunner, die men wel vervroegde
door de struiken te beschutten met
rietmatten. „Hieruit is dus de latere
kasteelt ontstaan," meldt de uitgebrei-
de folder die men bij het binnengaan
van de Tuin kan aanschaffen.

Iets verder valt links het flettehok
op, geen botenhuis, maar een bewaar-
plaats voor fletten. Dat zijn violieren.
Het laatste flettehok is in 1918 ge-
sloopt. Vermoedelijk hebben telers en-
kele eeuwen lang zelf dergelijke bouw-
sels gefabriceerd, om hun plantmate-
riaal goed de winter door te helpen.

Geen enkele was dus gelijk. Het exem-
plaar op de Tuin is gebouwd aan de
hand van overleveringen en moet het
flettehoek van de familie Buis voor-
stellen. Dieper de tuin ingaand wan-
delt men - met links de seringen - als
het ware de vorige eeuw in, de schuil-
hut passerend, de aardbeienplanten
en de in grappige vormen geknipte
buxusboompjes. Er zijn beren, hon-
den, konijnen, pauwen, zwanen en
zelfs complete driemasters in de vor-
men te herkennen.

Vulhout
Een haag van heesters aan de lin-

kerkant en vruchtbomen aan de rech-
ter markeert de overgang naar de 18e
eeuw. In Aalsmeer kweekte men toen
bomen, onder andere liet men linden
in een platte vorm opgroeien. Langs
het pad kan men zien hoe dat gebeur-
de. De boomteelt beoefende men aan-
vankelijk met ongecultiveerde rassen

voor vulhout of bosbouw. Later kwa-
men voor buitenplaatsen sierbomeri
in trek: laanbomen, treurbomen en
prieelboompjes. Bij de Ringvaart gë-
komen staat men tussen de fruitbó-
men. En daar is het allemaal mee be-
gonnen in Aalsmeer. Vroeger had men
namelijk rondom de boerderijtje
boomgaardjes voor eigen gebruik. De
turfschippers kregen vraag van hun
klanten naar vruchtbomen. Deze -b>-
stelden ze bij de toenmalige boeren in
Aalsmeer, die al snel in de gaten kre-
gen, dat daar meer mee te verdienen
viel dan met de veehouderij. Zo kwam
het, dat men vanaf 1625 ongevèejr
boomteelt als nevenbedrijf is gaan be-
oefenen. Tot 1900 is Aalsmeer beroemd
geweest om zijn grote collectie vrucht-
bomen.

Wie het allemaal zelf wil bekijken
kan een kijkje nemen op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 13.30
tot 16.30 uur. Het adres is Uiterweg 32,
Aalsmeer.

Enthousiaste telers vechten
voor behoud van traditie
ZANDVOORT - In 1952 is in
Zandvoort een eeuwenoude tradi-
tie in ere hersteld. Het was de vo-
rig jaar te vroeg overleden Jaap
Koning die het initiatief nam om
de bijna folkloristische aardappel-
teelt voor de toekomst te behou-
den. Niet in de laatste plaats tot
vreugde van de families die, na
generaties lang hun aardappels in
de duinen verbouwd te hebben,
kort na de Tweede Wereldoorlog
deze activiteiten moesten staken.
Het Aardappelcister aaltje, een
miniscuul klein wormpje, had toe-
geslagen. Om verspreiding ervan
te voorkomen, werd de aardappel-
teelt in de kuststreek verboden.

, K. C. van der Mije Pzn. en J. Bluijs,
leden van het eerste uur van de Zand-
voortse Aardappeltelers Vereniging
die destijds werd opgericht, behoorden
tot degenen die grote moeite hadden
met het besluit van de Planteziekten-
kundige Dienst. De liefde voor de
aardappelteelt, vroeger noodzakelijk
voor het levensonderhoud van veel
Zandvoorters, tegenwoordig voor de
meesten een hobby, zit hen als het
ware in het bloed. De vereniging is met
de Dienst gaan praten en kreeg uitein-
delijk weer toestemming, zij het onder
strikte voorwaarden. Zo moet bij voor-
beeld de grond elk jaar gekeurd wor-

den, en na een jaar verbouw drie jaar
rusten.

Wat de telers waarschijnlijk boeit, is
de uitdaging om op de kale grond een
goed gewas te kweken. Daarbij moet
het een prettig vertoeven zijn op de
landjes, gelegen in zeer rustig en ruig
duingebied, waarmee ze een harmo-
nisch geheel vormen. In tegenstelling
tot de volkstuinen bij de aardappel-
landjes ideaal voor degeen die niet al te
veel tijd aan zijn hobby kan besteden.
In het voorjaar moet de grond wel he-
lemaal omgespit worden, maar daarna
is een paar uur werk per week vol-
doende voor het onderhoud. „En af en
toe moetje hier een uurtje gaan zitten
om de planten omhoog te kijken," al-
dus J. Blurjs.

Voor de liefhebber overtreffen de ei-
gen gekweekte aardappels alle in de
handel verkrijgbare soorten. Tijden
geleden waren ze buiten de kunst-
streek een gewild artikel. Het Amstel
Hotel in Amsterdam was vroeger een
van de vaste afnemers, weet Van der
Mije Pzn. zich te herinneringen. De
aardappels die nu geteeld worden zijn
voornamelijk Eigenheimers. Soms ook
winterbinten.

Het verdelen van de grond gebeurt
in maart en wordt geregeld door het
bestuur van de vereniging, waar Van
der Mije Pzn. en Bluijs deel van uitma-
ken. Van de vijftig leden zijn er onge-
veer dertig actief. Zij krijgen elk onge-

veer twintig „Rijnlandse roeden" toe-
gewezen. Het afmeten van de veldjes
gebeurt nog op de traditionele manier
met voetstappen. De opbrengst van
een roe is ongeveer een halve mud
aardappels per seizoen. In oktober
wordt de grond gekeurd en daarna
drie jaar ongemoeid gelaten.

De beschikbare oppervlakte duin-
terrein is de afgelopen jaren sterk ver-
minderd. De vereniging moest al lang
geleden in Zuid het zogenaamde Bre-
derodeveld verlaten ten behoeve van
de woningbouw; in Noord staat nu on-
der andere de Corodex op „haar" ter-
rein. Als de huidige plannen voor de
verhuizing van caravanpark De Zee-
reep doorgaan, zal men ook het Rogge-
veld langs de Boulevard Barnaart
prijs moeten geven. Wat dan overblijft
zijn de terreinen 't Zeeveldje, Het Oude
Huisje, dat zo is genoemd omdat daar
inderdaad vroeger een oud huisje
stond, en De Oude Zijpe, ter hoogte
van de plaats waar enkele eeuwen ge-
leden dit schip verging. Alle drie de
terreinen liggen iets ten noorden van
het circuit.

Om toch door te kunnen gaan met
de teelt, is in verband met de rustpe-
riodes een vierde terrein noodzakelijk.
Volgens Van der Mije Pzn. zijn door de
gemeente hiervoor al toezeggingen ge-
daan. Zodoende krijgt een oude Zand-
voortse traditie, die nog steeds van
vader op zoon wordt overgeleverd, de
kans om te overleven.

"K. c. van der Mije Pzn. en J. Bluijs, twee enthousiaste telers, te midden van de aardappelveldjes. Foto: Beriott

ZAKELIJK BEKEKEN
De Leershop Kerkstraat 28

ZANDVOORT - In de Kerkstraat is
nu al weer sinds enkele jaren De
Leershop gevestigd. Het was een klein-
schalig probeersel van de gelijknamige
firma in Haarlem. Men begon met tas-
sen en andere kleine spulletjes. Nu is
het assortiment enorm uitgebreid tot
bijna tweeduizend leren artikelen, va-
riërend van sleutelhangers tot lange
leren jassen. De winkels van Leershop,
met vestigingen in Haarlem en Bever-
wij k, ontvingen enkele jaren geleden
bij een marketing-onderzoek het pre-
dikaat „Best Shop in Town", voor-
waar geen kleinigheid.

De zaken hebben een eigen atelier,
waar een groot deel van de kleding
wordt ontworpen en vervaardigd. Het
materiaal is hoofdzakelijk naturelleer.
Voordeel van de eigen ateliers is dat
men de mode op de voet kan volgen, ja
zelfs vóór kan blijven.

Volgens bedrijfsleider Marja Goos-
sens, die deze zomer geholpen wordt
door Debbie van Kempen, kan bijna
iedereen die van leer houdt, hier sla-
gen. De collectie is aangepast aan de
wensen van zowel jonge als oudere
klanten. Sportief en klassiek, beide
stijlen zijn aanwezig, in veel leersoor-
ten. Een grote collectie leren jassen,
jurken, broeken en truien. Deze da-
mes- en herenkleding wordt verkocht
in onder andere runder-, varkens en
lamsleer, het Nappa. Daarnaast ook in
het luxe Borelli-leer, een eigen pro-
dukt van De Leershop. Het meest ex-
clusief zijn de schitterend bewerkte
jassen van Brazilia-rundleer, ook een
naturel soort. Daarnaast komt ook de
naam Prascati Gianni voor, welke een
begrip is in de ledermodewereld.

Volgens Maria zit leren kleding erg
prettig. Omdat het een huid is, regu-
leert het materiaal. Het ademt, 's Win-
ters houdt het de warmte vast, 'szo-
mers houdt het het lichaam koel. Ook
als het leer is ingevet, het vet trekt
erin, maar de poriën blijven open.
„Het zit zo lekker; als je het eenmaal
gedragen hebt, wil je nooit meer wat
anders," aldus Marja. „Bovendien is
het eigenlijk goedkoop dragen, want

leer gaat jaren mee." als we Marja mo-
gen geloven, wordt de komende win-
tercollectie met onder andere Lammy-
coats, heel spectaculair. De leershop is
dagelijks geopend van 10.00-22.00 uur,
tel.: 02507-154444.

Fa van der Veld op nieuwe stek
Zaterdag 26 juli was het dan einde-

lijk zo ver. Het familietransportbedrijf
Van der Veld opende trots de deuren
van de nieuwe bedrijfshuisvesting in
Zandvoort Noord om met relaties,
vrienden en familie het pand officieel
in gebruik te nemen.

Het werd een zeer drukbezochte
recptie daar aan de Voltastraat 34,
want velen waren gekomen om Bert
van der Veld en zijn zonen Peter en
Herman met deze opening te felicite-
ren en een kijkje in het pand te nemen.
Dit Zandvoortse familiebedrijf (sinds
1928) heeft jarenlang te kampen gehad
met ruimtegebrek. Aan de Zandvoort-
selaan was nimmer genoeg ruimte om
de grote vrachtwagens onder te bren-
gen. Sinds Bert in 1970 het bedrijf van
zijn vader overnam, heeft hij met nim-
mer aflatende ijver gezocht naar een
nieuw onderkomen. Er lagen veel voe-
tangels en klemmen op zijn weg, maar
uiteindelijk, zestien jaar later is het
gelukt met steun van gemeentebe-
stuur om het inmiddels uitgegroeide
wagenpark (vier grote vrachtwagens
en een kleinere) onder dak te brengen
aan de Voltastraat. Er zijn daar twee
ruime hallen verrezen van ieder
33 x 20 meter, in totaal een oppervlak-
te van 1280 M2. Bovendien is er nog
een terrein van 900 M2, dat als laad-en
losruimte wordt gebruikt.. In de hal-
len, van dubbel plaatstaal, is boven-
dien een kantoor gevestigd, een kleine

kantine en zijn douche- en wasruim-
ten voor het personeel geïnstalleerd.
Want behalve Bert, en de zonen Peter
en Herman behoren Hans Wempe en
Ad Tervoort tot het vaste personeel.

"Jammer dat wij nog steeds gebruik
moeten maken van de Colpit voor de
opslag van goederen. Onze wagens
werden daar de laatste jaren al gestald
en wij meenden aan alles gedacht te
hebben, maar het ziet er naar uit dat
wij nu al te klein behuisd zijn. Daarojn
niet getreurd, op zich is het al een
geweldige verbetering" vertelt Bert
trots. ,

De firma Van der Veld vindt U aan
de Voltastraat 34, tel: 19013, mocht
men daar geen antwoord krijgen, dg
telefoon aan de Zandvoortselaan, NK
15217, wordt altijd opgenomen, dag en
nacht.

begin ik er liever niet aan. Ik wil m'n
naam niet te grabbel gooien."

Marjo heeft duidelijk gemerkt dat zij
met haar nieuwe zaak in Noord in een
behoefte voorziet. Mensen die willen
kennismaken met Haarmode Marja
Fijma, én de assistenten Ellen en In-
grid, kunnen telefonisch een afspraak
maken tel. 14866, óf langs komen. De
zaak is geopend van dinsdag tot don-
derdag van 9.00-17.00 uur, vrijdags ge-
opend tot 21.00 uur en zaterdags tot
13.30 uur. Op woensdagmiddag wor-
den de kinderen graag door dit drietal
charmante dames geknipt. (Voor kin-
deren geldt ƒ 11,50). op andere dagen is
de prijs voorkinderen J 15.-. Volwasse-
nen betalen / 21,50, uitsluitend voor
knippen en wassen.

Haarmode Marjo Fijma
Marjo Fijma, die ruim vijftien jaar

bij diverse kapsalons in Zandvoort
heeft gewerkt, heeft vier weken gele-
den haar eigen zaak geopend. De ruim
opgezette, licht en modern getinte
kapsalon bevindt zich aan de Pasteur-
straat in Zandvoort-Noord.

Vanaf haar dertiende houdt Marjo
zich eigenlijk al bezig met het kap-
persvak, al was het in het begin om
wat vakantiegeld te verdienen. Nadat
ze zeven jaar bij Yvonne in de Halte-
straat en acht jaar bij Heezius Hair-
styling op de Tolweg heeft gewerkt,
heeft ze eindelijk de grote stap ge-
waagd. „Ik wilde eigenlijk al lang voor
mezelf beginnen, maar ik heb een klei-
ne dochter, waarvoor ik tot nu toe veel

tijd nodig had. Ze is nu zeven en gaat
dus naar de lagere school. Nu of nooit,
dacht ik dus." Het voordeel van eigen
baas zijn vindt Marjo. Eigen baas zijn
heeft volgens Marjo ook het voordeel
dat zij nu geheel naar eigen ideeën kan
werken. In overleg met de klant na-
tuurlijk. „Op de eerste plaats ben je
haarverzorgster. Dat betekent, dat
een goede behandeling van het haar,
en goede adviezen het belangrijkst
zijn." Qua stijl gaat haar voorkeur uit
naar een zo natuurlijk mogelijk kap-
sel. „Ik overleg altijd met de klanten
wat we gaan doen. Daar neem ik echt
rustig de tijd voor, met een kopje koffie
er bij." De klanten kunnen ook met
eigen aparte ideeën komen. „Ik moet
er wel achter kunnen staan, anders

Diefstallen uit
auto's favoriet

ZANDVOORT - Niet minder dan
tweeëntwintig diefstallen uit auto's
werden deze week bij de politie gemeld,
bovendien werden in totaal drie pogin-
gen tot autodiefstal genmeld. Boven-
dien werd angifte gedaan van diefstal
van een brom-en een snorfiets.

Verder werd er wasgoed van de lijn
gehaald bij een woning aan de Tolweg,
verdween op spoorloze wijze een krat
pils uit een tuin aan de Koninginnen
weg. Een portemonnee werd gerold op
de kermis. Ditzelfde overkwam een
Zandvoorter die boodschappen deed in
,het centrum. Plotseling miste hij zijn'
portemonnee uit zijn achterzak.

Door de politie wordt een onderzoek
ingesteld.
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ER DAN 8 MILJOEN GEPRODUCEERD

dett wordt 50
* E Opel Kadett viert dit
jaar zijn vijftigste verjaar-

dag. De nieuwste Kadett,
waarvan er inmiddels meer
dan een miljoen werden ge-
bouwd, werd kort na zijn in-
troductie in 1985 tot Auto van
het Jaar uitgeroepen. Belang-
rijker is dat het publiek hem
graag koopt.

In 1935 werd bij Opel het besluit ge-
nomen een compleet nieuwe auto op
de markt te brengen: de plympia. Het
was de eerste auto die in massapro-
duktie werd gebouwd met een zelfdra-
gende stalen carrosserie. Deze tech-
niek en een gunstige prijs maakten de
Olympia al gauw tot een succes.

In december 1935, presenteerde Opel
de kleinere broer van de Olympia, de

Kadett. Ook uitgerust met een zelf-
dragende stalen carrosserie, maar
kleiner en lichter dan de Olympia. In
die dagen bedroeg de prijs van de Ka-
dett in Duitsland 2100 Mark. Een 23 pk
viercilmder motor dreef de achterwie-
len aan en de wagen was rondom van
hydraulische remmen voorzien. In
1938 en 1939 was de Kadett de meest
verkochte auto in Duitsland.

Na de oorlog kon de produktie niet
zo gauw worden hervat, omdat de fa-
bnek in Rüsselsheim was vernield. In
Bochum werd een nieuwe fabriek ge-
bouwd.

In 1966 kwam de miljoenste naoor-
logse Kadett van de band, waarvan de
carrosserie inmiddels was vergroot en
waarvoor sterkere motoren, variërend
van 1.1 tot 1.9 liter, beschikbaar wa-
ren. Slechts drie jaar later - in augus-
tus 1969 - werd de twee miljoen be-

Peugeot 505 krijgt turbo en V6

Binnenkort komen er twee nieuwe modellen aan de top van het
Peugeot 505 programma, de 505 Turbo Injection en de 505 V6. Beide
auto's worden standaard geleverd met A.B.S. (anti-blokkeer remsys-
teem) en variabele stuurbekrachtiging. Ook zijn ze, als eerste Peu-
geots, voorzien van een volledig elektronische ontsteking. De voor-
trein is van een nieuw ontwerp en draagt belangrijk bij tot de koers-
vastheid.
De V6 heeft een inhoud van 2849 cm3, ontwikkelt van 125 kW bij 5600
t/m en een maximum koppel van 235 Nrn bij 4250 t/m. De topsnelheid
van de 505 bedraagt 205 km/h.
De 505 GTD Turbo kreeg een sterkere motor - 81 kW i.p.v. 70 - met een
zogenaamde lucht/lucht intercooler. Het maximum koppel stijgt van
206 Nm bij 2000 t/m naar 235 Nm. Een en ander verhoogt rijcomfort en
prestaties, terwijl het brandstofverbruik gunstig blijft. Schijfremmen
rondom.
De 505 GTD Turbo en de Turbo Injection zullen in september in ons
land op de markt gebracht worden. De 505 V6 zal een maand later, dus
in oktober, leverbaar zijn.

reikt. En dan volgen de miljoen elkaar
steeds sneller op. Begin 1972 liep de
driemiljoenste Kadett van de band en
in juli 1979 de vijfmiljoenste.

Voorwielaandrijving
Het daaropvolgende model had voor

het eerst voorwielaandrijving, en ook
werd een dieseluitvoering aan het pro-
gramma toegevoegd. In de zomer van
1984 volgde weer een vernieuwing van
het model en dit werd de befaamde
„Auto van het Jaar 1985". Dit model
werd gekenmerkt door zijn aerodyna-
mische vormgeving.

Kadett-produktie aan de lopende
oorlog. De wegligging was maar

band van vóór de Tweede Wereld-
matig.

Volkswagen
wijzigt details
Aan de basisuitvoeringen van de Golf en
Jetta is niets gewijzigd. Met ingang van
modeljaar '87 is de Carat-uitrusting van
beide modellen vervallen, terwijl de CL-
en GL-uitrustingen werden uitgebreid.

De nieuwe GT-versie van de Golf
komt qua uitrusting overeen met die
van de GTD, maar onder de motorkap
huist de beproefde 1,8 liter 66 kW/90 pk
motor die de GT-modellen in combinatie
met de standaard geleverde vijfversnel-
lingsbak hoge rijprestaties bezorgt. De
Golf GT accelereert in 10,6 sec. van O
naar 100 km/h. De TG's hebben opzij
brede profiellijsten. Jetta GTD is de
naam van een nieuwe versie met de 1,6
liter 51 kW/70 pk turbodieselmotor.

Van de Passat valt te melden dat hier-
voor nu ook de bovengenoemde 1,6 liter
turbodieselmotor beschikbaar is. De 44
kW/60 pk motor wordt uit dit program-
ma geschrapt.

Skoda geeft ƒ 500 inruil voor autopeds
E Skoda-dealers geven deze
zomer tot 31 augustus ƒ 500,-

meer op de inruil van elk soort
voertuig, niet alleen een inruilau-
to dus, maar ook een oude speel-
goedauto, poppenwagen of auto-
ped.

Veel dealers haken daarop in
door aan degene die het meest lu-
dieke inruilvoertuig aanbiedt, een

extra prijs in de vorm van een
waardevol accessoire als een auto-
radio of zonnedak toe te kennen.
Skoda toont zich ingenomen met
de verplichte autokeuring, de
APK. Als gevolg daarvan is de
'aankoop van nieuwe auto's in de
voordelige prijsklasse aanzienlijk
toegenomen. Vergeleken met vo-
rig jaar noteerde Skoda tot eind
mei '86 een stijging van 84,5%.

Nissan introduceert
nieuw model Leopard

heeft onlangs een geheel
gemoderniseerde versie van het

speciale coupe-model Leopard geïn-
troduceerd. Bijzonder is dat de nieuwe
Leopard nu ook geleverd wordt met
een motor, die gebaseerd is op de
VG30E motor van de Nissan 300 ZX,
die ook in Nederland op de markt is.
De Leopard heeft net als de 300XZ een
zescilinder 3-litermotor, maar deze zes
cilinder in V-vorm heeft een cilinder-
kop met vier bovenliggende nokkenas-
sen en vier kleppen per cilinder en is
goed voor een vermogen van 136 kW
oftewel 185 pk.

Tot de zeer uitgebreide standaar-
duitrusting behoren o.a. een compu-
tergestuurde automatische versnel-
lingsbank, een ABS remsysteem en
constante computergestuurde schok-
demping.

De Leopard werd in Japan voor het
eerst geïntroduceerd in 1980 en geniet
door zijn opmerkelijke vormgeving en
geavanceerde uitrusting een bjjzonde-
re reputatie. De nu geïntroduceerde
nieuwe versie is de eerste herziening
van de Leopardserie sinds zijn intro-
ductie.

De vernieuwde Nissan Leopard. Hij doet nogal denken aan de BMW
CSi.

Polo krijgt 1.3 diesel
T"\e Volkswagen Polo kan nu ook
•*-̂  een dieselmotor worden
geleverd. Het is een nieuwe, zuini-
ge 1.3 liter, die werkt volgens het
bij VW beproefde systeem van
wervelkamerverbranding en die
een vermogen heeft van 33 kW/45
pk bij 4900 t.p.m. Het maximum
koppel bedraagt 75 Nm bij 3000
t.p.m. Gecombineerd met vijf vers-
nellingsbank is een topsnelheid
van 140 km/h bereikbaar. De ac-
celeratie van O naar 100 km/h
vraagt 21,2 seconden. De even
sterke 1,05 liter benzinemotor
presteert praktisch hetzelfde.

Wat het brandstofverbruik be-
treft is de diesel dan duidelijk in

het voordeel. Met 6,1 liter in het
stadsverkeer en 4,4 liter diesel-,
brandstof bij 90 km constant zijn
de verbruikscijfers met de vijf-
versnellingsbak rond de 22% la-"
ger dan van de benzinemotor. Bij
120 km constant noemt Volkswa-
gen 16% vermindering.

Nieuw op alle Polo's is verder
een kleiner tweespakig stuurwiel.
Hierdoor ontstaat betere handel-
baarheid en gemakkelijker instap
door grotere beenruimte. Boven-
dien - een kleinigheid - hebben de
Polodriedeurs en coupe-modellen
van het modeljaar 1987 nu een
nieuw en groter waswatertankje
voor zowel de voorruit- als achter-
ruit.

De Jetta, het grotere zusje van de Polo, in dieseluitvoering met letters
GTD op de gril.

OPEL DETT ..SPORT" Nu in de showroom
Opel Zandvoort

Kam. Onnesstraat 15, tel. 02507-15346

ROB
ZAHDVOORT

Kochstraat 10 (nieuw Noord). Tel. 15966

Reparatie en onderhoud van alle merken auto's

Electronische rollentestbank voor het opzoeken
van elke motorstoring

Specialist in ALFA ROMEO

Wie wil onze

BOUVIER
1x per dag uit-
laten a ƒ5,-?

Tel. 13615.

WINTERS?
20 augustus 1986 in het
restaurant Groenendaal te Heemstede

m.m.v. Hotelplan en De Jong Intratours

Kaarten zijn gratis te bestellen bij de
Rabobank Heemstede-Zandvoort.

Zaal open

Aanvang diaserie

Informatie

Pauze

Forumdiscussie

2e deel diaserie

Einde

19.30 uur
20.00 uur

20.45 uur

21.00 uur
21.30 uur
22.00 uur

22.45 uur

Graag wil ik kaarten ontvangen

voor de informatieavond in restaurant Groenendaal.

Naam

Adres

postcode Woonplaats

Hondenkapsalon jj
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van
uw rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Molenaar

Gevraagd

schoonmaker/step
voor onze kantoren

en showroom.

Werktijden in overleg.

Van Lent Opel
Zandvoort

Kam. Onnesstraat 15
tel. 02507-15346

't kinderwinkeltje |

Buureweg 1-3
Zandvoort
02507-16580

Bij ons is de
herfst/winter 1986

begonnen
De nieuwe folder

ligt al voor u
klaar

Te koop

Puch Maxi
(Pearly)

met helm en
verzekering, weinig

gebruikt.

ƒ 950,-.
Tel. 13615.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Losse verkoop adressen

L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

AART VEER
groente en fruit

vraagt

winkelmeisje
Part-time/full-time
of -oproepkracht.

Inl. tel. 14404 b.g.g. 12888.

Kwekerij P. van Kleeff
v. Stolbergweg 1, Zandvoort.

Tel. 17093
Bemesting POKON, WOLF,
ASF en GARDENA
Kamerplanten,
gereedschappen,
tuinartikelen, vaste
planten in, pot

De Binnenmarkt
Ter verfraaiing van de entree
van de binnenmarkt betalen

wij bij inlevering van een
oude pop of beer één gulden!
DAGELIJKS GEOPEND VAN 10 TOT 22 UUR

INLICHTINGEN IN HET GEBOUW VAN DE BINNENMARKT

Tel. 13713. Onder auspiciën van O.V.Z.

Ingang: Gasthuisplein 5 - Kosterstraat 5
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TIEN JAAR JAZZFESTIVAL IN ZANDVOORT
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Er is in Zandvoort een traditie gegroeid, waar vele duizenden
uit het hele land naar toekomen, het "Jazz behind the Beach' in
het eerste weekend van augustus, dit jaar op vrijdag de eerste,
zondag de tweede en zaterdag de derde van deze zomermaand.

In het jaar 1977 werd het eerste festival georganiseerd op het
Gasthuisplein. Er traden zes orkesten op, het totaal aantak
bezoekers werd geschat op vijfendertighonderd. •

In 1978 bestond Zandvoort als badplaats 150 jaar. In dit kader
werd het festival voortgezet met een jazz-kroegentocht op de.
vrijdagavond, hét festival op de zondagmiddag en op zondag;*
voor het eerst jazzmuziek in vier strandpaviljoens.

In 1979, nu onder auspiciën van de VVV, met nog steeds-
dezelfde organisatoren. Het werd toen een festival voor de héle-
bevolking, waarbij het programma werd uitgebouwd. Op de vrij-
dag was er jazz in tien etablissementen, een festival op hei
Gasthuisplein voorafgegaan door een 'streetparade' met een'
expositie in het Cultureel Centrum, in de bibliotheek een speciale,
uitleen met een collectie lectuur over de jazz. Bovendien op de'
zondagmorgen het 'Jazz at the Church' een interkerkelijke open-
lucht dienst. Het werd een daverend succes.

Na zeven jaar in 1984 besloten Nederlofen Van derZeijs met de
organisatie te stoppen. Er kwamen nieuwe mensen die het Jazz
behind the Beach festival hebben voortgezet. Een vernieuwing
was de podia in de straten in 1985.

Nu in 1986 staat het festival aan de vooravond van een nog
grootser opgezet jazz-gebeuren. In de loop der jaren zijn meer
vormen van jazz te horen dan in 1977/1980 werd gespeeld.
Vastgehouden werd wel een zeer belangrijk punt, het gehele
festival is nog steeds gratis toegankelijk en verheugt zich in een
zeer breed publiek.

HET FESTIVAL KREEG HANDJES EN VOETJES, MAAR
N,

'Je moet natuurlijk
oppassen dat het kind

geen waterhoofd krijgt'
Als nestor van het festival wordt genoemd Wim Nederlof. Hij was het die ooit tezamen met Wim
van der Zeijs en Hans Bossink op een regenachtige zondagmiddag besloot dat Zandvoort best

wat jazz kon gebruiken.
Na zeven maal dit festival georganiseerd te hebben, zaten zij 'stuk'. "Wij hadden geen nieu-
we ideeën meer. En dat was nu juist is waar wij erg op gebrand waren, ieder jaar een nieuw
element aan het festival toe te voegen. Op dat moment was het tijd dat anderen het over-
namen. Dat is gebeurd, en daar zijn de 'eerste mannetjes' maar wat verheugd over", ver-
telt Nederlof in een interview.

budget
groeide en groeide en... Ja juist!
VOOR HET EERSTE Jazzfes-

tival in 1977 hadden de orga-
nisatoren een budget van

zegge en schrijve vier duizend gul-
den beschikbaar. "Wij vonden dat
best een aardig bedrag, en GOS ja,
wij dachten dat wij daar dik mee
uit zouden komen. Natuurlijk
moet niet vergeten worden dat het
alleen ging om een openluchtcon-
cert dat wij de wijdse naam 'Jazz
behind the Beach' Festival gaven.

Binnen de kortste keren kwamen
wij tot de ontdekking dat alles
toch wel een ietsje-pietsje duurder
was dan wij in onze eerste over-
moed hadden aangenomen. Ge-
lukkig ontvingen wij duizend piek
van Heineken en voor de rest? Ach
wij werden meesters in het 'knij-
pen', artiesten benaderen en wei-
nig geld bieden, daar werden wij
pas echt goed in", vertelt Nederlof.

Bovendien bleek bij de organi-
satie van het tweede, maar ook het
derde festival, dat de musici graag
naar Zandvoort kwamen. Dat was
de tijd dat de organisatoren door
de artiesten benaderd werden om
te 'mogen' spelen. Ook dit blijkt
voorbij te zijn, men wil graag ko-
men, maar men wil wél betaald
worden.

In 1978 ontving men een bijdra-
ge van de Gemeente in het kader
van de viering 150 jaar badplaats,
later werd het een jaarlijks terug-
kerende subsidie en werd hetreve-
nement ook georganiseerd onder
auspicën van de VW.<

Naarmate de activiteiten wer-
den uitgebreid, groeide het bud-
get. Soms waren er mee-, andere
jaren tegenvallers, maar ieder
jaar opnieuw redde men het, zij
het met de hakken over de sloot.

Vier duizend gulden voor een
openluchtconcert met zes orkes-
ten, dat zou nu niet meer haal-
baar blijken. De begroting 1986

kent een X-maal het bedrag van
vierduizend gulden en dan nog
draaien de organisatoren iedere
gulden drie maal om, alvorens die
uitgegeven wordft.

"Halverwege de organisatie die
wij toch wel een extra feestelijk
tintje wilden geven, bleek één van
onze grootste sponsors het af te
laten weten. Ja en dan wordt het
een spannende tijd om de zaak
toch rond te krijgen. Via enkele
nieuwe sponsors uit Zandvoort en
de regio is het toch gelukt om het
festival althans op papier klop-
pend te krijgen. Het Casino-Zand-
voort heeft voor ons diep in de
buidel getast, en dat wordt door
ons bijzonder op prijs gesteld",
vertelt Ed de Zwager, die nu sa-
men met Gert Toonen, Wam Pee-
ters en Hans Bossink (de organi-
satoren achter het Jazzfestival
1986) vele uren werk heeft zitten
in het op poten zetten van de vie-
ring van het tien jarig bestaan.

Publiciteit
De post 'publiciteit' is voor het

Jazz behind the Beach een zeer
hoge. Wellicht dat de kranten wat
voordeliger gedrukt worden dan
elders, maar de verspreiding huis-
aan-huis in Zandvoort, maar ook
in Heemstede, Haarlem, Aerden-
hout en Bloemendaal kost na-
tuurlijk een lieve duit. "Voeg daar
dan aan toe de posters die overal
geplakt worden, de vergunningen
enz., dan begrijp je pas dat het
imiek is dat een Jazzfestival van
deze omvang gratis toegankelijk
is", zegt Zwager.

Ook wanneer het gaat om de
post 'musici' dan gaat het in 1986
om astronomische bedragen. Er
komen niet minder dan honderd-
zestig muzikanten naar Zand-
voort gedurende deze dagen en
wanneer een minimaal bedrag
aan gage wordt gevraagd, dan is

l

dit nog een post die dik in de pa-
pieren loopt.

Publiciteit voor het Zandvoort-
se festival is dit jaar eveneens de
aandacht die het evenement
krijgt in Tros-Sesjun live op TV
aan de vooravond, namelijk 31
juli. Van de plannen om een zeer
speciale gast naar Zandvoort te
krijgen moest in verband met het
dreigend financieringstekort wor-
den afgezien. Desondanks zijn de
organisatoren optimistisch. "Het

is het laatste jaar dat wij het zelf
moeten doen. Het is een bijzonder
intensieve organisatie en wij heb-
ben alle zeilen moeten bijzetten
om het te halen. Het is gelukt,
maar aan de andere kant zijn wij
opgelucht dat er stemmen opgaan
om het gebeuren volgend jaar on-
der te brengen in het speciale sa-
menwerkingsverband dat wordt
opgericht, dat betekent voor ons
in ieder geval een grote zorg min-
der", aldus de huidige organisato-
ren.

Jazz at the Church
DE GROTE MAN achter het

programma-onderdeel 'Jazz
at the Church' is ongetwij-

f eld Hans Bossink, de enige initia-
tiefnemer van het eerste uur die
nog steeds intensief bij de organi-
satie is betrokken. Hij vertelt:

"In 1979 zijn wij begonnen met
de openlucht kerkdienst op het
Gasthuisplein, het Jazz at the
Church gebeuren. Om nu te zeg-
gen dat het een glanzende start
had, nou nee. Van de clericale zij-
de werd wel aangehikt tegen een
dergelijke manifestatie. Maar wij
hebben doorgezet en dit onderdeel
is nu niet meer weg te denken uit
het programma. Wij hebben bijna
altijd een beroep kunnen doen op
ds Boeyinga en Pater van Kils-
donk. Hiermee bereikten wij dat
het een interkerkelijke gebeurte-
nis werd. Het is dan ook fijn dat
deze mensen opnieuw bereid ge-
vonden zijn deze dienst te leiden.
Dit met medewerking van Milly
Scott, geen onbekende bij het Jazz
at the Church, want ze heeft al
meer haar grandioze medewer-
king verleend.

"Ik weet het niet meer precies,
maar na het tweede of derde jaar
waren zowel Boeyinga als Van
Kilsdonk verhinderd. Wij stonden

toen voor grote problemen, een do-
minee was snel gevonden maar
voor een RK geestelijk hebben wij
stad en land afgebeld. Uiteindelijk
vonden wij een pater uit Limburg
bereid te komen. Ik ben zijn naam
vergeten, maar hij heeft een on-
uitwisbare indruk achtergelaten
om de manier waarop hij uitein-
delijk in Zandvoort arriveerde.

"Moet je voorstellen die man
kwam op een motorfiets en dat
vehikel raakte onklaar. Heeft hij
na veel moeite, op zondag, een lift
gekregen yan een vrachtauto. Hij
arriveerde compleet met kapotte
motor op de laadbak van die
vrachtwagen. Grote opluchting
bij ons natuurlijk, maar de wijze
waarop hij arriveerde, dat vergeet
ik niet meer".

"Eén ding moet mij van het
hart, en misschien kan dat vet in
de krant. Zoals ieder jaar is het
tijdstip van het Jazz at the
Church, fout overgekomen. Deze
interkerkelijke dienst begint niet
om 11.00 uur. Hij begint nadat ds
Boeyinga zijn radiodienst heeft
verzorgd, en na de diensten in de
Zandvoortse kerken. Dat wordt
'dus rond 12.00 uur. Zo tussen 12.00
en 12.30 uur. Anders moeten de
mensen weer zo lang wachten".

"Bovendien", grinnikt hij, "Om
je eerlijk de waarheid te zeggen,
het was ons ook wel een beetje bo-
ven het hoofd gegroeid. Wij zagen
een dreigend financieringstekort
en besloten eigenlijk dat het mooi
genoeg geweest was. Na zeven jaar
zagen wij het niet meer zitten.
Dankzij Leo Heino, en dat mag
wel eens gezegd worden, kunnen
wij het tienjarig bestaan vieren.
Wanneer hij op dat moment niet
was gekomen en achter de scher-
men niet aan verschillende touw-
tjes had getrokken, dan was er het
komend weekeind geen jazafesti-
val geweest. Wij als oude organi-
satoren zijn hem daar dankbaar
voor".

Het eerste Jazz behind the Beach
werd gehouden in 1977, en niet 1976
zoals het vignet dat dit jaar gebruikt
wordt doet vermoeden. Wel werden de
plannen gesmeed in de winter 1976/77.
Over dat eerste festival zegt Nederlof:

"Vanaf het begin hebben wij erg veel
medewerking gekregen van het ge-
meentebestuur. Wat ik persoonlijk al-
tijd erg mooi gevonden heb was de
oude muziektent die wij mochten ge-
bruiken. Dat gaf toch een bepaalde
sfeer aan het geheel. Trouwens dat wil
ik toch wel even kwijt. Wanneer ik het
programma nu zie en alles wat daar-
mee samenhangt, dan vraag ik mij af
of wij wel op de goede weg zijn. De
opzet was een Jazzfestival speciaal
voor Zandvoort. Één van de doelstel-
lingen was jazz te laten horen door
Nederlandse orkesten, solisten en vo-
calisten en ik denk soms wel eens dat
deze doelstelling wat vergeten wordt".

Steun gemeente
Terugkomend op de steun van de

gemeente. Volgens Nederlof bestond
die in de eerste jaren uit de medewer-
king van de Dienst PW. "Dat was
trouwens heel wat. Het plaatsen van
de dranghekken, het vegen na afloop
en het beschikbaar stellen van de mu-
ziektent. "Deze tent verhoogde de spe-
ciale dorpse sfeer rond het festival. Na
enkele jaren was deze muziektent vpl-
gens de gemeente niet meer bruik-
baar, en werd een dergelijk apparaat
geleend in Heemstede. Totdat enkele
jaren terug een speciaal podium ver-
scheen, met geluidsapparatuur, en
toch vind ik persoonlijk die oude tent
nog steeds een gemis", vertelt Neder-
lof, die zegt dat ook in de beginjaren
steun werd ontvangen van de gemeen-
te bij het verlenen van de vergunnin-
gen.

"Nu wordt subsidie verleend, al heel
lang, ik geloof nu zoiets van achten-
eenhalf duizend gulden. Maar ik ge-
loof ook dat nu voor de diensten van
PW betaald moet worden, en dan kun
je beter die hele rompslomp van subsi-
die verlenen en later rekeningen uit-
schrijven beter vergeten. Tenminste
dat denk ik, maar wie ben ik?".

Overigens werd en wordt van de po-
litie eveneens veel medewerking ver-
leend. "In mijn jaren is het een keer
gebeurd dat adjudant Van der Eist
hoogstpersoonlijk de stekker uit het
stopcontact dreigde te halen als de
muziek niet onmiddellijk zou stoppen.

Dat is voor zover mij bekend de enige
moeilijkheid die wij ooit met de politie
hebben gehad. Wij hebben ook nooit
klachten ontvangen over geluidhin-
der. Het was een feest voor het dorp en
iedereen werkte daaraan mee. Het was
natuurlijk wel kleiner dan nu, niet zo
groots opgezet met overal podia, maar
desalnietemin groeide wel de naam
van 'ons' festival.

"O ja, en ik ben na een festival opge-
pakt voor drankcontrole. Ja dat was
mooi, vroegen ze mij "Of ik iets gedron-
ken had. Trouwens nog een mooi ver-
haal is, en dat is ook historisch, in de
beginjaren is het gebeurd dat op zon-
dagmorgen geen pint bier meer getapt
kon worden. ledere tent was schoon
leeg. Toen is op zondag nog een bier-
wagen van, ik meen Heineken, naar
Zandvoort gekomen. Mooi hé, 'Pilsje?
Sorry mijnheer, uitverkocht'.

De musici
Over de orkesten, formaties en gro-

tere artiesten die naar Zandvoort kwa-
men vertelt de 'nestor' van de jazz: "Ja
kijk wij hadden vier mille, da's na-
tuurlijk niet zo gek veel. Maar het
lukte toch om een aantal goede f orma-
ties te contracteren. Ik noem maar
The Savoy Jazzmen, De Harbour
jazzband en een streetparade van de
New Orleans Wild Cats.

"Wij wilden het echte oude jazz te-
rug, zo uit de periode van 1920/'40. Dat
betekent jazz in al de stijlen die er zijn,
van dixieland tot blues, van hot tot
Latin-American. Bovendien wilden
wij van Zandvoort een klein New Or-
leans maken. Dat betekent jazz in ie-
dere kroeg, een streetparade en een
openluchtconcert. Daar zijn wij in ge-
slaagd. De eerste keer was het stralend
weer, het tweede jaar, toen wij er voor
het eerst een weekend van maakten
was het weer minder, maar die zater-
dag werd het toch droog. Gek het heeft
echt maar een paar keer geregend,
meestal was het stralend weer".

Met dat kleine budget was het de
eerste jaren moeilijk om goede f orma-
ties te krijgen, wij konden weinig geld
bieden. Later was het zelfs zo dat wij al
in januari gevraagd werden: "Mogen
wij komen spelen", dat was natuurlijk
positief.

"Toch ben ik bang dat het jazz nu
wat uit z'n krachten groeit. Het is na-
tuurlijk prachtig al die podia, maar je
moet ze kunnen bemannen. Verder
denk ik dat jazz terug moet daar waar
het vandaan komt, namelijk in de
kroeg. Zo'n kroegentocht dat is gewel-
dig, wanneer overal muziek binnen te

horen is. Misschien toch iets voor hej,
komende 'samenwerkingsverband'
daar eens aan te denken. Een midzor
mernachtfestival hoort op straat,
maar jazz kan terug naar de kroeg met
een streetparade die klinkt als een
klok, een openluchtconcert, zoals dat
op zondagmiddag in Amerika gebeurr
de, daar hebben wij dan de zaterdag
voor en het Jazz at the Church moet
blijven. Misschien zou je toch kleirf-
schaliger jazzevenementen weer in het
festival kunnen terugvoeren". '

Vernieuwingen •
De vroegere organisatoren hebben

zich er altijd voor ingespannen iets
nieuws toe te voegen aan het bestaan-
de festival. "Wij hebben het gepro-
beerd met 'kinderjazz', nou dat werd
een flop, maar de inschakeling van dé
Openbare Bibliotheek en het Cultu-
reel Centrum, dat waren toch leuke
evenementen, daar denk ik toch met
plezier aan terug.

• Eén van de vernieuwingen was een
jazzavond in de biblioteek, helaas dit
jaar niet in het programma opgeno-
rnen

Positief wordt door Nederlof even-
«ens genoemd dat vanaf 1979 al ver-
schillende strandtenten inhaken op
het festival. "Vanaf 1979 zijn er
strandpachters geweest die jazz bin-
nengehaald hebben, zodat toen ook
gesproken kon worden van Jazz at the
Beach, ja wij bleven bezig want de
kroegenavond kreeg het predicaat
'Jazz behind the bar'.

"Na zo'n jaar of zeven ben je toch
moe van zo'n jaarlijks terugkerend
evenement. Je wilt wel wat nieuws,
maar je ziet het niet zitten. Daarom
ben ik blij dat anderen het hebben
voortgezet. Blij ook dat het ook dit jaar
weer gelukt is, aan de andere kant zou
ik willen zeggen: "Het is een goed eve^
nement, maar je moet wel oppassen
dat het niet uit z'n krachten groeit. Ik
bedoel maar het moet^een waterhoofd
krijgen.

Dit is geen afbrekende kritiek,
het zou eerder gezien kunnen worden
als een opbouwende. Wanneer je aan
de wieg gestaan hebt van een evene-
ment dat na tien jaar nog springle-
vend is, dan mag ik misschien als 'va-
der' even waarschuwend de vinger
heffen, maar daarom even goede

, vrienden".
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Ik vond wat ik zocht • t de Grote Krocht
ONTDEK HET
NATUURLIJKE LOPEN...

(BIRKENSTOCK);

TYPISCH
BIRKENSTOCK

IN ROOD WIT BLAUW

*ARIZONA

DE ECHTE
GOEDKOPER

GEDACHT
OOK IN BRUIN
VOOR HEREN

> Grote Krocht 22 .XI (

t.2 WIJDJ^fAATEN

en
biedt u de unieke kombinatie van:
gezichts-, lichaams-, haarverzorging

Onze 1e kapster
Marianne is gespecialiseerd in het

opsteken van lang haar.

Dinsdag gesloten.

Passage 20,

tel. 02507-16309

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

En de makelaar weet van wanten en kranten.

MONTUREN EN ZONNEBRILLEN

Ie/ mu/t' de

OPTIEK SLINGER
gedipl. oogmeetkundige contactlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20a, Zandvoort
Tel. 02507-14395

Leverancier alle ziekenfondsen

leest de krant altijd en overal, iedereen leest de

BROODJE
BURGER
mini broodjeszaak - maxi beleg
Ook voor lunchpakketten en salades

WEEKAANBIEDING
Broodje Paté
+ glas melk 3,50
- open van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag

en zaterdag van 03.00 uur 's nachts
- dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4 - TEL. 18789

FOTO QUEUE
Compleet

foto/film assortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

SAM-SIN MENU
Wij bieden U nu de mogelijkheid om uit 18 gerechten
Uw 3 FAVORIETE GERECHTEN te kiezen

Afhalen
U kunt hiervan 3 gerechten uitkiezen

ƒ 28,50
SIJEO PAAI KWA
(geroosterde varkenskrabbetjes, een
bekend CANTONEES gerecht)
BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees met taugé in
pikante saus)

3 BABI PANGANG A LA HONG KONG
(geroosterd mager vlees met
champignons in zeer scherpe pikante
saus)

4 BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd speenvarken,
lekker knapperig met aparte saus,
een bekend CANTONEES gerecht)

5 BABIKETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap en
diverse Chinese en Indische kruiden)

6 CHA SIJEO
(geroosterd mager vlees op originele
CANTONESE wijze bereid met
pikante saus)

7 TJAPTJOY
(gebakken gemengde verse groenten
rnet vlees) '

8 KOE LOU YOEK
(gepaneerde varkensvleesballetjes
met zoetzure suas, een bekend
CANTONEES gerecht)

9 KALEEKAI
(geroosterde kip met kem'esaus)

10 KIPMALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)

11 YIN YOUNG SATÉ
(2 stokjes varkenssaté en 3 stokjes
gegrilde kipsaté met pindasaus)

Chin. Indisch restaurant

12 FOEYONGHAI
(omelet met vlees en groenten in
tomatensaus)

13 POLOUKLAI
(stukjes kip met ananas.in heerlijke
kippesaus)

14 YUKWOKAITING
(kipfilet met champignons en cashew-
noten)

15 SJITJAPKAI
(kipblokjes met tausiesaus, een saus
met knoflook, gedroogde zwarte
boontjes, paprika en diverse Chinese
kruiden. Een bekend CANTONEES
gerecht)

16 SI TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees in
tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)

17 SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden biefstük in tausiesaus, een
bekend CANTONEES gerecht)

18 SAMBAL VLEES
(rundvlees in scherpe sambalsaus)

Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de
naam SAM-SIN vermelden en dan de 3
nummers van de door u gewenste gerech-
ten noemen.
SAM-SIN-gerechten zijn me(2x. witte rijst,
l.p.v. witte rijst is nasi of bami ook
mogelijk. Service van de zaakl
Gerechten met mtohoen of
Chinese bami

Hattestraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort Tel. 17897

Onze zomercollectie

RUIMEN WIJ OP
met hoge kortingen

en heel veel

HALVE PRIJZEN

ttant
Grote Krocht 19,

Zandvoort

Een klein stuntje van

BOETIEK

begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort

Miele Wassalon
WASUNIEK
Haltestraat 63b, tel. 14417

* Wassen, Verzorgde
wassen

* Lakenpakketten
* Dry Cleaning
* Leer- en

suedecleaning
* Dekbeddenreiniging
* Overhemden wassen

en strijken
* Kilo-wassen voor

bedrijven

Eéndag-service voor Horecabedrijven
Uw keukenwas en tafellinnen
gewassen en gemangeld

Nieuwe machines oude prijzen
MIELE: er is geen betere!

SCHILDERWERK
AUG. v.d. MME

Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

SLAGERIJARBOUW™
rm.ptMnlMM'*™

HALTESTRAAT 12 - tel. 12616

WEEKEND
AANBIEDING

Biefstuk 250 gr.

Cornedbeef 100 gr

Achterham 100 gr.

100 gr.

Eiersalade 100 gr.

7,95
1,80
2,75
2,35
1,60

GROTE KROCHT 28
ZANDVOORT

TEL. 02507-15734

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie)

Tompouces
de enige echte
bü R. v. d. WERFF

Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

Voor fijne vakantiemomenten

Nu

13?5

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnasSortiment
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Wintersport
informatie

ZANDVOORT - Om de wintersport
op een aantrekkelijke manier zicht-
baar te maken heeft de afdeling Rei-
zen van de Rabobank een informatie-
avond georganiseerd in het restaurant
Groenendaal in Heemstede. Dit ge-
beurt op 20 augustus, aanvang van de
avond is 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur. Kaarten hiervoor kunnen
kosteloos afgehaald worden bij de kan-
toren van de Rabobank in Zandvoort.

Een goede voorbereiding van de win-
tersportvakantie is onontbeerlijk, re-
den waarom reeds nu de aandacht van
de wintersportliefhebber op deze
avond wordt gevestigd.

De afdeling Reizen van de Rabo-
bank beschikt, naast deskundig perso-
neel, ook over het zogenaamde 'toeris-
tiek'systeem. Hierin kan gevraagde
informatie gevonden worden over de
vakantiebestemming, hotel, skigele-
genheden etc. Tevens zijn in dit sys-
teem plattegronden opgenomen van
de diverse vakantiebestemmingen.
Voor de wintersporter is het erg be-
langrijk van te voren te weten hoever
het hotel zich van het wintersportge-
bied bevindt, hoeveel kilomters er ge-
lopen moet worden, zijn er skiliften
etc.

Deze bank biedt een ruime keuze uit
de programma's van een geselecteerd
aantal organisaties. Op deze avond zal
een diaserie worden vertoond van Jan
van der Zwaard, welke in opdracht
van onder andere de Rabobank Neder-
land, Hotelplan en de Jong Intratours
is samengesteld. Deze organisaties zijn
tevens op de informatieavond aanwe-
zig voor het verstrekken van inlichtin-
gen.

Het aantal zitplaatsen in het restau-
rant is beperkt. Daarom doen belang-

• stellenden er goed zich tijdig van een
plaatskaart te verzekeren. Inlichtin-
gen zijn ook verkrijgbaar bij de Rabc-
bank Heemstede, afdeling reizen, tel:
023-290050, toestel 52.

Zwemvierdaagse
in De Duinpan

ZANDVOORT - Van maandag
4 t/m vrijdag 8 augustus zal in
.zwembad De Duinpan de bekende
zwemvierdaagse worden gehou-
den. De zwemtijden voor de deel-
nemers zijn van maandag t/m
donderdag van 09.00-11.00 uur en
18.00-20.00 uur. Vrijdag 8 augus-
tus kan slechts in de avonduren
worden gezwommen van 18.00-
20.00 uur.
De kosten bedragen f. 7,50 per
deelnemer.

Ook dit jaar heeft men een heel at-
tractief randgebeuren rond de zwem-
vierdaagse opgesteld. In deze periode
zullen diverse informatiestands rond-

'om het zwembad staan opgesteld. Er is
een kinderkermis, en mensen die een
kraam willen huren op de rornmel-

v markt zijn welkom.

Extra attractie is een optreden van
de APAPA op dinsdagavond die vecht-
sporten zal demonstreren. Woensdag
houdt de Zandvoortse brandweer een
demonstratie en op donderdag wordt
de KNZHRM verwacht die laat zien
hoe en waarom een wippertoestel bij
reddingen wordt ingezet. Vrijdag-
avond is dé avond waarop alle deelne-
'mers hun medaillen zullen ontvan-
gen, men kan op het zwembad een
bloemetje kopen, de politie, .brand-
weer, en KNZHRM zijn aanwezig met
informatiestand. Dico van Putten
zorgt met zijn trio voor muziek, en
men kan deelnemen aan een marmot-
tenrace of een ballon kopen bij de VW
die pp deze'avond een ballonnen wed-
strijd start.

Amazone met
geheugenverlies

ZANDVOORT - Een 41 jarige in-
woonster uit Overveen werd zaterdag
na een rit te paard door de duinen
achter de Zandvoortselaan bewuste-
loos aangetroffen. Haar paard was er-
gens van geschrokken en had zijn be-
rijdster afgeworpen. De vrouw had
veel pijn in haar rechterbeen en kon
zich van het voorval niets herinneren.
Zij is per ambulance overgebracht
naar het Marine Hospitaal voor een
nader onderzoek.

Wielerronde opnieuw voor Moorman
ZANDVOORT - Voor de zesde

keer is de Wielerronde van Zand-
voort een zeer geslaagd evene-
ment geworden en is niet meer
weg te denken in de zomerse acti-
viteiten van het dorp. Organisator
Peter Versteege van het tweewie-
lerbedrijf zegt wel dat hij voor het
laatst bij de organisatie was be-
trokken maar over enige maan-
den gaat het wielrenbloed weer
kriebelen en zal hij met de mede-
werking van de HSV De Kam-
pioen voor de zevende ronde gaan
zorgen. Zowel bij de, junioren als
de senioren werd met zeer hoge
snelheid gereden en kende de ron-
de een enerverend koersverloop
met bij de senioren uiteindelijk als
winnaar Ralf Moorman. De suc-
cesvolle Amsterdammer zegevier-
de vorig jaar eveneens in Zand-
voort. De Zandvoortse .favoriet
Willem Koene was in het begin
erg actief maar reikte niet verder
dan een dertiende plaats.

Zo'n zeventig junioren vertrokken
voor een af stand ̂ van tachtig kilome-
ter door het dorpscentrum. De sfeer
was door het vele publiek optimaal en
dat publiek kreeg een goede race te
zien. De Zandvoorters Jaco en Pieter
Versteege en John en Ton Schilder
waren in de beginfase erg actief doch
een Zandvoorter laat men niet makke-
lijk winnen in „eigen huis" en zij wer-
den nauwlettend in de gaten gehou-
den. Vier man konden zich tenslotte
afscheiden van de rest van het peloton
en het was de snelle Patrick Rash uit
Uitgeest die de eerste plaats pakte voor
Wilco Zuiderwijk uit Schagen.

Ruim honderd amateurs gingen
van start voor het afleggen van hon-
derd kilometer en de eerste premie
sprint werd direct een prooi voor Wil-
lem Koene. De Zandvoorter was erg
actief en ging na een aantal ronden
met Frank van Veenendaal op avon-
tuur. De twee bleven niet op kop daar
zich zes man uit het peloton werkten
en met acht man leek de slag geslagen.
Door een fikse regenbui dunde het
deelnemersveld uit tot vijf en twintig
man en de acht koplopers bouwden
een voorsprong op tot vijf en twintig
seconden. De kopgroep kon niet uit de
greep blijven van de jagende achter-
volgers. Direct na de hergroepering
sprongen Marcel Dumernit en Ger

Nadat Burgemeester Machielsen het startschot loste van de zesde Zandvoortse Wielerronde, ontbrandde de strijd.
Foto: Dick Loenen.

Smit weg en door goede samenwerking
liep de voorsprong op tot ruim een
halve minuut. Ralf Moorman en Ro-
nald Rol zagen het gevaar en met een
geweldige inspanning kwamen de
vier, zeven ronden voor het einde bij-
een. De ijzersterke Moorman was niet
te houden en reed samen met Dumer-
nit weg. In de laatste ronde kon ook
Dumernit het wiel van Moorman niet
houden en onbedreigd ging de Amster-
dammer over de streep.

De derde plaats was voor Ronald Rol
die Ger Smit naar de vierde plaats
verwees. De sprint van het uitgedunde
peloton werd gewonnen door Venema
en daarbij behaalde Wim Koene een
dertiende plaats.

Toon van Lachterop konden ook dit
jaar weer vele premies aankondigen,
die door de Zandvoortse middenstand
beschikbaar werden gesteld.

Medeorganisator Peter Versteege
was weer blij dat het achter de rug was
en dat alles goed was verlopen. „Het is
een grandioos succes geworden en je
hoort dan veel goede reactie. Het was
leuk en gezellig en zo'n evenement
trekt toch weer veel publiek naar
Zandvoort. Niet de gehele midden-
stand doet mee als sponsor en dat is
jammer want het kost veel geld en ie-
dereen profiteert ervan. De mensen
die nu komen kijken, komen ook op
andere dagen terug naar Zandvoort en
ik vind dat iedereen mee moet doen.

De speakers Jan van Riessen en Toch waren er vele premies te verdie-

nen," aldus Versteege. Die premies
waren voor velen niet weggelegd daar
het veld dit keer wel erg uitgedund
was. „Door die regenbui was het in de
bochten wat moeilijk en als je dan niet
durft kom je telkens enige meters ach-
ter en dan moet je steeds meer aanzet-
ten om bij te komen en dat red je op
een gegeven moment niet meer. De
koers was er echter niet minder om. De
Zandvoorters probeerden het wel
maar voor eigen publiek is het erg
moeilijk om weg te komen," volgens
Peter Versteege, die tot slot stelt: „Elk
jaar zeg ik in pnncipe stop ik ermee.

Het kost ontzettend veel tijd om dit te
Drganiseren, maar als je straks met
vakantie bent geweest dan komt het
misschien wel weer. Een Wielerronde
hoort nu eenmaal in Zandvoort."

Tour de Frats in Zandvoort
ZANDVOORT - In tien dagen

leggen honderd en dertig deelne-
mers aan de Tour de Frats, zes-
honderd kilometer af. En al gaat
het niet zo snel als in de grote
Tour, de prestatie is er niet min-
der om. In deze Tour gaat het
trouwens niet om snelheid maar
gaat het er om kinderen een va-
kantie te bieden, waarvan de ou-
ders om wat voor reden dan ook
niet in staat zijn om op vakantie
te gaan. Dat is de doelstelling van
de stichting Tour de Frats en voor
de één en vijftigste keer slaat deze
tour enorm aan. Het was wethou-
der Termes die de jongens en
meisjes zaterdag in Zandvoort
hartelijk welkom heette.

Het was een prachtig beeld toen de
deelnemers in de leeftijd van tien tot
vijftien jaar zaterdag in Zandvoort
Noord verschenen. Vele in de spon-
sortrui en gevolgd en voorafgegaan
door zo'n vijf en twintig begeleiders.
Een materiaalwagen en de bezemwa-
gen ontbraken niet en het geheel tr
naar de Van Pagéehal alwaar de ov«,_ -
nachting zou plaatsvinden. De bezem-
wagen hoefde niet veel in actie te ko-
men daar er slechts een enkeling het
door heimwee niet meer zag zitten. De
materiaalwagen moest wel vaak te
hulp geroepen worden door een lekke

band of beschadigingen door wat val-
partijtjes. Maar ernstig was het alle-
maal niet.

Zaterdag was het de vijfde etappe en
die ging van Alkmaar naar Zandvoort
over een afstand van 53 kilometer. Het
einde van de tour was woensdag in
Leiden. De organisatie verliep vlekke-
loos by de Van Pageehal waar de ren-
nertjes in groepen de hal werden inge-
loosd op zoek naar hun luchtbed en
slaapzak. Bij het vinden van die slaap-
plaats gingen velen er even bij liggen
om bij te komen van de toch wel ver-
moeiende week.

De zondag was een rustdag en die
werd eveneens in Zandvoort doorge-
bracht en daarbij kregen de ouders de
kans om hun kinderen op te zoeken.
Het was een komen en gaan en een
enorme maar gezellige drukte in de
Van Pagéehal.

Ondanks de enorme organisatie tij-
dens en voorafgaand aan dit evene-
ment blijft Marcel Legerstee, een van
de leden van het comité, er ontzettend
veel zin in houden. „Het is enorm fijn
om dit te doen al gaat er ontzettend
veel werk in zitten. Dag en nacht ben
je ermee bezig en ook gaan er veel va-
kantiedagen in zitten. Als de kinderen
slapen, gaan wij nog even de volgende
dag doornemen. Maar ik heb het er-
voor over. De opzet is om de kinderen

een fijne vakantie te geven en dat lukt
altijd wel. In het begin moet je soms
even streng optreden maar daarna
zijn er geen problemen meer. De deel-
nemers komen overal vandaan en na
de tien dagen zijn er veel vrienden ge-
maakt en hebben zij het bij het af-
scheid nemen wel moeilijk," aldus Le-
gerstee.

De route is elk jaar anders en nadat
vorig jaar zelfs het buitenland werd
aangedaan werd nu een route naar
het westen uitgestippeld. Na het be-
zoek aan de kaasstad Alkmaar en nu
dus Zandvoort. „We proberen elk jaar
een andere route te gaan ook omdat er
sommigen zijn die het zo goed bevalt
dat ze voor een tweede keer mee gaan.

Ook dit jaar hebben we veel te danken
aan het bedrijfsleven. Die moet je wel
interesseren want anders is het f inan-
cieel niet haalbaar. Sponsors heb je
wel nodig voor zo'n gebeuren."

Op maandagmorgen was het vroeg
op voor de rennertjes daar het inpak-
ken en afscheid nemen was van Zand-
voort. Wethouder Termes was weder-
om present en gaf het startschot voor
de zesde etappe. Te vermelden is nog
dat sportambtenaar Ruud de Boer
voor een perfectie organisatie in Zand-
voort had gezorgd en dat de Zand-
voortse politie zorgde voor een prima
begeleiding tot aan de dorpsgrens.

In de Van Pagéehal werd kwartier
gemaakt

ADVERTENTIE

FIETSTOCHTEN
IN

NOORD-HOLLAND
BENOORDEN HET IJ

(52 beschreven fietstochten met 4 stafkaarten)

Prijs ƒ 19,50

Weer o( geen weer, ook dit jaar
kunt u weer volop fietsen in uw
omgeving met behulp van deze
zojuist verschenen map.

Ook deze map is tol stand gekomen
door samenwerking van Het Parool
en de diverse Weekmedia-uitgaven
met uitgeverij Dwarsslap.

Wegens groot succes in 1985 is tevens een herdruk
verschenen van de map „FIETSTOCHTEN IN DE WIJDE
OMGEVING VAN AMSTERDAM".

De pri|S van deze map is eveneens ƒ 19,50.

Beide mappen zijn te koop bij alle kantoren
van Het Parool en Weekmedia in en om
Amsterdam.

zondag 31 augustus

Historische GP Zandvoort
ZANDVOORT - Als zeer goed alternatief voor het met doorgaan van de

Grand Prix van Nederland voor formule l wagens organiseert het circuit
Zandvoort m samenwerking met de historische auto ren club en de stich-
ting Eenhoorn federatie op zondag 31 augustus a.s. de historische Grand
Prix van Zandvoort, met o.m. aan de start maar liefst 24 formule l wagens
gebouwd voor 1960.

Verder komen de volgende historische rensportklassen op de baan: gt's,
toerwagens, prototypes en monoposto's. Naast de autoklassen ook een optre-
den van de historische racemotoren in de toer- en sportklasse.

De oudste formule l wagen die zondag 31 augustus op Zandvoort ver-
schijnt is een Bugatti uit 1925, terwijl de .jongste" snelheidsduivel een BRM
p25, uit 1959 stamt. Een verdere greep uit het deelnemersveld: Lotus 16,
Lister Monza, Maserati, Bugati 35 en 51, Era, Talbot Lago, Connaught,
Ferrari 625, Cooper Bristol, HWM-Alta, Ventas-Meteor, Riley en MG. De
trainingen zijn zaterdagmiddag 30 augustus, terwijl het wedstrijdprogram-
ma zondagmiddag 13.00 uur van start gaat.

Traditionele fietstocht
start komende zondag

ZANDVOORT - Komende zon-
dag organiseert de 30-jarige rij-
wieltoerclub Olympia haar tradi-
tionele fietstocht over 150 kilome-
ter vanuit Zandvoort. De Zand-
voortse leden van de RTC Olym-
pia, onder leiding van animator
Klaas Koper staan ook deze keer
garant voor een vlekkeloze orga-
nisatie en een perfect verloop van
de rit.

De tocht wordt in groepsverband ge-
reden, hetgeen betekent achter zoge-
naamde voorrijders, die de tocht in een
voor ieder verantwoord tempo zullen
rijden. Dit tempo schommelt zo rond
een gemiddelde van 25 kilometer per
uur. Gestart wordt op zondagmorgen
08.00 uur, vanaf de vaste vertrekplaats
van de Olympianen, namelijk strand-
paviljoen nr. 8, Trefpunt bij de roton-
de. Vanaf 07.00 uur kan daar worden
ingeschreven. De organisatiekosten
bedragen ƒ 2,50 en wie in het bezit wil
komen van een fraaie herinnering aan
deze tocht, dient / 7,50 extra te beta-
len.

Het is een bijzonder fraaie route die
gaat via Vogelenzang-Lisse-Leimui-
den-De Kwakel-Uithoorn en Abcoude
waar de eerste rustplaats zal zijn.
Daarna wordt de route vervolgd via
Muiden-Ilpendam-Purmerend, waar
de tweede rustpauze is gepland. De
laatste 35 kilometer voeren de deelne-
mers via Wormerveer-Assendelft-Be-
verwijk-Velsen en Overveen weer te-
rug naar Zandvoort. De aankomst
wordt hier verwacht om ongeveer
15.00 uur.

Een tocht dus die er zijn mag en dat

vindt ook Klaas Koper, die niet aan
alle tochten heeft meegedaan (het is de
zesde tocht), maar deze keer present
zal zijn om de renners langs de route te
leiden. „Het is een erg mooie rit door
een fraaie omgeving. Wij vinden het
één van de mooiste tochten. Door mijn
werk kon ik niet altijd mee doen, maar
mijn vakantie is begonnen en nu ben
ik in staat de rit te rijden. Als het
meezit verwacht ik tussen de vijftig en
honderd deelnemers. Regent het de
dag voor de tocht dan moet je rekenen
op de helft, maar het is altijd een gran-
dioos geheel," zegt de toerleider.

De honderd en vijftig kilometer is
een afstand die niet zou misstaan m
een meerdaagse Wielerronde, doch dit
is zuiver een recreatief gebeuren, voor
de wat getrainde recreanten. „Het is
niet verstandig ongetraind aan deze
tocht deel te nemen. Je krijgt toch een
tempo van 25 kilometer per uur opge-
legd en het is de bedoeling dat iedereen
dat kan opbrengen. Voor de kleinere
recreant hebben we de dinsdagavond-
toertochten, die ook dit jaar een succes
waren. De groep blijft bijeen en als er
een lekke band is, word je opgewacht
door een Olympiaan die je weer bij de
groep brengt. Het is overigens een vrij
rustige route dus in het verkeer is er
geen enkel probleem. Het autoverkeer
ziet direct dat het om de recreanten
gaat en niet om racers," stelt Klaas
Koper.

Zo het er naar uitziet moet dit een
prima tocht worden, de moeite waard
om te doen, maar dan wel getraind.
Inlichtingen over de tocht van 150 ki-
lometer zijn te verkrijgen bij Klaas
Koper, Van Lennepweg 38/4, telefoon
02507-14833.

v.l.n.r. Wim van Est, Zandvoortse Wielermiss 1986 Heleen Schilder en Peter
Stevenhaage, geflankeerd door de „Muggen" dinsdagavond in Nieuw Unicum.

Foto Dick Loenen

Tour de France spel
Nieuw Unicum
enorm succes
ZANDVOORT - Op Nieuw Uni-

cum werd door bewoners en perso-
neel de afgelopen drie weken het
verloop van de Tour de France
met volle aandacht gevolgd. Meer
dan tweehonderd deelnemers pro-
beerden een voorspelling te doen
van de gereden etappe. De eerste
tien renners moesten op een for-
mulier vermeld worden en zo-
doende kon een klassement wor-
den opgemaakt. Dinsdag was de
slotdag van deze geweldige happe-
ning en ruim driehonderd aanwe-
zigen op De Brink genoten gewel-
dig van het enorme spektakel.

De organisatoren Cees Weijers, Pe-
ter Versteege en HSV de kampioen
hadden een uitstekend programma
ineen gezet en dat begon met een be-
zoek van de renners van de Haarlemse
muggenronde, die onderlinge wed-
strijden uitvochten. Groots was de in-
tocht van oud-Tour de Francerenner
Wim van Est en de succesvolle tourde-
butant Peter Stevenhaagen uit Haar-
lem. Dezen zorgden voor de prijsuitrei-

Aankomst van de Tour de Frats in Zandvoort Noord. Foto: Dick Loenen.

Midzomertochten
ZANDVOORT - Door de Haarlemse

vereniging voor Recreatie wordt op 8,
9 en 10 augustus midzomertochten ge-
organiseerd. Deze tochten zijn be-
stemd voor zowel wandelaars als fiet-
sers en kunnen over verschillende af-
standen worden afgelegd.

De afstanden die gewandeld worden
zijn: 5 - 10 - 15 - 25 en 40 kilometer.
Gefietst wordt over: 25 en 40 kilometer.
Wanneer nu reeds wordt ingeschre-
ven bedragen de kosten f. 4,-, op de
dag zelf f. 5,-. Wanneer men geen her-
innering aan de prestatie wenst be-

draagt het inschrijfgeld f. 2,-.
De start voor voor zowel de fiets- als

de wandeltochten is Speeltuin het Pa-
radijsje, Witte Heerenstraat 36 in
Haarlem. Dagelijks kan tussen 09.00-
en 12.00 uur worden gestart. Aan groe-
pen van tien personen of meer wordt
een 'Groepsherinnering' uitgereikt.
Wandelboekjes kunnen worden afge-
stempeld, ook individuelen kunnen
een herinnering ontvangen, zie in-
schrijfgeld.

Inlichtingen en inschrijvingen bij
het kantoor van de vereniging, Nieu-
we Gracht 21 in Haarlem. Tel: 023-
319301. Na kantoortijd: 023-372313.

Surfers op dreef
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Windsurfvereniging organiseerde
jongstleden zondag een clubdag en dat
is een goed en gezellig gebeuren gewpr-
den. Twintig deelnemers hadden zich
gemeld om in ontspannen sfeer een
viertal races (slalom) af te werken. Met
een windkracht vijf gingen de wed-
strijdsurfers en daarbij een aantal re-
creanten de zee op om elkaar de loef af
te steken. Ook nu bleek dat Johan
Driehuizen in Zandvoort moeilijk te
verslaan is en van de vier races won hij
er drie. Eenmaal finishte hij als twee-
de. Toen ging Tim Klijn als eerste over
de finish. Klijn kwam in het totaal
klassement op een tweede plaats. On-

bekende namen, die het ook wel eens
wilden proberen slaagden erin zich
goed te kwalificeren. Jean Vlier werd
derde voor turner, Gijsbrecht van
Meegen en Wouter Egas. Het geheel
had een zeer vlot verloop mede door de
soepele organisatie.

De windsurf vereniging zit niet stil
en aanstaande zaterdag staat er een
zeer leuke wedstrijd op het program-
ma. Dan moet je per team inschrijven
om aan een estafette mee te doen. Dit
betekent vier man of vrouw die elkaar
aflossen en op dezelfde plank verder
gaan. Dit is al eens meer gehouden en
dat brengt altijd enorm goede surf-
sport op het water. Aanstaande zater-
dag is om 11.00 uur de start en ook nu
is de locatie windsurf school Tim Klijn.

king en een geëmotioneerde Wim van
Est was enorm onder de indruk van dit
grandioze festijn voor de bewoners van
Nieuw Unicum. Wat het betekent als
je succes hebt in de Tour de Prance
ondervond Peter Stevenhaage, want
direkt na de prijsuitreiking vertrok hy
richting Steenwijk, waar een criten-
um gereden moest worden.

Door omstandigheden waren er dit
jaar geen individuele prijzen maar
werd een ploegenstrijd geleverd die
enorm spannend was. De Printers be-
haalden de eerste plaats met 579 pun-
ten net voor de Super Printers met 576
punten. Op afstand werd Fyerzes der-
de met 530 punten, vierde werd Vnj-
buiters met 493 en vijfde L'Equipe-
carson met 479 punten.

Na de prijsuitreiking volgde een
grootse barbeque met muzikale om-
lijsting van Take Two en als uitsmijter
een optreden van Milly Scott met de
Haarlem Hot Peppers.

Organisator Cees Weijers, die met
een aantal gehandicapten zondag de
finish van de Tour de France in Parijs
bijwoonde, was blij dat het allemaal
weer gelukt was en bedankte zijn me-
dewerkers.

Vorig jaar wilde Weijers ermee op-
houden, daar dit evenement is uitge-
groeid tot een enorme hoeveelheid
werk. „We hadden wat vrijwilligers
gevonden die het zouden doen. maar
die lieten het op het laatste moment
afweten. Ik heb dit jaren geleden opge-
zet en om het dan dood te laten bloe-
den, daar had ik ook geen trek in.
Daarom hebben we het nu wat een-
voudiger gedaan en alleen met ploe-
gen gespeeld. Volgend jaar hopen we
het met de computer te doen en probe-
ren we opnieuw vrijwilligers aan te
trekken. Overigens was het dit jaar
wederom een grandioos succes en kón-
den we weer vele prijzen uitreiken
dankzij de vele sponsors," besuit Cees
Weijers.
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VAN LENT OP OPEL SHOW
Uw Opel adviseur C. T. van der Vorm

Van Lent Opel
Zandvoort

Kam. Onnesstraat 15
tel. 02507-15346

7/8/9 augustus. Kennemer Sporthal Haarlem.
Tot ziens op de show !!!

: AMNES H' INTERNATIONAL

2H • F A T A
SPAR-ZANDVOORT

DE NOODZAAK BLIJR

Op woensdag 13 augustus organiseert

AMNESTY INTERNATIONAL
een

BRIDGE - DRIVE
in het Gemeenschapshuis te Zandvoort.
Kosten ƒ10,- per paar.
Aanvang 20.00 uur.
Het batig saldo komt ten goede van Amnesty
International. Prijzen: 3 paren per lijn (max. 12
paren per lijn). Voor beginners een aparte lijn. De
technische leiding is in handen van de

; Zandvoortse Bridge Club.
• U kunt zich vanaf heden opgeven t/m 10

augustus a.s. Fam. Smink, Troelstrastraat 39,
. Zandvoort tel. 02507-14192.

ZANDVOORT, TE KOOP
Strandpaviljoen

Op het Zandvoortse strand zeer
centraal gelegen nabij het station

en centrum. ••
Zonder cont. gelieve niet te reflecteren.

Vraagprijs n.o.t.k.

Brieven onder nr 74607 bur. van dit blad.

vraagt op korte termijn

enkele full-time medewerkers/sters

ASSISTENT-BEDRIJFSLEIDER
enth. jongeman leeftijd 17-20 jaar

***

VERKOPER/STER
LEVENSMIDDELEN

leeftijd 17-20 jaar
***

CAISSIÈRE
leeftijd 17-20 jaar.

Heeft u interesse?

Kom langs of bel voor een afspraak
Celsiusstraat 192, tel. 14361 vragen naar de Hr. Bouwens of Hr. Hoenderdos.

Zijn dit uw wensen voor
uw nieuwe eigen huis?
Ik wil graag...
in Zandvoort wonen, vlakbij de
boulevard en het centrum

veel wooncomfort voor lage
woonlasten

een royaal huis met een leuke tuin

behalve grote kamer, ook nog 3
slaapkamers en een grote zolder

een ruime keuken, die geheel aan
mijn wensen voldoet

perfekte isolatie en lage onder-
houdskosten.

ANTWOORDCOUPON ZANDVOORT

Spaarhuizen in
Zandvoort.
Plan Karel Doorman
Herkent u uw woonwensen in
bovenstaand rijtje'? Dan is dit
ï<w kans. Want binnenkort gaat
Slbkker Bouwmaatschappij in
^andvoort 28 prachtige Spaar-
huizen bouwen.
Dertien daarvan vallen onder
de Premie-A regeling met
prijzen vanaf f f38.250.-v.o.n.
Vijftien vallen onder de Pre-
mie-B rceeling met prijzen
vanaf f 150.750.-. Alleen
mensen, die een huurwoning in
de gemeente achterlaten,
krijgen voorrang bij de toewij-
zing van deze unieke huizen
vlakbij de zee.

Gunstige ligging
Het plan Karel Doorman ligt
vlak achter de noord-boulevard
tussen Dr. J. Mezgerstraat en
Alphenstraat. Niet ver van het
centrum van Zandvoort. Het is
een leuke, gezellige woonwijk
met het station dicht in de
buurt. En op hooguit een paar
honderd meter van het strand!

Zeer royale huizen
Hei Spaarhuis kenmerkt zich
door bijzondere royale afmetin-

gen: maar liefst 5.4 x 9.00
meter. Beneden een ruime
woonkamer en grote keuken.
Boven drie slaapkamers en een
badkamer. En tenslotte is er
nog een zolderverdieping met
alle ruimte voor nog een hobby-
kamer.

Energie-Efficiënt
ui, B ,i ' | Door een uitstekende

E isolatie (o.a. overal
dubbel glas) en een

iit.ciiNi uniek verwarmingssys-
' teem met een inge-

bouwde warmtetcrugwininstal-
latie bespaart u in het Spaarhuis
aanzienlijke bedragen op
stookkosten; totaal zo'n 50%!

Premie-A of Premie-B
Voor de Premie-A woningen
geldt, dat de overheid de rente
en aflossing van een gedeelte
van de hypotheek (tot maxi-
maal t' 5(1.000,-) voor haar
rekening neemt. Om hiervoor
in aanmerking te komen mag
het gezamenlijk belastbaar
inkomen (over 1985) niet hoger
zijn dan f 50.500.-. Voor een
Piemie-B woning kunt u gedu-
rendc 3 of 4 jaar profiteren van
f 5.000,- premie, welke door

de overheid wordt verstrekt.
Hiervoor geldt een maximaal
gezinsinkomen van f 70.500,-
(over 1985).

Voorwaarden van
Gemeente Zandvoort
Om in aanmerking te komen
voor de huizen moet u aan een
aantal toewijzingsnormen
voldoen. De toewijzing van de
gemeente Zandvoort is gericht
op de bevordering van de
doorstroming. In verband
hiermee zal voorrang worden
gegeven aan hen die achterla-
ten: A) een eengezinswoning;
B) een flatwoning; C) overige
huurwoning; D) een goedkope
koopwoning. Verder gelden er
inkomensnonnen zoals hierbo-
ven omschreven. Alleenstaan-
den kunnen niet in aanmerking
komen.

Bent u geïnteresseerd?
Voldoet u aan de normen en
wilt u misschien wel graag in
zo'n schitterend gelegen Spaar-
huis wonen? Vul dan snel de
antwoordcoupon in en stuur
deze op.

Zenden aan: Van der Roest Adviesgroep
Anlwoordnr. 11407, 2400 CV /Viphen a/d Rijn
(Postzegel is niet nodig)
De coupons dienen uiterlijk 8 augustus 1986
binnen te zijn.

De ondergetekende

n.i.im . ~ M/V

,idrc> - postcode

maakt wel/geen" huurwoning/koopwoning" vrij
zo ja flat/eengezinswoning' m Zandvoort

eigenaar \an derc woning

aantal kamers (cxcl keuken en badkamer)-
kale huur
(excl servicekosten. Verwarming c d )

woonplaats tel

woonl op dit adres sinds

geboren te . op
slaat \\el/met" ingeschreven als woningzoekende
in Zandvoort

nu.im werkgever
adres uaar u OVERWEGEND \\erk7aam bent

beschikbaar eigen geld ca f

brutojaarinkomen ca f

nrulojaannkomcn partnerca f

indien eigen huis. restant hypotheek f
verzoekt in aanmerking te komen %oor een
premie A/B m Z-indvoort'

Aldus naar \vaarhcid ingevuld

Datum

Handtekening ,

gehuv\ d/samen w onend/ongehuw d/verwacht te

hu\\.'n omstreeks

inwonende kinderen jongens meisjes
woont thans zelfstandig/inwonend bij ouders/
inwonend bij derdtn*

Onjuiste informatie kan leiden tot vervallen van
de koopovcreenkomst
Eventuele bijzonderheden kunt u vermelden op
een aan de coupon te hechten bijlage

Onvolledig ingevulde coupons \\orden niet m
behandeling ecnomen

*s v p doorhalen wat niet van toepassing is

ZN 31-07

BPRRRHUIB

5100

BEGANE GROND ZOLDER

van der Hoest
a a v i e s g r o e p

2400 BA
Alpben a/d Rijn

De Spaarhuizcn zullen worden gebouwd door
Slokker Bouwmaatschappij Huizen b v

Slokker

Spaarhuizen in Zandvoort. Plan Karel Doorman

SUCCESVOLLE KLEINE

ADVERTENTIES VOOR DE

ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-

' bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

* Voor brieven onder nummer wordt ƒ5,- in rekening ge-
bracht.

• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2,50 m rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven: tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC' Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Order-
afd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de be-
handeling.

* Te koop 10 jaar oude So-
lex, vr.pr. ƒ200. Tel. 02507-
15317.

* Te koop aangeb. 2-zits
bank + stoel, bruin velours,
ƒ 150 + bielzen tafel ƒ 30. Tel.
16019.

Te koop in centrum royaal
eengezinshuis + tuin. Gevr.
kl. huis of ben. huis + tuin,
min. 3 kamers. Koop of huur.
Br.o.nr. 798-74606 bur.blad.

* T.k. aquaria, gr. en kl., met
1 pomp en therm., pr. samen
ƒ 100. Tel. 14302 of 17832. ^

* T.k. div. originele MSX
computerspelen op cassette
en rompack; diepvrieskist 180
l, ƒ200. Tel. 02507-17966.

* T.k. mooie houten eet-
noek, tafel 80x80, uitschuif;
baar, 4 stoelen met velours
kussens, ƒ235. Tel. 023-
282158.

* T.k. schemerlamp + 180
cm hoog, van antiek karre;
wiel, ankerketting, leren kapf
ƒ245. Tel. 16125.

* T.k. Tefal mini-wash ƒ95?
boormach. ƒ 17,50; 5 tek.repr.'
Rembrandt, ingelijst, ƒ 12,50
p.st.; 36 dia's Gardameer,"
ƒ19,50. Tel. 13781.

* T.k. uitschuifbare tafel me{
4 stoelen, in zeer goede
staat, ƒ250. Tel. 13209. ~

ALUM. SCHUIFLADDERS
Bel voor vrijblijvende

demonstratie aan huis.
NU 8 meter van ƒ375 voor
ƒ237 en 10 meter van ƒ445
voor ƒ 289. Andere lengtes en
uitvoeringen tot 50% korting.

3 jaar garantie.
INTERAL LADDERS B.V.

Tel. 072-612262 of
01711-10016

* Belangrijke mededeling!
Voor de eerste 25 nieuwe le-
den ligt er een echte Parker
kogelpen klaar. Meldt u bij de
KMTP. Tel. 14627.

* Getuigen gezocht i.v.m.
op 18 juli in h. dorp opgelopen
parkeerschade van goudkl.
Nissan Sunny, kent. KR65VJ,
dader onbekend. Inf. 023-
356017.

* Geyr. eethoek tot ƒ250.
Reacties Prinsenhof straat 1D
of 15052.

Gevr. huurhuis (beneden),
voor 3 pers. Event. ruilen voor
koophuis. Br. o. nr. 798-74587
bur. v.d. blad.

* Het Rode Kruis vraagt vrij-
willigers. Kom naar de info-
stand in het zwembad tijdens
de Zwem-vierdaagse.

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub. in alle stijlen. Veel
kleinantiek. Laagste prijzen!
Leidsestraat 122. Dag. tel.
02520-20993. Koopavond. ,

* Huib en Hans-Peter. We
love you and we hope our
deams come true. Salud for
Spain! xxxJT

* Leuke 2e-hands kleding:
chique en sportief. Kom zo. 3
aug. naar de overdekte markt
en overtuig uzelf! Vraag naar
An en Gonda.

* Prentbriefkaarten van o.a.
Zandvoort ter ruiling aang.
Tevens kaarten te koop ge-
vraagd. Inl. 023-377405.

Te koop:
HAMMOND ORGEL 123 (veel
mogelijkheden) incl. bankje,
boeken, ritmebox. Prijs:
n.o.t.k. Tel. 19061 (na 17 uur).

TELEFOON OZ507 - 17671

Timmer- en Metselbedrijf

West
heeft tijd voor al uw ver-
bouw/onderhoudswerk. Tel.
020-862705 of 072-119817.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel. 023-364168,
b.g.g. 023-381378.

* T.k. 2 glas in lood ramen
60x70, dropmotief, ƒ 50; ven-
sterbanktegels 30x15, geel
en grijs, ƒ0,50 p.st. Tel.
12314.

T.k. 3 gash. + 3 gevelkachels.
Pr. n.o.t.k. Tel. 15467.

T.k. wegens verhuizing naat
bejaardenhuis

invalidenwagen -,
met benz.motor, max. 30 krh'
p.u., elektr. startend, met ver-
lichting, i.g.st., ƒ1750. Tel.
02507-14177.

* Verloren: 19 juli in dorps-
centr. broche „Spaanse gi-
taar". Tegen bel. terug te
bez. Tel. 15052.

* Vermist cyperse kater;
naam Bram, in centrum. Tel'.
13847 of 17422. ~;

* Volleyballer Sporting Oss
zoekt dringend nieuwe leden,
zowel dames als heren, voor
competitieteams. Tel. inl.;.
02507-15556 of 16312.

Welke eig. heeft v. mij kl. worr.'
of ged. v. huis. Enige overrt.-
geen bezw. Tel. 19112.

* Welke zelfst. dame wil mij
1 ocht. p.w. helpen een kl. flat
na ziekte weer op orde te
knjgen en te houden. Loon
n.o.t.k. Tel. 17831.

* Wie heeft Minou gezien?
Loopt in de buurt Stations:.
straat/Prinsenhofstraat. Cy-
perse poes, donker ge=
streept. Gaarne ter. te bezn
Tel. 15052.

* Wie wil ons ± 10 u. p.w:
komen helpen (op vrijwillige
basis). Kinderdagverblijf Pip-
peloentje. Tel. 17628, tussen
19-22 u.

Voor uw originele party en
uitstapjes op het water

Juli én'augustus
GRACHTENRONDVAART dagelijks om 11.00 en 15.00 uur

Dagtochten
MAANDAG: Avifauna - WOENSDAG: Molen- en merentocht

VRIJDAG: Zaanse Schans

Rederij Haarlem - Spaarne t/o 11 - 023-357723';

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

En de makelaar weet van wanten en kranten.

5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een tiets kopen of verkopen? Bankstel of ander
huisraad te koop' Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE

i KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Telefoon .

Postcode Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantour:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort
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Rust is weergekeerd in omgebouwde bunkers

Kostverlorenpark likt zijn wonden
ZANDVOORT - Het Park Kostverloren hoort al sinds men- park. De mijlpaal wordt in stilte gevierd. De zomerse bewoners

senheugenis bij Zandvoort. Het was er eigenlijk altijd al. Toch van de zevenendertig bunkers in de duinen geven weinig rucht-
bestaat de oase van rust temidden van het toeristisch gewoel baarheid aan het jubileum. Het zijn dan ook zonder uitzonde-
van het dorp deze zomer pas veertig jaar. Althans, als vakantie- ring rustige vakantievierders.

door Frank Roos

Dat is wel eens anders geweest. Am-
per na het verstrijken van de eerste
dertig bestaansjaren roerden de bun-
kerbewoners de trom. Hun paradijs in
de duinen dreigde verloren te gaan.
Het was niet de eerste dreiging. In het
begin van de jaren zeventig lanceerde
de gemeente het plan voor doortrek-
king van de Herman Heijermansweg.
Zoveel jaren later wordt daarover niet
meer gepraat, maar het voornemen is
eigenlijk nooit geschrapt. De aantas-
ting van het gebied wordt onafwend-
baar als makelaars en aannemers ten
tonele verschijnen, soms vermomd als
bestuurder van de gemeente. Aan de
zuidgrens wordt grond geofferd aan
een bejaardencentrum. Dat lijkt het
begin van het einde, maar zo somber
wordt het verhaal niet.

Jonkheer Quarles van Ufford heeft
zijn voormalig wandelpark jarenlang
gekoesterd. Hij was nogal gechar-
meerd van het idee van enkele Am-
sterdammers om de Duitse bunkers
die na de bevrijding achterbleven een
recreatieve bestemming te geven. „Hij
zat er eigenlijk een beetje mee opge-
scheept," weet de heer J. Bakker, de
oudste „bewoner" van het park. „Al
(spoedig kwamen er Amsterdammers
die het park nog uit de vooroorlogse
toestand kenden. Zo mochten de bun-
kers voor bewoning in de zomer ge-
schikt maken en trokken erin."

Gordijntjes
Van het romantische wandelpark,

compleet met vijver, theetuin, vollere
en zelfs een apenhuis, was na de oorlog
niet veel over. Het fraaie duingebied
was ernstig aangetast door de bouw
van bunkers. Het grauwe beton ver-
stoorde de natuur, maar verwijdering
ervan was een kostbare zaak. De eige-
naar van het terrein besloot daarom
van de nood een deugd te maken.
Sindsdien hangen er vrolijke gordrjn-
tjes in de bunkers. Quarles van Ufford
beheerde het park op ouderwets stren-
ge wijze. Hij stelde de regels voor bewo-
ning op en koos zelf leden voor een
commissie die op naleving daarvan
moesten toezien. Een feodaal aan-
doende verhouding. Maar het moet
gezegd, de strenge regels deden de na-
tuur in het bunkerpark weer opbloei-
en. Een boswachter in dienst van de
jonkheer hield toezicht en beschermde
de vogelstand.

' Het zomerverblijf in <*e bunkers is
altijd sober gebleven. De inrichting is
in enkele gevallen sinds de jaren vijftig
nauwelijks verbeterd. „Er zijn veel

Luchtfoto van het park Kostverloren dat sinds veertig jaar als vakantieoord in gebruik is

mensen die niet snappen dat we hier
uit de voeten kunnen," aldus een be-
woonster. Het enige vertrek waaruit
het vakantiehuisje bestaat is erg krap.
Elk comfort ontbreekt er. „We hebben
zelf waterleiding aangelegd, maar
elektriciteit is er niet. Toiletten zijn er
elders op het terrein. Maar met een
écht huis op de achtergrond is het zeer
geschikt. Het is een riante manier van
kamperen," aldus de heer Bakker in
zijn huisje „Woestduin".

Geknabbeld
Op het Kostverlorenpark is sinds de

komst van de Amsterdamse gasten
niet veel veranderd. Maar de omge-
ving rukte op. In 1977 verkocht de fa-
milie Quarles van Ufford het terrein
aan een bouwondernemer en twee ar-
chitecten. Wat hun plan voor Kost-
verloren was liet zich raden. Vier jaar
duurde het verzet van de parkbewo-
ners. Zij weigerden de bunkers te ont-

ruimen, waarop de nieuwe eigenaren
de rechter inschakelden. „Die mensen
willen geen huur betalen, dus moeten
ze eruit," zei een van de eigenaren van
de grond, ten tijde van het eerste pro-
ces, tegenover deze krant. Wat hij be-
doelde was dat de huurders weigerden
meer huurverhoging dan vijf procent
neer te tellen. Ook in hoger beroep gaf
de rechter de bunkerbewoners gelijk.
Vier jaar van onzekerheid waren ten
einde. Maar tegen de bouw van luxe
villa's aan de rand van het terrein viel
toen al niets meer te ondernemen. Ze
verrezen pal naast de schamele vakan-
tiewoninkjes. Aan het park werd flink
geknabbeld. De krant mijmerde in het
voorjaar van 1979: „Het lag daar zo
prachtig, dit uitgestrekte natuurge-
bied met het pittoreske bruggetje naar
het opzichtershuis en de theeschenke-
rij, met het kleine dierenpark..."

Het vijvertje werd drooggepompt en
de bouwers kapten bomen. De stam-

(archietloto)

men én veel Zandvoorters kreunden.
Prachtige huizen verrezen - ironisch
genoeg aan de naar Quarles van Uf-
ford genoemde laan. Van het idylli-
sche wandelpark waarin moeders met
hun kleine kinderen tegen betaling
van een dubbeltje konden wandelen,
spelen en eendjes voeren, resteerde
niets. Als een soort herinnering res-
teerde de bouwval van wat eens een
attractie was, het kleine apenhuis
vlak bij de ingang.

Onverzettelijk blijven ondanks al
het rumoer de bunkers. Ze staan,
ogenschijnlijk slordig in het terein
neergestrooid, er al sinds 1942. De voor
legering van Duitse soldaten bedoelde
woonbunkers zien er wat lachwek-
kend uit: kneuterige gezelligheid in
het stoere beton. Nee, de bewoners
hebben geen moeite met de militaire
voorgeschiedenis ervan. Zoals een be-
woonster zei: „Een goed einde van een
slecht ding".

Vanmiddag feestelijke receptie
dus viel ik wel op als vreemde eend in
de bijt. Toen Paap brandweercom-
mandant werd in 1974 ben ik hem
opgevolgd. Vroeger werkten wij met
z'n vieren, nu met drie man. Dan zijn
er wel modernere machines, maar het
is toch een klus met z'n drietjes de boel
netjes te houden.

"In het begin werd er ook meer op
zaterdag gewerkt, had je een uitvaart,
dat komt nu weinig meer voor. Weetje
wat vreemd is, het cremeren is veel
meer 'in' geraakt, maar toch is het
aantal begrafenissen niet afgenomen.
Dat blijft zo ongeveer gelijk, en dat is
toch een vreemde constatering.

"Vreemd ook is dat mensen zo weinig
nadenken over de manier waarop ze
begraven willen worden. Bij ouderen
helemaal, dan staan ze te aarzelen: "Ja
ik denk dat het zo maar moet, wij heb-
ben het daar nooit over gehad" hoor ze
dan zeggen. De dood blijft toch een
onbesproken onderwerp, tenminste
dat heb ik in Zandvoort ontdekt.

"Een heel grote verbetering is ge-
weest de nieuwe aula. Vroeger was het

eigenlijk schandalig, je kon de familie-
leden niet eens goed ontvangen. Dat
ging meestal van hup uit de auto naar
het graf. Nu kun je tenminste nog iets
regelen voor de nabestaanden, een
kopje koffie en een net afscheid. Per-
soonlijk vind ik dat een grote verbete-
ring".

Dirk Gorter zegt altijd met plezier
naar zijn werk gegaan te zijn, ook al
zaten er dan nare kantjes aan. Het
opgraven van oude doodskisten was
nou niet direct een karwei waar hij
met genoegen aan terug denkt. "Maar
ja dat hoorde erbij, dat moest ook ge-
daan worden".

Na twintig jaar gaat Dirk Gorter
dan toch nog met vervroegd pensioen,
aan de éne kant vindt hij het jammer
dat hij zijn tijd niet heeft kunnen vol
maken, anderzijds geeft het hem de
tijd zich te wijden aan zijn liefhebbe-
rijen, waarbij muziek de boventoon
voert. "Muziek en bloemen, dat geeft
blijde mensen" zegt hij.

Wellicht heeft hij gelijk.
M.A

. ' *Nu bij zijn afscheid is Gorter al lang geen 'vreemde'
meer voor de Zandvoorters, maar dat was in het begin
wel anders. Foto: Berlott.

* i
v

pirk Gorter na twintig
gaar geen 'vreemde' meer
.. ZANDVOORT - Vanmiddag
'wordt in het Gemeenschapshuis
-aan de Louis Davidsstraat een re-
'ceptie aanngeboden aan de heren
•Loos en Gorter. Beide werkne-
Imers van de Dienst Publieke Wer-
ifcen. Dirk Gorter neemt dan af-
:scheid van zijn collega's, nadat hij
r ruim twintig jaar met hen samen-
''werkte, Arie Loos viert zrjn zilve-
•ren ambtsjubileum. Beiden heb-
•'ben er een groot aantal jaren in de
plantsoenen en gemeentelijke
groen achter de rug. Dirk Gorter

; werkte sinds zijn indiensttreding
bp de Algemene Begraafplaats,
Arie Loos verzorgt het groen in

.jSentveld.

•-' Dat betekent tezamen zo'n klei-
' ne vijftig jaar in de buitendienst,
vin weer en wind. Reden genoeg
'voor een feestje dat om 15.30 uur
.begint en waar vrienden en f ami-
;'lieleden van harte welkom zijn.

\ "Vanaf 1966 werk ik nu in Zand-
•voort. Altijd op de begraafplaats, en
liet is mrj best bevallen", vertelt Dirk

/Gorter in zijn gezellige woning aan de
-Treubstraat. "Je moet bedenken dat
•Wet voor mij een hele overgang was. Ik
'kom uit een tuindersfamilie uit Hoog-
karspel. Ik was de oudste zoon, dus dat
hield in dat ik vanaf mijn achtste jaar

moest meehelpen. Dan kreeg je land-
bouwverlof van school. Dat was zes
weken aardappelen rooien, 's morgens
om vier uur op het land en eraf als het
donker was. Na mijn school ben ik di-
rect bij mijn vader gekomen en heb in
de avonduren de middelbare- land-
bouwschool gedaan. Nadat ik uit Indië
terugkwam ben ik voor mijzelf begon-
nen. In de jaren zestig zag ik dat niet
meer zo zitten, ik zag een advertentie
voor Zandvoort, heb gesolliciteerd en
ben hier komen wonen. Noch mijn
vrouw, noch mijn kinderen hebben
daar ooit spijt van gehad. Een verade-
ming waren de vaste werktijden. Mijn
vrouw zei wel eens in het begin: "Het
lijkt wel of wij nu altijd vakantie heb-
ben", maar ja dat gevoel slijt ook wel
natuurlijk. Maar ik heb hier altijd met
plezier gewerkt. Jammer dat ik mijn
pensioenleeftijd niet haal, maar het
lijf wil niet meer, dus stap ik er nu
twee jaar eerder uit. Als je jong bent
denk je dat alles kan, nu je ouder
wordt breekt dat op".

"Ja dat werk op de begraafplaats
was wel even wennen, toch heel anders

'dan bloemkool, tulpen of aardappelen.
De mensen moesten trouwens ook aan
mij wennen, ik heb het vaak gehoord
bij een uitvaart: "Jrj benne zeker 'n
vreemde?" van oudere Zandvoorters,
die zagen ineens een vreemd gezicht.
Ik werkte met Paap die toen nog op-
zlchter was.en de collega's De Roode
en Otto Timmer 'echte' Zandvoorters,

• Ze noemen mij tuinman, maar eigenlijk ben ik de
milieudienst van Bentveld. FOTO: BERLOTT

Arie Loos zou gemist
worden in Bentveld
ZANDVOORT - „Ze missen me
meteen als ik er een dag niet ben,
in Bentveld." Zandvoorter Arie
Loos maakt al vierentwintig jaar
deel uit van het vertrouwde
straatbeeld in „zijn" wijk. Van-
daag is hij vijfentwintig jaar bij de
Plantsoenendienst van Publieke

"Werken. „Dat klopt wel, maar
voor m'n gevoel ben ik nog niet zo
lang bezig."

Al die tijd heeft Arie in z'n eenye
gewerkt. Voor hem blijkbaar geen pro-
bleem, zo heeft hij tijd genoeg om wat
over andere dingen te filosoferen. „Het

Het einde van
zes weken droogte

Aan een zes weken lange droog-
teperiode met in Zandvoort ge-
middeld maar één millimeter re-
gen om de drie dagen is begin vo-
rige week radicaal een einde ge-
komen. Uitgerekend op de 22e
juli, het begin van de Hondsda-
gen (andere bronnen vermelden
als aanvangsdatum 19 juli) is het
gaan plenzen.

Vanwege de weerkundige be-
ruchtheid heeft een aantal juli-
dagen een bijnaam gekregen. Een
datum die nu nog steeds goed in
de gaten wordt gehouden is die
rond 20 juli, wanneer de Honds-
dagen beginnen en ongeveer een
maand duren. De naam Honds-
dagen stamt uit de klassieke oud-
heid, toen na half juli de ster Siri-
us, de zeer heldere hoofdster van
het beeld Grote Hond, weer in de
ochtendschemering zichtbaar
begon te worden. De Hondsdagen
golden door hun grote hitte en
overvloedige neerslag als de onge-
zondste van het jaar. Vandaar
dat de boeren vroeger zeiden:
„Geven de Hondsdagen alsmaar
regen, dan gaan we slechte tijden
tegen."

Alvorens wij de hoge neerslag-
cijfers van vorige week van ons
eigen weerstation nader zullen
bekijken, geven wij eerst ant-
woord op de vraag hoe nu zo'n
droogteperiode ontstaat. Het ant-
woord ligt voor de hand: doordat
een hogedrukgebied de depressies
van de oceaan gedurende lange
tijd weet tegen te werken, zodat
hun invloed niet of nauwelijks tot
onze omgeving kunnen uitbrei-
den. Het gaat dus hier om de wei-
bekende „blokkade" situaties.
Het hogedrukgebied, dat de
droogteperiode veroorzaakt, heeft
veelal een kerndruk van meer
dan 1030 millibar. Wat de ligging
van de blokkerende hogedrukge-
bieden betreft, kunnen zich ruw-
weg drie situaties voordoen: 1)
Hoog boven de Britse Eilanden en
omgeving; 2) Hoog boven Scandi-
navië/Noordwest Rusland; 3)
Hoog boven Midden Europa.

Het eerste geval wil zich nogal
eens voordoen m de voorzomer en
geeft dan vrij koel, droog weer
met overheersende noordenwm-
den. Scandinavische blokkades
komen vooral veel voor in warme
zomers, doch ook wel in de vroege
herfst en winter. Wat dit laatste
seizoen aangaat was de afgelopen
record droge februarimaand daar
een sprekend voorbeeld van. Het
derde geval heeft de voorkeur
voor de herfstmaanden septem-
ber en oktober; het weer is dan
zacht en droog met zuidenwinden
en een grote kans op mist.

De enkele droogteperioden die
niet bij één van deze dne gevallen
konden worden ondergebracht,
hadden bijvoorbeeld betrekking
op hogedruk vlak ten zuiden van
ons land of een krachtige rug van
het Azorenhoog tot de Noordzee.
In vele gevallen echter waren die
situaties te labiel om een droogte
van tien dagen of meer te bewerk-
stelligen. Na het voorgaande zal
het geen verrassing zijn, dat de
overheersende windrichting tij-
dens de droogteperioden voor by-
na 60% uit de noord- en oosthoek
komt. Ook richtingen tussen oost
en zuid scoren nog goed, maar
langdurige droogte bij winden
tussen zuidwest en noordwest
komt niet tot uiterst zelden voor.

Slechte vakantieweek

Het weer van vorige week had
weinig zomers te bieden; het was
ronduit slecht. Tegengesteld aan
de verwachtingen viel er een be-
hoorlijke portie regen, waarmede
tevens een einde kwam aan de
droogteperiode. Vooral de hoe-
veelheid van dinsdagmorgen 22
juli kwam voor vele meteorologen
als een volslagen verrassing. Vele
weerpraatjes maakten voor die
dag melding van een kans op een
weinig betekenende bui en dan
nog uitsluitend in de oostelijke
helft van het land. Maar wat za-
gen wij? Op ons eigen weerstation
viel in betrekkelijk korte tijd Yllk

HET WEER

.door Paul Dekkers

mm regen, waarmee Zandvoort
bovendien een van de natste van
Nederland was. Schiphol, op be-
trekkelijk korte afstand gelegen,
mat „maar" 10 mm.

Door de nabijheid van een de-
pressie, die veel kou m de hogere
niveaus bij zich had, vielen er ook
woensdag en donderdag buien.

Woensdag viel het nog wel mee
met 2 mm, maar op donderdag-
morgen gingen de buien herhaal-
delijk vergezeld van onweer en
steeg het water in de regenmeter
tot 15 mm. Woensdagavond kón-
den wij na het verwijderen van
een bui een prachtige dubbele re-
genboog waarnemen. Mocht het
actuele weer daartoe geen aanlei-
ding geven, dan zult u de eerst-
volgende weken over dit bijzonde-
re natuurverschijnsel ingelicht
worden.
Bar slecht was het vrijdag. Door
een langdurige frontale regen, die
7 mm bracht, zal iedereen die dag
in mineur gestemd zijn geweest.
Ook zaterdag waren wij van dit
regenfront nog niet verlost en
kwam er nog eens 3'̂  mm bij. We
hebben vorige week dus een grote
regendouche over ons heen ge-
kregen, die totaal 45 mm water
opleverde. De temperatuur heeft
de afgelopen week zich voortdu-
rend iets onder het gemiddelde
voor de tijd van het jaar opgehou-
den, d.w.z. tussen 19 en 21 graden.
Alleen donderdag was het war-
mer. Toch leek het met de zomer
zeker nog niet gedaan te zijn.
Zondag jl. zagen wij het kwik al
weer oplopen tot 22,0 gr. C. en
afgelopen maandag werd met 26,7
gr. C. de 22e zomerse dag geno-
teerd. Maximumtemperatuur
(overdag): 23 gr. C. minimumtem-
peratuur ('s nachts): 13 gr. C.

Zandvoorter
gewond

ZANDVOORT - Zaterdagmorgen
omstreeks één uur werd een 25 jarige
Zandvoorter op het Kerkplein aange-
troffen. De man was buiten kennis.
Hij verklaarde tegenover de politie dat
hij zonder enige aanleiding in zijn ge-
zicht was geslagen door een aantal on-
bekenden.

De man is met een hoofdwond en
vermoedelijk een hersenschudding
overgebracht naar een ziekenhuis in
Haarlem. Een onderzoek naar de da-
ders heeft tot nu toe geen resultaat
gehad.

Gemeentewapen in kruissteek
ZANDVOORT - Op veler verzoek

heeft het Cultureel Centrum Zand-
voort een kruissteekpatroon ontwor-
pen met het wapen van de gemeente
Zandvooort als onderwerp.

Met dit patroon is veel te maken: eeij
heel fijn geborduurd schilderijtje, dit
kan ook bij het Centrum ingelijst wori-
den, een wollen kussen, een vlag etcj

Het patroon is als borduurpakket voo
een schilderijtje te koop, geheel com
pleet voor f. 18,50. Het Cultureel Cen
trunm is dagelijks geopend van 13.30
16.00 uur behalve op maan- en dins
dag.
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AWI PIANO EN ORGEL
HUURPLAN

Als U of Uw kind erg muzikaal is, blijft het de vraag of het
muziekinstrument wat zij of U zo graag wil, geen
voorbijgaande bevlieging zal zijn.

Met het nieuwe A.W.I., Piano en orgel huurplan kunt U dat
zonder risico testen.

U huurt een instrument voor minimaal 4 en maximaal 6
maanden en betaalt daarvoor 3% per maand van de
aanschafprijs oftewel vanaf ƒ 50,-tot ƒ150,- + de
vrachtkosten vanaf ƒ 50,-.

Na de huurperiode kunt U als U wilt het bestaande instrument
of een ander kopen. U betaalt dan de oude verkoopprijs en u
krijgt 50% van de betaalde huur terug + de vrachtkosten.

Van tussentijdse prijsverhogingen heeft U dus geen last.

U kunt kiezen uit vele modellen in diverse prijsklassen.

Tevens zijn er mogelijkheden tot les op onze eigen moderne
muziekschool.

Wij wensen U veel succes en staan U natuurlijk tijdens en na
de huurperiode met raad en daad terzijde.

BV

AWI B.V.
KRUISWEG 679,
2132 NC HOOFDDORP
TEL. 02503-16068'

eerste jaar heb ik wel met anderen
samengewerkt in de Zuid. Maar ik ben
veel met psychologie bezig en altijd op
zoek naar het doel van het leven. Ook
van m'n collega's, waar ik dan vaak
over doorzaagde. Tegen die prikacties
die ik af en toe uitvoerde waren ze niet
altijd bestand. Zo had ik een collega,
een helmplanter, die van plan was ou-
derling te worden. Daar heb ik toen de
hele dag tegenaan gepraat, met het
gevolg dat hij dat nog dezelfde dag
heeft afgezegd."

In Bentveld heeft Loos het uitste-
kend naar zijn zin. „Ze zeggen hier wel
dat daar alleen rijke stinkers wonen,
maar dan kijken ze alleen naar de ui-
terlijke versierselen. Je hebt in Zand-
.voort ook rijke mensen. Je bent trou-
wens pas écht rijk als je een paar goede

vrienden hebt. Als je zegt, dat je qua
geld per se rijk wilt worden, ben je
verkeerd bezig. De bewoners van
Bentveld zijn hardwerkende mensen.

Je moet ze leren kennen, dan kijkje er
wel anders tegenaan. En ik hoor er
gewoon bij. Toen ze hoorden dat ik
vijfentwintig jaar in overheidsdienst
was, hebben ze geld opgehaald en een
dik boekwerk over kunsthistorie voor
me gekocht." Over kunst praat hij ook
regelmatig met een zesentachtigjarige
lithograaf, zijn vaste koffieadres tij-
dens de schaft."

Zelf heeft hij beeldhouwen als hob-
by. „Ik giet zelf brons en daarnaast
werk ik met gips en klei." Een paar
schitterende bronzen beeldes, waaron-
der een van een oude loodgieter die

met een balg zijn vuur aanblaast. 567
tuigen van zijn artistieke gaven. De
laatste tijd is hij met zijn kunst aan
het abstraheren. „Je haalt de scherpe
lijnen eraf. Maar de vormgeving moet
toch zichzelf leiden."

Voor Loos is er weinig veranderd, de
afgelopen vijfentwintig jaar. „Ik ben
zelf wat klassiek aangelegd. Ik heb bij
voorbeeld nog een handkar, die is spe-
ciaal voor me gemaakt. Een hoop colle-
ga's zouden zich daarvoor schamen,
die hebben een bakfiets. Ja. zeiden ze
bij de Plantsoenendienst, daar kaïl
meer op. Maar daar ben ik natuurlijk
tegen," vertelt hij lachend.

De receptie is vanmiddag om half
vier in het Gemeenschapshuis te
Zandvoort. '
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zondag 3 augustus - Badhuisplein
24.00 - 03.00 Rosa King + Upside Down

J\//AF Uil ( HU1U II
zondag 3 augustus - Gasthuisplein
11.00 -12.00 Milly Scott Harlem Hot Pepper

1 2 3 AUGUSTUS

podia
gasthuisplein

kerkplein
'casino' podium

kerkstraat

haltestraat/
schoolstraat

haltestraat/
zeestraat

zeestraat

vrijdag
zaterdag

zondag

vrijdag
zaterdag

zondag

vrijdag
zaterdag
zondag

vrijdag
zaterdag
zondag

vrijdag
zaterdag
zondag

vrijdag
zaterdag
zondag

20.00-
16.00-
17.10-
18.20-
19.30-
21.00-
22.30 -
20.00-

20.00-
18.30-
20.30 -
18.30 -
20.00-

20.00-
20.00-
20.00-

20.00-
20.00-
20.00-

20.00-
20.00-
20.00-

20.00-
20.00-
20.00-

24.00 uur
1 7.00 uur
18.10 uur
19.20 uur
20.50 uur .
22.15 uur
24.00 uur
24.00 uur

24.00 uur
19.30 uur
24.00 uur
19.30 uur
24.00 uur

24.00 uur
24.00 uur
24.00 uur

24.00 uur
24.00 uur
24.00 uur

24.00 uur
24.00 uur
24.00 uur

24.00 uur
24.00 uur
24.00 uur

barclay band + tanqa
romanesj
milly scott + harlem hotpeppers
last resort
soesja citroen band
rosa king + billy brooks
funky stuff
tanga + pasadena dream band

goed koper werk
kinine
last resort
kinine
birdland quintet + wibo v.d.

rob hoeke boogfe woogie
pasadena dream band
rosa king + upside down

pasadena dream band
tanga
jaap dekker

ruud Jansen
jaap dekker
ruud Jansen

jaap dekker
ruud Jansen
last resort

linden

JAZZ

geop

ZONDAG
3 augustus

bij de

FAWLTY-BAR
levende muziek van

SUPER SESJUN
Aanvang 16.00 uur

Vrij entree

Dr. Smitsstraat 5
Zandvoort

Gezelligheid kent geen tijd!
bij

RESTAURANT DELICIA
Kerkstraat 16. Tel. 12270

1976

10e GRATIS festivalZ

Veel gezelligheid
bij

*
The West on lts best

Dorpsplein 2
50 m. vanaf het Casino

Zandvoort - tel. 02507-19299

Tijdens het
exclusief in
Vrijdag- en
zondagavond
ENTREE
GRATIS

Tot straks!
in de

Kosterstraat 9, Zandvooi
tel.: 02507-15381
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café/bars

bertus eetcafé

hollandia bar

de kousenpael

de raadsheer

:afé oomstee

oase bar

fawlty bar
bad zandvoort

vrijdag 20.00 - 24.00 uur
zaterdag 20.00 - 24.00 uur
zondag 20.00 - 24.00 uur

george brudiu + wendy coast
george brudiu + wendy coast
george brudiu + wendy coast

vrijdag 20.00 - 24.00 uur basin Street band
zaterdag 20.00 - 24.00 uur billy b'jacket

vrijdag 20.00 - 24.00 uur

vrijdag 20.00 - 24.00 uur
zaterdag 20.00 - 22.00 uur
zondag 20.00 - 24.00 uur

vrijdag 20.00 - 24.00 uur
zaterdag 20.00 - 24.00 uur

vrijdag 20.00 - 24.00 uur
zaterdag 20.00 - 24.00 uur
zondag 20.00 - 24.00 uur

andré valkering

hot club de france
romanesj
romanesj

d. motions
d. motions

bamboozle band
bamboozle band
bamboozle band

zondag 16.00 uur
vrijdag vanaf 22.00 uur
zaterdag en zondag vanaf 16.00 uur

super sesjun

the old dixie tramps

BOUWES HOTEL
vrijdag en zondag vrij entree

optreden PIA BECK

ailyoorts Jazz Festival
Pia Beek

Inlichtingen
02507-12144

)OI

café
de

,Raadsheer'
Vrijdag l augustus:
Louis Schuurman's

Hot club de France ...
Zaterdag en zondag:

Romanesj

..café de Raadsheer"
Dorpsplein 2

Zandvoort

The Old
Dixie Tramps
JAZZBAND

treden op

VRIJDAG
vanaf 22.00 uur

en ZATERDAG en
ZONDAG vanaf

16.00 uur

Proef de sfeer van
„New Orleans" bij

Hotel - Café - Restaurant

Thorbeckestraat 23
Tel. 02507 - 13520
2042 GL Zandvoort

Jazz behind
the station

Zeestraat/
Stationsplein
ZANDVOORT

Vrijdag l augustus:
20.00 - 24.00 uur Jaap Dekker

met gastsoliste Daisy Bell

Zaterdag 2 augustus:
20.00 - 24.00 uur

Ruud Jansen met soliste
Doirien Teeuwisse

Zondag 3 augustus:
20.00 - 24.00 uur Last Resort
met Neppy en Shana Noya op

percussie...

... wordt u aangeboden door.

CAFÉ KERKHOVEN
en

HOTEL KEUR

strandpaviljoens
freddie&paul - 1a

take five - 5

johnny - 7

maritime - 9

seagull- 10

filmers - 1 1

paviljoen- 12a

driehuizen-21

zaterdag
zondag

13.00- 17.00 uur
14.00- 18.00 uur

donderdag 21.00 - 24.00 uur
zaterdag 1 3.00 - 1 7.00 uur
zondag 1 4.00 - 1 8.00 uur

zondag

zondag

zaterdag
zondag

zondag

zondag

zaterdag
zondag

14.00- 18.00 uur

14.00- 18.00 uur

13.00- 17.00 uur
14.00- 18.00 uur

14.00- 18.00 uur

14.00- 18.00 uur

13.00- 17.00 uur
14.00- 18.00 uur

^"^^^-^^-^^^**^^-***^^*l^^m^^^^^^^^mmmmmmi

jaap dekker
ruud Jansen

last resort/tros sesjun
rob hoeke boogie woogie
rosa king + up side down

jaap dekker

rob hoeke boogie woogie

ruud Jansen
birdland quintet

pasadena dream band

goed koper werk

rosa king + upside down
andré valkering

KERKPLEIN 6
2042 JH ZANDVOORT

FREDDY&PAUL
strandpaviljoen 1a

tel.
l paviljoen 5 j

'tel. 16119

zaterdag 13.00-17.00 uur
jaap dekker

zondag 13.00-18.00 uur
ruud jansen

strandpaviljoen 9 /tel. 18888

\donderdag21.00-.
last resort/tros —

aterdag 13-00 -17.00 uur
joLCivio^s • ** „ •inftfiiP
rob hoeke boogie wouyic
zondag l4.«H8«)«ur
rosa King + up site down

ói
strandpaviljoen 10

tel. 13200

zaterdag 13.00-17.00 uur
mud lansen

zondag 14.00-18-00 uur
, ü\rd\anduu\niel

strandpaviljoen 7
tel. 17170

zondag U.00-18f) uur
jaap dekker

strandpaviljoen 11
tel. 17580

zondag 14-00-18.00 uur
d. motions

Marcetta + Freü
n12apaviljoe

zondag 14.00-18.W uur
goed koper werk

strandpaviljoen 2.1
telefoon 15524 . -~

DR1EHU1ZEN

Z°n *andré valkering

Het Wapen
van Zandvoort
en discotheek
terras Faces

zijn uw
gastheren op
het plein en

wensen u een
jazzy weekend..

eetcafé
KLIKSPflflM

vrijdag 20.00-24.IDO Pasadena Dream Band
zaterdag 20.00-24.30 Tanga
zondag 20.00-24.00 Jaap Dekker

Afscheidsconcert:
Zondag 3 augustus

24.00-03.00 uur

Rosa King + Up sïde down
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Cf! Schoi'derttôrn, dik of dun gesneden,
vacuüm verpakt, 100 gram

Of Celtona servetten, pa k 100 stuks

Gefroc-ils toere.^chterham, 100 gram
(uit d_e bedieningsafdeling)\ (3X4)©

Celtona crêpe toüetpapser, 12 rollen
Met puzzelpriisvraag

e ; c o c ; v;;:-- -,^
vacuüm verpakt, ring 500 gram
/?\
Cf:; KL'Lcr-D".0:33^3. bakje 150 gram
*UlVlfl J J C_l

~-"
ï T Beauty tissues, wit, doos 100 stuks

H Alwasborstel set a 2 stuks
-99- CSfjj Albi afwas, citroen of appel, 3 fl. a 500 ml

jCf. Gcrjdse pnge * ,aas, los of vacuüm verpakt, kilo Nu L

Ca'l Firidsksss, pot 350 gram
*iut$rfv<* l *—'

:_ Korno huisvuilzakken. rol 20 stuks Nu
r.'L Hl

ölKarns^^i;;, pak l liter
hülVV'rti l

Nu
Offi Diner voor de hond, zak 3 kilo
hutsnwk

f!'";''

Jropicana, perziken of aardbeien, pak l liter .229-L!

yf| Pizza Bolognese (uit de diepvries),
doos 300 gram -

//X g™* "̂>

gj Frlkandeüen (uitde diepvries), doos20 stuks 4*95 O.Z
Croky chips, naturel, paprika of bolognese,
zak 2_QQ_gram

.,,,
' pinda's, zak 500 gram £69-

&%& t;Wm /^./vm :̂V
vxV-v /,-:>. v?'-;\ /.i^v 4,
\*<*\ /;•'•;• t-'\ ^7^
(,.: - A --M' »" A f f , , '; -r
V'- /'' V \ ' •?\ //^^v-.%^'7 c »>)/,.,:'/ t^i'
W'Vr; / \;;a/^"V fe^

r~fromgram

3 ^~ a a • l î  a

tscosa, drink of ssnas,
blik 33 cl. Smaak naar keuze. Nu 2 voor

l Perïa IVicI koffie, snelfiltermaling
^pakken a 250 gram

Appelmoes, 1/1 blik, 830 gram 79-

Ündös tomatenpuree,
blikje 68 gram.

^'d Sjaolse, fles l liter

Nu 3 voor

fJfl Zcnnab'cerno'ie. fles l liter

Séhec'^icn :••', Fiarre. een rode, droge tafelwijn,
f les 0.7 liter 2.95. Nu 4 voor

Cave-ïi ver:- 5 r^uth, rood of wit, fles 0.75 liter 335-

|W]os3ab!Ü;'TiCh6n; iets zoete, frisse witte wijn,
fles 0.7 liter'

Voikoranbrc3C, heel, gratis gesneden ®@©

B«

.88

tfj L.narnpfgnoncreme-
tomatencr^r^e-, gOKlash- ossestaart-

>*, blik 0.46 liter W"

*"* ^ ?Vl *^ ^^ ff^

C|̂  SMo-siip maxi damesverband, pak 20 stuks4^89 LZ^

6Q Chocolade hagelslag, melk of puur,
BÜUQQjiram

Ê1' Spaghetti, pak 500 gram

SVtie, pak 500 gram 4:29-

Qua::ercrues!ï, naturel of met appel*, pak

OTa Vmchtenmix, fles 0.6 liter

Nectarines, 'n delicatesse, mand ±1 kilo

Braziliaanse perssinaasappelen, net ± 2V2 kilo

549- 1.79 f O Spaanse honingmeloen, per stuK vanaf

joilandse sperziebonen, 500 gram

üsbergsia, per krop

Magere varkertslappen,
500 gram J&.

Varkenslever, 500 gram@@@@

KI \o..r»!
"V kilo -&9S-

500 gram ^48" 3.98

&0 Kipklumes, gekruid
500 gram -3^5- 3.25

De artikelen waar kleine cijfertjes bij staan, kunt u alleen kopen in AH-wlnkels In Noord- en Zuid-Holland waareen van die cijfers op de deur staat Reclameprijzen gelden t/m zaterdag 2 augustus a.s *Zolang de voorraad strekt

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.
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ZANDVOORT - De nieuwe
camping 'Het Roggeveld' dat de
kampeerders van het huidige ca-
ravanterrein 'De Zeereep' wordt
aangeboden als alternatief, is té
luxueus. De vaste Zeereepkam-
peerders zullen het staangeld niet
kunnen opbrengen. Bovendien
kent het terrein dat bekend staat
als 'Het Roggeveld' een waarde-
volle duin vegetatie en behoort een
beter milieubeheer te worden in-
gevoerd, in plaats van het stuk
terrein op te offeren aan de ver-
wende toerist.

Dit schrijft de Stichting 'De Papie-
ren Tijger' in een bezwaarschrift te-
gen de voorgenomen plannen van de
gemeente Zandvoort de camping De
Zeereep te verplaatsen. Met het oog op
de uitvoering van het Vendoradoplan,
is het noodzakelijk dat de huidige
camping verdwijnt. De Gemeente
heeft als alternatief voor de jaarlijkse
campinggasten het terrein van 'Het
Roggeveld' gekozen. Hiervoor is een
schetsplan ontwikkeld en de kampeer-
ders werden tijdens een hoorzitting
van dit plan op de hoogte gesteld. Door
de gasten van De Zeereep werd dit
plan geaccepteerd en de gemeente is
nu doende ook op Provinciaal niveau
toestemming te verkrijgen de nieuwe
camping te realiseren.

Waardevol
natuurgebied

Hoewel de gasten altijd tot volle te-
vredenheid op het terrein van De Zee-
reep verbleven, is de accommodatie
wel verouderd en zouden er hoognodig
vernieuwingen moeten worden toege-
past.

'Papieren Tijger' maakt bezwaar

Roggeveld té luxueus voor
kampeerders van De Zeereep

In het bezwaarschrift wordt door de
Papieren Tijger de nadruk gelegd op
de biologische waarde die dit stuk
duinterrein heeft. Een waarde die zou
toenemen wanneer, het terrein goed
beheerd zou worden. "Nu vindt er van-
af de er naast gelegen camping veel
betreding van het terrein plaats. Hier-
onder heeft de vegetatie te lijden", al-
dus de stichting die er op wijst dat door
de gemeente Zandvoort geen maatre-
gelen genomen worden dit terrein te-
gen wildkampeerders te beschermen.

Wanneer de gemeente Zandvoort
van het Roggeveld dat 56 ha groot is,
er 14 gebruikt voor de inrichting van
een kampeerterrein met wegen, een
dienstwoning, plaats voor stacaravans
en 650 m2 dienstgebouwen, dan wordt
het totale terrein 'verpest' zo stelt de
milieustichting vast. De overige 42 ha
natuurgebied wordt versnipperd en
zal sterk in waarde teruggaan doordat
de recreatiedruk van de er dan naast-
gelegen camping sterk zal toenemen.

Het uitgangspunt dat door de ge-
meente Zandvoort naar voren wordt
gebracht, 'het achterliggende gebied
door beheersmaatregelen te bescher-
men tegen betreding en recreatiedruk'
wordt door de Stichting, gezien vroe-
gere ervaringen met de gemeente, niet
au serieux genomen.

De Stichting stelt in haar bezwaar-
schrift dat de nieuwe camping te lu-
xueus wordt uitgevoerd om te dienen
als alternatief van de gasten van De
Zeereep. "Voor ons is het echter zeer de
vraag of de voorgestelde locatie voor de
Zeereepbewoners een reëel alternatief
is. "Het gaat veelal om gewone mensen
uit Amsterdam die van een klein inko-
men moeten rondkomen. Wij vinden
dat het uitgangspunt zou moeten zijn
dat deze mensen niet van Zandvoort
weggeconcurreerd moeten worden
door recreanten die toevallig kapitaal-
krachtiger zijn. Dit dreigt wel te ge-
beuren," brengt de milieugroepering
naar voren.

Onbetaalbaar
voor vaste gasten

Door haar wordt erop gewezen dat
de nieuwe locatie zich ver van de
Zandvoortse dorpskern bevindt, dus
niet eenvoudig met openbaar vervoer
te bereiken is. Het aantal staanplaat-
sen wordt op het Roggeveld verdrie-
voudigd, er zal een restaurant annex
kantine verrijzen, een kinderzwem-
badje en sanitaire voorzieningen.

"Kortom een zeer luxe camping vlak
bij het strand van Bloemendaal. De

prijs zal navenant zijn. Het is niet
waarschijnlijk dat de huidige gebrui-
kers dat op langere termijn kunnen
opbrengen. Zij hebben één troost.

Wanneer ze geluk hebben kunnen zij
hun staanplaatsen voor veel geld over-
doen aan anderen. Uit gesprekken met
gebruikers hebben wij begrepen dat
dit ook een belangrijke reden is waar-
om de meeste kampeerders eieren voor
hun geld gekozen hebben. Hun rechts-
positie is zwak. Wanneer het alterna-
tief niet wordt aanvaard kan hen de
huur worden opgezegd", aldus het be-
zwaarschrift waarin gezegd wordt dat
uit een en ander blijkt dat mensen met
weinig geld niet welkom zijn in Zand-
voort.

Bovendien wordt door de Stichting
de Papieren Tijger verwezen naar het
ontwerpstreekplan Amsterdam
Noordzee Kanaal Gebied (ANZGK).
Het daarin verwoorde beleid: Voor de
verblijfsrecreatie in de duinen is (be-
houdens de inrichting van enkele
nieuw toeristische natuurkampeer-
terreinen) het beleid gericht op een zo
goed mogelijke inpassing van de be-
staande terreinen, wordt door de
stichting onderschreven. In zo'n be-
leid past geen Roggeveld als kampeer-
terrein/camping.

ADVERTENTIE

Nu 40% korting
op diverse leren witte jacks, broeken, rokken en he-
renjacks. Tassen in diverse modekleuren halve
pnjs. Leren topjes, diverse kleuren v.a. ƒ39,95,
leren shorts, diverse kleuren v.a. ƒ 59,95.

Kerkstraat 28, Zandvoort,
tel. 02507-15444
Grote Houtstraat 4, Haarlem;

Spekstraat 1-3, Haarlem, 023-322187 Gen. Cronjéstraat 56, Haar-
lern, tel. 023-270850 Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919

DE LEERSHOP

PvdA wil extra vergadering
over muziekhinder centrum

ZANDVOORT - Naar aanlei-
ding van klachten van omwonen-
den geuit tijdens het laatste jazz-
festival, heeft de fractievoorzitter
van de PvdA, afdeling Zandvoort,
Ineke Wind, het college van b en w
om een extra vergadering ver-
zocht. Een commissievergadering
waarvoor de inwoners van het
centrum een uitnodiging behoren
te ontvangen, zodat in goed over-
leg de ontstane situatie kan wor-
den besproken.

Dit stelt mevrouw Wind voor in een
schrijven aan het college en de overige
Zandvoortse raadsf racties. Het af gelo-
pen weekeinde zijn door de diverse
raadsleden verschillende klachten
ontvangen van bewoners van het cen-
trum. Door het grote aantal podia en
de verschillende soorten muziek nog
versterkt door moderne geluidsappa-
ratuur ontstond een ware kakafonie

van geluid, die veel inwoners tot wan-
hoop heeft gebracht. Bovendien on-
dervonden de inwoners van het cen-
trum veel overlast van de festivalbe-
zpekers doordat er geen extra toiletfa-
ciliteiten in het centrum aanwezig
waren.

Een en ander is voor de Zandvoortse
fractievoorzitter van de PvdA aanlei-
ding om het college van b en w schrif-
telijk te verzoeken op korte termijn
een extra commissievergadering uit te
schrijven, waarvoor de inwoners een
uitnodiging behoren te ontvangen. "In
goed overleg met bewoners en raadsle-
den kunnen de klachten dan worden
besproken. Zulks om te bezien of, en in
hoeverre, in dit toch altijd aanwezige
spanningsveld tussen festiviteiten en
leefbaarheid voor omwonenden, het
mogelijk is een en ander in goede ba-
nen te leiden bij eerstvolgende gele-
genheden", aldus het schrijven van
mevrouw Wind.

Werk Vrijwillige Hulpverlening groeit
Beroepskracht is voor het
Centrum harde noodzaak

ZANDVOORT - Indien het
Centrum voor Vrijwillige Hulp-
verlening zijn functie als onder-
steuning van de professionele eer-
ste lijnsvoorzieningen op verant-
woordelijke wijze wil blijven
voortzetten, is het noodzakelijk
dat er een beroepskracht met een
hogere beroepsopleiding als coör-
dinator wordt aangesteld. Het be-
stuur zal er dan ook naar streven
dat hierin wordt voorzien.

Dit is de conclusie van het bestuur
van de Stichting Centrum voor Vrij-
willige Hulpverlening in het jaarver-
slag over 1985, dat deze week is ver-
schenen. Het blijkt dat de Stichting in
de aafgelopen twee jaar heeft kunnen
werken met ondersteuning van een
vrijwilliger met een hogere beroepsop-

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

1 7166

leiding. Deze is als coördinator van
grote betekenis geweest voor het f unc-
tioneren van het Centrum. Nu deze
vrijwilliger in september vertrekt, ziet
het bestuur de toekomst somber iii.
Alle ten dienste staande middelen zul-
len worden gebruikt om deze functie
opnieuw vervuld te krijgen, zo laat het
bestuur in het jaarverslag weten.

"De dagelijkse coördinatie van alle
interne en externe activiteiten, de be-
geleiding van de vrijwillige 'veldwer-
kers' en de directe relatie met eerste
lijnsvoorzieningen, vereisen een zoda-
nige voortdurende deskundige aan-
pak, dat het niet verantwoord is dit
uitsluitend aan vrijwilligers over te la-
ten", is het bestuur van mening.

Aantal hulpvragen
Hoewel het aantal hulpvragen in

1985 met honderden vijf tig was ver-
minderd ten opzichte van 1984, blijkt
dat het aantal hulpverleningen is ge-
groeid. Weliswaar met vier stuks, doch
opnieuw blijkt dat het Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening niet meer
weg te denken valt uit de Zandvoortse
gemeenschap.

Dat het aantal hulpvragen minder
was dan in 1984 wordt door het Cen-
trum verklaard doordat de mensen
mondiger zijn geworden. Men kan nu
beter zelf de weg vinden in de doolhof
van instanties van dienstverlening.
Bovendien heeft ook de opening van
het Dienstencentrum in Zandvoort
ertoe geleid dat een verschuiving van
het aantal aanvragen heeft plaatsge-
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Warme zon, ritmische muziek en een koel drankje, wat wil een mens nog meer. FOTO; BERLOTT

Jazz on the Beach 'n groot succes
ZANDVOORT - De rust op het

strand en in het dorp is weerge-
keerd. Drie dagen lang heeft het
Jazz behind the Beach gebeuren
vele duizenden bezoekers naar de
badplaats gebracht, heeft men
kunnen genieten van dit evene-
ment dat voor de tiende keer werd
gehouden.

j OF het strand hadden de pavil-
b' joens die pp zaterdag al jazzmusici
j) hadden uitgenodigd de wind tegen.
Ij Er stond een fikse bries, die toch
jj veel bezoekers van het strand blies.
l De zondag daarentegen was een

vonden, zeker in informatief opzicht.
Ook de 24-uurszorg bij Kruisvereni-
ging en Stichting Gezinszorg/Bejaar-
denzorg Zuid Kennemerland heeft er-
toe bijgedragen dat speciaal de oude-
ren zich verzekerd weten van een vast
punt waartoe men zich kan wenden.
Dit geldt natuurlijk ook voor de week-
end-en avondhulp die per l oktober
1985 door de Stichting Gezins/bejaar-
denzorg is ingesteld.

De aard van de hulpaanvragen va-
riëren van boodschappen doen en
klusjes in huis en tuin tot begeleiding
naar ziekenhuis en inf ormatie/verwij-
zingen tot gesprekshulp en kinderop-
vang. De hulp blijkt in de meeste ge-
vallen toch aangevraagd te worden
door de ouderen in de samenleving, de
groep 80 tot 90 jarigen en 70 tot 80
jarigen die zich tot het Centrum wen-
den blijkt de grootste te zijn.

De door het Centrum ingestelde
telefoonketen blijkt een onmisbare
schakel geworden te zijn in het leven
van veel mensen. In twee gevallen kon
direct hulp worden geboden, toen
bleek dat de telefoon niet werd opgeno-
men. Bovendien wordt soms met een
'passepartout' gewerkt. Een apparaat-
je waarmee men in geval van nood een
signaal geeft dat men hulp nodig
heeft.

De vrijwilligers(sters) van het Cen-

uitgelezen stranddag en juist toen
hebben velen genoten van de zon en
de muziek. Geen klachten van deze
zijde, en dat was in het dorpscen-
trum wel anders. De preek van ds
Boeyinga over 'horen en zien' ont-
lokte een oudere inwoner de opmer-
king dat het horen en zien hem de
avond tevoren al was vergaan. Van
de zijde van de PvdA wordt nu aan-
gedrongen op een beter samenspel
tussen bewoners en organisatoren
van evenementen dit in verband
met de geluidoverlast in het cen-
trum.

Geluidoverlast niet op het

strand, alhoewel bij de terugkeer
van de 'muziek bij de vloedlijn'
vraagtekens gezet moeten worden.

Strandpachters die nu tijdig een
vergunning hebben aangevraagd
hebben 'tussen neus en lippen' te
horen gekregen dat die wel eens
niet verleend zou kunnen worden
in verband met doorstroming van
het verkeer langs de vloedlijn. "Wél
twintig grote haringkarren, maar
geen kar met muziek", wordt er nu
gemopperd. Misschien wordt deze |
kwestie toch in der minne geschikt, |
het is nog geen 30 augustus. È

trum worden allen in staat gesteld een
training te volgen. Er wordt gestreefd
naar een jaarlijkse training voor de
medewerkers. Dit met het doel om te
komen tot een goede onderlinge com-
municatie en samenwerking. Tevens
wordt dan aandacht besteed aan het
leren adequaat te reageren op moeilij-
ke situaties.

In 1985 werd gestart met een werk-
begeleiding voor de medewerkers. Het
doel hiervan is enerzijds de medewer-
kers de mogelijkheid te bieden hun
capaciteiten verder te ontwikkelen;
anderzijds binnen de stichting een
sterker kader te ontwikkelen. Deze
vernieuwe werkopzet blijkt nu reeds
haar vruchten af te werpen.

Hoewel de exploitatierekening op
enkele punten werd overschreden,
haast het bestuur zich hiervoor een
verklaring te geven. Dit is niet ge-
beurd omdat de penningmeester te
royaal zou zijn geweest, integendeel,

dit komt omdat er kosten zjjn waarop
de medewerkers geen vat hebben, zo-
als bijvoorbeeld de huurverhoging van
het Gemeenschapshuis. Het bestuur
spreekt in het jaarverslag het vertrou-
wen uit dat een eventuele begrotings-
overschrijding zal worden gedekt door
een extra exploitatiesubsidie van de
gemeente. Het tekort over het afgelo-
pen jaar bedraagt f. 829,43.

ADVERTENTIE

DEMOOYENZOON
."' 24 UUR SERVICE VAN

K.T.V. EN VIDEO
Ook 's avonds en in weekend

Bel 023-270991
Ernst Casimiriaan 46, Overveen

Waterstanden

Datum HW LW HW LW
7 aug 05.24 00.55 17.4713.24
8 aug. 05.56 01.33 18.2013.59
9 aug. 06.29 02.12 18.54 14.33
10 aug 07.05 02.52 19.30 15.06
11 aug 07.43 03.30 20.02 15.42
12 aug 08.27 04.08 20.52 16.23
13 aug 09.1904.4921.4617.10
14 aug 10.28 05.36 23.03 18.07
Maanstanden: 13 augustus EK 04.21
uur
doodtij: 14 augustus 72 cM + NAP
(23.03 uur)

j Politie verkoopt
j weggesleepte auto

ZANDVOORT - Zaterdag 2 augus-
I tus werd een auto van een 36-jarige

Amsterdamse weggesleept omdat deze
; verkeerd geparkeerd stond. Twee uur
ï later meldde de vrouw zich aan het

bureau en wilde graag haar auto mee-
nemen. Toen zij de rekening voorge-
schoteld kreeg bedacht-ze zich. Zij
vond de rekening veel te hoog en is
weer vertrokken zonder te betalen en
haar auto achterlatend.

Bij de politie bestaat het vermoeden
dat zij deze niet meer komt ophalen
omdat ze vertelde dat haar nieuwe
auto volgende week zal worden af gele-
verd. Wanneer de auto niet wordt af-
gehaald, zo meldt het politierapport,
zal de auto door de politie worden ver-
kocht.

Gestolen auto
weer terecht

ZANDVOORT - Een 26-jarige kon
na een bezoekje aan Zandvoort naar
huis terugkeren in zijn auto die enkele
dagen tevoren in Haarlem was gesto-
len. De man zag zaterdag op het Kerk-
plein iemand in zijn auto rijden die in
de nacht van 28/29 juli in Schalkwijk
was gestolen. Hij snelde er op af en
sprak de bestuurder aan. Deze ver-
klaarde te goeder trouw de auto te
hebben gekocht. Toen de Haarlemmer
voorstelde om de Zandvoortse politie
een en ander te laten uitzoeken, stapte
de man uit de auto en verdween in de
menigte. De Haarlemmer keerde ziel-
stevreden in zijn eigen voertuig naar
huis terug.

Ook een Zandvoorter heeft geluk. De
*ünsterdamse politie heeft gemeld dat
n de hoofdstad een verdachte is ge-
>akt die in het bezit was van een motor
tie in 1985 in Zandvoort was gestolen.
Het framermmmer bleek vervalst.

Einde
van de
'grote'
vakantie
nabij

ZANDVOORT - De zon mag dan
nog stralend aan de hemel staan,
voor veel kinderen nadert toch met
rasse schreden het einde van de zo-
mervakantie en komt de terugkeer
naar school iedere dag een stapje
naderbij.

Het grote kindervakantiespekta-
kel dat ieder jaar vier weken lang in
de badplaats onder de naam 'Rek-
reade' bekendheid geniet is over.
Vier weken lang werden de kinde-
ren in de leeftijdsgroep 4-12 jaar
beziggehouden met spannende
spelletjes, vossenjachten, handen-
arbeid, poppenkastvoorstelllngen,
en het grandioze slotf eest het tradi-
tionele 'Santekraampie' bracht dit
nog eens duidelijk naar voren.

• Het touwtrekken werd
een onvervalst succes

FOTO'S: BERLOTT

Vrijdag l augustus was een bij
uitstek geschikte dag dit jaar. Veel
zon, veel pret en nieuwe activitei-
ten die aan oude werden toege-
voegd. Natuurlijk was er de tradi-
tionele pannekoekenkraam, en de
make-up tent waar veel kinders-
nuitjes veranderden in kattekopjes,
tijgers, of clowns, maar ook een
touwtrekwedstrijd rondom het
plein.

Het werd genieten voor kinderen
en ouderen die op het gezellige Jan
Snijerplein even naar Sante-
kraampie waren gekomen om deel
te nemen en afscheid te nemen van
het immer inventieve Eekreade-
team dat weer kan terugzien op een
zeer geslaagd seizoen in Zandvoort. Oe pannekoekenkraam had genoeg aftrek
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Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons,
maar vooral voor moeder heeft betekend, geven
wij kennis van het overlijden van mijn lieve man
en onze oom

Teun Verschoor
op de leeftijd van 88 jaar.

Mevr. A van Soolingen-Koper
kinderen en kleinkinderen

Zandvoort, 4 augustus 1986
Kostverlorenstraat 58
De crematie heeft hedenmiddag plaatsgevonden.

'aS'ÏI2ffi!a^̂

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, geven wij u hk-rbij kennis,
dat geheel onverwacht, op 2 augustus, van ons is
heengegaan onze lieve, zorgzame moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder
en onze lieve zuster en tante

Luise van der Mije-Sennel
weduwe van Jacob van der Mije

op de leeftijd van 85 jaar.
Zaandijk:

C. Post
Zandvoort:

R. Bracke-van der Mije
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Zandvoort:
K. Kop-Semel
en verdere familie

Zandvoort, 7 augustus 1986
Duinweg 16
Correspondentie-adres:
Weimarweg 5, 2042 NS Zandvoort
De rouwdienst en de begrafenis hebben heden
plaatsgevonden in de aula en in het familiegraf
op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Voor al uw blijken van medeleven, persoonlijk,
schriftelijk of in de vorm van bloemen, welke wij
mochten ontvangen na het overlijden van onze
lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Anna Elizabeth Loos
weduwe van August van der Mije

zeggen wij u op deze wijze hartelijk dank.
Zij zijn voor ons een grote steun geweest en zul-
len steeds een dankbare herinnering blijven.

Uit aller naam:
Ali Piers-van der Mije

Zandvoort, augustus 1986
Oosterparkstraat 48

ADVERTENTIES

Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel 02507-13278

lefök 'ëH- dietisf|ërlenincj. î F-

, DpQrridasf kunt y bij, Ons. terecht
VpoH'^''' "".:'V:.V' .; ' '^-f -
jjl iüsehrijvingenT •

VAN BE«3 STRATEN, DIRECTEUR
aangesloten bij de VAKOS en de NVvV

een vertrouwd adres voor de opleiding

(Opleiding voor erkende STIVAS-diploma's)

pedüeosre - manicure
visagaste - sportmas
Aanvang raseoswe cursussen in

aug.-sept. a.s.
Vraag gratis studiegids, tel. 020-233994. NIC.

Witsenstraat 5. 1017 ZE Amsterdam-C.

ZOMERPLANTEN
voor TUIN en BALKON

a ?

i

Kwekerij
P. van Kleeft

Van Stolbergweg 1,<T>
, Zandvoort. Tel. 17093

en
biedt u de unieke kombinatie van:
gezichts-, lichaams-, haarverzorging

Onze 1e kapster
Marianne maakt een prachtig

Coup du Soleil
van 45,-nu voor 35,-

Aanbieding geldig tot 14 aug.

Dinsdag gesloten.
Passage 20,

tel. 02507-16309

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 25 18

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Hondenkapsalon
gediplomeerd trimster
De ,uiste vachtverzorging van
uw rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Molenaar

rf
De grootste en modernste
balletstudio in Zandvoort
start per 1 september a.s. het
nieuwe seizoen voor

KLASSIEK EN JAZZBALLET
AERODIC

TAPDANCE
Alle lessen onder leiding van
ervaren en gediplomeerde
docenten.

Lessen voor beginners en ge-
vorderden van alle leeftijden.
Speciale vak-vooropleiding
voor getalenteerde leerlin-
gen.
Inf. betr. lessen en tarieven:
Telefonisch: 02507-14677 of 18981
In de studio: zaterdagmiddag 16.00
tot 18.00 uur

BALLETSTUDIO
„MARIJKE"
Oranjestraat 12

(afrit naast de dagmarkt)
ZANDVOORT

... 1 JAAR NOEFAR
GRATIS 3 KLEURENFILMS

van elk 36 opnamen ter waarde van . 30,-

Bij aankoop van een kleinbeeld-
camera met flitsei en tas voor
slechts
Tevens een minipocket camera
kado bij aankoop van 3 kleuren-
films 39,9»

en FOTO

GRATIS DE EERSTE GRILLKIP
Bij aankoop van onze ruime
G Rl LL-BR AAD-TOASTOVEN
1 jaar garantie voor slechts ...
Tevens 10-banden
wereldontvanger
radio, incl. FM, van 149,- nu .
Wij gaan door met gratis kleurenfilm
bij het ontwikkelen en afdrukken van
uw fotorolletje kleinbeeld of pocket

129,-
119,-

J ZOEK NIET VERDER, WAT GEEFT HET!!

ilÉKTRO-FOTO (v/h P. WILKES) HEEFT HET
•.*'Hj-fr Thórbeckestraat 15 t/o Casino Zandvoort, telefoon 13378

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51

DAG EN NACHT VERZORGING

ZOMERAANBIEDING

Laatste
restanten

van

en

NICO VERHEY

50% korting
begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENRURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

FOTO QUELLI
Compleet' ',

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENRURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

Nieuwe- en Inruil FORD's?
Autobedrijf J. JONGSMA!
Curiestraat 8.
Telefoon: werkpl.-mag.: 12323

showr.: 13360

OFF. FORD Service en Verkoop

Nieuwe- en Inruil
REMAULT's?
Autobedrijven RINKO!
Curiestraat 10.
Telefoon: werkpl.-mag.: 12323

showr.: 13360

OFF. RENAULT Service en Verkoop

DE BINNENMARKT
RUIM UW ZOLDER OP EN HUUR

EEN STAND VOOR ÉÉN OF
MEERDERE DAGEN

Ingang: Gasthuisplein 5 - Kosterstraat 5

DAGELIJKS GEOPEND VAN 10 TOT 22 UUR
INLICHTINGEN IN HET GEBOUW VAN DE BINNENMARKT

TEL. 13713
Onder auspiciën van O.V.Z.

OP DE FIETS NAAR SCHOOL

SNORFIETS
BROMFIETS

BROMSCOOTER

WIELERSPORT

PETER VERSTEEGE
Haltestraat 31, Zandvoort, tel. 14499

EJTUTI
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR

1. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 549
Huur ƒ507,11 per maand.

Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, c.v., douche, berging
en lift.

2. De flatwoning
DR. DE VISSERSTRAAT 50
Huur ƒ344,80 per maand.

Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, c.v., douche en ber-
ging.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort ver-
lenen voor deze woningen woonvergunning aan:
- twee-persoonshuishoudens
- alleenstaanden

3. De flatwoning
FLEMINGSTRAAT 308
Huur ƒ466,85 per maand.

4. De flatwoning
VAN LENNEPWEG 59-2
Huur ƒ380,60 per maand.

Deze flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v. en berging.

5. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 427
Huur ƒ 681,60 per maand.

6. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 211
Huur ƒ655,10 per maand.

Deze flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v., berging en lift.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort ver-
lenen voor deze woningen slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- twee-persoonshuishoudens

7. De garages
SOPHIAWEG B + l
Huur ƒ 57,90 per maand (per garage).

Voor deze garages kunnen alle leden inschrijven.

8. De garage
VAN LENNEPWEG 59 A
Huur ƒ62,15 per maand.

Voor deze garage hebben bij de toewijzing de huurders van de
woningen Van Lennepweg 57 t/m 63 voorrang.

De toewijzing van deze garages geschiedt in volgorde van lid-
maatschapsnummer. De nieuwe huurder/huurster dient bij het
tekenen van de huurovereenkomst, de op zijn/haar naam gestel-
de kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te to-
nen.

9. De parkeerplaatsen
MR. TROELSTRASTRAAT B, D, E, en l
Huur ƒ 25,- per maand (per parkeerplaats).

De huurders van de woningen Mr. Troelstrastraat 62-1 t/m 62-
27 hebben voorrang bij de toewijzing. De toewijzing geschiedt in
volgorde van lidmaatschapsnummer. De nieuwe huurder/huur-
ster dient bij het tekenen van de huurovereenkomst de op zijn/-
haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede
het rijbewijs te tonen.

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 12 augustus 1986
vóór 7 uur 's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belang-
stelling heeft voor meerdere woningen en/of garages kan men dat
kenbaar maken in één brief; het is niet nodig voor ieder object een
aparte brief te schrijven. U dient de woningen/garages in volgorde
van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brieven-
bus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur ver-
strekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van
een woonvergunning berust bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOOR-
LOPIGE toewijzing zal eerst op vrijdag 15 augustus a.s. om 14.00
uur in het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging worden ge-
publiceerd.

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de ver-
eniging geldende 'puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor het
toewijzen van woningen'. Dit systeem is gebaseerd op het gemeen-
telijk puntensysteem.

In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk punten-

systeem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het on-
derdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

RUILRUBRIEK AUGUSTUS 1986
1. Aangeboden:

De eengezinswoning
K. ONNESSTRAAT

• Huur ƒ 701,20 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, c.v., schuur, tuin op
het zuiden en dubbele beglazing.

Gevraagd:
Kleinere eengezinswoning.

2. Aangeboden:
De flatwoning
FLEMINGSTRAAT
Huur ƒ 651,25 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, c.v., berging en
douche.
Gevraagd:
2-kamerwoning.

3. Aangeboden:
De flatwoning
FLEMINGSTRAAT (1e etage)
Huur ƒ 478,65 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, c.v., berging en
douche.

Gevraagd:
Eengezinswoning.

4. Aangeboden:
De flatwoning
LORENTZSTRAAT .
Huur ƒ 696,60 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging, lift
en c.v.
Gevraagd:
Kleinere woning in centrum.

Reacties dient u vóór het einde van de maand, schriftelijk in te dienen
bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning
iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lid-
maatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het
einde van deze maand.
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Moorman ook op
circuit snelste

ZANDVOORT - Voor de Am-
sterdamse wielrenner Ralf Moor-
man lijkt Zandvoort een buiten-
gewoon succesvol strijdperk te
zijn. Nadat Moorman vorig jaar de
ronde van Zandvoort had gewon-
nen, en enige weken geleden dat
kunststukje herhaalde was hij nu
op het circuit de snelste.

Een groot veld amateurs startte op
het circuit dat door de harde wind erg
zwaar was. Het werd dan ook een af-
valrace met vele uitvallers. Na een
rustig en aftastend begin wisten na
.vijfendertig kilometer De Boer en
Zwirs een gat te slaan wat de aanzet
tot de beslissing was. Zes renners do-
ken direct naar het tweetal toe gevolgd
in de volgende ronde door nog eens
zeven man, waaronder Ralf Moorman
en Rayner Martens. De vijftien werk-
ten goed samen en zijn niet meer te-
ruggezien. Door lekke banden en het
hoge tempo dunde de kopgroep uit tot
twaalf man.

Uit de kopgroep glipten vijf man,
Rijkenberg, Martens, Jonke, Zwirs en
Moorman. Dit sterke groepje werd niet
meer terug gepakt en met de finish in
zicht was het de geweldig sterk rijden-
de Ralf Moorman die zegevierde. Voor
Moorman was het de zeventiende
overwinning dit jaar en er lijkt nog
geen einde aan de zegereeks te komen.

Vlak na de start van de toertocht. Een verdwaalde recreant tussen de renners.
Foto: Dick Loenen

Programma
strandzaalvoetbaltoernooi

ZANDVOORT - Onderstaand volgt het programma van het strandzaalvoetbaltoernooi dat gehouden wordt
in de week van 19/23 augustus. De wedstrijden worden gespeeld in de Pellikaanhal en staan onder leiding van de
heren H. Kinneging en A. van Lent. Op dinsdag 19 augustus komen de spelers van poule A in het veld, op
donderdag 21 augustus is de beurt aan de B-poule en op vrijdag 22 augustus zullen de C-poulers strijden om de
winst. Zaterdag ten slotte vinden de eindwedstrijden plaats.

Dinsdag 16 augustus aanvang 20.00 uur:
20.00-20.23 Rob en Reina - Willy;
20.24-20.47 Castell Plage - Mira Mare;
20.48-21.11 Johnny - Rob en Reina;
21.12-21.35 Willy -'Castell Plage;
21.36-21.59 Mira Mare - Johnny;
22.00-22.23 Rob en Reina - Castell Plage;
22.24-22.47 Willy - Mira Mare;
22.48-23.11 Castell Plage - Johnny;
23.12-23.35 Mira Mare - Rob en Reina;
23.36-23.59 Johnny - Willy.

Donderdag 21 augustus aanvang 20.00 uur:
20.00-20.23 Thalassa - Take Pive;
20.24-20.47 Trefpunt - Lido;
20.48-21.11 Bad Zuid - Thalassa;
21.12-21.35 Take Pive - Trefpunt:
21.36-21.59 Lido - Bad Zuid;
22.00-22.23 Thalassa - Trefpunt;
22.24-22.47 Take Five - Lido;
22.48-23.11 Trefpunt - Bad Zuid;
23.12-23.35 Thalassa - Lido;
23.36-23.59 Bad Zuid - Take Five.

Vrijdag 22 augustus aanvang 20.00 uur:
20.00-20.23 Freddy en Paul - De Wurf;
20.24-20.47 Marcella en Fred - Pil mer's;

21.48-21.11 Club Nautique - Freddy en Paul;
21.12-21.35 DP Wurf - Marcella en Fred;
21.36-21.59 Filmer's - Club Nautique;
22.00-22.23 Freddy en Paul - Marcella en Pred;
22.24-22.47 De Wurf - Filmer's;
22.48-23.11 Marcella en Pred - Club Nautique;
23.12-23.35 Filmer's - Freddy en Paul;
23.36-23.59 Club Nautique - De Wurf.

Zaterdag 23 augustus
20.00-20.15 Ie poule A
20.16-20.31 Ie poule B
20.32-20.47 2e poule A
20.48-21.03 Ie poule A
21.04-21.19 2e poule B
21.20-21.35 2e poule A
21.36-21.51 Ie poule A
21.52-22.07 Ie poule B
22.08-22.23 2e poule A
22.24-22.39 Ie poule A
22.40-22.55 Ie poule B
22.56-23.11 2e poule C
23.12-23.27 Ie poule A
23.28-23.43 Ie poule B
23.44-23.59 Ie poule C

aanvang 20.00 uur:
2e poule B;
2e poule C;
Ie poule C;
Ie poule B;
2e poule C;
Ie poule C;
2e poule C;
Ie poule C;
2e poule B;
2e poule A;
2e poule B;
2e poule A;
Ie poule C;
2e poule B;
2e poule C.

AD AC Noordzee Cup op circuit
Nederlandse en Duitse autoraces
met veel vrouwelijke coureurs

ZANDVOORT - Sinds 1965 be-
zoekt de Duitse automobielclub
MSC Langenfeld Zandvoort. Dit
jaar dus de 22ste ADAC Noordzee
Cup, zondag 10 augustus op het
circuit aan de Noordzeekust met
autoraces voor de Nederlandse en

; Duitse kampioenschappen. Maar
• liefst twaalf wedstrijden met toer--
wagens en formule-auto's. Een ui-
terst aantrekkelijke race zal wor-
den gehouden met • dertig Ford
Fiësta's waarin een even groot
aantal vrouwelijke coureurs. De
Nederlandse kampioenschappen
worden gehouden in de klasse su-

pertoerwagens en Formule Ford
1600.

Arthur van Dedem zal proberen zijn
Nederlands kampioenschap veilig te
stellen, door de vierde overwinning
van dit seizoen te boeken. De Dutch
National Racing Team-coureur is met
de BMW 325i duidelijk in het bezit van
het snelste materiaal in de Groep A
race en zal zeker niet genoegen nemen
met enkel een klasse-overwinning.

BMW, dit jaar voor het laatst actief in
de Formule l, zet volgend jaar al haar
potentieel in voor het wereldkam-
pioenschap toerwagens. Het Beierse
automerk zal daar hoge ogen in gooien

getuige de klinkende resultaten van
dit jaar.

Met nog twee wedstrijden te gaan is
de strijd om het Nederlands kampi-
oenschap Formule Ford 1600 nog niet
beslist. Aan kop gaat Jaap Bokhoven
op de hielen gezeten door Frans Vörös,
terwijl Leo Schildkamp en in mindere
mate Gert Valkenburg nog niet kans-
loos zijn voor de nationale titel.

Na de trainingen op zaterdag 9 au-
gustus worden nog diezelfde dag vanaf
half vijf een aantal races verreden.
Het hoofdprogramma begint zondag
10 augustus om een uur en duurt de
hele middag tot zes uur. De toegangs-
prijs bedraagt ƒ 15,- p.p., terwijl kinde-
ren tot 12 jaar ƒ 7,50 betalen.

Arthur van Dedem, kampioenskandidaat in de potente BMW 325i a.s. zondag
tijdens de ADAC Noordzee Cup op het Circuit Zandvoort.

Bestuurders krijgen rijverbod
ZANDVOORT - De vorige week zijn

verschillende automobilisten door de
Zandvoortse politie bekeurd en kregen
pen rijverbod opgelegd omdat zo onder
invloed van alcohol verkeerden.

Een 2é jarige Haarlemmer die zon-
dagavond in de Ostadestraat uitweek
om een j kat te ontwijken verloor de
macht over het stuur en reed door een
betonnen schutting. De man kreeg
hierbij yerschillende glassplinters in
zijn gezicht, bleek de nodige glaasjes
gedronken te hebben. Zijn auto werd
voor technisch onderzoek in beslag-
genomen.

Een 22 jarige man uit Werkendam
kreeg dinsdagmorgen eveneens een
rijverbod toen hij op het Badhuisplein
reed.

Vorige week donderdag reed een 41
jarige Haarlemmer veel te snel in de
Zeestraat richting Kostverloren-
straat. Hij raakte daarbij een auto van
een 25 jarige Zandvoorter op de krui-
sing Haltestraat/Zeestraat. Er ont-
stond lichte schade, maar de Haarlem-
mer kreeg een rijverbod opgelegd.

Zaterdagmorgen kregen binnen een
uur tijd drie automobilisten eenzelfde
verbod opgeleged toen zij zich respec-
tievelijk bevonden in de Haltestraat,
Stationsplein en Heimanstraat.

Maandagmorgen moesteen 23 jarige
Zandvoorter in de Swaluëstraat ook
zijn auto laten staan toen bleek dat hij
niet helemaal nuchter was. ,

Verboden rijlessen
ZANDVOORT - Een 62-jarige Zand-

voorter ontving, in het bijzijn van zijn
kinderen, van de politie een ernstige
berisping. Vader gaf namelijk zijn 23-
jarige dochter en 20-jarige zoon auto-
rijles op het parkeerterrein aan de
Herman Heijermansweg. De leerlin-
gen zaten voorin, terwijl Pa vanaf de
achterbank zijn aanwijzingen gaf. Re-
den genoeg voor de politie de man te
wijzen op zijn onverantwoord gedrag,
omdat ingrijpen in noodsituaties van-
af de achterbank toch wel een moeilij-
ke zaak wordt.

Toer fietstocht
zeer geslaagd

ZANDVOORT - Afgelopen zondag
hield de Rijwiel en Toerclub Olympia
haar traditionele fietstocht over 150
kilometer welke onder bijzonder gun-
stige weersomstandigheden werd ver-
reden. Éénenveertig renners, onder
wie twee dames, toerden door een
prachtige omgeving om uiteindelijk
na ongeveer zeveneneenhalf uur weer
in Zandvoort terug te keren.

De deelnemers verzamelden zich bij
strandpaviljoen Trefpunt waarom
acht uur het startsein werd gegeven.
De groep werd gevolgd door een mate-
riaalwagen die slechts eenmaal voor
een lekke band en eenmaal voor een
mankement aan een derailleur in ac-
tie moest komen. Voor het overige
geen materiaalpech en verliep de
tocht prima. Bij vertrek prachtig en
windstil weer en op de terugweg de
noord-oosten wind in de rug.

Klaas Koper, die wat meer deelne-
mers had verwacht kon toch weer te-
rug zien op een geslaagde toertocht
„Ik zei vorige week al als het de dag
voor de rit wat slecht weer is komen er
minder. Nu, zaterdag stormde het be-
hoorlijk en dan heeft men er niet altijd
zin in en misschien heeft ook hetjazz-

festival wat deelnemers tegengehou-
den. Het was toch een enorm fijne
groep en de tocht was zeker de moeite
waard," aldus Koper.

Niet alleen getrainde wielrenners
legden de 150 kilometer af in het voor-
gehouden tempo van ongeveer 25 kilo-
meter per uur. Voor de heer Lannoye,
die nu hij gepensioneerd is veel fietst
maar in groepsverband en over zo'n
afstand nog nooit had meegedaan, was
het de eerste keer doch zeker niet de
laatste. In de groep draaide hij, on-
danks af en toe een inzinking, prima
mee en reed de tocht op een gewone
sportfiets uit. Als enige op een gewone
toerfiets was Lannoye erg onder de
indruk van de tocht en de perfecte
organisatie. Hij wordt dan ook lid van
de toerclub Olympia. „Ik fietste wel
veel nu ik vrij ben," aldus Lannoye.

„Honderdvijftig kilometer en m een
groep had ik nog nooit gedaan en ik
moet zeggen het was een enorme bele-
venis. De sfeer in de groep was ontzet-
tend goed en de groep werd goed be-
waakt zowel voor als achter. Op mijn
gewone toerfiets ging het best en ik ga
dan ook geen racefiets kopen. Ik moet
alleen veel „zitvlees" kweken. Op de

fiets kom je langs veel paden waar je
met de auto niet komt. De plekjes die je
nu ziet zijn prachtig en het is een waar
genot," vertelt Lannoye.

Toch moest hij afzien, maar de
steun van Koper en zijn mannen was
zo goed dat hij achteraf zegt: „Achter-
af zeg ik het viel best mee, maar bij de
tweede rust heb ik het erg moeilijk
gehad en was het toch wel zwaar. Ik
vond het echter de moeite waard en
geef me op als lid van Olympia, want
ik ga meer meedoen aan toertochten
op de fiets. Het is zeer aan te bevelen."

In augustus en septemner staan nog
meer toerf ietstochten op het program-
ma. Dag en tijdstip van vertrek wor-
den tijdig via deze krant bekendge-
maakt.

RONDVLUCHTEN
per NLM CityHopper/*/\

a.s. ZATERDAG
vanaf 14.OO uur
en ZONDAG
vanaf 15.OOuur

vertrek Schiphol
f. 75 j • per persoon

f. 50, • kind.tot 12jr.

Reserveringen/ inlichtingen:

tel. 020-493252

NtMGtyHopper
East^andfriendly.

Fietscrossers de baan op
ZANDVOORT - Het is enige tijd

stil geweest rond de Zandvoortse
Fietscross Vereniging, doch de
club houdt vrijwel elke week akti-

Duo Bos/Staal niet te houden
ZANDVOORT - Was het zater-

dag voor de surfers niet te doen
om wedstrijden te houden in ver-
band met de te sterke wind, zon-
dag was het uitstekend zeilweer
voor de vijftien boten van de Wa-
terspprt Vereniging Zandvoort.
Overigens zag het er niet naar uit
dat het zou lukken deze zondag-
middag. Zaterdag dus storm doch
de zondagmorgen het tégenover-
gestelde, vrijwel geen wind. Ver-
wacht werd dan ook een dobber-
partij, doch vrijwel direct na de
start een prima bries en de race
werd in recordtijd afgelegd.

Voor de clubwedstrijd van de Water-
sportvereniging Zandvoort bestond

weinig belangstelling, wat zijn oor-
zaak had in de vele vakantiegangers.
Toch maakten die vijftien boten er een
uitstekende race van die de moeite
waard was. Het was een algemene
wedstrijd, wat inhield dat Hoby 16,
Dart, Prindle 18 en 16 aan de start
verschenen. De start en finish was
niet zoals gebruikelijk op zee, maar op
het strand. Een Le Mans start, en
daarbij moesten de deelnemers sprin-
tend naar de boten en dan een boei
ronden die recht voor het clubhuis
van de watersportvereniging lag.
Daarna voer men richting Bloemen-
daal, waar ter hoogte van Parnassia
gekeerd moest worden en aan de te-
rugtocht begonnen kon worden. De
boot moest dan naar het strand en
rennend, het strand op, werd gefi-
nisht.

Deze nieuwe vorm was een bijzonder
tintje aan dit zeer geslaagde gebeuren.

Het was niet verwonderlijk dat het
duo René Bos en Rogier Staal veruit
de'snelste waren. Direct na de start om
half twee wakkerde de wind onver-
wachts aan en binnen een uur waren
Bos en Staal terug. Onder deze perfec-
te zeilomstandigheden zeilden vader
en zoon Julian en George Dorsman
naar een zeer goede tweede plaats.

Voor de leden van de Zandvoortse
watersportvereniging was het een goe-
de training voor de komende REM
Race (Zandvoort-Noordwijk v.v.) die
voor 16 of 17 augustus op het program-
ma staat. Over deze zeilrace, waarvoor
Zandvoort enige favorieten in de strijd
gooit, volgt volgende week meer.

Een rustig begin van de zeilwedstrijd, doch de snelheid komt er spoedig in door de aanwakkerende wind.
Foto: Dick Loenen.

Bridgedrive
voor Amnesty

ZANDVOORT - In de aankondiging
van de bridgedrive die wordt georgani-
seerd ten bate van Amnesty Interna-
tional, die vorige week werd gepubli-
ceerd is een fout geslopen. Het in-
schrijfgeld per paar bedraagt niet
f. 20,- maar f. 10,- per paar.

De drive wordt gehouden op woens-
dag 13 augustus in het Gemeen-
schapshuis aan de Louis Davids-
straat. Aanvang is 20.00 uur. Er zijn
drie prijzen per lijn, terwijl maximaal
twaalf paren per lijn worden inge-
schreven. Voor beginners zal een spe-
ciale lijn worden samengesteld.

Opgaven vanaf heden tot en met 10
augustus bij familie Smink, Troel-
strastraat 39, Zandvoort. Tel: 02507-
14192.

Meisje breekt
vier vingers

ZANDVOORT - Zondagmiddag
kwam een zevenjarig meisje uit Zeven-
aar na een valpartij met haar fiets zo
ongelukkig terecht dat zij vier vingers
brak. Zij is naar een Haarlems zieken-
huis overgebracht.

Zaterdag de Solexrace
ZANDVOORT - Ook dit jaar

staat Zandvoort bol van de zomer-
evenementen en daarbij is de so-
lexrace een van de hoogtepunten
van het seizoen. Zaterdag is het
weer zover en wordt het dorp „on-
veilig" gemaakt door die knots-
gekke vehikels. Voor de negende
keer organiseert de Motor- en
Auto Club Zandvoort dit spekta-
kel en gezien de voorgaande edi-
ties wordt dit opnieuw een grandi-
oos succes.

Deze fantastische gebeurtenis vindt
plaats in het centrum van de bad-
plaats en naar wordt verwacht zullen
duizenden het parcours omzomen.
Het gaat erom op basis van een solex
motorblokje, dat authentiek moet zijn,
de meest originele bouwsels te fabrice-
ren. Deze solex happening begint za-
terdag al om 13.00 uur. Dan zijn op het
Raadhuisplein de bouwsels te bewon-
deren. De verbouwde solexen worden
aldaar onderworpen aan een keuring
en een deskundige jury gaat bepalen
wie voor de meeste techniek heeft ge-

zorgd of in aanmerking komt voor de
show-prijs.

Radioverslaggever Frans Hendriks,
die menig maal de prijzen uitreikte,
noemde de solexrace eens in een inter-
view een gigantisch evenement dat
niet meer uit Zandvoort is weg te den-
ken. En zo is het ook. De solexrace,
gesponsord door de Nutsspaarbank
West Nederland, begint om 20.00 uur
met als start en finish het Gasthuis-
plein. Het is eigenlijk geen echte race,
daar een wekker op een bepaald mo-
ment afgaat en degene die daarna de
finish passeert is winnaar. De bekende
speaker bij wielrenevenementen Toon
Lachterop zal een uur lang de premies
die de Zandvoortse middenstand be-
schikbaar heeft gesteld, uit gaan delen
onder de deelnemers.

Bij de organiserende Motor- en Auto
Club Zandvoort hebben zich inmid-
dels vijftig deelnemers gemeld, die
over hun bouwsels uiterst geheimzin-
nig doen om de concurrentie niet wak-
ker te maken. Hoe de brommers er ook
uit gaan zien, een schitterend en lu-
diek evenement wordt het zeker.

Vergeefse zoekactie
naar omgeslagen jacht

ZANDVOORT - De leden van de
KNZHRM hebben zondagavond,
tijdens hevige onweersbuien een
vergeefse zoekactie ondernomen
voor de Zandvoortse kust, naar
een omgeslagen zeiljacht dat in
zuidelijke richting zou afdrijven.

Door de Zandvoortse politie werd
zondagavond om 18.45 uur, een be-
richt opgevangen dat een Duits zeil-
jacht voor de Zandvoortse kust in nood
verkeerde. Het jacht zou reeds zijn om-
geslagen en met; de sterke stroom in
zuidelijke richting afdrijven. Direct
hierop werd de KNZHRM ingeseind,
waarop de leden zich naar het boot-
huis spoedden. Omstreeks 19.15 uur
koos de dr ir S.J.Louwes onder leiding
van Schipper Jan van de Ploeg zee.
"Omdat het bericht serieus zou zijn en
wij op zee niets aantroffen hebben wij
op onze beurt de reddingsbrigade uit
Noordwij k gealarmeerd. Deze heeft
evenals wij een vergeefse speurtocht
naar het jacht ingesteld. Omstreeks
kwart voor tien hebben wij onze actie

gestaakt. Dit gebeurde nadat wij van
de Noordwijkse collega's vernamen
dat door hen een Duits jacht, dat dicht
onder kust zeilde en op weg was naar
Scheveningen, was waargenomen.
Waarschijnlijk is het dit jacht geweest
waarvoor wij werden opgeroepen",
vertelt de secretaris Zijp van de Zand-
voortse KNZHRM.

Hoewel er een ruwe zee stond en de
windkracht gedurende het onweer een
snelheid bereikte van 7 a 8 op de schaal
van Richter, is de reddingsboot weer
in veilige haven teruggekeerd.

viteiten op de fietscrossbaan aan
de Thomsonstraat in Zandvoort-
Noord. Zaterdag aanstaande staat
opnieuw een zeer interessante
krachtmeting op het programma
en het is zeker aanbevelenswaar-
dig een kijkje te nemen op de
crossbaan.

Zatermiddag staat m het teken van
een één-uurs race, die voor de derde
keer wordt gehouden. In tegenstelling
tot voorgaande jaren mogen, tegen bè-
taling van f. 2,50, ook niet-leden van de
Zandvoortse Fietscross Vereniging
aan dit festijn meedoen. ledere deelne-
mer/ster ontvangt na afloop een her-
inneringsvaantje. De aanvang van de
race is om 14.00 uur, doch in verband
met de voorbereidingen is het wense-
lijk dat de crossers om uiterlijk 13.30
uur aanwezig zijn. In deze wedstrijd
worden een aantal reglementen ge-
hanteerd en worden die opgevolgd dan
staat niets deelneming in de weg. De
reglementen zijn dat twee personen
met één fiets een team vormen. De
crossers dienen te beschikken over ste-
vige kleding, lange broek en lange
mouwen is een vereiste. Het is ver-
plicht een helm te dragen en hand-
schoenen. Een helm heeft de vereni-
ging eventueel beschikbaar. Aan te ra-
den is het om een verzorger cq. sleute-
laar mee te nemen, daar een uur lang
alles van rijder en fiets verlangd
wordt. Aanmelden voor deze wedstrijd
kan geschieden bij Edward Terol, tele-
foon 18239 of Frans Vissers, telefoon
17027. Voor de clubleden telt deze race
mee voor de clubcompetitie.

Behoudens de races op zaterdagen
kan er meegetraind worden op woens-
dagavonden van 19.00 uur tot 20.00
uur. Leden en aspirant-leden worden
uitgenodigd om op die avonden hun
kunsten te komen vertonen. Ook de
trainingen vinden plaats op de prach-
tige fietscrossbaan aan de Thomson-
straat.

Kanocursus voor
gehandicapten
in Spaarnwoude

ZANDVOORT - Vanaf het water
bekijk je de natuur van een heel ande-
re kant. Een aparte ervaring in het
recreatiegebied Spaarnwoude. Een
sportief en ontspannende bezigheid
voor degenen die het kano/kayakva-
ren beheersen, maar voor velen is de
gedachte om m een „wankel" bootje te
stappen, het grote punt om het nooit
te proberen. Ook als men denkt het
kanoen te beheersen, dan is er toch
vaak in de praktijk veel bij te leren. Zo
wordt er aandacht besteed aan de
theorie, in- en uitstappen op het dro-
ge, praktijk en er wordt natuurlijk een
kanotocht gemaakt. Er wordt gevaren
in éénpersoons kano's. De cursus, ge-
organiseerd door het Sport Begelei-
dings Centrum Haarlem, bestaat uit
drie lessen van elk twee uur en de
kosten bedragen hiervoor/ 110,-(ƒ40.-
per les) incl. de kanohuur en het les-
senpakket. Jeugd tot 15 jaar ƒ 30.- per
les.

Voor informatie: S. B. C. Haarlem,
tel. 023-275809. Dagen en tijden zijn in
overleg te regelen.

Trimmen in
Haarlem

ZANDVOORT - Elke dinsdagavond
19.00 uur en zaterdagochtend 09.30 en
11.00 uur (gevorderden) wordt er ge-
start met een trimgroep bij het Ge-
zondheids Centrum in de Faraday-
straat 2 (Haarlem Zuid/West-Rand-
weg). Het Sport Begeleidings Centrum
(S.B.C.) begeleidt dit onder deskundige
begeleiding. Trimmen is niet alleen
maar hardlopen bij ons, een goede
warming-up, rekkingsoefeningen,
looptechnieken e.d. zijn een vast on-
derdeel. Iedereen, ook degenen die nog
nooit gelopen hebben, kunnen op een
verantwoorde wijze geleerd worden
hun conditie op te bouwen. Kosten
ƒ 2,50 per keer (seizoen ƒ 90,-). Infor-
matie S.B.C. Haarlem, telefoonnr. 023-
275809.

Brandblussers
ZANDVOORT - Maandagmiddag
werd door een NS-medewerRer aan de
politie gemeld dat jongens bezig waren
brandblussers te stelen. Direct toog de
politie op onderzoek uit, de dieven
werden niet gevonden, wel drie brand-
blussers langs de spoorbaar^

FIETSTOCHTEN
!N

NOORD-HOLLAND
BENOORDEN HET IJ

(52 beschreven fietstochten met 4 stafkaarten)

Prijs / 19,50

Weer of gee- «ee- ook dit iaar
kunt u weer > c o ^ iietsen m uw
omaevmg mei trenjp van deze
zojuist verschenen mop.

Ook de:e mop is tol stond gekomen
door samenwerking van Het Parool
en de diverse Weekmedia-uitgaven
met uitgeveri| Dwarsslop.

:f._è.--_..,
Wegens groot succes m 1985 is tevens een herdruk
verschenen van de map „FIETSTOCHTEN IN DE WIJDE
OMGEVING VAN AMSTERDAM".

De prijs van deze map is eveneens ƒ 19,50.

Beide mappen zi|n te koop bi| alle kantoren
van Het Parool en Weekmedia in en om
Amsterdam.
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Ik vond wat ik zocht de Grote Krocht
Met Birkenstock losse Voetbeddingen

maakt u van uw zitschoenen
weer loopschoenen.

BIRKENSÏQCK
voetbed®

3 wijdtes

breed normaal smal

En prima houvast voor uw
voet in iedere schoen

Herman Harms
SHOE-BIZZ

Grote Krocht 22 - Zandvoort

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALIATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-1 82 25

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2
Dagelijks inzenden

van goederen.
IN-en VERKOOP

Tevens verhuur
serviesgoed, tafels

en stoelen.
Inlichtingen:

02507 -1 21 64
of 137 13

3 blikjes vlees
voor hond en kat ~
van 1,10 p.st. nu 3 voor fcj

Kattebrokjes
7 smaken 500 gr.

Pens
400 gr. 0,95

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
GROTE KROCHT 28

ZANDVOORT
TEL. 02507-15734

Heeft u iets te vieren?
Ga het dan met

planten of bloemen
van ERICA versieren.

,, Erica'
Grote Krocht 24 - Zandvoort

Meteen Micro komt u onderde mensen,

BROODJE
BURGER
mini broodjeszaak - maxi beleg
Ook voor lunchpakketten en salades

WEEKAANBIEDING

Broodje tartaar
met uitjes + glas melk
- open van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag

en zaterdag Van 03.00 uur 's nachts
- dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4 - TEL 18789

HOE WILT U
UW NIEUWE

KENTEKENKLARE
FIAT 127?

Die pittige, handige Fiat 127 is nu
supervoordelig. Dankzij een tijdelijk
kontant voordeel van f 1.760 - kost-ie nu
slechts f n.990 - Kompleet met kenteken
en nul op de teller.

Maar deze rasechte Fiat met z'n
komfortabele zit, z'n zuinige verbruik,
z'n standaard vijrVersnellingsbak en z'n
krachtige 1050 cc motor hoeft u niet in
één keer te betalen.

Wij bieden u de kans om nu in

uw Fiat 127 te rijden en pas na
6 maanden te betalen via een unieke
betalingsregeling:" Tot straks, want zo'n
buitenkans krijgt u nooit meer.
FIAT. UNIEK IN PRIJS EN PRESTATIE.

* WIJ GEVEN U ALS U NU EEN NIEUWE KENTEKENKLARE FIAT 127 KOOPT IN
SAMENWERKING MET FIAT CREDIT NEDERLAND EEN RENTELOOS KREDIET VAN MAXIMAAL
7 5°. VAN DE AANSCHAFPRIJS (MINIMUM KREDIET - F 4 000,-1 ALS WE AANNEMEN DAT UW
INRUIL GOED IS VOOR HET RESTBEDRAG BETEKENT DAT INDERDAAD DAT U 6 MAANDEN
LANG GEEN KOSTEN VAN BELANG HOEFT TE MAKEN HEEFT U GEEN INRUIL DAN BETAALT U
DE WETTELIJKE AANBETALING VAN F 2 998.- EN DE REST BETAALT U NA 6 MAANDEN.

BIJ DE HUURKOOPOVEREENKOMST. WAARBIJ WIJ U DE MOGELIJKHEID BIEDEN
DEZEVOORDEPERIODEVAN6MAANDENBÜFIATCREDITNEDERLANDAFTESLUITEN.GELDEN
DE GEBRUIKELIJKE HUURKOOPVOORWAARDEN WIJ NEMEN BIJ DEZE HUURKOOPOVEREEN
KOMST GEDURENDE 6 MAANDEN DE VOLLEDIGE RENTE VOOR ONZE REKENING U BETAALT
DUS 6 MAANDEN ÉN GEEN RENTE EN GEEN AFLOSSING NATUURLIJKKAN UW FIAT NA 6 MAAN-
DEN OP DE NORMALE KONDITIES GEWOON WORDEN DOORGEFINANCIERD

AUTOBEDRIJF ZANDVOORT
ZANDVOORT, KAMERLINGH ONNESSTRAAT 23, TEL. 02507-14580

De specialist
in al uw

bloemwerken

Voor het beste
RESULTAAT,
ga dan naar

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

AART VEER
groente en fruit

vraagt

winkelmeisje
Part-time/full-time
of oproepkracht.

Inl. tel. 14404 b.g.g. 12888.

SLAGERIJ ARBDUW
-.Ttt-pm*)**"

HALTESTRAAT 12 - tel. 12616

WEEKEND
AANBIEDING

Biefstuk 250 gr.

Achterham
100 gr.

Rosbief 100 gr.

Tongeworst
100 gr.

7,25

275

295

140

\

Gevraagd

zelfst. werkend kok
m/v ± 22 jaar

leerling kok
m/v + 19 jaar

buffetbediende
m/v ±19 jaar

Kerkstraat 15 Soll. 12253

GRATIS
AFHALEN!
lieve mooie jonge
poesjes. 6 weken.

Hogeweg 47
Zandvoort

Tel. 02507-16658

Zit/slaapkamer
m. keukenblok
v. perm. te huur
ƒ500 p.m. incl.
Tel. 15620 of

12259.

Je mocht willen
dat je zo'n

auto-rijschool
had.

Phil Waaning
Kostverlorenstraat 70

tel. 12071

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

HET PARGDL

J1'-
ÓÓK OP ZATERDAG
HET PARGDL

ƒ!,-

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

Ballet Studio 118
Conny Lodewijk

(lid N.B.D.K.)

voor verantwoorde beoefening van
Klassiek - Jazzballet

Conditioning Jazz
Tapdancë

Kinderdisco
Pré ballet vanaf 4 jaar

Inschrijven vanaf nu.
Bel. 17789 b.g.g. 12598

Studio-adres:
Corn. Slegersstraat 2, Zandvoort

DIRK VAN DEN BROEK
staat bekend als een zeer actieve
supermarkt-onderneming, die
momenteel 19 filialen exploiteert in de
regio's Amsterdam en de
Haarlemmermeer.

Op korte termijn vragen wij een:

m/v voordeafd.

INKOOP/MARKETING
Opleiding: M.B.O.
Leeftijd: tot ca. 25 jaar

Het betreft hier een functie met veel
verantwoordelijkheid waarbij enthou-
siasme, nauwkeurigheid en
commercieel gevoel belangrijke eisen
vormen. Na een gedegen inwerkperiode
zal de nieuwe medewerker medever-
antwoording dragen voor de inkoop-
bestellingen ten behoeve van onze
filialen en zal van hem/haar een eigen
bijdrage aan het commercieel beleid
worden verwacht. Verdere loopbaan-
mogelijkheden binnen onze organisatie
zijn voor de juiste man/vrouw in ruime
mate aanwezig.

Heeft u belangstelling voor deze
functie? Schrijf dan aan de directie
van: Dirk van den Broek B.V.
Donauweg 5-1043 A J Amsterdam.

KOOP VERSER bij VAKMAN

SLAGERIJ
G. ZWINKELS
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 12175

Magere hamlapjes 5oo gr.
Indisch gehakt 500 gr.
Boerenmet worst 100 gr.

675
495
175

Goulash
Burger
i1?o

5 halen 4 betalen

Paarde-
worst
500 gr.

Lasagna
250 gr.

445
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l A.NDVOORT - Zandvoort beleefde in het afgelopen week-
i de de oogst van tien jaren jazz. Zelden hebben zoveel duizen-
dt:*. bezoekers genoten van het openluchtfestival, dat traditie-
getrouw gratis toegankelijk was.

Zelden ook hebben de organisatoren zo weinig te klagen
gehad, over het weer, de belangstelling of de bezoekers. Een en
Einder betekent een „Jazz behind the Beach" dat met gouden
letters kan worden bijgeschreven in de annalen van deze zomer.
'Geen wanklanken, of het moeten de onweers-regenbuien zijn
die zondagavond af en toe het festival verstoorden.

De bezoekers zelf hebben zich er weinig van aangetrokken,
wanneer het buiten te nat werd trok men naar binnen, was het
droog, dan trok men weer de"straat op. Op deze wijze werd het
festival op een wel zeer swingende wijze afgesloten.

Ho /iiiir?f^Y\ripn "mof"U.tJ IJL U. l Zit/11 U. t? 11 I11UL

Zomerse temperatuur en
kenmerken tiende Jazz

O

Nadat het festival een flitsende start
kreeg door de aandacht van TROS-
Sesjun op donderdagavond, toen de
'groep Last Resort in Take Pive optrad
en de traditionele streetparade kwam
op het festival op deze zomerse vrij-
tiagavond op een geweldige manier tot
)Dloei. Waarnemers spreken van „Een
lint van autolichten tussen 22.00 en
•24.00 uur op de Zandvoortselaan," als
vare het een warme zomerdag. Op za-
terdag werd het nog drukker. Veel
automobilisten, die toen probeerden

1 hun auto dicht bij het centrum kwijt
*« raken, zochten tevergeefs naar een
plekje. Al in het begin van de avond
.was de omgeving volgeparkeerd, zelfs
'•de trottoirs waren bezet, zodat men er
'al gauw een kwartier a twintig minu-
!ten lopen voor over moest hebben om
'•de jazz-muziek te kunnen beluisteren.
£>at de meeste bezoekers hier geen
'spijt van hadden, was overduidelijk.
-Bij de zes podia in het dorp dromden
•grote groepen toeschouwers samen,
f>m zo dicht mogelijk bij de muziek te
Jtomen. Hier en daar was nog wat
'ruimte over om te swingen, waar dan
'ook gretig gebruik van werd gemaakt.
[Datzelfde kan gezegd worden over de
•biertap. Alle optredens waren binnen
•het handbereik van een of meerdere
'cafés, en voor zoverre deze door de
^drukte onbereikbaar waren, kon men
,ook terecht aan de barretjes die op
straat waren opgesteld. Deze deden
.dan ook goede zaken, het bier vloeide
rijkelijk. Om de verschillende podia op
één avond te kunnen bezoeken, was
'toch wel enige kennis van de Zand-
jvoortse plattegrond noodzakelijk. Op
:de Zeestraat bijvoorbeeld, waar zater-
-.dag Ruud Jansen speelde, was er nau-
^welijks doorkomen aan. Tussen het
^podium en het tegenover gelegen café
:had zich een hechte massa gevormd.
'Waarschijnlijk niet alleen van jazz-
•liefhebbers, maar ook van cafébezoe-
ïkers en andere gezelligheidsmensen.

• Had men zich hier door geworsteld,
;dan kwam men in de Haltestraat voor
•hetzelfde probleem te staan. Jaap

Dekkers faam had een grote groep
vaste bewonderaars hierheen doen
snellen. Om de andere podia te berei-
ken kon men zich ook hier met moeite
doorheen wringen, sneller ging het als
men een omweg maakte via de achter-
af gelegen straatjes. Soms waren deze
„sluipweggetjes" bijna noodzakelijk
om verder te komen. Op de hoek Halte-
straat/Schoolstraat, waar Tanga op
dat moment speelde, was iets meer
ruimte overgebleven, hetgeeen de toe-
schouwers tenminste de gelegenheid
gaf mee te bewegen in het ritme van de
meeslepende Zuidamerikaanse mu-
ziek. Op het Kerkplein speelden zater-
dag achtereenvolgens Kinine en Last
Resort muziek, vooral gericht op de
wat „oudere-jongeren", hetgeen ook
duidelijk aan de samenstelling van het
publiek te merken was. In de pijpela
met de naam Kerkstraat was het op-
treden van de groep Pasadena Dream
Band, de Nederlandse groep die mo-
menteel furore maakt met het num-
mer „Zandvoort".

Hier kwamen zoveel - vooral jongere
- fans op af dat in de buurt van deze
groep op straat geen meter meer vrij
was. In vergelijking met de vorige
groepen maakte deze negenmansfor-
matie uit Leiden een verfrissende in-
druk. Het optreden van deze jonge jon-
gens en meisjes was swingend en
speels.

Op het Gasthuisplein was het zater-
dag vanaf vier uur 's middags een ko-
men en gaan van bandjes. Hoogtepun-
ten waren ongetwijfeld de optredens
van de Soesja Citroen Band, Rosa
King en Funky Stuff. Soesja Citroen,
met een enorme beheersing haar fijn-
gevoelige stemgeluid ten gehore bren-
gend, had een prima band bij zich,
waarin vooral Fred Leeflang excel-
leerde door uitstekend saxofoonspel.
Rosa King, met base-ball pet, begeleid
door onder anderen trompettist Billy
Brooks, maakte op het publiek veel
indruk. Krachtdadig, bijna als een ke-
rel, hanteerde zij haar stemvolume, af-

Na een inleiding van Wim van der
Zeijs hield ds Boeyinga een korte preek
waarin hij het accent legde op het „lio-
ren en zien". De dienst werd een bof-i-
ende belevenis op het zonovergoten
plein, waar Milly Scot en de Harleni
Hot Peppers de temperatuur nog deed
stijgen en het publiek tot, groot en-
thousiasme bracht.

Aan het einde van deze happening
reikte Van der Zeijs aan Boeyinga en
Milly Scott een vergrr.ting uit van de
persfoto van Zandvoorts Nieuwsblad
die in 1985, eveneens tijdens het Jazz
at the Church, werd genomen. Twee
verraste mensen waren daar zicht-
baar blij mee.

Ds Boeyinga dankte Milly voor haar
inspirerende bijdrage: „Met Milly voel
ik mij altijd meer mans" aldus de do-
minee, waarna hij met een korte zege-
ning de dienst afsloot, daarmee Milly
de gelegenheid gevend nog eenmaal

hc-t „Amen" ten ^phorc \•• 01 -
Op het strand had mr>n x/m'i

dag eveneens alles mee om ' K - , Jazz ï l
the Boacli tot w n grootse nappf 'nin/
te laU'n uitgroeien Veel badgasten za-
ten in .strandkleding ad'Ti loos b i j elf
dr.erse strancitenten t'- |,""'i< t^n van
deja/.7. Een hele vcrboteni>pr hij zate;-
dagnuddaf.', toen met alk-en de mu-
ziekinst iuinpmen de kans luwn vei-
;-topt U ' t a k e n door het/,un.'! maar ook
be/oekers letterlijk van '"f • t rand gi -
blazen werden dorr ne st/i ' inarhtipe
wind.

Zondrr/avond verd o;; du f rse podia
afscheid genotiien "an dn U'-ncl''1 .Ja?/
behind the Beach KeKC-ndruupels e"
af en toe een bliksem i ht - v. ai'T. met in
staat om rte "TV, > M - r < - . f x f - - k e r . s £ j f
te schrikken In t ven r i " - ! u ssen cif
druppel.- door bi] -< n k i . < - i . r- tempe-
ratuur die v.e'oadu ,I ,UK:. 'CÜ werd
volop gcnoU'n %;.n u < - r I K ' i d < _ - Zanö-
voort.se Ja/./. b'.-rn:.u ru.- \. ,trh

ADVERTENTIE

Zoals gewoonlijk was het Gasthuisplein het middelpunt tijdens het Jazz behind the Beach.

RUITERSPORT CEN VI-u
ZANDVOORT
Erkende federatie rijscncol'
KEESOMSTRAAT 15

_ TEL. 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pon> s
pension stalling. Ónze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar erva'ng

'ante

wisselend ruw en zoet gevoiced, en
daarnaast haar saxofoon, waarmee zij
omging alsof het een blokfluit was.

Een veelzijdige artieste, die met veel
overtuiging de verschillende acts weet
te brengen. Ook Funky Stuff, de tien-
mansformatie onder leiding van alt-
saxofoniste Candy Dulfer, wist bij het
publiek de voetjes van de vloer te spe-
len. Vooral dank zij de inbreng van
„funkkoning" Franklin Batta, die het
vocale gedeelte voor zijn rekening
nam. Geraffineerd praatte hij de ver-
schillende nummers aan elkaar en
wist hij het publiek, door het direct in
een vraag-en-antwoord-spel bij de

muziek te betrekken, flink op te zwe-
pen. Zijn zang was meeslepend, vooral
door de bezeten wijze van presenteren,
die enigszins aan Joe Cocker deed den-
ken. Aan het eind van de avond kwam
Candy's vader, Hans Dulfer, de forma-
tie nog versterken. Het laaiend en-
thousiaste publiek verliet pas na een
extra toegift, ver na twaalven het
Gasthuisplein. Op dezelfde plek had-
den zich zondagmiddag alweer enkele
honderden kerkgangers verzameld
voor het „Jazz at the Church" gebeu-
ren. Jammer dat pastor Van Kilsdonk,
zoveel jaren een trouwe medewerker,
juist deze zondag wegens ziekte ver-
stek moest laten gaan.

Jazz at the Church, daar loopt Zandvoort voor uit Niemand kan beweren dat het festival niet swingend was

WEEKENDDIENSTEN
1 - Weekend: 9-10 augustus

'HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
, .'NOORD: tel. 19507.
.in verband met vakantie Bart van
i Bergen, t/m 10 augustus: Adé Scipio

l 'Blüme.
! '
l . HUISARTSENPRAKTIJK G J. J. Mol
! •/ P.C.F. Paardekopen

'Voor dienstdoende arts: tel
115600/15091.

-Verdere inlichtingen omtrent de
'weekenddiensten worden verstrekt
. via de telefoonnummers van de huis-
. artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
• tel. 13355,
u Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
. 12499.

- TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
; arts bellen.

*. APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
T van Kempen, tel: 13073

t WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelhanng

Kantoor Gaslhuisplein
12, Zandvoort, tel 02507'
17166 Postadres
postbus 26. 2040 AA
Zandvoort \
Kantoor geopend \
maandag 13-16 u , \
dinsdag 10-13 en 14-16\
u .woensdag9-11 u. \
donderdag 10-12 en 13 17 u . vrijdag 9-12 u
Advertentieverfcoop: Dorpsstraat 8.
Aalsmeer, tel 02977-28411 Postadres
postbus 264. 1430 AG Aalsmeer
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplem 12. Zandvoort. tel
02507 • 12066 Postadres postbus 26. 2040
AA Zandvoort .
Margreet Ates Redactiechef Dick Piet
Abonnementsprijzen: ƒ 10.65 per kwartaal, ƒ
19.55 per halt jaar. / 36,95 per jaaV Voor'
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers / l , \
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel\02507
17166 \

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941 \

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappelij-
ke dienst in Hervormde Kerk.
'Voorganger: dr. M.E.Brinkman
thema: 'Genade'
Kindernevendienst en crèche.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
10 augustus: mevrouw ds C.E.Offer-
haus, Haarlem.

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met orgel
en samenzang
Celebrant: H.J.Kaandorp, Thema:
'Leven van verwachting'

KERK v.d.NAZARENER, Zijlwegr 218,
Haarlem
Zondag: 10.30 uur: Morgendienst, ds.
J.Overduin

19.00 uur: Avonddienst, ds. J.Over-
duin
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
Geen dienst gedurende- de zomer-
maanden.

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE STAND
Periode 29 juli - 4 augustus

Geboren
Eva, dochter van Dbrr, Frank en Van
Soest, Johanna
Eomana, dochter van Vooijs Jan en
Buis Sylvia

Ondertrouwd

Gehuwd:
Paap, Adrianus J. en Vergers, Moni-
que
Ter Bruggen Edward Paulk en Slag-
veer Mariene Georgetine
Overleden:
Kuiper Maria Geertruida oud 55 jaar
Bouwman Barendina Helena oud 88
jaar
Water Friedrich Anton Jan, oud 58
jaar
Van der Mije geb. Semel, Louise, oud
85 jaar

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappelij-
ke dienst, dr M.E.Brinkman, thema:
Genade"
Crèche aanweaig.

Brievenbus
Schoon Zandvoort

"Het is achttien jaar geleden dat de
Natuurbeschermingscommissie Zuid
Kennemerland (helaas opgeheven) in
samenwerking met de dienst van PW
een actie 'Zandvoort Schoon' hield. Op
drie zaterdagen werden zevenentwin-
tig autoladingen met vuil afgevoerd.

Door het instellen van de grof vuil
ophaaldienst en meer begrip voor het
milieu kan de gemeente Zandvoort te-
recht in haar publicatie nu de woor-
den omdraaien in 'Schoon Zandvoort'.
Bosplan

Het ziet er momenteel niet hoopvol
uit voor het nieuwe bos in Noord. Dat
dit ooit een bos zal worden moet be-
twijfeld worden. De dennen zijn bijna
allemaal bruin en de jonge boompjes
hebben merendeels geen blad. In het
park achter de Lorentzstraat slaan de
meeste dennen aan, omdat ze in de
luwte van een beboomd terrein staan.
Het blijft moeilijk om in een jong duin-
gebied (kalkrijk en humusarm) met
veel wind en een steeds hoger wordend
zoutgehalte in de lucht, een bos te rea-
liseren. De overgang dat jong groen
van goede grond (kwekerij) naar slech-
te moet ondergaan, is funest. Had men

aan windzijde eerst liguster als wind-
vanger geplant en enige jaren later,
wanneer haagvorming heeft plaatsge-
vonden, het duin beplant, dan mis-
schien was er een kans van slagen ge-
weest. Slaat namelijk de ligusterhaag
niet aan, dan heeft jonge aanplant ook
geen zin. Je kurit de natuur nu een-
maal niet dwingen. Dit neemt echter
niet weg dat men vol enthousiasme en
begrip dat groen noodzakelijk is voor
elk leven, geprobeerd heeft een duin-
bos te creëren. Op zichzelf een winst-
punt.

J.L.G.Niessen
Zandvoortselaan 60

Zandvoort

Zijde schilderen
ZANDVOORT - Binnenkort start

een cursus 'zijde schilderen' in Heem-
stede bij Centrum 111 aan de Heren-
weg. Tekenervaring is niet noodzake-
lijk voor beginners, die met behulp
van de speciale techniek al tot prach-
tige resultaten kunnen komen. Elk
stukje zijde kan gebruikt worden, zo-
dat ook aandacht besteed wordt aan
het verwerken van het materiaal, van
kaart tot wanddecoratie, van sjaal tot
kledingstof.

Informatie over kosten, tijden en
materialen kunnen worden ingewon-
nen bij: Marij de Haan, tel: 02510-
45102.

Lokale/regionale
in Zandvoort besta

ZANDVOORT - De radio-ama-
teurs Remco Kortekaas en Sieg-
fried Wijprecht hebben zich met
een schrijven tot het gemeentebe-
stuur van Zandvoort gewend om
de aandacht te vestigen op de mo-
gelijkheden die er zijn om in Zand-
voort te komen tot een lokale om-
roep. Eventueel in samenwerking
met enkele regiogemeenten zoals
Bloemendaal en Heemstede,'ver-
wachten zij dat een dagelijkse ra-
dio-uitzending in een behoefte zal
voorzien.

Tourist Radio
Zandvoort i. o.

verzorgen in de moderne talen in de
zomermaanden. Gewoon Zandvoort
op z'n best laten zien, bijvoorbeeld
door live-uitzendingen vanaf de diver-
se evenementen. Lokale radio moet
kunnen zonder een extra bijdrage te
verlangen van de Zandvoorters. Bo-
vendien denken wij dat één lokale uit-
zending per dag voor veel oudere
Zandvoorters een doorbreking van een
eventuele eenzaamheid kan beteke-
nen. Het zal toch ook ouderen active-
ren om zelf eens een kijkje te gaan
nemen bij de dingen die er in het dorp
gebeuren, of dat nu een concert is, een
gezellig middag bij de ouderensoos, een
braderie of een speciale kerkdienst",
legt Siegfried Wijprecht enthousiast
uit.

Regionaal

In de gemeente Bloemendaal is men
begin dit jaar gestart met plannen om
te komen tot een lokale zender. Deze
omroepvereniging 'City Radio' werd
op 15 februari opgericht en kwam
voort uit de etherpiraat City Radio.
Initiatiefnemers zijn Pim Lemmers en
Vincent Huijing, die van mening zijn
dat er zeker een behoefte bestaat naar
'informatieve en gevarieerde' pro-
gramma's. In Bloemendaal hebben de
initiatiefnemers de steun gekregen
van de politieke groepering Progres-
sief Bloemendaal en de plaatselijke
VVD. Een enquête onder de Bloemen-
daalse bevolking zal duidelijk moeten
maken of de initiatiefnemers het ge-
lijk aan hun zijde hebben.

Lokale radio lijkt in de regio Kenne-
merland wat meer vaste vorm te krij-
gen nu in Haarlem de ROK als repre-
sentatief wordt aangemerkt. "Wij
dachten er aanvankelijk aan om bij-
voorbeeld onder de paraplu van de
ROK Bloemendaalse uitzendingen te
verzorgen. Nu wij hebben gehoord van
het initiatief van onze Zandvoortse
collega's denken wij er verstandiger
aan te doen dat de kleinere regio-
gemeenten de krachten bundelen",
vertelt Lemmers.

Geen etherpiraat
Evenals de Radio City medewerkers

hebben Kortekaas en Wijprecht hun
ervaring opgedaan in de zogenaamde
etherpiraterij. "Die tijd ligt ver achter
ons. Wij vinden het initiatief van
Bloemendaal goed en denken door ge-
zamenlijke uitzendingen meer te be-
reiken. Het is zeker niet de bedoeling
dat wij continu plaatjes draaien, verre
van dat. Wij denken aan algemeen in-
formatieve programma's die direct be-
trekking hebben op Zandvoort. Bij-
voorbeeld één uur per dag, van 18.00-
19.00 uur. Een programma waarin het
dagelijks nieuws wordt gebracht. Op
zondag kun je veel sportverslagen ge-
zamenlijk maken met de buurgemeen-
ten. Daarbij denk ik aan voetbal- en
hockeywedstrijden, maar ook aan ten-
nis, zaalsporten en voor Zandvoort het
surfen en zeilen, waar toch veel men-
sen uit Kennemerland bij betrokken
zijn. Verder kun je nieuws brengen
vanuit raadsvergaderingen, dus poli-
tiek, maar ook hoe de verkeerssituatie
is op drukke dagen. Waar begint de
file, hoe verloopt de doorstroming.
Muziek zullen wij brengen als verbin-
ding tussen de onderwerpen" vertellen
de enthousiaste initiatiefnemers die
alvast de naam klaar hebben, name-
lijk 'Tourist Radio Zandvoort'.

Nieuw Initiatief
Omdat een lokale omroep niet kan

draaien zonder financiële steun van
een gemeente hebben de mensen van
Tourist Radio Zandvoort zich nu tot
het gemeentebestuur gewend, om te
zien of er van die zijde in de toekomst
geld verwacht kan worden. "Dit zou
kunnen uit de subsidiepot 'nieuwe ini-
tiatieven'. Hoewel wij ervan overtuigd
zijn dat het mogelijk is om met een
relatief klein budget professionele ra-
dio te maken, is er toch altijd een start-
subsidie nodig. In Zandvoort zou die
subsidie verantwoord kunnen worden
onder 'promotie Zandvoort' omdat wij
er aan denken ook uitzendingen te

In de gemeenteraad van Bloemen-
daal zijn dit voorjaar stemmen opge-
gaan om een eventuele lokale radio-
omroep onder te brengen in een stich-
ting die het beheer zal moeten voeren.
"Het college van b en w van deze ge-
meente heeft zich duidelijk uitgespro-
ken voor een plaatselijke omroep. Het
dient een plaatselijk initiatief te zijn
en niet te worden aangesloten bij de
Regionale Omroep Kennemerland
(ROK), die voor Haarlem als represen-
tatieve stichting is aangewezen", ver-
klaart Lemmers.

Door Progressief Bloemendaal werd

in maart van dit jaar een dit.cu.ssie-
avond gehouden, waar voor-en tegen-
standers van een lokale omroep aa;i
het woord zijn geweest Duidelijk werd
toen wel dat de ROK niot? • oe!t voor
één of meerdere lokale zender1; binnen
haar werkterrein. "De ervaring heelt
geleerd dat de luisterdichtheid van lo-
kale omroepen in het begin tegenviel.
Er is een bredere journalistieke aar.
pak nodig om meer luisteraars te krrj-
gen. Daarvoor is een team van vaste
journalisten nodig eventueel versterkt
met vrijwilligers. Du kost teveel geld
voor een kleine omroep" is het uit-
gangspunt van de ROK

De initiatiefnemers van Tourist Ra-
dio Zandvoort staan \vai urgwanen '
tegenover deze stelling. "Het klink:
natuurlijk aardig dat door samenwei-
king een gevarieerder aanbod van pro-
gramma's mogelijk is. Wij zijn echter
bang dat 'grote broer Haarlem', want
zo ligt dat in de praktijk wel als is de
naam dan ook Regionale Omroep
Kennemerland. alle zendtijd zal or-
slokken en dat de kleinere gemeenten
uitsluitend aan bod zullen komen
wanneer er iets speciaals plaats ztl
vinden, zoals het Jazzfestival liet afge
lopen weekeinde in Zand\oort. Dit wil-
len wij juist vermijden, het is het
nieuws van alle dag uit de plaats zelf
waarvoor de inwoners belangstelling
hebben en hierop willen wij met onze
programma's inspelen", aldus de men-
sen van Tourist Radio Zandvoort.

• De inititiatiefnemers van Tourist Radio Zandvoort, Remco Kcriekaas eii
Siegfried Wijprecht.

Politie verleent 'gasten' onderdak
ZANDVOORT - Diverse personen

hebben de afgelopen week gastvrijheid
genoten van de Zandvoortse politie.
Donderdagmorgen vroeg werd een 19-
jarige Zandvoorter meegenomen naar
het bureau en ingesloten. Hij had zich
met enkele vrienden luidruchtig ge-
dragen op het Raadhuisplein. Tegen-
over enkele politieagenten had hij be-
dreigingen geuit toen hem werd ver-
zocht het wat rustiger aan te doen.
Een en ander was voor de agenten
aanleiding hem op het bureau voor
een nachtje onderdak te verlenen.

Gif spuiter actief
ZANDVOORT - Drie mensen kre-

gen zaterdagavond last van een gas
waarmee een onbekend gebleven man
werd rondgespoten. Een 40 jarige
Zandvoorter werd met de bus in zijn
gezicht gespoten en meldde zich bij het
politiebureau. Hij vertelde dat hy dui-
zelig was en niets meer kon zien. Twee
agenten vervoerden hem naar het zie-
kenhuis, maar kregen onderweg ook
last van dezelfde verschijnselen, on-
da nks het feit dat de portierramen van
de politie-auto open stonden.

In het ziekenhuis werd geconsta-
teerd dat het om een sterk verdel-
gingsmiddel gaat. Binnen enkele da-
gen behoort de Zandvoorter weer her-
steld te zijn. De agenten kregen last
omdat veel van het gif op de kleding
van de man terecht gekomen was.
Waarom de onbekende met de spuit-
bus actief was is niet bekend.

Ditzelfde ovtkv.um t '«..-<> knapt-n
die bezig \varc. ' een u'.f te stelen "i
open te brokcii in d-- Pulae'clr.traa'

Buren waaiNcritv, den de ',x.i:r,^ die< i
knapen aarhi".d 7,ij ^ PISH : 'lor icdeu-
inedi-.verkinc ihi.snok,:'; b"'an~lden i i '
cle politiecel De \olsienO n i i > r < : t > n b.
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merendcr en ee-i 2U-jdi:t" ( ' !"'Vm:;te •-
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in Aerdenhout en ha.dd<"i cv !auts:<'
bus- ijpniist Omd°.t cic to. "• • > , ' t n a ' i
hun logeeradre.s toch • • < • : c- r .sli M
kwartiertje iopen v, as V i .r "i N'idc i
naar een pas&onrl \om ^v ; . > d - ' i ' l om u
zien. Er was L,een njwr'l ' • • /n>:i d ' i . ~
besloten zij ma;" < > e ' i 'uito te Irnei '

Nadat zij de schade aan hè: oe\<,uvt>
voertuig hadden veri;ujf_ mi ' .non / .j
's middags (per hus") na 11 I V P I s i v k a t ' -
tiebestemmmi; \ o r t i < '.V n

Twee jongt» Duitsei^ ' i > " > <i;e hot n
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een flatgebouw aan het T- ' rKu ' . iv lple i i
toonden zich cionderua.'i i 'Miron b •-
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agenten werden pev.ck'. 15"! t\UM?t.
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is, en hen werd verztxht >'ci\ bet^i
nachtlogies te zoeken. Kor p", ander
beviel de gasten allernim.-i en bo-t
woorden en bedrei^mp.'u aan het
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bewaarders de knapen onderdak u
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Alle gasten ontvingen rit
morgen een procesverbaal
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OPEL OP KOP; PEUGEOT LOOPT IN

Autoverkopen eerste half jaar
stijgen met bijna 14 procent
J N het eerste halfjaar van 1986 zijn er 349.550 nieu-
we personenauto's verkocht en dat betekent verge-
leken met het eerste halfjaar van 1985 een stijging
van 13,8 procent.

Volgens de RAI is deze stijging voor een deel te
danken aan de economische opleving in Nederland
en het vertrouwen van de consument in deze gun-

Piat verkocht 4.551 auto's meer
dan in het eerste halfjaar '85, een
stijging van ruim 25% en behield
de vierde plaats. Peugeot deed het
verhoudingsgewijs nog beter, over
een half jaar een vooruitgang van
ruim 5.900 auto's, een vooruit-
gang van bijna 39 % en een markt-
aandeel van 6.05%. Vooral de Peu-
geot 205 doet het daar goed, want
dit model boekte een winst van
meer dan 50%.

Van de Japanse merken staat
Toyota het hoogst op de lijst met
een afzet van 17.565 automobielen
(3239 meer dan verleden jaar v/at
een stijging van 22,61 % betekent).

stige ontwikkeling. Ook de daling van de rente is
een factor van betekenis geweest.

Opel blijft duidelijk koploper met een verkoopcij-
fer van 59.794, ruim 2600 auto's meer dan verleden
jaar, maar toch daalde het marktaandeel met 1.5%
(17,11% in 1986 tegen 18,62% in 1985. De tweede en
derde plaats zijn voor Ford (38.645) en VW/Audi
(32.159).

Ford UFO-2 loopt l op 746
HET ultrazuinige researchvoertuig UFO 2 (UFO = Ultimate Fuel

Optimiser) van Ford is bij een zuimgheidswedstrijd op het Franse
Paul Ricard circuit te Castellet uit een veld van 23 als nummer één
geëindigd.

Het laagste brandstofverbruik - één op 746 - werd geregistreerd
tijdens de eerste ronde.

De prestatie in Le Castellet betekent geen wereldrecord. Dit staat op
0,0496 liter per 100 km, omgerekend l op 2016. Vooreen verbetering van
dat record, gevestigd op Silverstone, was het Franse circuit met zijn
steile hellingen en scherpe bochten niet geschikt.

De luchtweerstand van de UFO 2 is met 0,087 uiterst laag, maar
wordt zelfs tot nul teruggebracht bij 25 graden zijwind en mm 0,05 bij
30 graden zijwind. De wagen zeilt dan als het ware als een boot aan de
wind.

De motor van de UFO 2 heeft een cilinderinhoud van 15 cm1 en een
maximum vermogen van 540 watt bij 5.000 t/min. De njdsters van het
team zijn de 24-jarige Debbie Gould, die de wagen al eerder bestuurde
en de 19-jarige Michelle Marrion. Beide meisjes zijn 160 cm lang en
wegens slechts 45 kg.

Na de negende plaats van Toyota
komen op rij nog eens vijf andere
Japanse merken, waarvan Nissan
(15.051) en Mazda (14.696) elkaar
weinig ontlopen.

Bij de kleinere merken zien we
opvallende stijgingen bij Lada en
Skoda, die met hun verhoudings-

gewijs laaggeprijsde automobie-
len profiteren van wat het „APK-
effect" wordt genoemd. Bezitters
van oudere auto's die de verplich-
te periodieke keuring niet door-
staan of waarvan het opknappen
een te dure zaak wordt, gaan dan

tot aanschaffing van een nieuwe
auto over maar hebben dan wel
een duidelijke voorkeur voor een
goedkope wagen.

Voor de liefhebbers van cijfer-
materiaal volgt hier de top van
1986 en 1985.

Mitsubishi Colt kreeg
fraai Duits rapport
"DIJ onze oosterburen in de Bondsrepubliek bestaat ook een

technische keuringsdienst, die jaarlijks een verslag uit-
brengt over de bevindingen van zijn keurders. In het recent
verschenen „TüV-rapport 1986" komen enige opmerkelijke uit-
spraken van de TüV-keurders met betrekking tot de Mitsubi-
shi Colt voor: „De Mitsubishi Colt behoort tot de droomwagens
van de TüV-keurders".

De keurmeesters roemen de zeer
goede corrosiebescherming, het
stabiele chassis en de uitermate
betrouwbare reminstallatie. Let-
terlrjk staat in het rapport te le-
zen: „... Potentieel gegadigden
voor aankoop in deze klasse vin-
den dus in de Colt een voertuig,
waarvan de waarde tot op de cent
behouden blijft. Voor kopers van

tweedehands auto's is hij dan ook
een gouden tip."

Eerder kwam de Colt in West-
Duitsland uit de bus als minst
pechgevoelige auto in zijn klasse
en dat bij herhaling op basis van
de pechstatistieken van de ADAC,
de Duitse automobielclub.

Autoverkopen eerste halfjaar

1986 1985

1. General Motors 59.922 57.286
waarvan Opel 59.794 57.185

2. Ford 38.706 36.768
w.v. Ford Europa 38.645 36.742

3. VW/Audi 32.159 28.452
4. Fiat 22.506 17.955
5. Peugeot/Talbot 21.138 15.222
6. Citroen 19.356 15.066
7. Renault 18.460 19.276
8. Volvo 17.621 16.487
9. Toyota 17.565 14.326

10. Nissan 15.051 14.074

Stijging
t.o.v. '85

4.60%
4,56%
5,27%
5,18%

13,03%
25,35%
38,86%
28,47%
- 4,23%

6,88%
22,61%
6,94%

11. Mazda 14.696 9.582 53,37%
12. Mitsubishi 8.905 8,660 2,83%
13. Suzuki 8.629 6.474 33,29%
14. Honda 8.470 7,328 15,58%
15. BMW 8.204 8.464 -3,07%
16. Mercedes-Benz 7.956 7.067 12,58%
17. Lada 7.328 4.513 62,38%
18. Daihatsu 3.636 2.612 39,20%
19. Austin Rover 3.204 3.325 - 3,64%
30. Skoda 3.031 1.657 ' 82,92%

Uit het RAI-overzicht van de verkopen over het eerste halfjaar blijkt dat het Franse merk Peugeot zijn omzet met bijna 39% zag stijgen. Koploper onder
de Peugeot-modellen was daarbij de 205, waarvan de verkoop met ruim 50% steeg. , '•••

Kritische ingenieurs van de keurings-
dienst voor auto's in de Bondsrepu-
bliek steken een pluim op de hoed van
de Mitsubishi Colt.

Rosberg stopt
BIJ de Grote Prijs van Duits-

land op het circuit van Hoc-
kenheim heeft de Finse coureur
Keke Rosberg, die voor Marlboro-
McLaren uitkomt, aangekondigd
aan het einde van dit seizoen te
zullen stoppen als actief formule l
coureur.

De nu 37-jarige Fin vertelde, dat
hij dit besluit al enkele jaren gele-
den had genomen, maar dat hij
alleen zijn echtgenote Sina en zijn
manager Ortwin Podlech ervan
op de hoogte had gesteld.

„Hockenheim, in het weekeinde
van de Grote prijs van Duitsland,
leek me de geschikte plaats om een
einde te maken aan alle specula-
ties rond mijn persoon. Op dit cir-
cuit ben ik mijn loopbaan begoh-
nen en heb ik mijn eerste succes-
sen behaald. Bovendien heb ik ja-
renlang met plezier in West-
Duitsland gewoond. Ik heb nu nog
zeven Grand Prix' voor de boeg, en
die zal ik met veel motivatie rij-
den. Er is immers weinig tijd over
om nog goede resultaten neer te
zetten. Misschien heeft die weten-
schap me wel geholpen de 'pole-
position' te behalen", aldus de we-
reldkampioen van 1982 op de za-
terdag voor de GP van Duitsland.

Jammer genoeg voor Rosberg
betekende die 'pole-position' geen
zege. Die was voor de Braziliaan
Nelson Piquet met een Williams-
Honda, gevolgd door zijn landge-
noot Ayrton Senna met een Lotus
Renault en de Brit Nigel Mansèll
uit dezelfde stal als winnaar Nel-
son Piquet. Keke Rosberg finishte
als vijfde met één ronde achter-
stand. Ook in de strijd om het we-
reldkampioenschap bezet Ros-
berg een vijfde plaats.

VAN LENT OP OPEL SHOW
Uw Opel adviseur C. F. van der Vorm

Van Lent Opel
Zandvoort

Kam. Onnesstraat 15
tel. 02507-15346

7/8/9 augustus. Kennemer Sporthal Haarlem.
Donderdagavond tot 21.00 u. geopend.
Tof ziens op de show UI

MICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letter-
grootten.

' Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
.Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.

' tl kunt uw tekst telefonisch opgeven- 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer
* Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland. De Zaanse Gezms-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bi)behorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16 00 uur.

"« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

* Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5.- m rekening ge-
bracht

* BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd. Óp verzoek wordt aan adverteerders buiten hei
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordl
/ 2,50 m rekening gebracht

' U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
ntsch opgeven: tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenaen aan.
Centrale orderafdeling Weekmedia,

,, Postbus 122,
-.1000 AC Amsterdam.
'De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-

• •smg in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
• rokaart.

'* Te koop 20 waterbestendi-
ge tapijttegels voor bad of
keuken, kleur blauw Prijs
ƒ50 TÖ 17032

T k a. 4-delig WANDMEUBEL,
wit/zwart, m zeer goede
staat, afm br 3 20, h 2 20, d.
040 Prijs ƒ400 Tel 15786

Voor uw originele party en
uitstapjes op het water

Juli en augustus
GRACHTENRONDVAART dagelijks om 11 00 en 1500 uur

Dagtochten
MAANDAG Avifauna - WOENSDAG Molen- en merentocht

VRIJDAG Zaanse Schans

Rederij Haarlem - Spaarne t/o 11 - 023-357723
ALUM SCHUIFLADDERS

Bel voor vrijblijvende
demonstratie aan huis

NU 8 meter van ƒ375 voor
ƒ237 en 10 meter van ƒ445
voor ƒ 289 Andere lengtes en
uitvoeringen tot 50% korting

3 jaar garantie
INTERAL LADDERS B V

Tel 072-612262 of
01711-10016

* Er is echt voor elck wat
wils bij de vereniging Vrou
wen van Nu Word dus ook lid
en bel eens om inlichtingen
met nr 16085/14462

* Extra bericht^ voor jon-
gens van 10-15 jaar Kom
handballen bij Zilvermeeu-
wen Volop spelgelegenheid
Tel. 12114 of 14973.

* Gevr. sleutels, alle soorten,
voor verzamelaar, m ruil voor
Eppo's, heb 3 jaargangen of
tegen een geringe vergoe-
dmg Tel 02507-12982

* Gevraagd huish hulp in
een flat te Bentveld, 1 och-
tend per week Tel 023-
242515

* Hartelijk dank voor alle te-
lefoontjes die geleid hebben
tot het terugvinden van de
verloren slavenarmband op
19 juli.

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
m alle stijlen, ook Mechels en
Henry II Laagste prijzen1

Leidsestraat 122 Dag. tel
02520-20993 Koopavond.

HUIS TE KOOP
kan dubbel bewoond worden
In ruil voor huurhuis, begane
grond, voor 3 pers. Br o nr
798-74617 bur v d. blad

HULP gevraagd in viskraam
Inlichtingen

Vondellaan 23, Zandvoort.

*Op 21-7 weggel cypers
getek. poes, omg. Stationstr.-
Pnnsenhofstr. Te herkennen
aan 1 rose kussentje aan r.
voorpootje Tel 15052

mode

TEIEFÖON 02507 - 17679

* Oppas gezocht voor 4-jari-
ge dochter voor 4 middagen
pw van 1445 tot 1745 uur
Beloning n o t.k. Tel 19571.

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be-
handelmg

* Scoutinggroep The Buffa-
lo's wenst zijn leiding Floor
Kerkman veel succes bij de
Solex-race

Stel, 30 jaar, zoekt WOON-
RUIMTE m Zandvoort Tel
01719-18869, tussen 18-20 u

* Te koop 100 tapijttegels,
50x50 cm, kleur grijs, z g a n
Prijs ƒ 200 Tel 17032.

Voor onze dochter
(7 jaar) zoeken wij een be-
schaafde oppas voor enkele
middagen p w na schooltijd.
Tel. 02507-15423

* Wie wil ons ± 10 u p.w.
komen helpen (op vrijwillige
basis). Kinderdagverblijf Pip-
peloentje Tel 17628, tussen
29 22 uur

* Toonkunstkoor Zandvoort.
Rep beginners weer op
maandag 18 aug om 8 uur
's avonds in „De Krocht".
Nieuwe leden welkom1

* Vakantie achter de rug?
Dan is er weer tijd over om de
handbalsport te gaan beoefe-
nen! Goed voor je conütie!
Tel. 12114
* Volleyballer Sporting Oss
zoekt dringend nieuwe leden,
zowel dames als heren, voor
competitieteams. Tel ml:
02507-15556 of 16312.

Te koop antieke eiken eetta-
fel + 4 antieke stoelen ƒ 1750
Tel 16864

* Te koop Daf 55 coupé '72,
mot prima, nieuwe banden.
Prijs ƒ300 Tel 14972

Te koop Frans slaapk ameu-
bl, gebr wit, links en rechts
hangkasten boven, 4 legkas-
ten Inl • Biiderdijkstraat 11

•*• Te koop judopak,
150, ƒ35 Tel 16516

maat

* Te koop junioren wedstrijd-
racefiets (Versteege), frame-
hoogte 51 cm, m perfecte
staat, ƒ 250 Tel 02507-16516.

* Te koop rotan boekenkas-
tje ƒ 200; 2x stofzuiger, resp
ƒ 10, ƒ 15; espresso-app ƒ 10;
grote hondenmand ƒ 10. Tel.
16864

* Te koop schemerlamp,
± 180 cm hoog, gemaakt van
antieke karrewiel, ankerket-
tmg en met leren kap. Prijs
ƒ200. Tel 16125.

* Te koop Yamaha FS1, niet
verzekerd, ƒ100 Tel. 02507-
13391
* Te koop zonnescherm,
z g a n , 3 bij 1 30 m Tel.
15786

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel. 023-364168,
b g g. 023-381378.

* Wilt u uw conditie op peil
krijgen en houden'? Ga hand-
ballen vanaf 6 jaar en ouder
Tel. 12114 of 14973. Nu doen"

WONINGRUIL Aang. Ijlst, bij
Friese meren, pracht huis, 4
kam., v en a.tum, schuur, 2
wc's, géén overn Gevr. won.
m Zandvoort. Inl.: tel 17962.

ZOLDERKAMER te huur met
vrije opgang Br. o nr. 798-
74613 bU' v d blad

•* T.k wegens overcompl
z/w-klembeeld-t.v., merk Phi-
ips, niet gloednieuw, maar
100%, spelend te zien, ƒ60
Tel 15052 Pnnsenhofstr. 1d.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-1 23 27

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

V. a. september

woonruimte
te huur

gevraagd
voor 2 pers.

Br.postbus 232,
2040 AE Zandvoort.

Gedipl.
pedicure

komt aan huis
ook 's avonds

tel. afspraak na
18.00 uur

Tel. 19632

....PEDICURE....

JOSÉ LOOMAN-
MOLENAAR
gedipl.
pedicure/manlcure
Brederodestr. 18
tel. 13660
Beh. vlgs. afspraak.
Lid LOV.

5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander
huisraad te koop9 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft.

*
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300.- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kanloor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij:

Telefoon .

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Plaats 2041 JM Zandvoort
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BHICHÏ
Samenstelling Frank Roos Foto's Pieter Hendal

Ja, die bleekneusjes uit de grote stad willen er
ook wel eens uit. Frisse zeelucht opsnuiven. Even
de ellende achter zich laten. Languit bakken in de
zon, een koele duik in de zee én in het mondaine
leven van de badplaats. De redactie van ons
zusterblad Amsterdams Stadsblad zag er wel wat
in. Eén dagje lag hun werkgebied aan de kust,
waar trouwens op dat moment ook veel van hun
lezers moesten liggen.
Dat was een misrekening, want de
Amsterdammers lagen niet aan het strand. Ze
bleven die druilerige dag wel heel lang in hun
hotelkamer of op het luchtbed. Toen de redactie-
karavaan zich op de uitverkoren dag naar de kust
spoedde zwiepten de ruitenwissers in de hoogste
versnelling. Eenmaal aangeland bij het doel van
de reis oogde de zee grauw en grimmig. Het
strand was verlaten.
In Zandvoort was het zo druk als tijdens de
kerstvakantie. In de stervelingen die zich buiten
vertoonden herkenden ze met geen mogelijkheid
badgasten. Gehuld in regenjassen en verscholen
onder parapluies vertoonden ze zich eerst in de
middag op straat. Vast besloten er toch nog iets
van te maken, is het niet in aanrollende golven
dan maar in een café of ijstent.

Het kostte dus niet veel moeite de stadgenoten te

achterhalen. En ze hadden allemaal de tijd om te
vertellen over Zandvoort en hun stadgenoten
hier. Natuurlijk hadden ze de gesprekken liever
tussen duizenden luie zonaanbidders gevoerd, zelf
schaars gekleed en op blote voeten. Nu konden ze
alleen figuurlijk de mouwen opstropen. Terwijl
de notities in de regen verwaterden.
Dat overkwam letterlijk de verslaggever die het
strand zag ontwaken. Maar de tweede klus die hij
op zich genomen had was aanmerkelijk
aangenamer. Daartoe vervoegde hij zich bij
strandpaviljoen 16 en voerde een
hartverwarmend gesprek met mensen die - weer
of geen weer - uitzicht op zee verkiezen.
Anderen zaten al vroeg in een 'Amsterdams' café
aan de Zeestraat, bezochten de op dat moment
werkeloze Reddingsbrigade, informeerden hoc
slecht hun naam in Zandvoort is en maakten
studie van huisvestingsbeleid van de Duitse
oorlogsarchitcct Speer zoals zichtbaar in de
duinen. Nee, van het voornemen een wandeling
door de Amsterdamse Waterleidingduinen te
maken hebben ze maar afgezien. Die zagen ze
comfortabel vanuit de Water(!)toren. Wat er wel
allemaal te beleven viel in 'Zandvoort-Binnen'
staat op deze pagina die van de week ook in
Amsterdam gelezen wordt. Als ze tenminste niet
met z'n allen deze kant uit komen.

.̂Leeg als
ingeblikt gelach

De zon kruipt in het och-
tendgloren krakend naar de
hoogte, ziet dat er vandaag
geen eer te behalen valt, en
vlucht naar het Zuiden.

De trein naar Zandvoort
op het Centraal is dan ook

.even leeg als de bus die te-
rugkomt van een schoolreis-
je, toen we allemaal onder de

, banken kropen om de wach-
tende ouders te laten schrik-
ken. Een dame die na een

" kwartiertje vraagt of ze mijn
krant mag lezen (dat mag

- ze), een heer die na ieder
• slokje zorgvuldig zijn beker-
.tae koffie bekijkt en een be-
rugzakt jongmens, voorzien

r van een rood petje.

Zandvoort in alle vroegte op een druilerige dag

Het station van Zandvoort
is even leeg als het ingeblikte
gelach van de komische serie
'Het kip en de ei'. Het valt
moeilijk voor te stellen dat
hier, op zonnige dagen, een
bonte stroom vakantiegan-
gers de trein uit rolt, de bou-
levard af klettert om vervol-
gens op het strand urenlang
de zon te aanbidden.

De boulevard is even leeg
als het VVV- bureau te Tjer-
nobyl. De wind raast over de
railing. Het zicht op het
strand is prachtig, dat wel.
De golven dragen witte
schuimkoppen met zich

mee. In de verte loopt een
familie. De drie kinderen
voorop, vader en moeder
daar vlak achter. Gekleed in
gifgele regenkleding, zuid-
wester op de haren, de natio-
nale dracht vandaag in het
strandplaatsjf. Op het
strand zelf een mevrouw met
een hond. Volgens de bordjes
is de hond verboden.

Er valt weinig te jutten op
het strand, de voornaamste
reden van het vroege op-
staan. Redelijk veel flessen,
maar hoofdzakelijk plastic
en zonder statiegeld. Hout
helemaal niet, om van kost-
baarheden maar te zwijgen.

De toeristen rollen zich
waarschijnlijk nog eens be-
haagelijk rond in hun war-
me bed. De strandpaviljoens
waar anders altijd mensen
bezig zijn om de zaak in ijl-
tempo klaar te zetten, stra-
len op dit moment weinig le-
vensvreugde uit.

In de regen en tegen de
wind in lopen, vlak langs de
branding, opzij springend
voor de brekers, blijkt een af-
mattende bezigheid. Het zee-
water dringt werkelijk over-
al door. Het notitie-blok,
toch veilig weggestopt in
broekzak met ritsluiting,
wordt kletsnat. De betaal-
kaarten van de giro worden
stijf en krakerig. De juf-
frouw op het Grenswissel-
kantoor later neemt in ieder
geval de tijd om de cheque te
bestuderen en de handteke-
ningen te vergelijken. En
werpt een extra blik op de
indiener om later een goed
signalement te kunnen ge-
ven.

Wie zei daar dat ochtend-
stond goud in de mond heeft?
HB

Caravan in de
Halvemaansteeg

Als we al een half uur zit-
ten te praten, vraagt Willem
waar het eigenlijk voor is.
"O, een stukje over de cam-
ping. Nou, leuk". Camping
De Zeereep wordt voor zo'n
tachtig procent bevolkt door
Amsterdammers. Zo ook
Willem en Mia ("Ze heet ei-
genlijk Mien, maar we noe-
men haar Mia," zegt Willem
met een knipoog). Twee
mensen die met de caravan
hun twintigste jaar ingaan
op camping De Zeereep.

"Is het nou zo leuk om hier
te zitten?" vraag ik, met in
mijn achterhoofd de trooste-
loze aanblik van de overvolle
camping in de regen. "Nou,

Caravans op camping de Zeereep

je bent er lekker uit hè," zegt
Willem. "We woonden eerst
in de De Clerqstraat, dat was
gezellig met al dat verkeer,
maar zij kon die trappen niet
meer op en nou wonen we in
de Bos en Lommer. Fijn huis
hoor, maar saaie buurt. En

"* Een mevrouw op straat:
;,In de oorlog ben ik in Am-

--Sterdam geweest. Ik had er
nooit moeten weggaan, maar

, ja, de baby had frisse lucht
• nodig, dus ben ik naar Zand-
' voort teruggegaan. Ik vind
sse joviaal, Amsterdammers.
Haarlemmers, die je hier ook
hebt, zijn zo stug."

De jongen, die bij de bak-
ker achter de toonbank
staat, bevestigt dat. „Ze zijn

,. vrolijk, maar soms zo plat hè,
• zo van: Geejf main effu un

•• broodjuh! Als ik dat hoor,
',' kan ik wel door de grond zak-
. ken."

Wat voor beeld heeft de
] plaatselijke bevolking van
. die fijne Amsterdammers,

wil ik weten. Ons imago dus,
want dat moet toch niet on-
gemerkt blijven als het Am-
sterdamse geboef te op zonni-
ge dagen massaal neer-
strijkt. Ik vraag het VVV-di-

l recteur Theo Hilbers. Hij
( krabt zich even achter de
• oren. „Amsterdam heeft zo'n

stempel op deze plaats ge-
drukt, dat sommige Zand-
voorters bijna de spraak
hebben overgenomen. Er wo-
nen hier vrij veel Amster-
dammers. Maar een kwart
van de bevolking van Zand-
voort is hier geboren en dat
is dus de reden dat je geen
eensluidende mening over
Amsterdammers hebt. Daar
iiebben we gewoon te weinig
autochtonen voor."

De taxi-chauffeur, als er
iemand onder de mensen
komt is hij het wel. Ze staan
voor het NS-station. De eer-
ste, een nog jonge knul: „Ik
vind het geschikt volk, leu-
ker dan die Zandvoorters,
maar vraagt u het eens aan
mijn collega, want die woont
hier." De collega: „Amster-
dammers denken wel eens
dat ze de wijsheid in pacht
hebben, dat in de rest van
het land alleen maar boeren-
pummels wonen. Er komt
hier ook aardig wat onder-
wereld, van die pooier-types;
zeg maar. Van mij mag het,
want ze zitten goed in de
centen. En last heb ik er ze-
ker niet van".

'Het is tuig hè', probeer ik
brj adjudant Van Huizen
van de politie, rnaar helaas,

-Amsterdammers, zo meldt
hij, springen er niet uit. De
enige die opvalt is de hoofd-

• stedelijke verslaafde, die met
koffie en broodjes naar
Zandvoort aan Zee trekt om
auto's te kraken. Van Hui-

Amsterdammers?
Joviale hufters

zen: „De markt moet toch zo
langzamerhand verzadigd
zijn, maar autoradio's zijn
nog steeds gewild. Vannacht
hebben we weer vier junks
opgepakt. Driekwart komt
uit Amsterdam."

Van Huizen, een Hage-
nees, komt trouwens graag
in Amsterdam. „Op Konin-
ginnedag ga ik naar de Jor-
daan, dat is 't einde. Je kunt
er altijd zo lachen; ik voel me

er uitstekend thuis." Hugo
Kal wij, die de informatie-ba-
lie bij het NS-Station be-
mant, voelt zich er helemaal
niet thuis. En hij is notabene
in de Jordaan geboren. „Zo-
als ze praten, dat vind ik een
vertoon van luiheid; gewoon
te bedonderd om de a's en e's
behoorlijk uit te spreken. En
ze kunnen knap ongema-
nierd zijn, niet op hun beurt
wachten en even hun snuit
op elkaar houden als ik met
iemand bezig ben. Duitsers
kunnen trouwens ook onbe-
schoft zijn, die hebben ook
moeite om even goedendag te
zeggen. Nee, Amsterdam is
de mooiste stad, maar niet
voor mij. Alleen als er van die
gratis reisdagen zijn, dan
kun je met die oudere Am-
sterdammers vaak een ver-
schrikkelijke lol hebben".
AvS

Een punthoofd
van al die surfers

Het is dat zé niet van
naakt zonnen houden, maar
als het aan Reddingsbrigade
en Reddingsmaatschappij
(KNZHRM) zou liggen, was
de negen kilometer lange
scheidslijn tussen zee en
land één groot naaktstrand.
Want zo rustig als het daar
is, kom je op de rest van kust-
strook niet tegen. „Mensen
die naakt recreëren hebben
op een of andere manier een
wat afwijkende mentaliteit.

„Als Radio Stad voorspelt
dat het in Amsterdam slecht
weer wordt, dan voel ik hier
de bui al hangen. Dan komt
er geen mens, hoe mooi het
hier ook is".

Jack Bosman is pachter
van strandpaviljoen zestien.
De ex-Amsterdammer gaat
z'n vierde Zandvoortse cei-
zoen in. Hij werkte oorspron-
kelijk op het Leidseplein.
„Maar het was net omge-
keerd leven. Overdag slapen,
in de avond en morgen wer-
ken. Dat ging me tegen-
staan". Na een kortstondig
avontuur in Portugal be-
landde hij in Zandvoort.

Hij en zijn vrouw Denise
zijn vast van plan hier wor-
tel te schieten. Ze hebben het
pand gepacht, maar hun
hart verpand aan Zand-
voort. Naar Amsterdam wil-
len ze zeker niet meer terug.
Bosman pachtte het strand-
paviljoen in '83. Spannende
tijden. Hij moest het gebouw
helemaal opbouwen en gron-
dig opknappen. En het was
net allemaal in de grondverf
en prompt stak er een razen-
de storm op. „Als iemand an-
ders het neergezet had, was
ik met een gerust hart naar
huis gegaan. Maar nu ver-
trouwde ik de zaak niet en
ben de hele avond en morgen
gebleven. Je zit dan met
zweet in je handen. Je ziv tot
hier (wijst centimeters boven
zijn kruin) in de schulden en
je hele hebben en houwen
kraakt, kreunt en zwaait in
de wind".

Een paviljoen beheren is

Het slechte weer
van Radio Stad

méér dan een pilsje tappen
voor dorstige zon-aanbid-
ders. „Je bent restaurant-
houder, timmerman, lood-
gieter, schilder en vuilnis-
man tegelijkertijd". „Als het
seizoen afgelopen is dan
moetje het gebouw afbreken
en opslaan. De hele winter
ben je bezig aan onderhoud.

, Het strandpaviljoen van
Bosman draagt de zonnige
naam 'Tropical'. Maar op dit
moment is er weinig tro-
pisch aan Zandvoort. Op een
klein groepje vrolijke Duit-
sers in een hoekje na is de
'Tropical' leeg. Op zonnige
dagen is dat wel even anders.
Dan lopen zo'n veertien
part-timers constant een
kleine duizend badgasten te
bedienen.

Maar het seizoen 86 'loopt'
nog niet zo erg, laat Bosman
weten. „In de zomer heb je
toch snel twintig tot vrjfen-
twintig echte topdagen no-
dig en zes weken redelijk va-
kantieweer om er een beetje
uit te springen. Komt daar
nog een goede Pinksteren,
Pasen en Hemelvaart over-

Pachter Jack Bosman met
zijn vrouw

heen dan kun je spreken van
een goed seizoen".

Bosman: „Als buiten-
staander lijkt het zo mooi.
Maar die zien ons alleen als
het mooi weer is, en razend
druk. Dan lijkt het alsof het
geld binnenstroomt. Maar
dit soort dagen heb je ook".

Als het redelijk weer is dan
hoeft het nog niet druk te
zijn. „We moeten het hier
hoofdzakelijk van Amster-
dammers hebben. Maar als
het in de stad slecht weer is,
dan kun je de strandstoelen
wel weer binnen zetten. Dan
komt er niemand uit de stad.
Ondanks het feit dat het in
Zandvoorc juist dat weekend
wél goed weer kan zijn".

Buiten houdt het op met
zachtjes te regenen.
HB

Ze zijn rustiger. Voorzichti-
ger ook in zee, want voor ons
is er veel minder te doen dan
op de rest van het strand."
Torn de Roode weet waar hij
het over heeft. Sinds 1958
maakt hij al uit van de Red-
dingsbrigade, die met de
oranje boten het zwemmen-
de en zonaanbiddende pu-
bliek in de gaten houdt.

En niet voor niets. Menig
keer kan de EHBO-kist aan-
gesproken worden voor het
zoveelste strandongeval -
wie heeft niet eens z'n voet
op een stuk glas gezet. Kwrjt-
geraakte kinderen, zo'n 200
per seizoen, zorgen ook nog
voor aardig wat werk. Dan is
er nog de verraderlijke stro-
ming van het zeewater die
vooral buitenlanders parten
blijkt te spelen. „Duiters
denken vaak dat het een
meer is en verkijken zich op
het effect van branding en
onderstroom", vertelt De
Roode. De afloop kan soms
dodelijk zijn. „Zo gebeurt er
twee jaar niets en dan ver-
drinken er ineens twee in
een weekend."

Maar werkelijk een punt-
hoofd krijgt men bij de Red-
dingsbrigade van al die surf-
planken. Tot nu toe is deze
zomer al 50 keer 'assistentie'
verleend. De Roode: „Vooral
met oostenwind is het raak.
Lekker zeilen totdat je je rea-
liseert datje niet meer terug
komt. Vaak zijn dat ook be-
ginners die in hun zwem-
broek er op gaan staan. Vra-
gen om ongelukken is dat".
Jaap Zijp van de KNZHRM
kan er ook over mee praten.
De Koninklijke Nederlandse
Zuid-Hollandse Reddings-
maatschappij (jaja) houdt
zich dan bezig met het gróte-
re werk, maar heeft toch al
menig surfer uit zee mogen
oppikken. „Je houdt het niet
voor mogelijk maar we heb-
ben er eens eentje weten te
vinden die kilometers uit de
kust verwijderd was. En dat
was nog 's avonds ook".

Als je rekent dat er op een
topdag een 100 tot 120 dui-
zend mensen op 8 kilometer
strand neerploffen, valt het

aantal ongelukken eigenlijk
nog mee. Tom de Roode: „Als
het vloed wordt, waarschu-
wen we vast dat het piere-
badje heel vlot diep kan wor-
den. De zandbank schoonve-
gen noemen wij dat. Vaak

• gaan mensen dan al uit ei-
gen beweging aan de kant
als ze ons zien."
EH

De zorgen van de
Reddingsbrigade

hier zitje tussen de mensen".
Gezelligheid, dat is be-

langnjk. Zeker voor echte
stadsmensen. Mia: "Ik kom
uit de Jordaan, nou dan weet
je het wel. Mijn moeder liep
vroeger met radijs, rooie en
witte, je kent dat liedje toch
wel? Nou, dat deed zij. In van
die grote ronde manden met
zo'n hengsel. Ze riep altijd:...
(ze maakt een geluid) radijs!
En we hebben nooit geweten
wat ze nou riep vóór radijs.
En hij heb altijd met haring
gestaan, op het Stadion-
plein. Dat doen we hier ook
nog wel eens, bij gelegenhe-
den, maar het loont niet
hier. Te weinig mensen".

Boodschappen doen is
moeilijk. Mia: "Je moet al tijd
die bult op," zegt ze, wijzend
op de oprit aan de ingang. "Is
er dan niemand met een
auto die u even meeneemt,"
vraag ik. "Nee kind, dat doen
ze niet. Ze hebben allemaal
mooie wagens, maar nee, dat
doen ze niet. Iedereen is veel
meer op zichzelf tegenwoor-
dig. Vroeger zaten ze alle-
maal buiten en iedereen kon
er bij komen. We hebben wat

feesten meegemaakt hier!
Maar nou heb je meer dat
jonge goed en die klitten bij
elkaar."

De caravan, de wagen zeg-
gen ze zelf, heeft ook een hele
geschiedenis achter de rug.
Willem: "Toen we hier net
zaten, heb ik zelf een serre
gemaakt. Wat dat is?" Mia
neemt me mee naar buiten:
"Kom maar, dan laat ik je
dat even zien. Zo, even de
Halvemaansteeg in," zegt ze
in het gangetje achter de wa-
gen. "Kijk daar, dat glazen
huisje. En die ging toen de
lucht in, weetje nog Willem,
met die storm, toen was Pey-
ton Place op de tv," vervolgt
ze als we weer binnen zijn.
"Willem zegt, kom nou naar
buiten, maar ik zeg, maak je
niet druk man, ik moet nog
effe pissen. Nou ik was nog
niet van die emmer af of
daar ging de hele zaak. Ja,
dat was wat."

Vanaf l april, weer of geen
weer, zitten ze op de cam-
ping. Financieel gaat het al-
lemaal nog net, maar het is
de moeite waard. De zee-
lucht doet goed.
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Je moet eigenlijk eens 's
winters naar Zandvoort
gaan om een idee te krijgen
wat het toerisme voor de
badplaats betekent. Een ka-
non kun je er afschieten, als
je die paar 'koukleumers' ge-
makshalve even overslaat.
Nee, Zandvoort zonder toe-
risme is ook nauwelijks voor
te stellen. En dat dateert ei-
genlrjk al 'an 1824 toen het
hotel Groot Badhuis verrees.
Toch moest de badplaats in
spe nog tot 1881 wachten,
toen het als enige badplaats
via een direct spoor met Am-
sterdam verbonden werd en
toerisme mogelijk werd ge-
maakt.

Hoewel dat nu ook niet
voor te stellen is, heerste er
in Zandvoort een sfeer van
grandeur rond de eeuwwis-
seling. Het wat meer bemid-
delde publiek deed zich te-
goed in de twee Kurhausen,
die er rond 1910 geprijkt
moeten hebben. Verder he-
renhuizen, die nu een stem-
ming zouden doen oproepen
als van 'Death in Venice'
('Death in Zandvoort', nee
dat klinkt toch wel een beet-
je akelig). Pas na de twinti-
ger jaren deed de gewone
man er z'n intrede, om er
vervolgens nooit meer uit
weg te gaan.

Zandvoort is
van iedereen

„Zandvoort is een bad-
plaats waar iedereen, uit alle
delen van het land, op af
komt", stelt Theo Hilbers
van de VVV. Ook hij is er
voor gevallen en bemant al
zo'n zestien jaar de plaatse-
lijke VVV. „De kern van het
toerisme komt natuurlijk
uit Amsterdam. Het meren-
deel van de 400 zomerhuisjes
op het Noord strand bestaat
uit Mokummers."

Op een mooie, zomerse dag
moeten volgens schattingen
100 tot 120 duizend mensen
op het acht kilometer brede
strand neerploffen. De 38
strandpaviljoens hebben er
hun handen vol aan. Met
alle hotels, pensions en res-
taurants levert het een om-
zet op van jaarlijks ƒ 190 mil-
joen, waarvan een ƒ 100 mil-
joen aan het toerisme wordt
toegeschreven. Een mdus-
trie die toegesneden is op een
gemeente met 50.000 inwo-

ners, terwijl Zandvoort er
zelf maar 16.000 telt.

„Ja, het wordt wel eens de
asbak van Amsterdam ge-
noemd", vertelt Hilbers.
Zelfs de onderwereld durft
zich hier te vertonen in het
anders zo verfoeide daglicht,
heet het. Sterker, wie geen
raad wist met z'n zwarte
geld, zette hier een eethuisie
op of opende een boetiekie.
„De overeenkomst tussen
dat soort ondernemers is dat
ze vertrekken als er genoeg
geld verdiend is. Het wisse-
len van eigenaar van een
pand is enorm", meent Hil-
bers. „Met als gevolg dat van
Zandvoort nooit een mooie
badplaats gemaakt is, want
daar is inzet van gemeente
en bedrijfsleven voor nodig."
Zolang friet en ijs maar ver-
krijgbaar zijn, zal dat de toe-
rist een rotzorg zijn.

EH

Een beetje thuis
in Zandvoort

De Zeestraat in, u raadt
het al, Zandvoort. Vlakbij de
stilstaande draaimolen, tus-
sen de amusementshallen,
de videotheken, de Spaanse
en Joegoslavische restau-
rants, de bars met buiten-
landse bieren en andere op
toeristisch bezoek gerichte
gelegenheden zit café Kootje
Kerkhoven. Een Amstjer-
damse stek, maar hier ook
deel van de toeristemndus-
trie.

Kootje is Amsterdammer,
al woont hij nu in Zand-
voort, en aan het café is dat
te merken. Voor veel Am-
sterdamse toeristen is café
Kerkhoven hun stamcafé.

Een goedlopende nering.
Kootje: "Veel mensen zitten
hier de hele zomer in een
huisje of een caravan. Die
gaan 's morgens een paar
uurtjes naar het strand en
zijn ze bruin genoeg, dan ko-
men ze hier. Je hebt ook van
die zonaanbidders, die blij-
ven leggen, maar de meesten
hebben het na een tijdje wel
gezien. En ze weten dat ze
mekaar hier kunnen vinden.

Dat trekt hè. Jan weet dat
Piet hier zit en als de vrou-
wen gaan winkelen, weten ze
dat ze hun man hier is. Als ze
uitgeboodschaptzijn, komen
ze zelf ook".

Ellie, een van de vaste gas-
ten, is ook op vakantie maar
beperkt haar bezoeken aan
café Kerkhoven niet tot de
zomer. "Nee hoor, ook in de
winter zit ik hier vaak. Het is
zo gezellig, het is net een
huiskamer met die kleedjes
op de tafels, heerlijk. Het is
alleen wel eens vervelend als
je wat gedronken hebt en je
moet nog terug. En het is al-
tijd druk, op zondagmiddag
staan ze hier in de rij. Af gelo-
pen zondag was leuk. Toen
pakte iemand de microfoon
en begon gewoon te zingen.

Iedereen dansen en zo. Dat is
hier verder niet in Zand-
voort".

Kootje kent al zijn gasten
en stelt er een eer in vriend-
schappelijk met ze om te
gaan. "De zaak moet schoon
zijn, goeie koffie en niet te
duur, maar even een praatje,
hoe gaat het ermee, dat is
belangrijk, dan voelen de
mensen zich thuis. Er ko-
men hier veel Amsterdam-
mers, maar ook mensen uit
Zandvoort en dat gaat prima
samen. Hij is ook een Zand-
voorter", zegt hij, wijzend op
de barman. "Hij heeft zich
helemaal aangepast". "Ja,"
is het antwoord, "toen ik hier
kwam werken, kon ik niet
zingen. Nu wel".
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Meneer Speer
wordt bedankt

De Duitsers gingen, maar
lieten duizenden bunkers
achter. Niet zo weinig in
Zandvoort. Nog eer de oos-
terburen de weg naar de
badplaats terug vonden wa-
ren deze sporen van de oor-
log uitgewist. Veel beton ver-
dween kunstmatig onder de
duinen. Een paar bunkers
werden omgetoverd met be-
hulp van gordijntjes en gera-
niums. Bijna onherkenbaar
kregen ze een nieuwe be-
stemming in de recreaties-
feer.

Het zijn nu 37 vakantie-
huisjes in het voormalige
wandelpark Kostverloren.
Huisje „Woestduin" is er een
van. Het ligt verscholen in
een duin, omgeven door veel

Vakantie-
bunker in
het jubile-
rende Park
Kostverlo-
ren

groen. Het is een mooi park.
„De vergelijking met andere
bungalowparken gaat
mank" waarschuwt de heer
J. Bakker. Hij is sinds 1953
bewoner van „Woestduin",
genoemd naar zijn toenmali-
ge adres in de Amsterdamse
Woestduinstraat.

„Elk comfort ontbreekt
hier" vertelt de oudste bewo-
ner van het park. „Het is lu-
xueus kamperen, zo moet je
het zien. Elektriciteit is er
nog altijd niet (Bakker wijst
naar het plafond waaraan

een oude gaslamp hangt). De
koelkast is op butagas aan-
gesloten. Water hebben we
zelf aangelegd." Zijn vrouw:
„Met een huis op de achter-
grond is het zeer geschikt. Er
zijn mensen die niet snappen
dat we hier uit de voeten
kunnen. Maar tegenover de
ongemakken staat, dat we
hier veel ruimte en groen
hebben. Het is in de loop der
jaren steeds mooier gewor-
den."

Het echtpaar Bakker zit
verscholen in het donkere

huisje. Grauwe wolken ma-
ken het binnen schemerig.
Bij de uitgang staat een pa-
raplu. „De pias-paraplu,"
luidt de uitleg. De bunker
heeft nu eenmaal geen wc,
dus moetje naar de collectie-
ve voorziening verderop. Ge-
lukkig is het lang niet altijd
zulk triest weer. „De meeste
buien drijven over. Naar
Amsterdam." beweert me-
vrouw Bakker.

Het valt blijkbaar wel uit
te houden in de rustige uit-
hoek van de 's zomers druk-
\ i

ke badplaats, getuige de
woorden van de oudgedien-
den. De bunkers worden er
nu precies veertig jaar „be-
woond". Het was een ideetje
van wat Amsterdammers die
na de oorlog het grotendeels
verwoeste wandelpark weer
opzochten. Ze legden het
voor aan jonkheer Quarles
van Ufford, de toenmalige ei-
genaar. „Die wist niet wat-ie
met de bunkers aan moest.
Zat er mee opgescheept,
want het was nogal kostbaar
om ze te laten slopen" weet
de heer Bakker, die ter gele-
genheid van het jubileum
van het park de historie
heeft nageplozen.

In 1946 betrokken de eerste
naoorlogse bewoners de bun-
kers. Ook in de oorlogsjaren
dienden ze slechts als slaap-
plaats voor de bewakers van
de kust. In de Zandvoortse
duinen heeft geen strijd ge-
woed, er werden dan ook
nooit projectielen of scher-
ven gevonden in het park.
Gelukkig maar, want vol-
gens Bakker wordt Kostver-
loren bewoond door rustzoe-
kers. Reden waarom er voor-
zichtig gewogen wordt bij

toewijzing van een vrij ko-
mend huisje. Dat is de taak
van een gekozen bewoners-
commissie. Dat was m de ja-
ren van de jonkheer wel an-
ders. Hij benoemde de com-
missie zelf; koos mannen die
hij geschikt achtte.

Maar de jonkheer is niet
meer. Naar hem is m Zand-
voort een aan het park gren-
zende straat genoemd. Er
staan kapitale villa's. Het is
een schrille tegenstelling
met de schamele bunkers
met slechts een paar vier-
kante meter bewegmgs-
ruimte. Maar je hoort de
bunkerbewoners niet kla-
gen. Hooguit over dat woord
„bunker". „Het is zo'n naar
woord," vindt Bakker.

„Nee. het roept bij ons
geen associaties met de oor-
log meer op." zegt zijn
vrouw. „We komen hier al zo
lang. Onze kinderen groei-
den hier op en nu spelen de
kleinkinderen er." En ze
concludeert kernachtig:
„Het is een goed einde van
een slecht ding. Meneer
Speer wordt bedankt."
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Vijftienduizend toeschouwers verwacht

egshow in Spaarnwoude
SPAARNWOUDE - In het

recreatiegebied Spaarnwou-
de vindt zaterdag 9 en zondag
10 augustus een grote inter-
nationale modelvliegshow
plaats. Het programma valt
uiteen in een wedstrijd op za-
terdag en een show op zon-
dag. Er worden beide dagen
circa 75 deelnemers en zo
rond de 15.000 toeschouwers
verwacht. Er is een ruime
sortering aan modellen te be-
wonderen, van antieke dub-
beldekkers tot eigentijdse

; straaljagers.
• Twee jaar geleden vierde de Fede-
" ratie van Modelvhegers Spaarnwou-
de haar eerste lustrum met een m-
ternationale mouelvhegshow. Dat
was zo'n succes, dat men voor ko-

mend weekend weer zo'n spectakel
op touw heeft gezet. Frans Steffens
van de Amsterdamse Luchtvaart-
club (een van de clubs die bij de fede-
ratie is aangesloten) vertelt er graag
over. Hij loopt regelmatig shows in
België. Duitsland, Engeland en Zwe-
den af, wat hem de nodige contacten
heeft opgeleverd, die nu goed van pas
komen.

Enthousiast vertelt hij over de bij-
zondere modellen die het publiek
kan verwachten. „Uit Duitsland
komt iemand met een Russische
laagdekker, die een spanwijdte van
zes meter heeft. Da's dus een hele
grote. Je moet wel een beetje gek zijn
om zoiets te maken, want zo'n model
kan niet in een auto. daar heb je een
speciale aanhangwagen voor nodig.

Uit Nederland komt een Tiger-
moth van tegen de drie meter, da's
een dubbeldekker, die in de oorleg
veel door de Engelsen werd gebruikt.

Modelvliegtuigen: fraai, maar duur speelgoed

Zelfde camouflagekleuren en tot in
de details op schaal nagebouwd. Dat
is moeilijk hoor, om die verhouding
goed te krijgen: de piloot, z'n stoel en
stuurknuppel, de metertjes enz.
Daar wordt tijdens zo'n wedstrijd
enorm op gelet.

Een andere Nederlander komt met
een Mustang, waar de Amerikanen
in de oorlog mee vlogen. Als je wel
eens naar Sky Channel kijkt, kun je
ze nog zien bij dat speedvliegen in
Florida, zilvergrijs met zwart-witte
strepen. Met zo'n model zal hij een
aantal toeren uithalen: een looping
en een vierpuntsrol bijvoorbeeld, dat
is vier keer kantelen tot je weer in je
uitgangspostie terugbent.

De in mpdelvliegkringen bekende
Claus Schilke komt met het model
van een Northtrop-straaljager naar
Spaarnwoude. Steffens: „Hij vliegt
daar een meter of vijf mee boven het
veld. Dat is héél laag, zeker als je er
capriolen als een rollende cirkel, een
slow roll en drie snelle rollen mee
maakt. Hij vliegt ook heel snel: 300
km per uur, terwijl de gangbare snel-
heid rond de 210 km ligt. Als je zo snel
vliegt, moetje enorm bij je positieven
zijn."

Bovengenoemde modellen zijn
zondag te bewonderen. De manifes-
tatie gaat echter al op zaterdag van
start met het zogenaamde 'funvlie-
gen'. Daar kan iedereen aan mee-
doen, dus ook beginnende modelvlie-
gers. Steffens verwacht zo'n 75 deel-
nemers, die aan een aantal behen-
digheidsproeven onderworpen wor-
den. Welke wil Steffens niet
verklappen, maar hij kan wel een
voorbeeld geven. „Je hebt bijvoor-
beeld het limbo-vliegen. Dan moetje
onder een touwtje door zien te vlie-
gen, dat tussen twee paaltjes is ge-
spannen, vervolgens een balonnetje
'stukrammen' en zo snel mogelijk
proberen te landen. De jury let er
dan op hoe men zijn kist beheerst."

De heer Steffens met twee modellen van de F 16

Aan de wedstrijd doen ook enkele
model-helicopters mee, maar veel
zullen het er niet zijn, want het is een
kostbare hobby. Steffens: „Een mo-
delvliegtuig-bouwdoos kost, tussen
de 250 en 300 gulden (zonder motor),
maar een helicopter komt (inclusief
motor) op 2.500 gulden. Die dingen
zijn niet alleen duur, maar ook heel
moeilijk te besturen. Het duurt dan
ook een paar jaar voor iemand er tien
meter de lucht mee in durft."

Het merendeel van de deelnemers
aan de vliegshow van zondag, die net
als de wedstrijd op zaterdag om tien
uur van start gaat, komt uit België
en Duitsland. „De Duitsers zijn
vooral een kei op het gebied van de
grotere modellen, dus groter dan drie
meter." Eén van hun pronkstukken
zal er echter niet bij zijn, een Boeing
727 met een spanwijdte van 3,80 me-
ter. Steffens: „Daar heeft die man
vier jaar mee gevlogen, maar het
ding zweefde teveel, was niet aan de
grond te krijgen. Daarom heeft hij er

kleppen opgezet, om de luchtstroom
te breken. Dat ging blijkbaar een
beetje te goed, want twee maanden
geleden heeft dat ding zich met zijn
neus de grond ingeboord, gecrashed
dus. Die man komt wel naar de show,
maar dan met eeri Piper met een
spanwijdte van 4,5 meter, want hij
wil het dit weekend een beetje rustig
aan doen."

(Het vliegterrein in recreatiege-
bied Spaarnwoude is vanuit Haar-
lemmermeer te bereiken door via
Halfweg richting IJmuiden te rij-
den, zijkanaal C over te steken en de
afslag Buitenhuizen/Spaarnwoude
te nemen. Of via de Rijksweg en dan
voor de Velsertunnel af te slaan in
de richting Amsterdam. Bordjes lei-
den de bezoeker dan naar de par-
keerplaatsen en het vliegterrein. Er
komt een feesttent te staan, voor de
hapjes en drankjes, er is een barbe-
cue en er zijn verschillende standjes
voor modelbouwers. De toegangs-
prijs bedraagt een rijksdaalder.)

.Uit Zandvoorts historie
Bevreesd voor een oorlog
Bertus Voets

I N HET JAAR 1672, toen het leek
dat de Republiek reddeloos ver-

'• loren was en de Franse Zonne-
koning lieer en meester was in de
lage landen, nanl J. van Neercassel,
de Fransgesinde bisschop die in
Utrecht woonde, de hele zorg van

• de Hollandse missie op sich. Het
Haarlemse kapittel, dat altijd voor

' het Bisdom Haarlem had gesorgd,
werd even buiten spel geset, mis-

\schien wel omdat de hoge heren
niet bereid waren hun knie te bui-

,gen voor de Fransen. Vooral ten
aansien van benoemingen wilde de
bisschop een eigen lijn uitstippe-
len.

U IT DE CORRESPONDENTIE
van de oud bisschoppelijke
cleresie blijkt dat Neercassel

de tijd gekomen achtte om een vas-
te priester naar Zandvoort te stu-
ren. Het was hem bekend dat de
Zandvoorters allerminst gelukkig
waren met het Frans bestuur en op
allerlei manieren probeerden sabo-
tage te plegen.

Neercassel overigens een eerlijk
. vaderlander, was van mening dat
de Fransen nu de rechtmatige be-
stuurders waren en dat men hen
moest gehoorsxamen. Hij was van
oordeel dat een vaste priester in een
vrij rumoerig dorp excessen kon
voorkomen en in de benoemings-
brief die hij in mei 1972 naar de

Utrechtse priester Van der Moet (of
Vermaet) stuurde, vertelde hij het
volgende: "Er is voor de zaligheid
van de zielen alles aan gelegen dat
er rust en orde heerst en ik meen
dat U geschikt bent om dat in
Zandvoort te doen. Omdat ik meen
dat ik meer vraag dan mijn be-
voegdheden reiken, wil ik graag
een gesprek met U hebben".
EGIN JUNI 1672 had Van der Moet
een gesprek met de bisschop van
Neercassel. Deze priester vond

een pastoraat in Zandvoort een uit-
daging en wanneer er geen politiek
tintje aan sat, had hij de uitdaging
aangenomen. Maar... nu ervan hem
verwacht werd dat hij een anti-
Franse stemming zou moeten be-
teugëlen, durfde hij dit niet aan.
"Ik ben in dat gebied totaal
vreemd", so luidde sijn antwoord
aan de bisschop, "U weet dat men
juist in deze omstandigheden so
goed mogelijk geïnformeerd moet
sijn en helaas dat ben ik niet. Ik
ben bang dat ik aan dese verwach-
ting niet kan beantwoorden".

Neercassel vroeg hern of hij mis-
schien ook vrees had voor de wer-
kelijke oorlog. Was hij soms bang
dat Franse schepen op de kust van
Zandvoort souden landen, en wist
hij soms niet hoe hij in so'n geval
sou moeten reageren?
"Wanneer dat so sou sijn, dan zou
ik angst hebben" antwoordde Ver-
moet eerlijk, "maar ik heb nog nim-
mer van deze mogelijkheden ge-
hoord; laat staan dat ik mij daarop

heb voorbereid". Toen begreep
Neercassel dat Vermaet (of van der
Moet) geen geschikte kandidaat
was en hij trok de benoeming weer
in.

O VER EEN BEZETTING van de
kustplaatsen die in - de front-
lijn lagen, had Neercassel

overleg gevoerd met Deken J. de
Groot. Dese man genoot het ver-
trouwen van de bisschop. Beiden
heren wisten heel goed welk type
priester er behoorde te worden be-
noemd op de kustplaatsen die wel
eens belangrijk souden kunnen
worden in de oorlog. Men moest
niet alleen over priesters beschik-
ken die tegenover de besetter een
diplomatieke houding konden
aannemen, maar bovendien moest
de priester "sich vlot in de franse
taal kunnen uitdrukken, sowel
schriftelijk als mondeling. Dit met
het oog op de problemen die sich
souden kunnen voordoen met de
Franse officieren die in de Hol-
landse garnvsoenssteden waren ge-
legerd.

In een schrijven gedateerd 4 juni
1672 vertelt de bisschop dat het
'plannetje Zandvoort' was mislukt.
Vermaet had geen duit politiek in-
sicht en miste de soepelheid om
met de bevolking om te gaan en de
souplesse om in dese moeilijke tij-
den te onderhandelen met de be-
stuurders. "Daarom heeft hij er op
mijn versoek van afgezien pastoor
in Zandvoort te worden" luidt het
schrijven dat hij zond aan de De-
ken de Groot en dat bewaard geble-
ven is in de archieven. "Ik geloof
Deken dat wij de saak terug moeten
spelen naar het kapittel. Men kan

dan altijd een kapelaan uit Haar-
lem belasten met dese taak. Echter
ik sou wel graag sien dat U, met het
oog op eventuele oorlogsgevaren,
dese kapelaan in Zandvoort laat
wonen".

Z ELFS IN EEN SCHRIJVEN aan
de staatssecretaris te Rome
komt Neercassel nog eens op

dese saak terug. Op 22 juli 1672
geeft hij een uitvoerig verslag over
de katholieke kerk in de lage lan-
den in de tijd van de Fransde over-
heersing. Hij beschrijft hierin hoe
hij geprobeerd heeft op kritieke
posten priesters te benoemen die in
de gegeven situatie goed konden
optreden. Doch ondanks hun be-
reidheid misten de benoemde
priesters toch de tact in te grijpen
op een juiste wijse. Als voorbeeld
wordt dan de 'kwestie Zandvoort'
genoemd. De priester die hij voor
dese kustplaats had uitgesocht was
bang voor de oorlog en niet in staat
om de tegenstellingen tussen de be-
volking die trouw bleef aan de re-
publiek en de groep die aan de
Fransende voorkeur gaven, te over-
bruggen.

Met passen en meten en soeken
in archieven komt men toch veel
gegevens tegen die souden kunnen
dienen voor een historisch boek-
werk over de geschiedenis van
Zandvoort. Uit de correspondentie
van de bisschoppelijke cleresie van
eeuwen geleden, nu in het besit van
het Rijksarchief van Utrecht, wor-
den achtereenvolgens vier stukken
genoemd die weer een heel andere
kijk op Zandvoort geven.

Daarover een volgende keer
meer.

Pianoconcert in Bloemendaal
ZANDVOORT-Op woensdag 13 au-

gustus geven. Pim Jacobs en Louis van
Dijk een avondvoorstelling in het
Openluchttheater onder de titel „Op
twee vleugels. Deze beide piamsten/-
presentatoren staan bekend om het
schijnbare gemak waarmee ze de toet-
sen naar hun hand zetten en het ge-

sproken woord hanteren wat een ge-
zellige band met het publiek garan-
deert. Het heerlijke muzikale pro-
gramma van „Bach tot Beatles" om-
vat o.a. populaire evergreens van
Gershwin tot Ellington wat dus een
knipoog naar de jazz betekent. Aan-
vang 20.15 uur.

Miele Wassalon
WASUNIEK
Haltestraat 63b, tel. 14417

* Wassen, Verzorgde wassen
* takenpakketten
* Dry Cleaning
* Leer- en suèdecleaning
* Dekbeddenreiniging
* Overhemden wassen en strijken
* Kilo-wassen voor bedrijven

Eéndag-service voor
Horecabedrijven

Uw keukenwas en tafellinnen
gewassen en gemangeld

Nieuwe machines oude prijzen
MIELE: er is geen betere!

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

Temperaturen bleven
boven 20 graden

Het weer heeft zich vorige week
kranig hersteld na alle nattigheid
de dagen daarvoor. Van dinsdag
tot en met afgelopen zaterdag wa-
ren er afwisselend mooie opkla-
ringen en zwaarbewolkte luchten
met alleen op de eerste dag van
deze periode een spatje regen. Ho-
gedrukopbouw boven het Euro-
pese vasteland en actieve depres-
sies koersend van zuidwest Ier-
land naar de Noorse kust hielden
de wind in de zuidwesthoek,
waaruit hij stootsgewijs op enkele
dagen hard waaide. De middag-
temperaturen lagen m onze regio
voortdurend op een aangenaam
niveau van 22 a 23 graden.

Zondag 3 augustus was een ge-
denkwaardig meteorologisch
dagje. Brabant en Limburg no-
teerden 35 a 36 graden, de tot nu
toe hoogste temperatuur van
deze zomer. Het vliegveld Beek ir
Zuid-Limburg registreerde 35,5
gr. C., hetgeen in ieder geval vooi
de eerste augustusdecade een re
cord betekende. Het record to'
dan toe was in handen van Maas
tricht, gevestigd op 10 augustu:
1911 en bedroeg 35,1 ,gr. C. De
hoogste temperatuur ooit m Ne
derland waargenomen werd zelf:
pas laat in de oogstmaand ge-
boekt, namelijk op 23 augustu;
1944: in Warnsveld klom het kwii
toen tot 38,6 gr. C., juist iets hoge]
dan in Maastricht op 27 juni 1941
(38,4 gr. C.). Tien jaar geleden, ir
de bijzonder warme zomer var
1976, werd in Maastricht op 3 jul
36,8 gr. C. gehaald. In Zandvoorl
werd afgelopen zondag net geer.
tropische waarde gehaald; als
hoogste maximum werd hier 27.C
gr. C., even na 17.00 uur, in de
thermometerhut afgelezen.

Als toegift op de hitte ontwik-
kelden zich de gebruikelijke on-
weersbuien in de avond en nacht,
die in de Zandvoortse regenmeter
6 mm water dropten. Aan deze
Franse onweerstoring waren
flinke luchtdrukdalingen vooraf -
gegaan. 's Ochtends zagen we de
barometer nog op 1019 millibar
staan, 's avonds bleek de lucht-
druk gedaald te zijn tot 1007 milli-
bar. Een dergelijke daling van ge-
middeld 3 millibar in 3 uur ver-
wacht je eerder in de herfst dan in
augustus. Een draaiing van de
wind van oost naar west had bij
de passage van de eerste bui,
waaruit overigens maar 0,4 mm
regen viel, een flinke tempera-
tuurdaling tot gevolg. Om half
zeven 's avonds lazen we een
kwikstand af van 28 graden, een
uur later, na de passage van de
bui; was het afgekoeld tot 21 gra-
den. Ondanks het feit dat maan-
dag jl. het maximum niet hoger
kwam dan 20,2 gr. C., er wat wind
stond en de zon zich weinig liet
zien, voelde het buiten door de
hoge luchtvochtigheid van 83%
enigszins drukkend aan. Tempe-

HET WE£R

.door Paul

ratuurnormalen periode 6-13 au-
gustus: maximum (overdag) 22
gr. C., minimum ('s nachts): 13 gr.
C.

De regenboog (1)
In Duitsland kennen de boe-

ren een spreekwoord dat luidt:
„Als het regent terwijl de zon
schijnt, slaat de duivel zijn groot-
moeder, hij lacht en zij
schreeuwt." In Nederland zegt
men: „Het is kermis in de hel."
Voor- veel mensen een reden om
extra aandacht te schenken aan
de hemel. Het betekent immers
een verhoogde kans op de ver-
schijning van een veelkleurige re-
genboog. Van alle optische ver-
schijnselen die m de atmosfeer
worden waargenomen geniet de
regenboog de grootste bekend-
heid. In het Oude Testament is
dit schitterende natuurver-
schijnsel het symbool van de god-
delijke band met de wereld. Vol-
gens het boek Genesis schiep God
de regenboog ten teken van zijn
gelofte nooit meer een zondvloed
over de aarde te zenden. De Ger-
manen zagen in hem een brug,
waarop de goden naar de aarde
stapten en de Babylomers be-
schouwden zijn kleurenpracht
als het halssnoer van de godin
Ishtar.

Iedereen heeft wel eens een re-
genboog gezien: een gekleurde
cirkelvormige boog op een
scherm van regendruppels die be-
schenen worden door de zon. De
kleuren ontstaan door breking en
weerkaatsing van het zonlicht in
de kleine bolvormige waterdrup-
peltjes. Zij gedragen zich als pris-
ma's. Het komt betrekkelijk zel-
den voor dat alle kleuren, t.w. vio-
let aan de binnenkant, indigo,
blauw, groen, geel, oranje en rood
aan de buitenkant, te onderschei-
den zijn. Bepalend voor de sterkte
en overheersing van de kleuren
en de breedte van de bogen is de
grootte van de waterdruppeltjes
of intensiteit van de regenval. Bij
heel kleine druppeltjes is er nog
maar een zeer bleke, bijna kleur-
loze boog overgebleven, de zoge-
heten mistboog. Volgende keer:
Wanneer krijgen we die fraaie re-
genbogen te zien?

HUIS OF
APPARTEMENT

VERKOPEN...?

H. W. CQSTER BV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie)

csu
Schoonmaak Efficiency B.V.
vraagt

NETTE PART-TIME
SCHOONMAKERS M/V
voor een objekt in Zandvoort
Uw reaktie zien wij met belangstel-
ling tegemoet op telefoonnr.:
071-311211 en/of 02507-17593.

Voor de lekkerste
vulkoeken
naar

R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

AUG. v.d.
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

AUG. v.d. MIJE

Marisstraat 13A - Zandvoort
Telefoon 15186

ZANDVOQRTS fyiEOWSBLAD
Losse verkoop adressen

L Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

„SPORT" Nu in de showrod
Zandvoort

Kam. Onnesstraat 15, tel. 02507-15346
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Augustus blijkt topevenementenmaand te zijn

• Het Zandvoortse zwembad De Duinpan bood vrijdagavond voor elck wat wils, niet in
de laatste plaats aan de zwemmers zelf.

Laatste avond zwemvierdaagse
Het 'evenementenweekeind begon op vrijdagavond waar in De Duinpan de laatste

avond van de zwemvierdaagse op de gebruikelijke ludieke wijze werd gevierd. Grote
afwezige dit jaar was de Zandvoortse zwemvereniging De Zeeschuimers die in voorgaande
jaren een groot deel van de activiteiten voor haar rekening nam. Desondanks werd het
toch een gezellige, zij het wat frisse avond, rond het buitenbad. De medewerkers van De
Duinpan hadden gezorgd voor een groot aantal activiteiten en veel Zandvoortse vereni-
gingen en instanties hebben hun medewerking verleend.

Er was een ballonnenwedstrijd van de VW, demonstraties van brandweer en politie, er
waren kramen met bloemen en versnaperingen, een marmottenrace en...natuurlijk de
zwemmers(sters) zelf die toch wel een beetje trots de verdiende medaille in ontvangst
namen

Toch werd dit jaar het wedstrijdelement dat in voorgaande jaren zo duidelijk aanwezig
was bij het randgebeuren, de onderwaterbakf ietsraces, het duikplankhangen etc. gemist.

Bovendien werkte deze eerste week van augustus het weer ook niet direct mee. Veel
avonden en ook ochtenden was het weer nu niet bepaald tropisch te noemen, toch bleek
zwembaddirecteur Mollerus niet ontevreden.

Voor een uitgebreid verslag zie binnenpagina's.

• Uit Zandvoort kwam deze ruiter te paard die hoge ogen gooide op het onderdeel
'showelement'.

Applaus voor wonderlijke vehikels
Zaterdagavond was het dan weer zover. Onder luid geronk, gespetter en geknetter

vertrokken zo'n vijftig deelnemers aan de jaarlijkse Solexrace. Een race die voor de
negende maal werd gehouden. Eigenlijk heeft het gebeuren weinig met een 'race' te
maken, want wie toevallig als eerste over de finishlijn gaat nadat de bel heeft geklonken
wordt automatisch winnaar.

Het verfrissende aan dit gebeuren is dan ook dat de deelnemers het 'winnen' van de race
niet als doel hebben. Opzet deel te nemen met het fraaist omgebouwde voertuig dat, en
dat is wel verplicht, aangedreven dient te worden door een echte solexmotor.

Voor toeschouwers is dit een waar kijkfestijn, want ook dit jaar waren er paarden en
skieërs, een garnalenvisser, een schelpenvrouwtje en zelfs de kerstman raasde met zijn
trouwe rendier 'Budolph' over het parcours.

De deelnemers waren uit het hele land gekomen en hun voertuigen hadden in de
middaguren al een technische keuring ondergaan. Een zeer deskundige jury had toen de
prijzen al vastgesteld voor de creativiteit en het technisch vernuft van de deelnemers die
in de avonduren aan de start zouden verschijnen.

Het werd opnieuw een grandioos evenement, dat in haar negen jarig bestaan al kan
bogen op een traditie.

Voor een uitgebreid verslag zie de binnenpagina's.

• Hoewel de eerste prijs naar mevrouw Van der Ruit ging, was deze standwerker met zijn
grappen en grollen voor het toegestroomde publiek de winnaar. FOTO'S: BERLOTT

Vrouw wint op standwerkersconcours
Zondagmiddag hebben enkele honderden Zandvoorters en bezoekers aan de badplaats

genoten van het Standwerkersconcours dat in het centrum werd gehouden. Dat 'Jan
Publiek' weinig verstand heeft van de beoordeling van een dergelijk evenement mag wel
blijken uit de verbaasde reacties van omstanders toen bleek dat mevrouw A.W. v.d.Ruit
met haar vlekkenzeep de eerste prijs behaalde. Volgens de toeschouwers was de standwer-
ker die bananen en druiven verkocht en deed op onnavolgbare wijze deed met "oh...en...o-
h...en nog een trosje" en zelfs niet schroomde zyn bananen naar het publiek te werpen de
absolute winnaar.

Toch bleek de jury een zware taak te hebben, want behalve op verkoopkunde, werd ook
gelet op overtuigingskracht, welsprekendheid, orginaliteit en dit jaar voor het eerst ook
op de algemene indruk. Die waren dan van het vlekkenzeepvrouwtje, de man met de
groenteschaaf, de man die 'dichte' pakjes verkocht, de dame met de wonderpannen en de
standhouder met de partymixers kennelijk beter, want in deze volgorde werden de prijzen
verdeeld.

Men kan het dan niet eens 'zijn met de jury, wel met de organisatoren die er voor
zorgden dat Zandvoort is opgenomen in het jaarlijkse concours voor standwerkers,
waaraan slechts veertien plaatsen aan mogen deelnemen voordat de finale wordt gehou-
den. Misschien wordt Zandvoort eens een finaleplaats.
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Nieuw initiatief uit Dienstencentrum

Ouderen kunnen deelnemen aan
eettafel in Huis Kostverloren

ZANDVOORT - Voor men-
sen boven de 55 jaar die in
Zandvoort wonen, is het nu
mogelijk deel te nemen aan
een 'eettafel' die voor deze gas-
ten gedekt zal staan in Huize
Kostverloren aan de Burge-
meester Nawijnlaan. Er is
geen keuzemenu, wel kan men
menulijsten halen bij de recep-

Heer Deesker
neemt afscheid

ZANDVOORT - De heer G.Deesker,
chef Bureau Interne Zaken van de ge-
meentesecretarie, zal na een dienst-
verband van veertig jaar bij de ge-
meentelijke overheid (waarvan ruim
zevenentwintig jaar in Zandvoort) per
6 september met vervroegd pensioen
gaan.

In verband hiermee zal hem op don-
derdag 28 augustus een receptie wor-
den aangeboden in de raadszaal van
het gemeentehuis. Deze begint om
16.00 uur. Belangstellenden zijn op
deze receptie welkom.

tie van dit verzorgingshuis. De
maaltijdprijs bedraagt f. 7,50
per keer. Een nieuw initiatief
van het Dienstencentrum om
de helpende hand te bieden
aan ouderen die er tegenop
zien voor zichzelf te koken, of
niet voor zichzelf kunnen ko-
ken.

In 1985 zijn het Dienstencentrum en
de diverse verzorgingshuizen in Zand-
voort, zoals het Huis in de Duinen,
Huize Kostverloren en het Wim Men-
sinckhuis rond de tafel gaan zitten om
te bezien of er een oplossing gevonden
kon worden voor het 'zelf koken' van
veel ouderen.

Onderwerp van gesprek was: "Wat
kunnen deze verzorgingshuizen de
nog zelfstandigwonende ouderen bie-
den. Uit dit overleg kwam voort, de
eettafel.

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
14 aug 10.28 05.36 23.0318.07
15aug 11.5106.36 --.--19.16
16 aug 00.27 08.00 13.16 20.38
17 aug 01.41 09.56 14.27 22.09
18 aug 02.45 11.05 15.23 23.08
19 aug 03.3913.3216.1123.54
20 aug 04.26 14.26 16.54 --.~
21 aug 05.08 00.39 16.54 15.10
Maanstanden:

19 augustus VM 20.54 uur
springtij: 21 augustus
115cM + NAP (05.08 uur)

Tafeltje-Dek-je
In Zandvoort bestaat al jaren het

door de Federatieve Vrouwenraad ge-
leide project 'Tafeltje Dek je'. Om hier-
voor echter in aanmerking te komen
dient men over een doktersattest te
beschikken. Met andere woorden: Men
dient een medische indicatie te heb-
ben. Niet iedereen komt dus in aan-
merking voor deze voorziening. Als
men echter niet in aanmerking komt,
betekent dit nog niet 'dat alles wel
goed zit'. Veel alleenstaande ouderen
eten om verschillende redenen niet
goed, alleen al vanwege het werk of het
gezelligheidsaspect. Alleen eten en ko-
ken is namelijk niet gezellig, of omdat
men niet zo goed met fornuis en pan-
nen overweg kan (weduwnaars).

Sociale indicatie
In deze gevallen kan gesproken wor-

den van een sociale indicatie, en in
Zandvoort bestond ervoor deze groep
mensen geen voorziening. In het over-
leg kwam naar voren dat de verzor-
gingshuizen graag medewerking wil-
den verlenen, gezocht werd naar een
huis met een centrale ligging. Daarom

was het jammer dat het Wim Men-
sinckhuis afviel. Hoewel men graag
bereid was medewerking te verlenen,
kon dat om organisatorische reden
geen doorgang vinden.

De keuze is toen gevallen op Huize
Kostverloren. Om aan de eettafel deel
te nemen moet men rekening houden
met de volgende regels die zijn opge-
steld.

Ten eerste moet men 55 jaar of ouder
zijn en in Zandvoort wonen. Om de
koks in Huize Kostverloren niet voor
problemen te stellen is het nodig dat
men één dag van tevoren de maaltijd
besteld. Dit kan telefonisch. Voor de
weekeinden dient men de vrijdag er-
vóór vóór twaalf uur 's middags te be-
s tellen.

Men wordt op de eettafeldag om-
streeks 12 uur in Huize Kostverloren
verwacht het eten wordt om ongeveer
kwart over twaalf geserveerd. Het is
natuurlijk geen restaurant, dus er is
geen mogelijkheid om uitgebreid aan
tafel een keuze te bepalen. Wél kan
men bij de opgave informeren naar de
maaltijd van de volgende dag of de
menulijsten die maandelijks, soms we-
kelijks, worden opgesteld bij de recep-
tie krijgen. Met dieetvoeding wordt re-
kening gehouden. De prijs bedraagt
f. 7,50 per maaltijd. Men kan meteen
afrekenen, of één keer per maand een
rekening ontvangen.

Met dit project hopen de initiatief-
nemers dat uit de deelnamecijfers zal
blijken dat er in Zandvoort genoeg be-
langstelling is en dat inderdaad in een
behoefte wordt voorzien. Overigens
kunnen de mensen van 'Tafeltje dek
je' nog steeds vrijwilligers gebruiken
die meehelpen de maaltijden rond te
brengen bij de cliënten. Hiervoor ont-
vangt men een kleine vergoeding.

Voor de 'eettafel' kan men zich dus
rechtstreeks aanmelden bij Huize
Kostverloren, tel: 16945. Vrijwilligers
die maaltijden willen rondbrengen
voor 'Tafeltje dek je' kunnencontact
opnemen met mevrouw F. van der
Mije-Rollema, Poststraat 6 boven, tel:
14880.

ADVERTENTIE
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DOE NU OOK IN ZANDVOORT
mee met ons nieuwe dansseizoen 1986
Clubs voor: * Jongeren 14 t/m 20 jaar

* Stellen en (echt)paren

Ballroom en latijnsamerikaanse
dansen.
Inschrijving iedere vrijdagavond
van 19.00-20.00 uur.
Daar, waar kwaliteit en
gezelligheid nog samen •
gaan.

ÖanscenLrum

Corn^ Slegersstraat 2 A Zandvoort. Tel, inl,: 023-326906.

Verkoop van ijs
en blikjes fris
is verboden

ZANDVOORT - Regelmatig komt
het deze zomer voor dat ijs en fris-
drank wordt aangeboden langs de
openbare weg. Dit gebeurt vooral
wanneer filevorming optreedt bij het
binnenkomen of weggaan van dagjes-
mensen/bezoekers. De mensen die dan
in een warme auto in de file staan
willen nog wel eens een ijsje of fris-
drank kopen van losse straatventers.

Van officiële zijde wordt uitdrukke-
lijk gewaarschuwd dat iedere straat-
verkoop zonder de daarvoor vereiste
vergunning strafbaar is. Een forse
boete en/of in beslagname van de han-
del is niet ondenkbaar.

ADVERTENTIE

DE MOOY EN ZOON
24 UUR SERVICE VAN

K.T.V.' EN VIDEO
Ook 's avonds en in weekend

Bel 023-270991
Ernst Casimirlaan 46, Overveen

Tienjarige knaap
achter het stuur

ZANDVOORT - Vishandelaar Wil-
liam Keur is zondagmiddag op de
Boulevard Barnaart gewond toen hij
werd geraakt door een personenauto
(Mercedes) bestuurd door een 10-jarige
jongen uit Zandvoort. Bovendien wer-
den bij deze aanrijding een tiental au-
to's zwaar beschadigd.

De jongen was tezamen met zijn zus-
je meegereden met een kennis om een
patatje te eten op de boulevard. Omdat
deze stop de jongen te lang duurde, zei
hij zich te vervelen en liever naar de
autoradio te willen luisteren. Hij
kreeg de autosleutels mee van de eige-
naar, doch startte niet de radio maar
de auto. Hij reed hiermee de Zeeweg
op. Gezien de remsporen wordt ver-
moed dat hij halverwege keerde en
naar Zandvoort terugreed. Op de bou-
levard raakte hij een Opel aan de ach-
terzijde, verloor de macht over het
stuur, en ramde de auto van Keur die
deze voor zijn viskraam had gepar-
keerd.

De vishandelaar was juist bezig
spullen uit de achterbak van zijn auto
over te brengen naar zijn kraam, toen
hij werd geraakt, de auto kantelde en
Keur kwam onder de wagen terecht.
Hij raakte hierbij gewond.

De Mercedes ramde echter nog drie
auto's, schoot vervolgens nog eens
honderd meter door, raakte opnieuw
drie geparkeerde auto's en boorde zich
onherroepelijk vast in de vierde. Hier
kon de jeugdige chauffeur ongedeerd,
maar wel erg geschrokken de auto ver-
laten. Paniek was er ook bij de klanten
van de visboer die zich voor de kraam
bevonden tijdens de aanrijding, er
raakte echter verder niemand gewond.

Dinsdagmorgen is gebleken dat de
bewuste Mercedes door de eigenaar
niet verzekerd was. Een grote strop
voor de vishandelaar, want zijn auto is
total loss, zijn handel bedorven en zelf
moet hij zeker een week het bed hou-
den.

Vrijwillige Hulpverlening

1 7 3 7 2

Stichting neemt de
overlast niet meer

ZANDVOORT - De bewoners van het dorpscentrum pikken het
niet langer. Niet de overlast van beschonken bezoekers die hun
tuinen, portieken en huisdeuren gebruiken als toilet; niet de overma-
tige herrie van te veel geluidboxen en ook niet het feit dat zij iedere
keer opnieuw met een kluitje het riet worden ingestuurd wanneer zij
hun stem verheffen tegen deze overlast.

Op maandag 18 augustus wordt in het Hervormde Jeugdgebouw een
vergadering belegd waarvoor de Stichting i.o. Centrumbewoners
Zandvoort alle centrumbewoners uitnodigt om gezamenlijk een plan
de campagne op te stellen die aan de overlast een einde moet maken.
Deze vergadering begint om 20.00 uur.

Initiatiefnemers zijn G.Loos en Paola Koper die besloten hebben de
krachten te bundelen omdat zij het toenemende aantal evenementen
in het zomerseizoen die in het dorpscentrum worden gehouden on-
aanvaardbaar vinden.

Centrumbewoners
bundelen krachten

"Direct al na het jazzfestival hebben
wij aan de bel getrokken. Kijk vroeger
werd het jazzfestival op een heel ande-
re wijze gehouden. Nu is het drie da-
gen lang kermis, iets anders kun je het
niet noemen. Op iedere hoek van de
straat staat een orkest tegen elkaar in
te spelen. Horen en zien vergaat je.
Ons woongenot en onze gezondheid
worden er door aangetast. Nadat wij
op 5 augustus al officieel bij het ge-
meentebestuur een klacht hebben in-
gediend is door ons een handtekenin-
genactie gestart onder de bewoners
van het centrum. Het blijkt dat veel
inwoners en speciaal oudere mensen
ten einde raad zijn. Hier moet een eind
aankomen" zegt Paola Koper, die teza-
men met haar overbuurman Loos het
initiatief heeft genomen te komen tot
een stichting.

Deze stichting in oprichting is van
plan het woongenot van de centrum-
bewoners te vuur en te zwaard te ver-
dedigen. "Als Stichting sta je ook ster-
ker, dan ben je een rechtspersoon en
kan men niet zo gemakkelijk over ons
heen walsen" is zij van mening.

Ten hemel schreiend
Volgens mevrouw Koper zijn tijdens

de handtekeningactie hemelschreien-
de tonelen aan het licht gekomen.
"Het gekke is dat de mensen en dan
speciaal de oudere inwoners geen
klachten meer durven uiten. Wij heb-
ben heel nare dingen gehoord die
voortvloeien uit de overlast. Als je na-
gaat dat wij slechts de hoofdbewoners
van de huizen om een handtekening
hebben gevraagd en de response is
98% dan weet je gewoon dat hier
maatregelen noodzakelijk zijn. Zelfs
zijn er ondernemers die graag hun
handtekening zetten omdat zij ook de
overlast van urinerende mannen en
beschadigingen aan hun etalages zat
zijn".

Tot de 'centrumbewoners' worden
door de initiatiefnemers gerekend be-
woners van de Poststraat, Kerkstraat,
Kerkplein, Raadhuisplein, begin Hal-
testraat, Schoolstraat, Koningsstraat,
Willemsstraat, Kanaalweg, Roze-
nobelstraat, Noorderstraat, Jan Snij-
erplein, Swaluëstraat, Gasthuisplein,
Gasthuishofje en Dorpsstraat. "Dat
wil niet zeggen dat mensen van bij-
voorbeeld De Buureweg niet naar de
vergadering zouden mogen komen of
die aan de Grote Krocht wonen, maar
wij hebben gewoon de tijd nog niet

gehad om bij voorbeeld naar de Grote
Krocht te gaan. Daarom is ook beslo-
ten een vergadering uit te schrijven'.

Doel van de vergadering is om orde
op zaken te stellen. Dit betekent dat
iedereen wordt uitgenodigd de verga-
dering bij te wonen. Daar kunnen dan
de klachten die de bewoners hebben
worden doorgesproken en op een rijtje
worden gezet. Bovendien kan dan wor-
den bezien of de bewoners zelf tot al-
ternatieve oplossingen voor de proble-
men kunnen komen.

Op deze wijze verwachten de initia-
tiefnemers dat de centrumbewoners
een duidelijk standpunt kunnen op-
stellen, een standpunt dat zal worden
kenbaar gemaakt aan het gemeente-
bestuur.

De initiatiefnemers verwachten dat
in de deze maand nog te houden ge-
meenteraadsvergadering van 26 au-
gustus de problemen van de centrum-
bewoners zullen worden besproken, en
nodigen alvast betrokkenen uit ook
deze gemeenteraadsvergadering te be-
zoeken.

Bovendien blijkt dat ds Van Leeu-
wen in zijn dienst van 3 augustus (de
laatste dag van het Jazzfestival) heeft
ingespeeld op het artikel in Zand-
voorts Nieuwsblad van 17 juli 1986
waarin de klachten van de centrum-
bewoners werden belicht onder de kop:
"Wij zijn niet tegen drukte, maar wel
tegen dat rotlawaai". De predikant
heeft in deze preek ook duidelijk stel-
ling genomen tegen de overlast die de
bewoners ondervinden van de diverse
festivals.

ADVERTENTIE

De nieuwe winterkollektie
LAMMY CO ATS is binnen
in zwart en zandkleur
in alle maten t/m 48.

DE LEERSHOP
Kerkstraat 28, Zandvoort,
tel. 02507-15444
Grote Houtstraat 4, Haarlem;

Spekstraat 1-3, Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjéstraat 56, Haarlem,
tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

Nieuwsblad
elke week het dagelijks nieuws

EEN COMPLETE KRANT MET O.A.

• NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
• SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
• GEMEENTEPOLITIEK e VERENIGINGSNIEUWS
• AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
• FAMILIE.BERICHTEN o KERK-EN WEEKENDDIEN-

STEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MID-

DENSTAND

voor nog geen vier tientjes per
jaar weet je het!

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!

NAAM: .

ADRES:

POSTCODE: WOONPLAATS:

TELEFOON: GIRO/BANKNR.:

IK BETAAL PER KWARTAAL D / 10,65, PER HALF JAAR D ƒ 19,95,

PER JAAR D ƒ 36,95 (voor postabonnees gelden andere tarieven)

In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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FAMILIEBERICHTEN

Na een kortstondige ziekte is, voor ons nog on-
verwacht, door de Heer tot zich genomen mijn
geliefde vriend en levenspartner, onze lieve
zorgzame vader en opa, mijn broer en onze oom

Willem Kames
weduwnaar van Cornelia van Deinsen

op de leeftijd van 74 jaar

A. J. Sijbrands-Meekes
G. van Loon-Kames
J. J. van Loon
Wim
Leo en Tineke
Bianca

Mevrouw H. P. Bekker
en verdere familie

2042 EL Zandvoort, 11 augustus 1986
Tolweg 26
De overledene is overgebracht naar het uitvaart-
centrum, Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen
bezoek.
De bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden
vrijdag 15 augustus om 14.00 uur op de algemene
begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van de begraafplaats.

ADVERTENTIES

Klasse restaurant in het
centrum van Zandvoort

vraagt op korte termijn

Br. o. nr. 74638 bur. v.d blad.

Ga eerst langs
BLUYS en dan
pas naar huis

BLOEMENHUIS

De specialist
in al uw

bloemwerken
Haltestraat 65 - Zandvoort

> Tel. 1 20 60

Kerkstraat 10
Zandvoort

02507-13653

Nu 50% korting
op de gehele
zomercollectie

BROODJE
BURGER
mini broodjeszaak - maxi beleg
Ook voor lunchpakketten en salades

WEGENS OVERWELDIGEND
SUCCES NOGMAALS ONZE
WEEKAANBIEDING

Broodje tartaar
met uitjes + glas melk

- open van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag
en zaterdag van 03.00 uur 's nachts

- dinsdag gesloten

4 - TEL 18789

4.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51

DAG EN NACHT VERZORGING

II SLAGERIJ ARBOUWI
HALTESTRAAT12-2042LMZANDVOORT-TEL.(02S07)1 2616

WEEKEND RECLAME

Biefstuk
Seliery salade
Leverkaas
Achterham
Rosbief

Maandag en dinsdag

1 pond braadworst 4,95
Woensdag en donderdag

1 pond bieflappen 9,95

250 gram

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

7,25
1,65
1,30
2,75
2,95

SCHILDERWERK
AUG. v.d. MIJE

Marisstraat 13A - Zandvoort
Telefoon 15186

BDVAE

UNIEKE AANBIEDING!!
De nieuwste complete caravans en

vouwwagens, bj. 1986, zijn terug uit de verhuur.
Nu te koop tot duizenden guldens voordeliger

met fabrieksgarantie.
Topmerken als CHAUTEAU, HOME-CAR en

PARADISO. Voorraad beperkt!!

BERGMAN CA1AVANS
Leidsevaart 189 - Noordwijkerhout

Tel. 02523-72649

Te huur
in Zandvoort

appartement
voor perm.
bewoning.

Douche, W.C., kook-

?elegenheid. All-in
750,- p.m.
Tel. 023-276697.

Door o.o. komen
we een paar

handen te kort
a/b van ons

ZEILJACHT. Wie
wil v.a. (vrijdag)

een week
meezeilen.

Tel. inl. 02507-14105.

Te koop gevraagd
in Zandvoort

WOONHUIS MET
TUIN OF FLAT

Br. o. nr. 74635 bur.
v. d. blad.

1 kg

500 gr

500 gr

'T VERSTE VLEESHAAL JE LEKKER DICHTB/J!

Schouden-
karbonade
Goulash
panklaar
Paarde-
lappen
Leverkaas
Herz. salamie

SLAGERIJ

G. ZWINKELS
Haltestraat 30

Zandvoort

9,95
7,95

L

Daar ligt -o§0 *belangrijkste
taak en dieti|t\/prlêning:; '

Dabrnaastöt 'u bij ons terecht
voor?; ; '\'/", . ' '£ ' . • • .
• inschrijvingen,. ;
• Ultvaqrtyeteekering

• 'een Naturd-
uitvaqrtoverêenkpmst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P, J. 4'HONT
UÜVAARTVERZORGER
Loréntzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

Dansschool
Albert van Lingen

Studio: Oranjestraat 12
(gebouw naast Dagmarkt) in Zandvoort-C.

Nieuwe clubs voor Ballroom en
Latin-American.

Speciale clubs voor paren
(elke leeftijd)

Inschrijving
Vrijdagsavonds van 19.00-21.00 uur

en zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur
Inlichtingen telefoon 02507-16623 of 17O82

HONDENKAPSALON

RENEE VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!Een begrip voor Zandvoort.

Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman

yraag vri|bli|vend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN
De grootste en modernste
balletstudio in Zandvoort
start per 1 september a.s. het
nieuwe seizoen voor

KLASSIEK EN JAZZBALLET
AEROBIC

TAPDANCE
Alle lessen onder leiding van
ervaren en gediplomeerde
docenten.
Lessen voor beginners en ge-
vorderden van alle leeftijden.
Speciale vak-vooropleiding
voor getalenteerde leerlin-
gen.
Inf. betr. lessen en tarieven:
Telefonisch: 02507-14677 of 18981
In de studio: zaterdagmiddag 16.00
tot 18.00 uur

BALLETSTUDIO
„MARIJKE"
Oranjestraat 12

(afrit naast de dagmarkt)
ZANDVOORT

(RKB4DE
VRHUZRS

A.'J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

DE BINNENMARKT
RUIM UW ZOLDER OP EN HUUR

EEN STAND VOOR ÉÉN OF
MEERDERE DAGEN

Ingang: Gasthuisplein 5 - Kosterstraat 5

DAGELIJKS GEOPEND VAN 10 TOT 22 UUR
INLICHTINGEN IN HET GEBOUW VAN DE BINNENMARKT

TEL. 13713
Onder auspiciën van O.V.Z.

Wat dacht je van een sportieve auto die véél te bieden heeft,
maar waar je tijdelijk maar weinig voor betaalt? Een aantrekke-
lijk aanbod dachten wij. Het gaat hier om de Polo Coupé
Sprinter, die o.a. is uitgerust met een grille rnet dubbele kop-
lampen, een sportstuur, brede 165SR banden met lichtmetalen
velgen en een fraaie striping.

Als we alles in ogenschouw nemen, zou deze Polo
f 2L8IO moeten kosten. Maar we willen graag een sportief ge-
baar maken. En daarom betaal je momenteel slechts f 19.400,-.
Zoals we al zeiden, een aantrekkelijke aanbod.

Temeer daar het hier om een echte Volkswagen gaat.

Wat betekent dat je naast het sportieve uiterlijk kunt rekenen
op een zelfcorrigerende stuurinrichting, onafhankelijke wielop-
hanging en een solide kooiconstructie.

Ook geruststellend is de l jaar algehele garantie
(zonder kilometerbeperking!), drie jaar lakgarantie en zes jaar
carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit.

Alles bij elkaar dus een aanbod dat je eigenlijk niet
kunt laten lopen. Vandaar dat we je hierbij uitnodigen vooreen

uitgebreide proefrit.

VolkswageaWie anders?
Afgebeeld de Polo Coupe Sprinter va f 19 400,- Er is al een Polo va f 16.150,- Inclusief BTW, e\clusief f 385,- aflevenngskosten Wijzigingen voorbehouden

Alle VW-modellen va 1977 die geschikt 2i|n voor het rijden op normale benzine Ibeha've de Kever) kunnen ook op loodvri|e benzine rijden

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-14565

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP
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Gratis racedag
op circuit

Op zaterdag 17 augustus wordt
weer een gratis racespektakel op
het circuit gehouden. Het program-
ma staat bol van de activiteiten, ra-
cesporten in optima forma.

Motor-, auto- en kartsport wor-
den dit weekeinde (ook de voorron-
den op zaterdag 16 augustus zijn
gratis toegankelijk) door de grote
coureurs vertegenwoordigd. Vorig
jaar werd deze dag, gesponsord door
het merk Barclay, door ruim veer/-
tigduizend personen bezocht. Be-
den om ervoor te zorgen dat men
tijdig in het bezit is van een toe-
gangsbewijs. Deze kaarten kunnen
worden afgehaald bij de verkoop-
punten van Barclay.

Spannende fietscross

Oefenwedstrijden
voetbalclubs

ZANDVOORT - De drie Zand-
voortse voetbalverenigingen zijn
twee weken in training en hebben
de eerste oefenwedstrijden afge-
werkt. De conditie is nog niet hon-
derd procent doch het veldspel is
niet onaantrekkelijk. Zandvoort-
meeuwen, Zandvoort '75 en TZB
kwamen alle drie tot een 2-1-uit-
slag.

Het was Zandvoortmeeuwen dat als
enige tot een zege kwam. Tegen IJ-
muiden werd het een aardige oefen-
partij waarin Jos van der Meij de ope-
ningstreff er scoorde. Na de rust kwam
IJmuiden op gelijke hoogte maar Wil-
lem Paap bezorgde de Zandvoorters de
overwinning. In het Meeuwenteam
speelde oud-Haarlem-prof Leysner als
laatste man een goede partij.

Zandvoort '75 trad aan tegen KBV
en nam in de eerste helft een 1-0 voor-
sprong door Rob Gansner. KBV her-
stelde het evenwicht voor de rust en
liep na de pauze uit naar een 2-1-over-
winning. Ook in dit duel bleek dat het
Zandvoortse team op de goede weg is
gezien de aardigf combinaties.

The Zandvoort Boys gaan het op-
nieuw in de tweede klasse HVB probe-
ren en hebben de oefencampagne ge-
start met een wedstrijd tegen DSS,
wat een 0-3-nederlaag opleverde. De
tweede partij was tegen WA en toen
liep het duidelijk een stuk beter. De
Zandvoorters hielden lang stand en
een 1-1-gelijkspel zat er dik in. In de
laatste minuut forceerde VVA een
doelpunt, wat een 2-1-nederlaag bete-
kende. Wat voor alle clubs geldt, is dat
er nog drie weken te gaan zijn om de
conditie perfect te maken en het ritme
op te voeren in de diverse oefenwed-
strrjden.

Surfers ontvangen
politionele hulp

ZANDVOORT - Vorige week don-
derdag werd door de Zandvoortse poli-
tie-een melding ontvangen dat een
surfer op zee in nood verkeerde. Teza-
men met de Bloemendaalse politie
werd de surfer gelokaliseerd. Het bleek
een 17 jarige Amstelvener te zijn wiens
plank gebroken was. De knaap landde
veilig op het strand.

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Fietscross Vereniging, die zaterdag
een wedstrijd organiseerde over één
uur heeft met een dergelijk gebeuren
duidelijk in de roos geschoten. Er wer-
den meer deelnemers verwacht dan de
zes en twintig, maar de fietscrossrace
werd een spannend en goed gevecht.
De jeugd tot zestien jaar maakte er een
geweldige strijd van waarvan de toe-
schouwers volop genoten.

Onder uitstekende omstandigheden
kon de fietscrossrace worden gehou-
den en de zes en twintig deelnemers
vormden dertien teams die elkaar een
uur lang voor of uit de wielen probeer-
den te rijden. In de pits konden de
rijders na een ronde of meer wisselen
met hun partners. Dat gaf veel spek-
takel in de spits wat de sfeer duidelijk
verhoogde. In de spits was dan de gele-
genheid voor de rijder om tot rust te
komen en van een verzorging te genie-
ten. Niet voor lang daar het een zwaar
parcours is en de aflossing met part-
ner snel moest gebeuren.

De dertien teams verdeeld over vijf
leeftijdsklassen gingen gelijk van start
en direct daarna ontspon zich een ge-
weldig gevecht. Vooral de oudere jeugd
voerde het tempo hoog op. Het fiets-
crossen ging gepaard met snelheid,
gaaf bochten werk en ook bleven de
jumps niet uit. De sprongen moeten
echter niet te hoog zijn anders wordt
te veel snelheid verloren.

De fietscrossvereniging had als gast
deze middag de ex-voorzitter van een
Westberlijnse fietscrossvereniging die
alle bekers beschikbaar had gesteld. In
de klasse tot en met zeven jaar was het
krachtsverschil duidelijk te groot. De
winnaars Mark Nachtegeller en Barry

Duin maakten 69 ronden in één uur.
Op afstand werden Jan Spirieus en
Tino Greeven met 56 ronden tweede
gevolgd als derde met 55 ronden door
Jolande Nachtegeller en Robbert Faa-
se.

In de groep acht- en negenjarigen
was de strijd enorm spannend. Jeroen
Vrees en Joost Buisman bleven na een
geweldig gevecht het koppel Johnny
Terpstra en Jordi Paap met een ronde
voor. Voor Jeroen Vrees en Joost Buis-
man werden 68 ronden genoteerd en
voor Johnny Terpstra en Jordi Paap
67. Met 65 ronden werden Mark van
der Wal en René Kerkman derde. In
de klasse tien- en elfjarigen werden
Mike Hoogervorst en Jeroen Vissers
eerste met 63 ronden. Bij de twaalf- en
dertienjarigen waren Patrick Terp-
stra en Dennis van der Neut met 74
ronden de snelste. Dick van Zon en
Martijn Hendrikse werden met 71 ron-
den goede tweede.

Volop strijd bij de groep van veertien
jaar en ouder. De koppels Edward Te-
rol/Mickel Lrjnzaat en Richard
Zwemmer/Frank Weijers hadden het
een uur lang met elkaar aan de stok.
Uiteindelijk finishte het eerstgenoem-
de duo na veel spanning als eerste.
Terol en Lijnzaat legden 75 ronden af
terwijl Zwemmer en Weijers een ronde
minder fietsten.

De Zandvoortse fietscrossvereni-
ging kon terug zien op een geslaagd
gebeuren en hoopt dat meerdere f iets-
crossers zich aanmelden als lid. Twin-
tig leden telt deze vereniging en meer-
dere leden zijn welkom. Die kunnen
dan meedoen aan de komende wed-
strijden, die in september worden ge-
houden.

Johnny Terpstra laat zijn techniek tijdens een sprong even zien.
Foto: Dick Loenen.

Zijspanrevanche op Zandvoort
ZANDVOORT - Het komende

weekeinde betekent voor 1986 de
afsluiting van het raceseizoen.
Vijf weekeinden racen betekent
één weekend minder dan vorig
jaar. Het houdt eveneens in dat
toch nog altijd ruim veertienhon-
derd keer een startbewijshouder
op Zandvoort heeft deelgenomen
aan de races en dat deze rijder
ruim -drie keer de gelegenheid

heeft gekregen te rijden. Dit bete-
kent dus dat in Zandvoort ruim
vierduizend keer een startbewijs-
houder is gestart en bewijst tevens
de grote waarde van het circuit
voor de auto- en motorsport.

Naast het belang voor de wegrace-
startbewrjshouders is er voor het cir-
cuit ook een toenemende belangstel-
ling van de zijde van de gewone motor-

• Het duo Streuer/Schnieders dit weekeind op Zandvoort.

rijders, de straatrijders dus. Deze mo-
torrijders, die geen startbewijshouders
zijn en hun motor puur als hobby op
de weg gebruiken, maken in toene-
mende mate gebruik van de mogelijk.-
heid om op het Zandvoortse circuit
rondjes te rijden - niet gehinderd door
maximum snelheden, verkeerslichten
of tegenliggers - waarbij de tij d waar-
neming hun snelste gemiddelde ronde
noteert waarvoor ze een certificaat en
de „Ster van Zandvoort-speld" krrj-
gen. Dit jaar zijn er een kleine 800
„sterrijders" op het Zandvoortse cir-
cuit geweest, die daarmee het Zand-
voortse circuit een actieve recreatie-
functie toekennen.

Zijspanwereldtop
In de zijspanklasse komen in het

Barclay-weekend praktisch alle grote
toppers aan de start. Zoals het twee-
voudig wereldkampioensduq
Streuer/Schnieders, de Engelse com-
bi's Webster/Hewitt en Jones/Ayres
en zeer waarschijnlijk de Franse com-
binatie van Alain Michel en Jean-
Marc Fresc. Het beloven zondag twee
spannende zijspanmanches te wor-
den, want het is het Asserse duo er
natuurlijk alles aan gelegen revanche
te halen voor Assen, waar zij onfor-
tuinlijk halverwege de race moesten
afhaken wegens machinepech. Met de
spannende beelden van Silverstone
nog in het geheugen kan gerekend

worden op óók een revanche wat déze
wedstrijd betreft en wel van Webster-
/Hewitt ten opzichte van Streuer/-
Schnieders.

Stand
Bij de 80 cc'ers heeft Hans Spaan 12

punten voor op Henk van Kessel. Met
nog twee wedstrijden te rijden, die ove-
rigens alle twee dit weekend op Zand-
voort worden verreden (elke manche
telt als een aparte wedstrijd!), is alles
dus nog mogelijk. In de 250 cc-klasse
liggen de kaarten al meer op tafel.
Cees Doorakkers heeft door zijn 16
punten voorsprong op Gerard van de
Wal een reëel uitzicht op het Neder-
lands kampioenschap, doch ook hier is
alles nog mogelijk.

Henk van de Mark kan in de 500 cc-
klasse nog grote tegenstand verwach-
ten van Mile Pajic, die momenteel in
goede vorm is. Het puntenverschil is
slechts 7 en slechts 3 punten lager
staat Rob Punt op een 3e plaats.

De zijspantussenstand toont de
combinatie van Theo van Kempen/-
Geral de Haas op een eerste plaats met
maar liefst 18 punten voorsprong op
Streuer/Schnieders. Tien punten
daaronder staat de combinatie van
Petrwalsky/Van Lith. Ook deze klasse
kent dus voor het begin van de wed-
strijd nog geen Nederlands kampioen.

De Barclay Racing Day, die vorig
jaar maar liefst 40.000 (gratis) toe-
schouwers kende, zal ook dit jaar weer
voor een grandioze finale van het Ne-
derlands wegracekampioenschap zor-
gen.

Spektakel verwacht bij
catamaran zeil-remrace

ZANDVOORT - De grootste en
langste catamaran-zeilwedstrijd,
georganiseerd door de Water-
sportverenjging Zandvoort, be-
looft een geweldig spektakel te
worden. De organisatie verwacht
ruim honderd boten aan de start
voor deze Remrace. De Remrace
houdt in, een start m Zandvoort
dan richting Noord wij k waarna
koers gezet wordt naar het Remei-
land. Dit eiland wordt gerond om
dan via Noordwijk de terugreis
naar Zandvoort te aanvaarden.

Het zeilevenement wordt gehouden
aanstaande zaterdag 16 augustus en
wil het weer met meewerken dan
wordt de start naar zondag verscho-
ven. De verwachtingen zijn echter dat
zaterdag de zeil-krachtmetmg kan
plaatsvinden. De startprocedure is.
dat alle deelnemers gezamenlijk zullen
starten. Deze start is bij de locatie van
de Watersportvereniging Zandvoort

in zuid. Na de briefing om 09.15 uur zal
het startschot vallen om 10.15 uur
waarna het gevecht om de overwin-
nmg zal losbreken.

De organiserende vereniging de Wa-
tersportverenigmg Zandvoort werkt
voor dit evenement samen met de zeil-
verenigmg Noordwijk. Verder wordt
medewerking verleend, en die is zeker
nodig voor een zeilwedstrijd van der-
gelijke omvang, door de Watersport-
vereniging Katwijk, de Reddingsbri-
gades uit Zandvoort en Noordwijk, de
Sportvissers Noordwrjk-Katwrjk, de
politie Zandvoort en Noordwijk en ook
de KNZHRM-boten uit Zandvoort,
Noordwijk en Katwijk zullen present
zijn.

Reeds nu staat de inschrijving open
doch op de wedstrijddag kan tussen
08.00 uur en 09.30 uur alsnog worden
ingeschreven. Contactadressen zijn: J.
Deutekom 02507-14163 of het clubhuis
van de Watersportvereniging 02507-
15251.

Toyota Cup '86
ZANDVOORT - De lijn die Toyota

importeur Louwman & Parqui met de
Corolla merkenraces op Zandvoort in
1983 inzette heeft met ingang van dit
jaar voor de komende drie seizoenen
een vervolg gekregen. Tijdens de Paas-
races debuteerde de Starlet klasse, een
veld van maar liefst veertig gelrjk-
waardige automobielen. Logisch ook.
zo'n vol veld, want de kosten zijn be-
taalbaar en er kan zeker gesproken
worden van close racen. Verder zorgt
een aantrekkelijk start- en prrjzen-
schema voor een belangrijke financie-
le ondersteuning.

Tevens geeft TROS Sport Televisie
in zes programma's een verslag van
negen races die dit jaar meetellen voor
het Nederlands kampioenschap.

Voor de rijders in deze Toyota Cup
met weinig of geen wedstnjdervaring
is een aparte klasse gecreëerd. Per
wedstrijd wordt in deze B-klasse de
Rookie of the Race (beste beginneling)
bekendgemaakt. Over de gehele serie
wedstrijden komt op die manier de
Rookie of the Year naar voren.

Tussenstand (na 6 wedstrij-
den)
1. John Vos 72,5 pnt. (l overwinning)
2. Evert Bolderhey 60,5 pnt. (l over-

winning)

3. Fred Krab 55,5 pnt. (2 overwinnin-
gen)
4. Jaap van der Ende 49 pnt. (2 over-

wmmngen)
5. Fred Frankenhout 34 pnt.
6. Theo van de Berg 28 pnt.
7. Jan Scholten 19 pnt.
8. Hans Ernst 16 pnt.
9. Hans Deen 13,5 pnt.

10. Nick van 't Hoff 11,5 pnt.
11. Raymond Coronel 10 pnt.
12. Frans Verschuur 8,5 pnt.
13. Charles v. Lookeren C. 7 pnt.
14. Enk Post 5 pnt.
15. Evan Kersbergen 4 pnt.
16. Ronald van der Zande 3 pnt.

Henk Breederland 3 pnt.
Rob Nobels 3 pnt.

19. Max Snoeck 2 pnt.

Puntentelling: 20-15-12-10-8-6-4-3-
2-1, per race. Halve punten per heat,
indien twee heats op een racedag.

Programma van Raceweekeinde
11.00 uur Voorprogramma.
12.30 uur Toyota Starlet - nationale toerwagen klasse.
T.V. opname TROS.
13.05 uur 750 cc viertakt Standaard klasse motoren.
13.25 uur Pre-fmale 250 cc Grand Prix Superkarts.
13.50 uur Kampioensmotorrace 125 cc.
14.10 uur Ie manche Zij span motorrace internationaal.
14.45 uur Yamaha RD 350 LC klasse met Int. deelname.
15.00 uur Kampioensmotorrace 500 cc.
15.25 uur Kampioensmotorrace 250 cc.
15.45 uur Motorrace 1000 cc viertakt F l klasse.
16.15 uur Finale Grand Prix Superkarts.
16.30 uur Sports 2000 lange afstandsautorace met pitstop en rijderswissel.
17.45 uur 2e manche Zijspanmotorrace internationaal.
Zaterdag 16 augustus zijn er trainingen en diverse series. De entree op deze
dag is ook gratis.

Autosport tijdens weekend
ZANDVOORT - Tijdens Barclay

Racing Day, zondag 17 augustus op
het circuit in Zandvoort, staan naast
de diverse motorfietsklassen ook twee
autoraces op het programma. Een
ronde voor het Nederlandse kampi-
oenschap om de Toyota Cup en een 35
ronden race met Sports 2000 racewa-
gens voor het Nederlands, Benelux en
Europees kampioenschap. De diverse
wedstrijden beginnen zondagmiddag
om half een, terwijl om zes uur de
laatste finishvlag valt voor de win-
naar in de internationale zijspanrace.

De races om de Toyota Cup zijn dit
jaar wel bijzonder spectaculair. Maar
liefst veertig Starlets duelleren iedere
race weer op het scherpst van de snede
en met nog drie races te gaan staat de
nationaal kampioen beslist nog niet
vast. De strenge vinger van de wed-
strijdleider varPde Nederlandse Auto-
rensport Vereniging, Jelle Hingst,
gaat vaak omhoog om de heren te wrj-
zen op hun rijstijl welke soms tegen
het wel of niet toelaatbare aan zit.
Voor de toeschouwers levert dat iedere
wedstrijd weer een boeiend schouw-
spel op. John Vos staat bovenaan in
het kampioenschap terwijl Evert Bol-
derhey op een tweede plaats volgt. Bei-
de rijders wisten tot nu toe een over-
winning te boeken. Fred Krab en Jaap
van der Ende volgen met ieder twee
zeges op een derde en vierde plaats.

Ook bij de Sports 2000 race wordt
veel actie verwacht. De ingrediënten
zijn dan ook volop aanwezig. Een wed-
strijd over 35 ronden met een rijders-

wisseling en benzinestop. De sports
2000 racewagen is een lage tweezitter
die van boven open is, terwijl de strak
gelijnde polyester carrosserie de mo-
nocoque omsluit. Motorisch is deze
wagen voorzien van een 2000cc Ford
krachtbron. De sports 2000 rijdt zowel
op slicks als op profielbanden. En dan
het startveld. Op het moment dat we
dit schrijven hebben zich vierentwin-
tig equipes aangemeld. Wie daarvan
de winnaar zal worden is uiterst moei-
lijk te voorspellen, immers in de onge-
veer een uur durende race zal veel ge-
beuren. Een kanshebber kan zo maar
een kansloze worden. Wel willen we
enkele namen uit het deelnemersveld
noemen. Cor Euser vormt een equipe
met Nederlands kampioen Charles
Zwolsman. Rob Leeuwnburg komt
ook weer eens terug op de Zandvoortse
piste en zal tijdens de race het stuur
overnemen van Huib Onderstal. Peter
Brouwer vormt met de Brit Peter
White een duo en de Barclay coureur
zal de winst van verleden jaar weer
willen continueren. Good old Huub
Vermeulen, vele malen Nederlands
kampioen, komt met broer én circuit-
directeur Jim Vermeulen aan de start.
Fred Krab komt zondag 17 augustus
twee maal op de baan in zowel de Toy-
ota Cup als de Sports 2000.

Een bijzonder equipe vormt Jaap
van Bokhoven. De Formule Ford 1600
coureur start met Gerald van Uitert,
welke laatste 's morgens nog uitkomt
in de 1600 race op het Belgische circuit
van Zolder.

Arthur van Dedem
heerst op Zandvoort

ZANDVOORT - Regerend Nederlands kampioen Arthur van Dedem liet er
afgelopen weekeinde op het circuit van Zandvoort geen twijfel over bestaan wie
zich de sterkste mag noemen bij de Supertoenvagens. Van Dedem schreef de
voorlaatste race van het kampioenschap op zijn naam en mocht zich daarna
opnieuw Nederlands kampioen noemen. De BMW-coureur kreeg de zege echter
niet cadeau. Na een rondenlang duel met kampioenschapsrivaal Hans van der
Beek ging de ervaren Van Dedem met slechts enkele meters voorsprong over de
finish.

Daarmee werd een seizoen vol succes-
sen voor de BMW-coureur afgesloten.
Aan het begin van het seizoen zag het
ernaaruit dat de door Hans van der
Beek ontwikkelde Mazda 929 met rota-
tiemotor forse tegenstand zou gaan le-
veren. Ofschoon van tegenstand pas
de laatste races sprake is, heeft de
BMW 3251 van Arthur van Dedem
zich steeds heer en meester op het cir-
cuit getoond. Ook. dit afgelopen week-
einde toonde de BMW 325i zich opper-
tiachtig, ofschoon Van der Beek de
snelste tijd in de training realiseerde.
De Mazda-coureur was na de start als
snelste weg, met Arthur van Dedem in
^n kielzog. Van Dedem had slechts
'Wee ronden nodig om orde op zaken te
stellen. Door een fraaie uitremactie
voor de Tarzanbocht, die vaak als

scherprechter fungeert, koos Van De-
den de buitenwaartse Ujn. Bij het uit-
komen van de bocht reden de twee
opponenten vlak naast elkaar. Dat
bleef zo tot aan de volgende bocht,
waarmee Arthur van Dedem zich de
beste uitgangspositie verschafte. De
regerend Nederlandse kampioen deed
er vervolgens nog een schepje bovenop
en reed de fraai klinkende rotatie-
Mazda op enkele meters. De laatste
ronde bracht nog enige opschudding,
toen een achterblijver plotseling de
weg versperde voor het aanstormende
tweetal. Even zag het ernaaruit dat de
Mazda kon profiteren, maar de BMW
3251 was en bleef voor. Onder luid ge-
juich van het enthousiaste publiek
haalde Arthur van Dedem de volle
winst en het kampioenschap binnen.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-1 23 27
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTI KELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos r
Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

HUIS TE KOOP
GEVRAAGD

TOT
ƒ 100.000,-

TEL. 023-329448

TL DE VRIJE LEERGANGEN

AMSTERDAM-DIEMEN

Óók vage studieplannen
gemaakt in de vakantie?
Dan hebt u nu de kans om ze verder in te vullen en uit te voeren Hoe' Dat kunt u horen op
onze voorlichtingsavond over deeltijdstudies op donderdag 21 augustus. 20.00 uur.
Plaats gebouw De Vrije Leergangen. Wildenborch 6. Amsterdam-Diemen (metro richting
Gaasperplas, halte Verrijn Stuartweg. bus' halte Egeldonk)

Vakken:

• Nederlands MO-A/B
• Engels MO-A/B
• Frans MO-A
• Duits MO-A

• Geschiedenis MO-I/II

Speciale beroepsopleidingen voor:

Theologie MO-A/B
Pedagogiek MO-A
Wiskunde MO-A/B
Economische
Wetenschappen (2e gr.)
Staathuishoudkunde
de gr.)

• Wiskunde/Techniek
• Wiskunde/Informatica
• Duits voor handel en

economie

• Frans voor handel en
economie

• Diverse varianten
van Pedagogiek

• Pastorale Theologie
Colleges m kleine groepen, opeen of twee avonden per week Voor Engels en Frans MO-A
kunt u ook overdag colleges volgen (één dag per week)

Tentamens -bij eigen docenten Persoonlijke begeleiding Gespreide betaling van
cursusgeld mogelijk.

Toelatingseisen: diploma havo, vwo of mbo. Maar wie 21 jaar en ouder is en niet over
zo'n diploma beschikt, kan ook via een speciale regeling worden toegelaten.

Geen gelegenheid om op 21 augustus
langs te komen? Bel dan ons info-
nummer 020-5601234 (ook's avonds
en m het weekend) Of stuur de bon op
naar. VL-MO. Antwoordnummer 1125,
1110 AG Diemen Frankering is niet
nodig

Ik wil graag meer informatie over het vak

Naam

Straat

Postcode

Plaats.

donderdag 21 aug. 1986
aanMang 23POuur

kaarten a f.lO,-
VOORVERKOOP:

9A
2ANVVOORT TEL.02507-1S65S
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MACARONI
droogkokendeelleboogjes v°

BAAL 500 GRAM L
geen J75" maar

TOSELLI !:V:;AÏ>
SPAGHETTI ^~JMi
lang, dun en lekker

GROOT PAK SOOgr.

GOUDA'S GLORIE
ZIGEUNERSAUS
pikant gekruid, 750 ml

V^p;';h^%rj,vi'H BELLA
Ll-V^'L' LJ -èzf/L"^ ITALIA

ITALIAANSE EIERDEEGWAREN
WAARMEE U HET HELE GEZIN TRAKTEERT

LASAGNE VERDI
met eieren en spinazie
PAK 500 G R AM

RAVIOLI deegkussentjes
met vlees in tomatensaus
BLIK 400 GRAM

GEEN

MAAR '''" .
--^ ' - r 3 i->*

a.mn.itm
CURRV L=--

CEWURZ

HOLLANDSE
AUGURKEN

nieuwe oogst dus lekker
knapperig en zoetzuur

GROTE 3/4 LITERPOT
geen 3tf$ maar

HEINZ kant en klare
MAALTIJDSAUZEN
o.a. * curry/gewürz

* sateh/gewürz
* tomaat/gewürz

In handige KNIJPFLES
geen £43'maar

/.ET OP HET
PRIJSVERSCHIL

NUTROMAromig

koffiemelk
pak 0.5 LITER

geenjLBS nu

ITALIAANSE RODE
Lambruscowijn
licht mousserend, gekoeld gedronken
sprankelend op de tong

JWS"^
MAAR

ABEILLE
DOP-
ERWTEN
zeer fijn
LITERBLIK

129

TAGLIATELLE VERDI
eierdeeg met spinazie
PAK 500 G RAM

SPAGHETTI extra lang of ojHS" - • ~ •'
SPAGHETTINI extra dun of -^^ L ' < _ , . :
MACAROIMIschelpjesof PAK ' ' V '
MACARONI wieltjes 500 gram -i'J.'- V.'

Bereid van harde tarwe dus extra lekker!

Kwaliteit
k 68 gram

koopt u dat nog

zo-n priisie!

EXTRA

PEDAAL-
EMMER-
ZAKKEN
met verstevigde
bodem

20 stuks

GEEN

69
MAAR

Mackintosh's
LION REPEN
gevulde wafelrepen met
heerlijke melkchocolade

STUKS
geenj^tf

WEEK:

UNOXSMAC
ook lekker in dunne plakken

geen u ; _ c 1 ; . ' * ;

VRIESVERS (dus verser bestaat niet!)
RIJK OPGEMAAKTE

VRUCHTEN-

HONIG MIXEN
voor macaroni/spaghetti

voor macaroni-saus
voor spaghetti-saus

HOLIDAY
HELE GEPELDE
TOMATEN
intomatensap
blik 400 GRAM

TAART Bij de banketbakker
betaalt u voor dezelfde
kwaliteit 6 gulden

GROTE ZOETE

HONING
MELOEN

i GEMARINEERDE

i haasf ilet
i lapjes

VAN

VOOR

•JijSwj
&£#•% ."•.;
Ktl-Lll/'ï

500
GRAM

HOOFDDORP
Marktlaan 55

NIEUW VENNEP
Hoofdweg 1185

8975- 13 augustus 1986

ZWANENBURG
Dennenlaan 19

ZANDVOORT
Burg. Engelbertsstraat 21

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en

geld op uw
krantenarchief?

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een

abonnement of nadere
informatie i

Tel. 020-562.2485
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ZAND VOORT - Tijdens een on-
derzoek van de Zandvoortse
brandweer op de diverse kampeer-
terreinen en campings is gebleken
dat veel kampeerders of caravan-
bezitters op een tijdbom leven. Te-
genwoordig is het namelijk 'in' om
te koken op, of verwarming in je
caravan te installeren waarvoor
als brandstof LPG wordt ge-
bruikt. "Een levensgevaarlijke
constructie, want een kleine ont-
snapping van deze brandstof kan
een geweldige ontploffing veroor-
zaken", zegt waarnemend brand-
weercommandant Assië, die be-
kent dat de door zijn medewerkers
gestarte controle op buta/pro-
paangastoestellen meer aan het
licht heeft gebracht dan ooit werd
vermoed.

Het onderzoek van de Zandvoortse
brandweer geschiedt in het kader van
een landelijke actie om campings te
controleren op de brandveiligheid. In
Zandvoort verblijven iedere zomer en-
kele duizenden mensen dagelijks op de
diverse campings waar veel stacara-
vans intensief worden gebruikt.

"Op Sandevoerde zijn een dikke vier-
honderd staanplaatsen, De Zeereep
telt er driehonderd evenals De Duin-
rand (Pompe). Dan hebben wij nog de
kleine camping in de Pufstraat (een
zijstraatje van de verlengde Halte-
straat) en dan nog op de Camping Het
Helmgat de caravans die daar op
Zandvoorts grondgebied staan. Wij
zijn er praktisch de hele zomer, tussen
het gewone werk door, druk bezig mee-
geweest, maar het heeft wel resultaten
opgeleverd", vertelt brandweerman
Jan Termaat die, tezamen met zijn
collega's, kan terugzien op een inten-
sieve controle van alle in gebruik zijn-
de apparatuur.

Levensgevaarlijk
Volgens de Zandvoortse brandweer-

mensen behoort bijvoorbeeld een gas-
slang die bij een butaanfles wordt ge-
bruikt iedere twee jaar vernieuwd te
worden. Dit wordt echter vergeten.
"Het is geen moedwil van de mensen,
maar ze zijn ondertussen zo vertrouwd
geworden met die apparaten omdat ze
veelal jarenlang op de camping ver-
blijven dat het vergeten wordt. Ook
mankeert er nog al wat aan aan de
klemmen, afsluiters en drukregelaars.
Over het algemeen worden wij zeer po-
sitief ontvangen en is men blij dat wij
hen op de tekortkomingen wijzen.
Door ons wordt ook een nacontrole
uitgevoerd om te zien of de door ons
voorgeschreven verbeteringen ook
zijn aangebracht. De tweede keer is
het meestal wel in orde", vertelt Assië.

Echt levensgevaarlijk blijkt het ge-
bruik van een LPG-tank te zijn, en
deze worden nog al eens wat keren
aangetroffen. Termaat hierover: "Kijk
een butafles kost al gauw drie tientjes,
wanneer je buurman dan op een goede
dag komt aandragen met een lege
LPG-tank die hij op een autosloperij
op de kop heeft getikt en op LPG over-
schakelt wat veel en veel voordeliger
is, dan ga je dat ook doen, zonder in de
gaten te hebben dat je jezelf als het
ware op een tijdbom plaatst".

Uit onderzoek van de brandweer blijkt

Velen leven met een
tijdbom onder de caravan

• Keurig achter platen liggen onder de caravan de LPG-tanks, hier ook nog in gezelschap van twee butagasf lessen die
evenmin aan de eisen voldoen.

LPG of wel "Liquified Petroleum
Gas" is vloeibaar gemaakt gas. Het
wordt ook wel autogas genoemd. Dit
gas moet onder druk bewaard'en ver-
voerd worden. De eisen voor de ge-
bruikte tanks zijn gebaseerd op de
hoogste druk die kan ontstaan bij de
hoogst voorkomende temperatuur.
Voor kleine tanks wordt rekening ge-
houden met een temperatuur van 70o
C, ze worden beproefd op een speciale
druk. Zij zijn dan ook bijzonder sterk,
maar... dat geldt natuurlijk niet als je
ze tweedehands of bij een autosloop
weghaald. Wanneer dit gas ontsnapt
bijvoorbeeld door lekkage van leidin-
gen of apparatuur dan blijft het in de
lucht hangen. Het vermengt zich en
een heel klein vonkje, bijvoorbeeld een
sigaret, een lucifer, maar ook een
vonkje van een schakelaar of lamp
doet het mengsel ontploffen. Het kan
zelfs tot ontploffing gebracht worden
door een zaklantaarn of een transis-
torradio of door statisch geladen kle-
ding. Weet je wel een blouse of over-
hemd dat 'knettert', legt commandant
Assië uit. Vandaar dat de Zandvoortse
brandweermensen die met een groot

ADVERTENTIE

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool**
KEESOMSTRAAT 15

_ TEL. 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Ónze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.
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DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 cf 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

FLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

KERKDIENSTEN
Weekend: 17 - 18 augustus
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds J.A. van Leeuwen
Crèche aanwezig.

aantal LPG-tanks onder of in cara-
vans worden geconfronteerd spreken
van 'een levensgevaarlijke situatie'.

Veel medewerking
Overigens hebben de brandweerlie-

den veel medewerking ondervonden
op de diverse campings. Het bericht
dat werd gecontroleerd heeft er al voor
gezorgd dat veel maatregelen door de
kampeerders zelf werden genomen.
Ook de campinghouders worden inge-
licht, want de LPG-tanks moeten bij
hem worden ingeleverd. "Het is een
campinghouder overkomen dat hij
een LPG-tank in de vuilcontainer
vond, zelfs dat is natuurlijk levensge-
vaarlijk. Wij vertellen de mensen dan
ook altijd dat de LPG-tank bij de be-
heerder moet worden ingeleverd, an-
ders krijg je nog ongelukken," zegt As-
sië. Ook zijn er kampeerders die duide-
lijk opgelucht zijn dat er gecontroleerd

wordt, dat zijn meest oudere mensen
die er zelf ook niet gerust op zijn.

Deze controle op de campings is nog
niet voltooid. Bij Sandevoerde heeft
men veel dagen nodig gehad omdat de
controle wordt uitgevoerd wanneer de
bewoners aanwezig zijn. "Meestal zijn
de tanks of glasflessen goed verstopt
achter kastjes onder de caravan. Dat
gebeurt dan omdat men het een lelijk
gezicht vindt zo'n fles buiten de deur.
Je hebt dus de hulp van de bewoners
nodig wil je goed controleren. In ieder
geval is het wel zo dat wij nog voor het
einde van het seizoen bij iedereen die
op een Zandvoortse camping verblijft
zijn geweest en dat betekent toch ook
dat wij wat betreft de brandveiligheid
van de campings gerust kunnen zijn,
want natuurlijk worden ook de andere
voorzieningen zoals brandslangen en
blusapparaten door ons aan een on-
derzoek onderworpen", verklaart de
waarnemend brandweercomman-
dant.

Zandvoorters betrokken bij zoekactie
ZANDVOORT - Zowel de leden van

de Vrijwillige Brandweer als het
Korps Reservepolitie en Gemeentepo-
litie en leden van het Rode Kruis uit
Zandvoort hebben afgelopen zaterdag
deelgenomen aan de grote zoekactie
naar een verdwenen meisje die werd
gehouden in de Kennemerduinen.

Vorige week dinsdag verdween in
het Kennemerduingebied de 7-jarige
Cheryl Morriën uit IJmuiden. Na een
opsporingsbericht via de televisie
kwamen er veel tips binnen, zo ook ëën
van een bezoekster van de recreatievij-
ver 't Wed in de Kennemerduinen, die

meende het kind woensdag in
duingedeelte te hebben gezien.

dit

Volgens waarnemend brandweer-
commandant Assié uit Zandvoort, was
deze zoekactie uitstekend gecoördi-
neerd, doch helaas tevergeefs. "Het
lijkt niet mogelijk dat het meisje nog
in dit duingebied aanwezig zou zijn,
het werk werd zeer grondig uitge-
voerd. Een zeer lugubere vondst werd
wel gedaan, de stoffelijke resten van
een man, die hoogstwaarschijnlijk
zelfmoord heeft gepleegd, werden aan-
getroffen", vertelt hij maandagmor-
gen.

had Ludiek schouwspel
"uea®" taak vermaakt duizenden
ZANDVOORT - Zaterdagavond

werd door de Motor en Auto Club
Zandvoort voor de negende keer
de zomerse solex-race gehouden.
Een bont spektakel met allerlei in-
genieus ontworpen twee-, drie- en
meerwielige vehikels, die alle hun
oorsprong in een ver verleden, in
de bekende fiets met hulpmotor
vinden.

Voor de naar schatting acht- a tien-
duizend toeschouwers vormde het
voorbijsnorren van onder andere de
kerstman met zijn rendier, een groen-
teman, een kruiwagen en een kinder-
wieg een vrolijk schouwspel. Bij de be-
oordeling voor de techniek sleepten de
gebroeders Van Enkhuizen uit Zaan-
dam met hun „racemotoren met zij-
span" de eerste en tweede plaats in de
wacht. De eerste prijs voor de show
ging naar M. Prang uit Zandvoort, die
een zwarte hengst bereed.

Zaterdagmiddag al stonden de voer-
tuigen te pronk op het Raadhuisplein.
Een bonte verzameling van de aller-
gekste voertuigen. De kerstman, ach-
ter wiens baard Leo Kemmer uit Die-
men schuilging, had een compleet
rendier met arreslee gebouwd. „Het is
het virus," antwoordt hij op de vraag
wat hem er elk jaar toe drijft om weer
een nieuw bouwsel te verzinnen en
mee te rijden in deze knotsgekke race.
Ondanks de zomerse temperaturen
stond er ook een sneeuwberg op het
plein, doorboord door twee paar skies.
Ook deze witte massa bleek gemotori-
seerd te zijn.

Ploor Kerkman had zijn witte SRV-
klomp op het plein geparkeerd, terwijl
zijn mecanicien alvast met een kist
gereedschap een plekje langs het par-
cours zocht. Een groenteman met zijn
aanhangwagen met echte Hollandse
bloemkolen, wortelen en paprika's,
was met negen collega-racers per
vrachtwagen uit Brabant overgeko-
men voor een gezellig dagje Zandvoort,
inclusief een race. De solexen heeft de
groep merendeels bij boeren vandaan.
De Solex Turbo Twin, een vernuftig

gebouwd tractor-achtig vierwielertje,
aangedreven door twee motoren, ei-
gendom van een van de Brabanders,
weigerde tot' halverwege de wedstrijd
te starten, maar haalde wel een tech-
niekprijs binnen. Ook hun spookrijd-
ster kampte met pech en verdween
halverwege de wedstrijd van de baan.
De Zandvoortse politie was zeer sterk
vertegenwoordigd met een politie-
brommertje, compleet niet bijpassende
spatschermen en knipperlichten.

De jury, bestaande uit radio- en tele-
visieverslaggever Frans Henrichs, me-
vrouw Henrichs, speaker Toon Lach-
terop, Peter Versteege en Jan van Rie-
sen, had een zware dobber aan de be-
oordeling van de vehikels. Op initia-
tief van Frans Henrichs, die al eerder
bij deze races aanwezig was geweest,
had Gerrit Wielart, de bevlogen orga-
nisatieleider, drie soorten prijzen be-
schikbaar gesteld. Voor de „winnaar"
van de race zelf, voor de techniek en de
show.

De gebroeders Rob en Piet van Enk-
huizen uit Zaandam wonnen met hun
vier-solex-cilinder motor met zijspan
de eerste prijs voor de techniek, van-
wege hun perfectie in dit onderdeel.
Een van de overige deelnemende
broers werd tweede, eveneens met mo-
tor met zijspan, terwijl de vierde Van
Enkhuizen alleen al door deelname
een weddenschap won en daarmee een
kratje pils. Verder viel hij met zijn
schoorsteenvegersfiets niet in de prij-
zen, hooguit in de premies.

Derde bij de beoordeling van de
techniek werd Th. Bakker uit Bever-
wijk met zijn mini-solex, vierde B. Ver-
hoeven uit Drunen met zijn tractor.
Op de vijfde plaats eindigde L. C. Kem-
mer uit Diemen, met zijn rendier.

Bij de beoordeling van het showele-
ment werd behalve op vindingrijkheid
ook gelet op de „arbeidsornstandighe-
den". Is de bouwer een doe-het-zelver
of een ervaren technicus, heeft hij er
alleen aan gewerkt of heeft hij hulp
gehad, waren de vragen die hierbij aan
de orde kwamen. Daardoor kon de uit-
slag enigszins verrassend zijn voor het
publiek.

De eerste prijs voor dit onderdeel
ging naar M. Prang uit Zandvoort met
zijn zwarte paard, waarvan het
„hoofd" geleend was van manege Rüc-
kert. De tweede prijs was voor de
„Schelpendame", mevrouw W. de Vos
uit Bloemendaal. Derde werden de
Zandvoortse „dierenliefhebbers" J.
Been en B. Zonneveld; vierde, Schave-
maker en Lubbers uit Velsen-Noord
met hun skiberg; vijfde, de „bajesklan-
ten" Sarissa Versteege uit Zandvoort
en Karin Reeuwijk uit Haarlem.

De prijs voor de race zou tot het
laatst toe onbekend blijven. Tot het
moment, dat de wekker af zcu gaan en
de eerstvolgende de streep zou passe-

Ondertussen bleven de deelnemers
rondjes draaien, af en toe zoekend
naar een gaatje om een breed bouw-
werk, zoals bij voorbeeld een tweeper-
soons strandstoel, te kunnen passeren.
Anderen legden op den duur fietsend
en duwend, vanwege motorpech, het
parcours af. Tijdens de race werden de
premies verdeeld, speaker Lachterop
had er zijn handen vol aan, tijd voor
een wedstrijdverslag had hij nauwe-
lijks. De worsten, cadeaubonnen,
shampoos, taarten en bossen bloemen
vlogen weg „om de deelnemer na af- •
loop te troosten", flessen wijn „om het
verdriet weg te drinken" en zakdoeken
„om uit te huilen". De deelnemende
politieagent won, naast een fles bad-
schuim, nog vier paardrijlessen „om
'nu eens echt te leren rijden". Op dat
moment begaf zijn „politiemotor" het.

Uiteindelijk toen de wekker ging,
konden Frans Henrichs en zijn vrouw,
die direct tot Solex-race Miss werd uit-
geroepen, de winnaars bekend maken
en de bekers overhandigen.

De eerste prijs van de race ging naar
kruiwagen-chauffeur Dik de Waard,
uit Zandvoort; tweede werd alweer een
Van Enkhuizen, Rob, uit Zaandam,
zoals bekend met motor met zijspan,
en derde H. Kuerten uit Amsterdam.

J.K.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: drs. L.Thijs, Ouder-
kerk a/d Amstel
Kindernevendienst en crèche.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
10 augustus: mevrouw ds C.M.Vos -
Wiegand, Vlaardingen.

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met orgel
en samenzang
KERK v.d.NAZARENER, Zijl weg 218,
Haarlem
Zondag: 10.30 uur: Morgendienst, ds.
J.Overduin

19.00 uur: Avonddienst, ds. J.Over-
duin
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
Geen dienst gedurende de zomer-
maanden.

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE STAND

Periode 4 - 1 1 augustus

Geboren; Niek Robert, zoon van Ver-
hoef Johan S. en Wartenbergh Louise
C.
Rutger Jurriën, zoon van Groot René
J.H. en De Koning Johanna Suzanna
Tamara dochter van Loos Peter en
Van der Werff Ingrid
Ondertrouwd
Kroese Jan en Greve Catharina Elisa-
beth
Huisman Richard en Smit Jessica
Gehuwd:
Koper Ronald en Boers Cornelia Ak-
kelina Klazina
Van der Pol, Theo Hans en Gerver
Marion
Schaap Ronald en Van Bergen Adria-
na Nelly
De Groot Frederik Willem en Van der
Zeijs Johanna M.E.M.
Overleden:
Ale, Albertus Arnoldus Franciscus
Maria oud 89 jaar
Van Loon geb. Groenewoud, Johanna
Elisabeth oud 90 jaar
Schallies geb. Lanzaat, Aleida oud 59
jaar
Van Poelwijck, Hendrik oud 73 jaar.

ZAKELIJK BEKEKEN
Marcel Schoorl's Bloemenboetiek

ZANDVOORT - Sinds kort heeft
Zandvoort er een nieuwe bloemenboe-
tiek bij. Toen enige weken geleden in
de Haltestraat het winkelpandje op
nummer 14 vrij kwam, grepen Marcel
Schoorl en Martin Louwen hun kans
en vestigden er na een kleine verbou-
wing Marcel Schoorl's Bloemenboe-
tiek. Marcel runt het winkeltje, zij het
op een andere basis dan de bloemen-
winkel die hij de afgelopen zes jaar aan
de Vondellaan had. Hij richt zich nu
vooral op de verkoop van bloemen,
planten en alles wat daarmee te ma-
ken heeft, als geschenkartikel. Dit valt
dan ook onmiddellijk op bij het betre-
den van de boetiek. Links en rechts
boeketten in allerlei kleuren; droog-
stukjes, om neer te zetten of op te han-
gen; moderne, ronde plantebakjes,
door Marcel zelf opgemaakt met wat
aarde, fijn grind en vaste plantjes.
Daarnaast verkoopt hij ook modern en

stijlvol keramiek, overwegend in de
kleuren zwart, grijs en wit.

Natuurlijk kan men er ook voor een
eenvoudige bos bloemen of plant te-
recht. Aan de geschenkverpakking
wordt speciale aandacht besteed.
Daarbij kan gebruik gemaakt worden
van ballonnetjes, strikjes en linten.

Voor bijna elke gelegenheid zijn er leu-
ke wenskaarten bij te krijgen. Marcel
Schoorl: „In eerste instantie willen we
een artikel verkopen, dat natuurlijk
kwalitatief goed is, maar er vooral ook
leuk uitziet. Leuk om te geven, en leuk
om te krijgen.

Telefonisch kunnen ook bestellin-
gen gedaan worden. In Zandvoort
wordt gratis bezorgd. Marcel Schoorl's
Bloemenboetiek is telefonisch te berei-
ken onder nummer 15473.

FOTO: BERLOTT

De coureurs van de jaarlijkse solex-race hebben af en toe moeite hun vehikel
op de weg te houden.

Foto: Berlott.

'Sterke arm'
ZANDVOORT - Op maandag-

middag 11 augustus 1986 vond op
het Zandvoortse raadhuis wel een
bijzondere huwelijksplechtigheid
plaats. Toen werden Ronald
Schaap en Adri van Bergen in de
echt verbonden.

Op zich geen nieuws, of het zou
moeten zijn dat Ronald deel uit-
maakt van het Zandvoortse politie-
korps, terwijl Adri in Heemstede
hetzelfde werk doet.

Van ingewijden waren er de veel-
betekenende glimlachjes toen Adri
aan Ronald's sterke arm de trappen
van het raadhuis afdaalde. Want
die sterke arm van de politie heeft

dit tweetal bij elkaar gebracht. Zij
leerden elkaar kennen op de Politie
Opleidingsschool in Amsterdam tij-
dens de sportlessen. Ron nam Adri
wat al te krachtig in zijn sterke ar-
men bij de judoles en het gevolg was
dat er een dokter aan te pas moest
komen. Ron toog boetvaardig met
een bos bloemen naar het ziekbed
en de rest laat zich raden.

Overigens wordt uit dit Politie
Opleidings Instituut gemeld dat
men blij is dat Ronald Schaap uit
Zandvoort is afgestudeerd. Een di-
rect gevolg is dat het aantal ziek-
meldingen na kleine ongelukjes tij-
dens de sportlessen behoorlijk is te-
ruggelopen

TOZ start
repetitieavond

ZANDVOORT - Vanaf maandag 18
augustus start het Toonkunst Orato-
riumkoor met de wekelijkse repetitie-
avond die gehouden wordt in De
Krocht. Deze avonden staan onder lei-
ding van de dirigent Frans Bleeke-
molen.

Na de succesvolle concertavond van
15 mei waarbij werken van Haydn en
Vivaldi ten gehore werden gebracht,
wordt momenteel in studie genomen
The Messiah van G.F.Handel. De re-
petitieavonden beginnen om 20.00 uur
en nieuwe leden kunnen zich opgeven.
Enige kennis van muzieklezen is wei-
kom, doch zeker niet verplicht. Gedu-
rende een maand wordt men dan in de
gelegenheid gesteld de repetities vrij-
blijvend bij te wonen.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166

Man overleden
na hartaanval

ZANDVOORT - Zondagmorgen om
kwart over elf is een 64-jarige Duitse
vakantieganger op het strand door een
Hartaanval getroffen en later na aan-
komst in een Haarlems ziekenhuis
overleden.

De man bevond zich ter hoogte van
strandpaviljoen 10 toen hij onwel
werd. De gealarmeerde politie heeft
nog hartreanimatie toegepast, doch
dit mocht niet baten.

Kapotte bus
veroorzaakt files

ZANDVOORT - Doordat zondag-
middag om half zes de remmen van
een bus afkomstig uit Duitsland blok-
keerden op het kruispunt van de
Hoogeweg ontstonden er kilometers-
lange files.

De bus vormde een omvangrijk ob-
stakel voor het doorgaande verkeer, na
anderhalf uur sleutelen kon de bus
opnieuw worden gestart maar niet na-
dat een remproef op een daarvoor vrij-;
gemaakt deel van de weg tot tevreden-
heid van de politie was uitgevoerd. NL
het vertrek van de bus kwam er ook
schot in de rUen huiswaartskerenden"
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht

La Fee des Fruits
Frankrijks snelst groeiende vruchtensiroop
nu bij AART VEER.
Verkrijgbaar in 10 smaken; deze siroop bevat geen
kunstmatige kleurstoffen of essences, maar puur fruit
in zeer geconcentreerde vorm.
Vrijdag a.s. demonstratie en gratis proeven van
deze overheerlijke vruchtensiropen.

Ter kennismaking 5,45 p. fles

AART VEER
groente en fruit
Grote Krocht 25
Tel. 14404

BALLET
STUDIO 118

Conny Lodewijk
(lid N.B.D.K.)

voor verantwoorde beoefening van

Klassiek - Jazzballet
Conditioning Jazz

Tapdance
Kinderdisco
Pré ballet

vanaf 4 jaar
Van beginner tot professional.

Voor opleiding tot toelating
erkende Dans vak Opleiding

Inschrijven vanaf nu.

Bel 17789 b.g.g. 12598
Studio-adres:

Corn. Slegersstraat 2, Zandvoort

Hondenkapsalon ,,ELSE
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van
uw rashond en bastaard.
Behandeling Volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Molenaar

rf

DIRK VAN DEN BROEK
SUPERMARKTEN B.V.

JONGEDAMES
leeftijd 16-21 jaar, voor

WINKEL- EN KASSA-
WERKZAAMHEDEN

in de Supermarkten in
Amsterdam en omgeving.

Heeft u belangstelling voor
deze baan? Kom dan
VRIJDAG 15 augustus a.s.
tussen 14.00-16.00 uur langs
bij onze vestiging Tussenmeer
1 a, Osdorp/A'dam voor een
gesprek met de rayonleiding.

Indien u dit niet schikt kunt u
ook een briefje sturen naar of
telefonisch contact opnemen
met
Dirk van den Broek
Supermarkten BV
Donauweg 5
1043 AJ Amsterdam

Telefoon 020-110812
(vragen naar Mw. l. Termond).

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 2518

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 o
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

* Voor brieven onder nummer wordt ƒ5,- in rekening ge-
bracht.

• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2,50 m rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

Gekleurde
glazen.
Topaktueel in
de mode-
kleuren van
het seizoen.

ZEISS
Zeist
kunststofglazen

OPTIEK SLINGER
gedipl. oogmeetkundige contactlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20a, Zandvoort
Tel. 02507-14395

Leverancier alle ziekenfondsen

Koop bij „ERICA"
uw bloemen en

planten,
dan blijft u

tevreden klanten.

,, Erica'
Grote Krocht 24 - Zandvoort

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer n de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Order-
afd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de be-
handelmg

Te huur gevr. zomerhuis of
gem. kamer (graag m. keu-
kenblok). Br. o. nr. 798-74637
bur. v.d. blad.

Te koop 2 deuren glas in lood,
gekleurd, afm. deur.: 201x68,
glas 136x42, vraagprijs ƒ 150.
Tel. 12527.

* Te koop aangeb. Neff m-
bouw-oven, met draaispit en
elektr. kookplaat, ƒ 150 Tel
18263

* Te koop defecte kleuren-
t.v. en radio/pick-up-combma-
tie, ƒ 100. Tel. 19442.

* Te koop eiken bankstel,
3+1+1; Schneider compact
toren, SPP-12. Alles z.g.a.n.
Inl. tel. 02507-12183.

Te koop GARAGE nr 24, ge-
legen Trompstr./Boul Bar-
naart, vraagprijs ƒ 11.000 k.k.
Tel. 02503-34217.

* Te koop gevr. de boeken:
Contra De Swastika en Onder
De Bloedvlag Van De 0-21.
Tel 02507-14680.

* Te koop gevraagd dames-
fiets, m goede staat. Tel.
18659.

ALUM SCHUIFLADDERS
Bel voor vrijblijvende

demonstratie aan huis
NU 8 meter van ƒ375 voor
ƒ237 en 10 meter van ƒ445
voor ƒ 289 Andere lengtes en
uitvoeringen tot 50% korting.

3 jaar garantie.
INTERAL LADDERS B V.

Tel 072-612262 of
01711-10016

* Keuken gaskachel ƒ50;
ronde gaskachel ƒ50; keu-
kenkastje ƒ25; baby buggy
ƒ25, 3 kasten, 183x40x50,
ƒ 10 per stuk. Tel. 19283.

Ouder echtpaar zoekt kleine
huurwoning, op jaarbasis, in
Zandvoort. Tel 020-425389.

* Gevraagd fiets voor meisje
van 11 jaar. Tel. 15830.

Pakhuis of garage gevr., tot
ƒ 100 p.m , min. 3 m hoog, 3
m br., diep ± 5 m. Manfred
Leershop, Raadhuisplem.

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub. m alle stijlen. Veel
«leinantiek Laagste prijzen1

Leidsestraat 122. Dag. tel.
02520-20993. Koopavond.

•* Peuterspeelzaal Maria-
school nu ook open op dins-
dag- en vrijdagmiddag. Tel.
14663.
Te huur gem. flat m Zand-
voort, v. 1 okt. a.s. tot 1 maart
1987. Inl tel. 02507-13858.

B/UJHUISPLEIM *

salon /T^TH (Kotonife)
defecile UHWOOKTmode ^̂  ^

TELEFOON OZ507 - 1747»

* T.k.a. z.g.an. bankstel,
3+2-zits, veel losse kussens,
lichtgrijs. Pr. n.o.t.k. Tel.
02507-14245.

* Te koop manou 2- en 3-zits
bankstel + 2 rieten stoelen.
Tel. 18340.

Te koop SCHILDERIJEN oud-
Zandvoort, zeegezicht, por-
tretten. Ook op bestelling.
J. Weber, tel. 02507-17009.

* Te koop semi-hoogslaper,
hoogte 75 cm, mcl. matras en
Aupmg spiraal, prijs ƒ200.
Tel. 17788.

* Te koop z.g.a.n. ronde
messing vogelkooi, middellijn
43 cm. Hulsmanstraat 10
('s middags)

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel. 023-364168,
b.g g. 023-381378.

* T.k. CV ketel, i.z.g.st., 29
kw ƒ 150. Tel. 02979-82343.

* T.k. houten eethoek, tafel
80x80 + 4 stoelen met kus-
sens, ƒ 150; elektr. ovengrill-
set met draaispit, ƒ50. Tel.
023-282158.

Voor uw originele party en
uitstapjes op het water

Juli en augustus
GRACHTENRONDVAART dagelijks om 11.00 en 15.00 uur

Dagtochten
MAANDAG: Avifauna - WOENSDAG: Molen- en merentccht

VRIJDAG: Zaanse Schans

Rederij Haarlem - Spaarne t/o 11 - 023-357723
T k. im. panterjas, wijd mod.,
mooie tek., mt 40; br. suède
damesmant. m vlmderm., mt
40; zw. lak bandjessch., h.
hak, mt 38'/2, merk AB; donk.
w. linnen laarz., hoog m., pi.
zool, mt 39; gebr. witte eleg.
schoentjes, % hak, mt 5Vz;
gele, pi., gev , enkelh njgl,
mt 38'/2. Alles mooi 023-
283884.

* Te koop j.- en m.fiets, ± 8-
10 j., a ƒ75; autoped ƒ25;
h.grasmaaier, d.boodschap-
penfiets ƒ 40; krantenfiets
ƒ 40; fietsstoeltje ƒ 25; 3- en 4-
pits gasstel. Tel. 17421.

* T.k.a. 4-delig wandmeubel
i.z.gst., wit/bruin, 3.20 br.,
2.20 h., 040 d., ƒ300. Tel.
02507-15786

* T.k a. Practika Nova IB,
ƒ 125; telelens Pentor
2.8.135mm, ƒ 110; comp.flits.
Pnnz Jup., ƒ40. Keesomstr.
53, tel. 17225.

* Toonkunst Zandvoort
(TOZ). Maandag 18 aug. a.s.
om 20 uur repetitie in „De
Krocht". Nieuwe leden wei-
kom!

* U miste het dagje naar
Gent, maar vlg. maand is er
weer een excursie v.d. Verg.
Vrouwen van nu. Word lid of
bel eens nr. 16085.

* Volleybalver. Sporting Oss
zoekt dringend nieuwe leden,
zowel dames als heren, voor
competitieteams. Tel. inl.:
02507-15556 of 16312.

* Wie wil ons + 10 u. p.w.
komen helpen (op vrijwillige
basis). Kinderdagverblijf Pip-
peloentje. Tel. 17628, tussen
19-22 uur.

WOONRUIMTE GEZOCHT,
tot ±/600 incl. Bel, vrijdag
tussen 19 en 21 uur, 14429.

* Te koop gevraagd hutkof-
fer. Tel. 12542.

mode
begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort

Mare O'Polo
NICO VERHEY

SWING E R

laatste restanten tegen
superlage prijzen

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE

OF OUDE IJSKAST

adverteer in de krant

Voor de lekkerste
vulkoeken
naar

R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

LEEK

MINIMARKT
vraagt

winkelmeisje
±18 jaar

Helmerstraat 28 Zandvoort Tel. 02507-17648

Met een Micro komt
u onder de mensen.

5 R E G E L S G R AT l SÖ K t U t L ^ ^m ^|L»MAIIb

-XMlCRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander
huisraad te koop7 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor-
Centrale Orderafdeling Wsekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij: '

Telefoon .

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Plaats 2041 JM Zandvoort

Nette jongeman
zoekt

KAMER
v.a. 1-9-'86

Tot ƒ 300,- p.m.
Na 18.00 u.

05610-5650

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

Uw huib op dit formaat in
de krant kost meestal

minder dan een maand
hypotheekrente en

verkoopt sneller want

Je huis
in de krant

brengtmensen
over de vloer.

En de makelaar weet van.
wanten en kranten

HUIS

de krant helpt
u op weg •
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NOG EVEN EN HET IS ZOVER dan zul-
len diverse ploegen weer strijden om de
bokaal van het strandzaalvoetbaltoer-

nooi. Het is dan toch nog gelukt om opnieuw
een competitie van het strand te tillen. Jan
Paap is bijzonder verheugd over de hulp hem
geboden, en het evenement is 'rond'.

Er hebben zich vijftien ploegen ingeschre-
ven van de tenten: Rob & Reina, Willy, Cas-
tell Plage, Mira Mare en Johnny die tezamen
poule 'a' vormen. Thalassa, Take Pive, Tref-
punt, Lido en Bad Zuid zijn ondergebracht
in poule 'b', terwijl de overige vijf, teweten:
Freddy & Paul, Pilmer's, De Wurf, Marcella
& Fred en Club Nautique te vinden zijn in
poule 'c'.

• Op 19 augustus barst dit zaalvoetbaltoer-
nooi los en de poule 'a' mensen worden dan in
d> Pellikaanhal verwacht. De b's volgen op
donderdag 21 en 'c' op vrijdag 22 augustus.
De allerbesten zijn natuurlijk terug te vin-
den op zaterdag wanneer alle finales en hal-
ve finales worden gespeeld. Voor deelnemers,
organisatoren, scheidsrechters en wie er nog
meer bij komt kijken: Veel Succes.

SUCCES IS OOK HARD NODIG voor de
ploegen die zaterdag al deelnemen aan
de Zandvoortse touwtrekwedstrijden.

Verheugend is het feit dat er twee vrouwen-
poule's zijn. Acte de precense geven in poule
'B': La Bastille, De Navarossers, De trekken-
de zeemeerminnen, Old Chap Lady's en Play
In. In Poule D zijn te vinden 'De trekkende
zusters' die al een reputatie hebben opge-
bouwd in voorgaande jaren, Rinko, Het
Zandvoorts Vrouwenkoor, De Wurf en
AP AF A. Toch in totaal tien maal acht vrou-
wen die misschien nu al verwoed aan het
oefenen zijn.

Aan mannelijke deelnemers bestaat na-
timrlijk geen gebrek er zijn vier mannen-
poules. Op het deelnemersformulier komen
hier weinig ludieke namen voor, of het zou-
den de 'De Trekkende Broeders' moeten zijn,
de tegenhangers van de zusjes. Twee teams

van het Zandvoorts Mannenkoor kunnen
behalve zingen ook nog touwtrekken, weer
iets heel anders dan hijsen natuurlijk, de
Politie is vertegenwoordigd en dan komen er
veel ploegen uit de horeca, waaruit mis-
schien blijkt dat er toch een verband bestaat
tussen hijsen en trekken.

De wedstrijden beginnen om 12.00 uur. le-
dere poule, waarin vijf teams, heeft een half
uur de tijd om tegen elkaar te strijden. De
nummers l en 2 gaan over naar de volgende
ronde. ledere wedstrijd duurt maximaal vijf
minuten, terwijl in de finalepoule wordt ge-
werkt volgens het knock-out systeem.

De eindstrijd wordt verwacht tussen 16.30-
17.30 uur. Er wordt op veel publiek gerekend,
want nu de professionals uit de strijd zijn
genomen wordt het pas echt leuk volgens de
insiders. Zaterdag 16 augustus op het strand
voor Pilmer's aanvang 20.00 uur.

LEUKE EVENEMENTEN ZIJN ook ge-
pland tijdens het 'Racefestival' dat op 30
augustus wordt gehouden. Om in te ha-

ken op de Grand Prix werd ooit dit festival
gehouden alweer enkele jaren geleden. On-
danks het feit dat de Grand Prix dit jaar niet
in Zandvoort wordt verreden, maar wél in
Boedapest waar binnen zeer korte tijd een
circuit letterlijk uit de grond is gestampt,
toch een Racefestival.

Door het strand wordt hierop een heel lu-
dieke wijze ingespeeld. Wanneer alle vergun-
ningen worden verleend zal men voor 't Tref -
punt op die laatste zaterdag van augustus
kunnen genieten van een autorace. Met mi-
nimodellen weliswaar, namelijk terreinwa-
gentjes die door het zand moeten ploeteren.
Voor liefhebbers van dit type autosport een
leuke gebeurtenis. Het is ongelooflijk span-
nend deze radiografisch bestuurde miniatu-
ren hun eigen weg te zien zoeken.

Spannend kan het ook worden bij De Wurf
waar toestemming werd gevraagd om een
circuit te maken op het strand voor de zoge-

S T R A N D K O R R E L S

Nieuws van de vloedlijn _
, -1 - «i •» ii • • ~ i T * •

• Vermoeide mensheid of niet, kinderen weten meestal niet wat moeheid is.
FOTO: DICK LOENEN

naamde dirtdiggers. Kleine brede voertui-
gen, speciaal ontworpen voor terreinwerk
met extra brede banden. Er zijn wel eens van
deze races op de TV-uitgezonden door Vero-
nica, zo wordt verzekerd.

Al met al kan het op een zonnige zaterdag
best een leuk schouwspel vormen zowel het
één als het ander, dus nu maar de vingers
gekruisd houden, opdat de evenementen
door kunnen gaan.

EEN HEEL ANDER verhaal is de steel-
band langs de vloedlijn. Bij het Tropica-
na Festival is dit gedeelte dan wel niet

de mist in gegaan, maar werd wel enige tijd
vertraagd, omdat met het oog op de veilig-
heid de politie het onverantwoordelijk vond
dat deze band zich langs de vloedlijn voortbe-
woog. Bovendien was er ergens een fout ge-
maakt en was vergeten de vergunning aan te
vragen. Na enig oponthoud mocht de band
alsnog verder, maar haalde het niet de hele
vloedlijn tot aan 'de Noord' af te rijden, om-
dat men nog verplichtingen elders had.

"Tijdens hoogwater is het strand bijzonder
smal. Wanneer het dan nog druk is ook, dan
kan de hulpverlening in gevaar komen. Red-
dingsbrigade en politie en/of andere hulp-
verleners kunnen dan niet snel ter plaatse
zijn wanneer hulp wordt gevraagd" zo luidde
het argument van de politie.

De wat bittere opmerking van één der be-
trokken strandpachters was "Wel twintig
haringkarren op het strand, maar niet een
deskundige chauffeur met brede wagen met
daarop een spelende steelband".

Deze opmerking nu is wat hard aangeko-
men bij de H.H.Haringhandelaren. "Kijk wij
zijn onaangenaam getroffen door die opmer-
king. Er waren geen twintig haringkarren op
het strand die dag, zulk mooi weer was het
nu ook weer niet, het waren er maar vijf. Ten
tweede hebben wij altijd medewerking ver-
leend aan evenementen op het strand dat is
twee. Ten derde heeft een vishandelaar die-
zelfde dag nog een aggregaat geleend aan een
strandpachter omdat anders de muziek die
die pachter had besteld niet kon spelen. Mis-
schien hebben wij wat lange tenen, maar

1 deze opmerking slaat nergens op. Wij vonden
het initiatief juist wel leuk en hebben overal
vrij baan gemaakt", zegt de voorzitter van de
Vishandelarenvereniging.

Opnieuw wil men nu op 30 augustus met
een steelband langs het strand. Niet vergeten

is dit keer een vergunning aan te vragen, en
nu maar afwachten wat er gaat gebeuren.

OVERIGENS IS NU geld beschikbaar ge-
steld, of wordt de raad gevraagd geld
beschikbaar te stellen voor een mon-

sterkof f er en waarschuwingsborden. Wat dit
nu met het strand te maken heeft ? Wel van
alles en nog wat. Want deze uitgave is be-
stemd voor de oliebestrijding op en voor de
kust.

In 1979 is men al op Provinciaal niveau
begonnen met een rampenplan op te stellen
voor het geval zich een groot- of minder gro-
te- olieramp zou voordoen. Er is een alarme-
ringssysteem ontworpen waarvbij bijvoor-
beeld een adressen- en telefoonnummer-
bestand is gemaakt zodat voor ieder zomer-
seizoen iedere kustgemeente beschikt over
een noodplan met de meest juiste gegevens.

Er werd een speciaal alarmeringssysteem
gemaakt dat veilig zit opgeborgen in een
computer. Die computer bevindt zich in
Westzaan waar zich de Alarmcentrale be-
vindt (vraag ons niet waarom die alarmcen-
trale veilig aan de Zaan staat, dat weten wij
niet).

De toegangen van de stranden in Noord-
Holland zijn geïnventariseerd op de ge-
schiktheid tot het transporteren van de ver-
wijderde olie. Die situaties zijn ter plaatse in
kaart gebracht. In de loop der jaren is er nog
wat geschaafd en gebeiteld aan het 'Ram-
penplan' zodat in geval van nood, direct actie
genomen zou kunnen worden.

EIGENLIJK HEEFT NIEMAND zich in
Zandvoort zo druk beziggehouden met
het vraagstuk oliebestrijding, of het zou

oud-raadslid Gielen moeten zijn die hierover
regelmatig vragen stelde. Hij wilde precies
weten wat er nu ging gebeuren wanneer zich
zo'n calamiteit zou voordoen. In de loop der
jaren is daar heel weinig reacties opgekomen
van het college. Maar kijk, wel aan, nu dan
toch een uitgave van f. 7.500,- voor waar-
schuwingsborden en een monsterkoffer. Bij
de ambtenaren zit een deskundige die met
behulp van deze apparatuur zou kunnen be-
palen om welke vervuiling het eventueel
gaat. Een grote ramp, welk soort olie en welk
faseplan in werking moet worden gesteld.

Enkele raadsleden zijn nu eens in de mate-
rie gedoken en komen dan toch tot verras-
sende ontdekkingen. Zo meldde Methorst in

de vergadering van de commissie financiën
dat alle goede bedoelingen ten spijt het alar-
meringssysteem verouderd is. Daarin wordt
nog gesproken van taken die door de BB
moeten worden uitgevoerd en de BB, of wel
Bescherming Burgerbevolking, is inmiddels
opgeheven.

Wanneer dat het geval is, en waarom zou
Methorst geen gelijk hebben, dan kun je be-
ter dat hele rampenplan eens gaan doorlich-
ten om je af te vragen of het nu anno 1986
nog wel zou functioneren.' Of misschien doet
men dat op Provinciaal niveau nadat een
olieramp heeft plaatsgevonden. Een feit is
datje na een ramp precies kunt vertellen wat
er aan de hulpverlening schortte en waar
verbetering kan worden aangebracht.

RAMPEN DOEN ZICH niet alleen op lan-
delijk, provinciaal of gemeentelijk ni-
veau voor. Iedereen heeft wel eens een

'ramp' meegemaakt dicht bij huis of in eigen
familiekring. Het gebeuren van afgelopen
zondag waarbij een klein jongetje onver-
hoeds met een grote Mercedes op stap ging,

het kader van de bijstand. De broer die de
auto had gekocht op zaterdagmiddag,-ja die-
zelfde broer is dat.

VORIGE WEEK is 'Strandkorrels' niet
verschenen, dit in verband met de re-
portage die de collega's van Amster-

dams Stadsblad maakten over Zandvoort en
de Amsterdammers. Het werd een leuke pa-
gina in het Amsterdams Stadsblad maar ook
een in Zandvoorts Nieuwsblad, die wij U niet
wilden onthouden.

Nat was de ontvangst van de collega's op
het strand wel, want ze hadden waarschijn-
lijk de slechtste dag van de hele zomer uitge-
zocht voor hun bezoekje. Gezellig daarente-
gen het interview dat één van hen had met de .
pachter uit Amsterdam die nu al weer een .
aantal jaren op het strand te vinden is. Ver-
bazing was er wel van Amsterdamse zijde bij
het vernemen van al het werk dat een pach-
ter in de wintermaanden heeft aan zijn tent.
Daar denkt men nog steeds dat strandpach-
ter een prachtig beroep is, zomers lekker bui-
ten in het zonnetje en 's winters potverteren.

• Een bijzonder aantrekkelijk tafreeltje, mensen luisterend naar pure jazz.
tijdens het jazz behind the beach FOTO: BERLOTT

zal ongetwijfeld geleid hebben tot een fami-
liedrama, maar ook bij de slachtoffers kan
van een ramp gesproken worden.

Eén van hen is een Zandvoortse vishande-
laar die momenteel gekneusd en geschaafd
enkele dagen het bed moet houden. Zijn auto
is total loss en ook de handel die hij juist in
zijn kraam dacht te brengen is naar de knop-
pen. Daar is overheen te komen, maar nu
blijkt dat de eigenaar van de Mercedes niet
verzekerd was wordt de nasleep aanmerke-
lijk groter. Helemaal wanneer deze beweert
juist afgelopen zaterdagmiddag zijn auto te
hebben verkocht aan zijn broer. Op maan-
dagmorgen meldde hij dit aan de politie com-
pleet met kentekenbewijs dat juist maandag-
morgen op naam van de broer was overge-
schreven. "Eerder kon dat niet, want zater-
dagmiddag waren alle kantoren dicht",
meldt de Mercedes-eigenaar, die zelf dan wel
als buitenlander werk heeft gevonden bij de
Nederlandse Spoorwegen, maar een broer
heeft die in minder gelukkig omstandighe-
den verkeert en een uitkering ontvangt in

Wanneer het interview in Amsterdam is ge-
lezen heeft dit misschien bijgedragen tot het
uit de wereld helpen van het sprookje dat
"Alle strandpachters duizenden verdienen,
wanneer het een weekeind mooi weer is".
Misschien heeft het geholpen wie weet.

I N OF VOOR het komende weekeinde wordt
in ieder geval weer prachtig weer ver-
wacht. Nu de meeste vakanties achter de

rug zijn wil het misschien wel lukken dat de"
mensen ook weer eens in grote getale naar
het strand komen. Hoewel het een veel betere
zomer is dan vorig jaar en het jaar daarvoor,
lijkt toch of aan het einde van het seizoen er
in totaal niet meer bezoekers zijn geweest
dan vorig jaar. "Het lijkt een veel gestadiger
stroom bezoekers, wat matter, wat minder
uitbundig, net of de mensheid vermoeid is"
merkte een oudgediende op het strand op.

Het is' niet te hopen dat hij gelijk heeft
want waar moet een vermoeide mensheid
naar toe?

Dit was het dan weer, tot over veertien
dagen.

Minder belangstelling zwenwierdaagse

Stugge volhouders
halen de eindstreep

• ZANDVOORT - Ongeveer vijf-
honderdvijftig enthousiaste
zwemmers namen afgelopen week
deel aan de elfde Zandvoortse
zwemvierdaagse in De Duinpan.
De kleintjes van ongeveer vier tot
ajcht jaar moesten in totaal dui-
zend meter, de ouderen, onder wie
de negenenzeyentigjarige heer
dorper, tweeduizend meter zwem-
rhen. Als versiering van het evene-
ment stonden diverse demonstra-
ties van onder andere de brand-
weer en de reddingsmaatschappij
en -brigade op het programma.
Vrijdagavond werd het zwemfes-
tijn met een klein feestje afgeslo-
tèn. Onder de aanwezigen bevon-
den zich André van Duyn, Vanes-
sa en Madonna, onherkenbaar
weliswaar, want het waren de ver-
noemde hardlopers van de mar-
mottenrace, één van de attracties
van deze laatóte zwemdag.

_ Al was het wat kil vanwege de stevi-
gie wind en een al te waterig zonnetje,
het terrasje was volledig bezet, kinde-
ren zwierven over het terrein van het
buitenbad, en het bandje van Dico van
Putten zorgde voor een gezellig mu-
ziekje. Ook burgemeester Machielsen
toonde met zijn aanwezigheid zijn in-
teresse voor dit - hoofdzakelijk Zand-
voortse - gebeuren, waarvan het doel
is een sportief en gezellig evenement te
creëren, waaraan zowel jong als oud
kan deelnemen. „Het halen van de
duizend of tweeduizend meter staat
hierbij niet per se op de eerste plaats,"
vertelt Duinpan-directeur Mollerus.
„Al is het natuurlijk wel leuk om een
medaille mee naar huis te nemen."

'Dat er wel degelijk belangstelling
voor bestaat, blijkt duidelijk uit het
£antal deelnemers, ook al neemt dat de
laatste jaren wat af. Het steeds vroeger
beginnen van het schooljaar, nu een
•jveek na het zwem-evenement, wordt
als één van de belangrijkste oorzaken
gezien. De lust om nog wat te onderne-
men lijkt bij veel mensen aan het eind
yan de vakantie minder te worden.
Daarnaast spelen natuurlijk ook de
weersverwachtingen een grote rol.
Mollerus bekent met spijt, dat hij bui-
ten alléén de temperatuur van het wa-
ter kan regelen. Deze was de afgelopen
dagen dan ook hoger dan die van de
buitenlucht. Daardoor verdwenen de
meeste zwemmers, na hun baantjes
getrokken te hebben, snel huiswaarts.
Hierdoor en door het feit dat de Zand-
voortse Zwemvereniging dit jaar niet
deelnam aan de feestelijkheden, boette
l|)pt evenement in vergelijking met vo-
rige jaren aan gezelligheid in, al was
de inspanning van de vele kinderen
niet vergeefs.

Kinderen
Op vrijdagavond draaide het groten-

deels om de kinderen, al dan niet ver-
gezeld van hun ouders. Zij vermaak-
ten zich uitstekend, zoals met het ge-
noemde marmottenspel, waaraan zij,

met het vooruitzicht op een te winnen
horloge, gretig deelnamen. Kwam
deze hoofdprijs niet uit de bus, dan
was er altijd wel snoep als troost.
Daarnaast konden de kinderen nog al-
tijd hun geluk beproeven bij het bal-
lengooien en touwtjetrekken.

De Zandvoortse brandweer was aan-
wezig met een hoogwerker, waarmee
belangstellenden gratis een „ritje" de
hoogte in konden maken. Eerder deze
week had zij zogenaamde spuitbal-
wedstrijden georganiseerd, waarbij de
kinderen zelf de brandweerspuiten
mochten hanteren. Ook hadden de
brandweerlieden door middel van de-
monstraties getoond, hoe zij bekneld
geraakte automobilisten uit hun wrak
kunnen redden.

Ook sportschool AFAFA droeg een
steentje bij aan de sfeer en toonde de
techniek van diverse vechtsporten. De
reddingsmaatschappij KNZHRM gaf
donderdag vanaf de tien meter hoge
duiktoren een demonstratie van het
zogenaamde „Wippertoestel", waar-
mee men vanaf de duinen een kabel

kan overschieten naar een voor de
kust in nood verkerend schip. Via deze
kabel kan de bemanning ook bij ruwe
zee in veiligheid worden gebracht.

De strandpolitie was aanwezig met
een mini-tractor, die veel belangstel-
ling van de kinderen trok. Zij mochten
meerijden tijdens korte ritjes over het
zwembadterrein, wat tot gevolg had
dat het voertuigje constant door hen
belaagd werd. Door de korpsleden
wordt de mini-tractor „Babbelobiel"
genoemd, een vrije associatie met de
naam van de adjudant die bij de aan-
schaf ervan betrokken was. Het een-
persoons-wagentje heeft een topsnel-
heid van zeventig kilometer per uur
en dankzij de vier zeer brede banden
bewijst het de politie zeer goede dien-
sten op het strand.

Tegen iets te veel kou, vrijdagavond
aangevoerd door een stevige westen-
wind - die weer uitstekend was voor
de, door de VVV georganiseerde, bal-
lonnen wedstrijd-was er een patatje of
een ander warm hapje te krijgen. Het
overwinningsgevoel na het binnen
deze vier dagen bereiken van de zwe-
mafstand, kon nog versterkt worden
met een bloemetje uit de uitgebreide
stal van de bloemenkoopman, die
daarmee het geheel nog eens extra op-
fleurde. De kinderen vermaakten zich
prima, en ook de ouders bleven glimla-
chen, zodat geconcludeerd mag wor-
den dat het feestje een geslaagde af-
sluiting werd van een - gezien de
weersomstandigheden - redelijk ge-
slaagde zwemvierdaagse.

De medailles werden gretig afgehaald en daar ging het toch om. toto Beriott

De vele evenementen vergen
wel een strakke organisatie
Politie niet ontevreden over seizoen

ZANDVOORT - De vele evene-
menten die dit jaar in Zandvoort
worden georganiseerd zorgen er-
voor dat meer mensen dan in
voorafgaande jaren zich in het
centrum ophouden. Over het al-
gemeen wordt door de Zandvoort-
se politie deze drukke dagen als
'bevredigend' ervaren. Volgens
waarnemend korpschef Rein
Bruntink kan bij de politie ge-
sproken worden van een bevredi-
gend seizoen waarin excessen op
het terrein van de kleine misdaad
niet zijn voorgekomen. Wel wordt
door de opeenvolgende serie van
festivals en andere attracties een
constante druk op de politie ge-
legd, doch is de verstandhouding
tussen festivalorganisaties en po-
litie goed te noemen.

Kenmerkend vindt Bruntink het
dat de problemen rond de verkeersaf-
wikkeling dit jaar minder lijken dan in
voorafgaande jaren. "Wij ervaren het

als een constante stroom, terwijl vorig
jaar van echte topdagen gesproken
kon worden. Ditzelfde geldt ook voor
de diverse activiteiten, er zijn meer
bezoekers, maar door de vrije strakke
organisatie zyn wij tot nu toe in staat
geweest alles in goede banen te leiden",
verklaart hij.

Hoewel niet direct gesproken kan
worden van een toename, blijft het
probleem van autodiefstallen en dief-
stallen uit auto's nog steeds een groot.

De politierapporten maken regelma-
tig melding van deze misdrijven. Vol-
gens Bruntink is de dalende lijn die
zich vorig jaar heeft ingezet, nog
steeds merkbaar al is het lagere aantal
minder spectaculair dan men zou
wensen. "Nog steeds geldt dat autokra-
kers door ons vier dagen worden opge-
borgen, maar meer auto's in het dorp
dan vorig jaar, betekent natuurlijk
eveneens dat zo op het oog toch een
groot aantal autodiefstallen en dief-
stallen uit auto's wordt gepleegd. Het
is verrassend dat wij van de zijde van

het publiek sneller worden gewaar-
schuwd wanneer men denkt dat er iets
gaande is op een parkeerterrein, en
dat is ook een positieve ontwikkeling",
aldus Bruntink.

Een ander probleem is de geluid-
overlast waarmee ook de politie wordt
geconfronteerd. "Wij hebben wat dat
betreft met de ondernemers zelf wei-
nig moeilijkheden. Wanneer wij een
waarschuwing krijgen trekken wij er
altijd op uit en wordt de muziek zach-
ter gezet of deuren gesloten. Met mu-
ziek op straat is het natuurlijk anders.
Dan kunnen wij slechts controleren of
men zich houdt aan het afgesproken
tijdstip en op een paar gevallen na,
heeft men van de ondernemerszijde
goed meegewerkt. Het probleem waar
de bewoners nu mee kampen is waar-
schijnlijk de snelle opeenvolging van
de festivals die allemaal eenzelfde ka-
rakter hebben. Misschien kun je wel
festivals handhaven, maar een andere
opzet overwegen, maar dat is natuur-
lijk mijn taak niet," geeft Bruntink
zijn zienswijze weer op de klachten
van de centrumbewoners.

Zandvoorts
Nieuwsblad

vraagt serieuze

reserve-
bezorgers/sfers

om in te vallen bij ziekte en/of
vakanties. Min. leefti|d 15 jaar.

Tel. 17166.

Overigens is hij wel van mening
(persoonlijk) dat het aantal decibellen
behoorlijk teruggeschroefd kan wor-
den. "Misschien is dat eens te controle-
ren met medewerking van het Gewes-
telijk Milieubureau," oppert hij.

Dit jaar wordt door de politie gecon-
stateerd dat het aantal vernielingen is
afgenomen en ook het aantal vecht-
partijen vertoont een dalende lijn. Ge-
voelig ligt de afsluiting van de straten,
omdat hulpverleners altijd toegang
moeten hebben. Daarom ook werden
de podia anders opgesteld bij het Jazz
Festival dan bij het Tropicana Festi-
val. "Soms blijkt toch tijdens zo'n ge-
beurtenis dat je denkt 'Hè als er nu
wat gebeurd, zou het problematisch
worden', dat was zo in de Haltestraat.

Dan neem je dat op met de organisatie,
en dan blijkt dat het net even anders
kan waardoor iedereen tevreden is.

Overstromingen en droogte

HET WEER

«door Paut Dekkers

Hevige regens ten gevolge van
tyfonen en moessons hebben deze
zomer tot enorme waterschade
aan gebouwen, bruggen, wegen
en landbouwgrond en verlies aan
honderden mensenlevens geleid
in delen van Zuidoost-Azië en Au-
stralië. Daarnaast zijn er ook ge-
bieden in Zuidoost-Azië, die ern-
stig te lijden hebben onder droog-
te, evenals het zuidoosten van de
Verenigde Staten.

Tot de getroffen Aziatische lan-
den behoren China, de Filippij-
nen, Japan, Bangladesh, Pakis-
tan, Indonesië, Thailand, Viet-
nam, Zuid-Korea, Sri Lanka en
India. Vooral China is zwaar ge-
troffen. Tornado's, tyfonen, ha-
gelbuien, aardbevingen, over-
stromingen en droogte hebben in
dit grote land onnoemelijk veel
schade veroorzaakt van de pro-
vincie Yunnan in het zuidwesten
tot Jilin in het noordoosten. Vo-
rig jaar werd laatstgenoemde pro-
vincie ook al getroffen door over-
stromingen die de huizen van bij-
na 3 miljoen mensen vernielden.

Begin vorige week liet de tyfoon
Sarah een spoor van vernieling

achter in Noord- en Midden-ja-
pan. In de hoofdstad Tokio werd
214 mm regen gemeten. In Ibara-
ki viel zelfs 424 mm. Dit getal
werd nog overtroffen door Syd-
ney, de grootste stad van Austra-
lië, waar vorige week in twee da-
gen tijd een record hoeveelheid
regen viel van 430 mm (vergelijk:
in Nederland valt over een heel
jaar gemiddeld 760 mm). Met deze
regenval kwam hier een einde
aan de grootste, zes maanden du-
rende droogte sinds 1888.

Het meest nijpende probleem in
Thailand is... de droogte; een
wolkbreuk in de hoofdstad Bang-
kok in juni ten spijt. Al meer dan
200.000 ha oogst is hier door de
droogte verloren gegaan.

In India is het zowel de droogte
als de zware moessonregens die
het land in z'n greep houden. De
rivier de Ganges heeft in de staat
Bihar 2300 dorpen onder water
gezet en zo'n 3 miljoen mensen uit
hun huizen verdreven. Ook Jam-
mu en Kashmir hebben watero-
verlast. In het zuiden en westen
van het land echter heeft de
moesson (nog) weinig klaarge-
speeld. Hier ondergaat de staat
Kerala de droogste periode van
deze eeuw en wordt de belangrijke
grondnotencultuur in Gujarat
voor het tweede jaar getroffen
door de droogte.

Verder naar het zuiden, in Sri
Lanka, heeft de moesson nog
maar 30% van de normale hoe-
veelheid regen gebracht. De rege-
ring van dit land is voornemens
het water in de hoofdstad Colom-

bp te rantsoeneren, wanneer niet
binnen tien dagen regen valt.

Terwijl regenbuien overstro-
mingen in het noordoosten van
de Verenigde Staten veroorzaken,
wordt het zuiden van het land
geteisterd door een hittegolf en
het zuidoosten door een record-
droogte. Nabij de Golfstaten is
sinds het begin van dit jaar nog
niet eens 40% van de normale
hoeveelheid regen gevallen, pp de
velden verdroogt het graan, in de
steden sterven oude bomen die
men geen water meer mag geven.

In grote delen van liet zuiden
stijgt de temperatuur tot dicht bij
of zelfs boven de 40 graden. Plaat-
sen als Dallas en Houston in
Texas melden regelmatig tempe-
raturen tussen 90 en 100 graden
Fahrenheit (32 tot 38 gr. Celsius).
In Phoenix, de hoofdstad van Ari-
zona, dat door z'n ingesloten lig-
ging een woestijnachtig klimaat
kent, ziet men het kwik zo nu en
dan tot waarden van 43 a 44 gr. C.
oplopen. Overigens is deze stad
wel gewend aan hoge zomermaxi-
ma; jaarlijks komen hier niet
minder dan gemiddeld 165 dagen
voor waarop de temperatuur tot
boven de 90 gr. P. (32,2 gr. C.)
stijft.

Wisselend zomerritme
Terug naar eigen land. Het wat

wisselende ritme van het zomer-
weer van dit jaar bij ons komt
vooral tot uiting in flinke tempe-
ratuurstij gingen en -dalingen,
zonder evenwel dat het kwik ver
beneden de 20 graden belandt. De

zomer van 1986 geeft er duidelijk
blijk van tegen een stootje te kun-
nen.

Na de warme woensdag van vo-
rige week met een temperatuur
van 26,1 gr. C. in Zandvoort, kwa-
men wij in de rest van de week in
een wat frissere zuidwestelijke
luchtstroming te verkeren met
maxima tussen 16 en 20 graden.
Op zondag jl. zocht de wind de
noordoosthoek op en onderging
het kwik met een maximum van
24,0 gr. C. weer enige stijging. Het
maximum van maandag bedroeg
24,0 gr. C. Dinsdagmorgen 15,6
graden.

Een tussenbalans opmakend
wat de zomerneerslag aangaat
valt het enorme verschil op met
vorig jaar, dat uitkomt op precies
200 mm. Vanaf l juni tot en met
10 augustus is er dit jaar in Zand-
voort 101 mm neerslag gevallen.
In de overeenkomstige periode
van vorig jaar konden wij al 301
mm noteren!

Gisteren, 13 augustus, viert de
R.K. kerk de gedachtenis van de
heilige leraar Cassianus, die ten
tijde van de Romeinse keizer Dic-
cletianus (rond 300 na Chr.) door
zijn eigen heidense leerlingen ter
dood werd gebracht. Volgens de
volksweerkunde zou het weer op
deze dag bepalend zijn voor dat
van de nabije toekomst, wat tot
uiting komt in het volgende
rijmpje: „Het weer van Sint Cas-
siaan houdt nog dagen of weken
aan".

Temperatuurnormalen periode
13-20 augustus: maximum (over-
dag): 22 gr. C.; minimum
('s nachts): 13 gr. C.
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De meest bekeken meter op het dash-
board, de snelheidsmeter. Waarom
die aanduiding meestal te hoog is,
wordt hier uit de doeken gedaan.

u langzamer
u denkt

/^NGETWIJFELD is de snelheidsmeter voor iedere automo-
^-'bilist het meest geraadpleegde instrument op het dash-
board. Niet alleen met het oog op de snelheidslirnieten, maar
ook in verband met schakelen en vaak ook uit nieuwsgierig-
heid.

Jammer genoeg laat dit instrument
en ook de daaraan gekoppelde kilome-
terteller het wat nauwkeurigheid be-
treft een beetje afweten. Bijna alle me-
ters „lopen voor", dus als de wijzer op
110 km/h staat is de werkelijke snel-
heid soms vijf tot tien km lager. Is dat
nu een kunstgreep van de autofabri-
kanten, die daarmee de schijn willen
wekken, dat hun produkt sneller gaat
dan in werkelijkheid het geval is (en
meer kilometers uit een liter benzine
haalt)? Het antwoord daarop is neen
en dat laat zich verklaren door de wer-
king van het systeem.

Omwentelingssnelheid
De snelheidsmeters zijn gebaseerd

op de Omwentelingssnelheid van de
wielen. Vroeger verbond men de meter
op het dashboard via een buigzame
kabel met een van de vier wielnaven,
nu is het toerental van de versnel-

lingsbakas de „informant" van de me-
ter.

Toerental maal bandomtrek bepaalt
de afgelegde weg en dus de snelheid en
daar komen nu de onnauwkeurighe-
den van de meter naar voren. Die
bandomtrek is namelijk geen constan-
te grootheid maar in vele opzichten
variabel.

Om te beginnen zijn er toleranties
bij de fabricage. De voorschriften la-
ten spelingen t.o.v. de nominale maten
toe van plus 1,5% tot min 2,5%. Bo-
vendien kunnen bij de merken onder-
ling, ook als het om dezelfde banden-
maten gaat, verschillen in bandomt-
rek voorkomen en wat voor alle ban-
den geldt: door slijtage neemt iedere
band in omtrek af. Naarmate de pro-
fieldikte afneemt, gaat de snelheids-
meter steeds meer „voor lopen". Te
lage bandenspanning en extra zware

Laat niet als dank...
ATATUURLIJK kunt u dit re-
•*•̂  geltje wel aanvullen. Het is de
bekende opwekking om na het
aangenaam verpozen, de eigenaar
van het bos niet op te schepen met
de schillen en de dozen.

Die actie tegen zwerfvuil in de
natuur is zeventig jaar geleden
door de ANWB ingezet, maar nog
lang niet overbodig geworden. Het
tegendeel is eerder waar.

De ANWB heeft bij een onder-
zoek vastgesteld, dat met name
automobilisten de eniging hebben
hun afval en asbakresten zo maar
op straat of op een parkeerplaats
of elders in de natuur te depone-
ren en voor een groot deel wordt

dat in de hand gewerkt door het
ontbreken van een bruikbare
prullenbak in de auto. Althans bij
verreweg de meeste auto's.

Een gunstige uitzondering vor-
men de Mazda's 323 in GLX, GT
en GTX-uitvoering die voorzien
zijn van een ruime afvalbak. Bij
de start van een nieuwe campag-
ne „Laat niet als dank," heeft de
ANWB Mazda voor dit feit een
prijs toegekend.

Onderdeel van de nieuwe cam-
pagne van de ANWB tegen het
zwerfvuil in de natuur is verder de
verspreiding van 750.000 plastic
afvalzakjes onder automobilisten
om ze daarmee meer milieube-
wust te maken.

belading, waardoor de banden meer
inzakken, kunnen hetzelfde effect op-
leveren.

Ook de toestand van het wegdek
speelt een rol. Op zand en modder on-
dervinden banden veel meer slip dan
op asfalt en beton, op een natte weg
ontstaat meer slip dan op een droge,
ook bij klimmen of dalen treden ver-
schillen op. Kortom, er zijn legio facto-
ren die onnauwkeurigheden van de
snelheidsmeters in de hand werken.
De eerste ligt in feite al bij de fabri-
kant van de snelheidsmeters zelf,
want ook daar geldt een tolerantie van
1,5 procent wat afwijkingen betreft.

Fabrikant
Wat kan de autofabrikant nu ten

opzichte van de vele onnauwkeurig-
heidsfactoren van het wieltoerental
doen? Niet veel anders dan zijn appa-
raten zoveel te laten voorlopen, dat in
het gebruik, zelfs bij het samenvallen
van meerdere factoren in de richting
van een „trage" indicatie (maximale
bandomtrek, nieuw profiel, juiste ban-
denspanning, geringe belading, geen
slip) de snelheidsmeter minder dan l
km/h achterloopt. En als hij niet veel,
maar slechts een beetje (bij voorbeeld
een aanduiding van 100 km/h bij een
werkelijk tempo van 97 km/h) te veel
aanwijst zijn op dat moment slechts
een of twee van deze onnauwkeurig-
heidsfactoren in het spel.

U vraagt zich nu wellicht af of er
geen betrouwbaarder methode voor
die snelheidsmeting bestaat dan die op
basis van de wielomwentelingen. In-
derdaad zijn er optische meetsyste-
men, die de snelheid rechtstreeks in
contact met het wegdek kunnen vast-
stellen. Maar de installatie daarvan
zou waarschijnlijk een meerprijs van
ca. ƒ 1000,- betekenen, en daar zien de
automobielfabrikanten weinig heil in.

En dus zal het nog wel jaren bij de
huidige snelheidsmeter blijven, die
ook al is hij op het elektromechanische
wervelstroompricipe of op elektroni-
sche systemen gebaseerd, als regel
„voor loopt".

Mazda 323 Estate
A AN de Mazda 323-serie is nu

•*•*•ook een stationcar-versie toe-
gevoegd, de Mazda 323 Estate.
Voor deze vijfdeurs Estate zijn
drie verschillende motoren be-
schikbaar, namelijk een 1.3 of 1.5

liter benzinemotor of de nieuwe
1.7 liter dieselmotor. Verder be-
staat de keuze uit drie uitrus-
tingsniveaus: L, LX en GLX, of
bedrijfswagen. Prijzen vanaf
ƒ 17.250,- (Van).

De Mazda 323-serie is uitgebreid met een stationcar, de 323 Estate.

Technisch zijn de diverse Esta-
te-varianten identiek aan de Maz-
da's 323 Hatchback en Sedan, met
uitzondering van de maten en ge- •
wichten en de zwaardere achter-
veren voor een groter draagver-
mogen.

De bagageruimte is volledig be-
kleed en heeft een maximale leng-
te van .154 cm. De LX en GLX-
uitvoeringen zijn uitgerust met
een afdekhoes over de bagage. In...
de flanken van de bagageruimte
bevinden zich aparte vakken.

De nieuwe Estates zijn ook ver-
krijgbaar als Van, een voordelige
bedrijfswagenversie dus met grijs
kenteken (geen BVB verschul-
digd). De achterbank en vloerbe-
dekking hebben daar plaats ge-
maakt voor een gelaste stalen
laadvloer, die met stevige stof is
bekleed.

RAI rekent voor wat auto kost
ONDER de titel „Auto in cijfers

1986" heeft de RAI een boek-
werkje uitgegeven, dat enorm veel
tabellen en cijfermateriaal bevat
over de ontwikkeling en samen-
stelling van het autopark in Ne-
derland.

Ik wil daaruit graag in komende
Auto-Info's het een en ander aan
u doorgeven, want het is zeer be-
slist geen dorre en droge opsom-
ming geworden en er staat veel
interessants in vermeld.

Naast een 19 % BTW wordt er in
Nederland ook nog een Bijzondere
Verbruiks Belasting (BVB) gene-
ven op personenauto's volgens een
schijventarief. Van de eerste
ƒ 10 000,- cataloguswaarde wordt
16,4% BVB geheven over die cata-
loguswaarde, verminderd met de
BTW, terwijl het meerdere van de
cataloguswaarde, verminderd
met de BTW, wordt belast met
24,6%. Ingewikkeld, maar de vol-
gende voorbeelden zullen het u
duidelijk maken.

Catalogusprijs /10.000,-.
Prijs exclusief belastingen, inclusief marges
BVB 16,4%

BTW 19%
Totaal

BVB + BTW ƒ2.975,- = 42,35% van de kostprijs!

Catalogusprijs ƒ 23.000,-

Prijs exclusief belastingen, inclusief marges
BVB 16,4% in de eerste ƒ 10.000,-
BVB 24,6% over het meerdere

BTW 19%
Totaal

BVB + BTW ƒ7.737,- = 50,69% van de kostprijs!

ƒ 7.025,-
ƒ 1.378,-
ƒ 8.403,-
ƒ 1.597,-

ƒ 10.000

ƒ 15.263,-
ƒ 1.378,-
ƒ 2.687,-
ƒ 19.328,-
ƒ 3.672,-
ƒ 23.000,-

Bent u erg geschrokken? Ik hoop van niet, want naast deze fikse
heffingen betaalt u ook nog motorrijtuigenbelasting, opcenten motor-
rijtuigenbelasting, en btw over benzineaccijns. Daarover bij gelegen-
heid meer.

Nieuwe Audi 80 op komst
EIND september kan de introduk-

tie worden verwacht van de volle-
dig nieuw ontwikkelde opvolger van
de huidige Audi 80.

De foto laat zien dat aan de aerody-
namica heel veel aandacht is besteed
(genoemd wordt een Cw-waarde van
0,29). Zoals nu al bij de Audi 100 en 200
het geval is, is de carrosserie vervaar-
digd van aan beide zijden verzinkt
plaatstaal en dat betekent met de hui-
dige stand van de techniek de beste
bescherming tegen corrosie.

De motoren zijn „schone" viercilin-
dermotoren met een cilinderinhoud
van 1,6 liter (55 kW/75 pk) tot 1,9 liter
(83 kW/113 pk). De 1.9 liters uitslui-
tend met katalysator. Ook worden er
twee dieselversies aangeboden.

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

TE KOOP
GEVRAAGD

WOONHUIS
liefst Aerdenhout

Achterstallig onder-
houd geen bezwaar.
Br. ond. nr. 74635
bur. v.d. blad.

FOTO QUEUE
Compleet

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

HOTEL AMARE
Hoqeweg 70 Zandvoort
tel. 02507-12202

vraagt

BETROUWBARE MEDEWERKSTER
voor alle voorkomende werkzaam-
heden.
Tot ca. november op basis van 20
uur p.w. (tijden van 09.00-ca. 13.00
uur), waaronder ook de weekenden
kunnen vallen.
Van november tot a.s. maart 1987
op afroepbasis, daarna weer op
basis van 20 uur per week.

Uw reactie schriftelijk of mondeling gaarne op
bovenstaand adres.

CURSUS
ENGELS in ZANDVOORT
Van september t/m maart zal in het Gemeenschaps-
huis, Louis Davidsstraat 17 te Zandvoort weer een
cursus Engels worden gegeven op de woensdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur voor beginners en van 20.15
tot 21.15 uur voor enigszins gevorderden.
De eerste lessen zijn op woensdag 3 september.

Accent ligt op spreken en verstaan.
Geen schriftelijk huiswerk.

Lesgeld ƒ 30,- per maand.
Opgave bij de beheerder, de heer v. d. Moolen.

Tel. 02507 -1 40 85 of 1 70 10

|f eemsteedse

fQanden
«^/ervice

ALLE TOPMERKEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR

HYPERMODERNE UITLIJN- EN BALANCEER-COMPUTERS

SPORTVELGEN - UITLATEN - SCHOKDEMPERS

ALLE VERDERE AUTO-SERVICE MOGELIJK

BEDRIJFSLEIDER BEN SONNEMANS

Camplaan 4, Heemstede (023-282822)
Alle dagen open van 8.30u-18.00u (zaterdag 17.QOu)

Je mocht willen
dat je zo'n

auto-rijschool
had.

Phil Waaning

Kostverlorenstraat 70
tel. 12071

De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem
en Omstreken organiseert vanaf 15 september a.s. weer

de suksesvolle kursussen:

commercieel engels, frans,
duits en spaans

Bij veel Nederlandse bedrijven en
instellingen komen internationale
transakties steeds veelvuldiger
voor. U zult daarom sterker in de
arbeidsmarkt staan als u één of
meer vreemde talen in commer-
cieel opzicht beheerst. Bovendien
ervaren velen het volgen van een
talenstudie als een plezierige
hobby.

De kosten voor deze zeer uit-
gebreide kursussen bedragen
f. 750,-. De benodigde studie-
boeken kosten ca. f. 75,-, terwijl
voor ieder examen f. 150,- tot
f. 200,- in rekening wordt
gebracht.

Overwogen wordt dit jaar een
kursus Indonesisch te starten. In-
dien u hiervoor belangstelling
heeft vernemen wij dit gaarne van
u.

In 30 lesavonden -van
19.45-22.15 uur-wordt u onder
deskundige leiding voorbereid op
het in juni 1987 af te leggen
examen. Basiskennis van de te
leren taal is echter wel een
voorwaarde.
Voor degenen die deze basis-
kennis een beetje kwijt zijn organi-
seert de Kamer zgn. "opstap-
kursussen". Deze kursussen
worden niet afgesloten met een
officieel examen, maar door het
volgen van een opstapkursus zult
u beter toegerust aan de kursus
van uw keuze kunnen beginnen.

Kamer van koophandel en fabrieken voor Haarlem en omstreken

Indien u nadere inlichtingen wenst
of wanneer u zicht als deelnemer
wilt opgeven, dan kunt u
's-morgens mevr. E. Wolf bellen,
tel. 023-319017 (toestel 57).

Na liet volgen van een van onze
kursussen zult u nooit meer in alle
talen zwijgen!

SCHOONMAAKBEDRIJF
EVON B.V.

vraagt

SCHOONMAAKSTERS
voor een object
in Zandvoort.

Werktijden 08.00-10.30 uur.

Tel. aanm. 02522-19111

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL 140 90 / 147 64 (vraag demonstratie)

TAPIJT
AUG. v.d. MME

MMsstnit 131 - Zartwrt • Tel. 1511

BEZORGER gevraagd
voor ochtenHtilaaen
Trouw, Volkskrant

en A.D.
Vragen naar Hr. Steen

Tel. 18531

en
biedt u de unieke kombinatie van:
gezichts-, lichaams-, haarverzorging

Kinderen weer naar school dus nu ... ,
een verwendag voor moeder:

manicure - pedicure - schoonheidsbehandeling
lichaamsmassage - 1/é uur zonnecirkel

wassen fohnen/watergolf
Deze verwennerij voor 125,-

Dinsdag gesloten.
«Passage 20,

tel. 02507-16309

Wij hebben plaats voor een

LEERLING-
VERKOOPSTER

Inl.
Brood- en Banketbakkerij Seysener

Haltestraat 23, tel. 12129

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Losse verkoop adressen

L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

ZOMERPLANTEN
voor TUIN en BALKON

w

i

Kwekerij
P. van Kleeft

van Stolbergweg 1,©
Zandvoort. Tel. 17093

Miele Wassalon
WASUNIEK
Haltestraat 63b, tel. 14417

* Wassen, Verzorgde wassen
* Lakenpakketten
* Dry Cleaning
* Leer- en suèdecleaning
* Dekbeddenreiniging
* Overhemden wassen en strijken
* Kilo-wassen voor bedrijven

' Eéndag-seryice voor
Horecabedrijven
Uw keukenwas en tafellinnen
gewassen en gemangeld

Nieuwe machines oude prijzen
MIELE: er is geen betere!

l
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ZANDVOORT - De bewoner§-
commissie van het Woonpark
Kostverloren kan een subsidie
van f. 250,- tegemoet zien, mits de
raad zich op 26 augustus accoord
verklaard. Dit bedrag is een bij-
drage aan de kosten die door de
commissie is gemaakt voor het
drukken van een boekje dat het
ontstaan en geschiedenis van het
woonpark tot onderwerp heeft.

Belangrijker echter voor deze com-
missie zal zijn het feit dat de gemeente
Zandvoort zich eveneens garant ver-
klaard voor maxim'aal f.4750,- het
restant van de boekjes over te nemen
die per l september 1989 niet verkocht
zijn.

Het woonpark Kostverloren bestaat
dit jaar veertig jaar. Het is ontstaan
na de oorlog toen Amsterdammers toe-
stemming kregen van de toenmalig
eigenaar, Jonkheer Quarles van Uf-

Waarderingssubsidie voor
Bewoners Kostverlorenpark
ford, de door de Duitsers gebouwde
bunkers om te bouwen tot vakantie-
huisjes. Ook na de overdracht van de
grond aan de gemeente bleef dit typi-
sche Amsterdamse 'woonpark' ge-
handhaafd. De bewonerscommissie
heeft nu ter gelegenheid van het veer-
tig jarig bestaan een boekje uitgege-
ven waarin de gebeurtenissen in en
rond het park Kostverloren zijn be-
licht.

Op 16 december 1985 hebben de be-
woners van het woonpark bij de ge-
meente een subsidie aangevraagd ter
bestrijding van drukkosten etc. Een
verzoek dat werd behandeld in de
raadscommissievergadering Maat-
schappelijk Welzijn van 4 februari
1986.

Echter de betrokken raadsleden
hadden een heel ander voorstel. Waar-
om maar 75 exemplaren van dit boek-
werkje? Ware het niet beter een gróte-
re oplage te drukken want waar-
schijnlijk meerdere Zandvoorters zou-
den belangstelling kunnen hebben
voor dit boekwerkje, zo onder andere
het Genootschap Oud Zandvoort, was
de suggestie die ter vergadering werd
gedaan.

Nu blijkt het bewonerscomité inder-
daad dit advies opgevolgd te hebben.
Het boekwerkje, waar ook het Genoot-
schap Oud Zandvoort een startsubsi-
die van f. 500,- voor heeft verleend,
kent een oplage van vijfhonderd stuks.
Het Genootschap Oud Zandvoort zal

eveneens de verkoop stimuleren. Kos-
ten van het boekje bedragen voor der-
den f. 15,- voor leden van het Genoot-
schap f. 12,70.

Wanneer na twee jaar niet alle
exemplaren zijn verkocht zal de Ge-
meente Zandvoort het restant opko-
pen, tot een bedrag van maximaal
f.4750,-. "Wanneer de verkoop niet
naar verwachting verloopt betekent
dit dat wij een grote voorraad relatie-
geschenken hebben", deelde wethou-
der Aukema zonnig mee in de commis-
sievergadering financiën waar deze
subsidie-aanvraag werd behandeld.

Overigens blijkt een groot aantal
boekjes reeds verkocht, zodat het risico
voor de gemeente niet zo groot is als
het raadsvoorstel doet vermoeden. In-
tegendeel wanneer alle exemplaren
voor l september 1989 zijn verkocht
heeft het bewonerscomité er nog aan
verdiend en dat was nimmer de bedoe-
ling.

i Tussen de bedrijven door

5 ZANDVOORT - Puffend en transpirerend werd donderdagmid-
dag door de deelnemers aan de jaarlijkse horecawedloop het traject

; afgelegd. Want het was traditiegetrouw een bloedhete middag en
* geheel volgens de traditie betekent deze wedstrijd voor horecaperso-
' neel, een gezellig onderonsje voor het toeristendorp.
-> Want voor dit evenement geen luide muziek, geen af geaette stra-
,, ten, niet veel politie op de been, maar een klein legertje horecaperso-
neel dat met een dienblad volgeladen met twee glazen pils, een

,i sherry en een vruchtensap, in een snel tempo enkele kilometers
.j aflegt door het dorp. ondertussen aangemoedigd door personeel van

de eigen zaak, inwoners en bezoekers die met verbazing en plezier de
ƒ! vreemde optocht gadeslaan.

< Ook dit jaar enkele fraai verklede personages, die natuurlijk in de
£ prijzen vielen, en uiterst voorzichtig gemanoeuvreer van de deelne-
•r mers om maar zoveel mogelijk 'drank' aan het einde van de rit te
t; laten wegen. Want daar is het allemaal om begonnen, binnen de
t af gesproken tijd aankomen met dezelfde inhoud in de glazen als bij
•- het vertrek. Dat alle glazen ongeschonden aan de finish werden
•. ingeleverd is eveneens een winstpunt voor de deelnemers.
*>!

y Een genoeglijk middag van en voor de Zandvoorters, waarbij de
'f 'Twee Burgertjes" de broodjesdames op de foto de derde prijs van de
-A 'Kledingdeskundige' Lida Bromet in ontvangst mochten nemen.

"f Voor een uitgebreid verslag, zie binnenpagina's.
: FOTO: BERLOTT

ADVERTENTIE

Zandvoorts
Nieuwsblad

vraagt serieuze

reserve-
bezorgens/sters
om m te vallen bij ziekte en/of
vakanties. Min. leeftijd 15 jaar.

Tel. 17166

Scholier ernstig
gewond bij ongeluk

ZANDVOORT - De 16-jarige Frank
Pennink uit Zandvoort is vrijdagmor-
gen 15 augustus ernstig gewond naar
de Maria Stichting in Haarlem ver-
voerd, na een aanrijding. Het ongeval
vond rond acht uur plaats op de krui-
sing Zandvoortselaan/Bentveldweg!

Op deze met verkeerslichten beveilig-
de kruising reed een automobilist uit
Zandvoort door het groene licht toen
de 16-jarige scholier onverwacht met
zijn bromfiets de weg overstak. Hoewel
de Zandvoorter direct remde kon hij
een aanrijding niet voorkomen. De
jongen werd met diverse botbreuken
overgebracht naar het Haarlemse zie-
kenhuis, doch verkeerde niet in-
levensgevaar.

Volgens getuigen is de knaap door
het rode stoplicht gereden, achter zijn
vriend aan, die de overzijde van de weg
wel veilig kon bereiken.

In de broek
uit de broek

ZANDVOORT - De politie heeft
zondag een man aangehouden die 6
zwembroeken tegelijk aan had. De
man had een bezoek aan een kleding-
zaak gebracht alwaar hij het textiel
onder z«n (lange) broek verborg. De
eigenaar van de zaak zette de politie op
zijn spoor. De 27 jarige man werd op
het perron aangehouden. Hij werd
voor verder verhoor in de cel gezet en
een dag later weggestuurd. Maar niet
nadat hij had verklaard dat hij het
vreemd vond voor het stelen van zes
zwembroeken zo lang te moeten vast-
zitten. In Amsterdam leverde een der-
gelijke diefstal hem hooguit een uurtje
cel op, aldus de man.

ADVERTENTIE

een loden,
tweed

of regenjas?

see Morris
before
you buy

Haarlem:
Barteljorrisslr. 20 (bij Grote Markt)

tel.(023)312655

ADVERTENTIE

KINDER LAMMY
coats vanaf

LEREN ROKKEN t/m maat 50
vanaf

298,-
198,-

DE LEERSHOP
Kerkstraat 28, Zandvoort,
tel. 02507-15444
Grote Houtstraat 4, Haarlem;

Spekstraat 1-3, Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjéstraat 56, Haarlem,
tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

Huldiging leden Kerkkoor

StCecilia viert 50 jarig bestaan
Het BK Kerkkoor Sint Cecilia

bestaat binnenkort 50 jaar. Re-
den voor het koor om er zondag-
middag, na de Mis van half elf te
hebben opgeluisterd, eens feeste-
lijk tegenaan te gaan. Er volgt
dan een bijeenkomst, waarop de
koorleden Versteeg en Boon, zan-
gers van het eerste uur, in de bloe-
men worden gezet. Vice-voorzit-
terT.A.W. Duivenvoorden vertelt
onderstaand het een en ander
over het bestaan van het koor.

Omstreeks oktober van het jaar
1936, de precieze datum is onbekend,
besloten enige enthousiaste mannehj-
ke kerkgangers tot de oprichting van
een koor dat de zondagse Mis in de RK
Kerk aan de Grote Krocht moest gaan
opluisteren. De animo bleek redelijk.
Rond de twintig aspirant-zangers za-
gen wel iets in het religieus repertoire.
Men ging alras aan de slag en weldra
luisterden de heren onder de naam
Sint Cecilia menige Mis op.

De beschermengel van de muziek
had het vooral de eerste jaren goed met
de heren voor. Het koor groeide uit tot
zo'n 30 leden, een aantal waar men het
anno 1986 nog steeds mee doet. Daarbij
dient echter wel te worden vermeld dat
het nu niet meer uitsluitend mannen
zijn die hun stem in de kerk aan de
Grote Krocht verheffen. Sinds onge-
veer 25 jaar geleden zingen ook dames
uit de parochie mee. "Het herental liep
nogal terug", aldus vice-voorzitter
Duivenvoorden, "en toen hebben we
het dameskoor maar bij het herenkoor
gevoegd".

Dat het ledental nog steeds rond de
30 zweeft komt volgens Dulvenvoor-
den doordat bij jonge mensen over het
algemeen weinig belangstelling be-
staat: "Er is een jongerenkoor, maar
komen ze daar af dan is de sprong te
groot. Oud en jong vloeit niet zo in
elkaar over, om het zo maar eens te
zeggen".

Jubilarissen
StCecilia, het jongste lid is 2S, telt

nbg twee heren van het eerste uur on-
der haar leden.'Het zijn Cees Versteeg

(bas) en Chris Boon (tenor), volgens
Duivenvoorden 'actieve leden'. En dat
zullen ze weten ook, want het koor
waarvan pastoor Kaandorp de yopr-
zitter is, heeft zondag een huldiging
voor hen in petto. Het feest vindt zon-
dagmiddag plaats in Ontmoetings-
.kerk. Zondagochtend 'houden we het
allemaal gewoon', aldus Duivenvoor-
den. Er zullen geen 'oude toppers' ten
gehore worden gebracht, want 'het
mag niet te lang duren'.

Het repertoire is de laatste jaren
aangepast aan de tegenwoordige ei-
sen. Duivenvoorden: "Vroeger had je
zuiver Latijnse gezangen. Dat is gro-
tendeels overgegaan in Hollandse lie-
deren, toen de dingen in de kerk gin-
gen veranderen. De groep die het La-

tijn aansprak is veel kleiner geworden.
De meeste mensen weten ook niet pre-
cies wat er met het Latijn bedoeld
wordt. Maar één keer in de maand
zingen we nog in een Latijnse Mis,
hoor".
Uitvoeringen

Het koor luistert, onder leiding van
de jonge dirigent Bart Jan van der
Gaart, drie diensten per maand op. En
daar moet het wat Duivenvoorden be-
treft ook maar bij blijven: "Je zou na-
tuurlijk nog meer uitvoeringen kun-
nen geven, maar je hebt je repetitie al
door de week en de uitvoering op zon-
dag. Daar komt ook nog bij dat wil je je
naar buiten toe presenteren je ook een
heel ander repertoire zal moeten heb-
ben. Iets dat de mensen meer aan-

spreekt. Zoals het Zandvoorts Man-
nenkoor, maar dat heeft een heel an-
der doel".

"Hoe lang ik zelf al aan het koor
ben? Ik denk een jaar of vijftien. Ik
had er al veel eerder op gewild, maar ik
zit in de slagerij en op vrijdagavond
was het altijd bestellingen klaar ma-
ken voor de volgende dag, dus ik kon
nooit. Op een gegeven moment ging de
repetitie naar de donderdagavond en
ik dacht gelijk: pik, ik heb je".

"Muziek inspireert mensen. Ieder
heeft dat in z'n eigen stijl. De jongeren
kunnen uit heel veel soorten kiezen.
Zelf houd ik van mooie piano- of orgel-
muziek. Bach, dat is voor mij het ein-
de..."

• De )uWtarlM«n Bootten j V»r»t»»g

De organisatoren van de maandagavond opgerichte stichting Bewoners Centrum Zandvoort.

Stichting gaat overlast aanpakken

Wanhopige centrumbewoners
kiezen laatste redmiddel

ZANDVOORT - Ook bewoners
van buiten het dorpscentrum on-
dervinden overlast van de diverse
festiviteiten in Zandvoort. Dit
bleek maandagavond tijdens een
vergadering die de stichting in op-
richting, Centrumbewoners
Zandvoort, bijeen had geroepen.
Bovendien heeft de ergernis met
veel meer te maken dan alleen de
geluidsdecibellen van het jazzfes-
tival. Veel inwoners uit de dorps-
kern voelen zich machteloos tegen
geluidsoverlast en parkeerexces-
sen, maar vooral ook tegenover
zich misdragende café-verlaters.
De initiatiefnemers van deze
avond vonden weerklank genoeg
om tot realisatie van een stichting
over te gaan.

„Ik voel mij gediscrimineerd," merkt
een bewoner van de Hogeweg op, daar-
mee reagerend op de naam van de
stichting. „Ook ik heb last van die her-
rie met die optredens. En zo nog veel
meer mensen die aan de rand van het
centrum wonen. Ik ben die zaterdag
van het jazzfestival mijn huis uit ge-
vlucht." Hij pleit er dan ook voor, de
stichting een breder gebied dan alleen
het centrum te laten bestrijken. Het is
een van de spontane reacties uit de
bijna volle zaal achter de Hervormde
Kerk. Tientallen belangstellenden
hebben gehoor gegeven aan de oproep
van initiatiefnemers Paola Koper en
Gerrit Loos, om de krachten te bunde-
len en zo de voortdurende aanslag op
hun woongenqf tegen te gaan.

Vooral de centrumbewoners voelen
zich miskend als het om hun klachten
gaat. Brieven van de heer Loos, die hij
de afgelopen jaren naar de gemeente
heeft gestuurd naar aanleiding van de
geluidssterkte van de jazzmuziek, heb-
ben volgens zijn zeggen nooit enig re-
sultaat gehad. „Ik kreeg alleen een be-
richtje, dat ze mijn brief ontvangen
hadden." Zijn woning ligt midden tus-
sen Gasthuispleinen Kerkplein, zodat
hij tijdens het festival van zowel voor
als achter de muziekgolven op zijn
huis af krijgt. „De mensen die hier
niet in de directe omgeving wonen, ne-
men je gewoon niet serieus. 'Je stelt je
aan', hoor je dan terwijl de voegen zo-
wat uit je huis rammelen, of: 'je moet
dan maar ergens anders gaan wonen'.

Dat soort mensen neemt gewoon niet
de moeite om zich in te leven in onze
situatie, maar heeft wel meteen een
oordeel klaar."

Toiletwagen
De overheersende mening in de zaal

is, dat jazz-, midzomernacht- en Tro-
'picanafestival niet hoeven te verdwij-
nen, maar wel met veel minder lawaai
gepaard kunnen gaan. Wat betreft het
jazzfestival denkt men daarbij vooral
aan enkele jaren geleden, toen de
bandjes op vrijdagavond in de cafés
optraden, en alleen op zaterdagavond
en zondagmiddag in de openlucht.

Met veel minder luidsprekercapaci-
teit. Voor vrijwel iedereen is dit accep-
tabel. Daarbij blijkt het nodig te zijn
enkele toiletwagens aan te laten ruk-
ken om te voorkomen dat een aantal
heren hun behoeftes tegen de gevels
van omwonenden deponeert. Een ver-
schijnsel dat in toenemende mate
voorkomt. En niet alleen tijdens de f es-
tivals. Ook cafébezoekers maken
steeds meer gebruik van gevels en
voortuinen.

Een bejaarde bezoekster van de ver-
gadering is de wanhoop nabij: „Dat
gebeurt ook bij.mij, onder het raam, en
zelfs een keer door de brievenbus.

Maar de laatste keer dat ik er wat van
zei, dreigden ze met een blik benzine
terug te komen. En omdat mijn zuster
het aan haar hart heeft, moet ik voor-
zichtig zijn en durf ik dus niets meer te
zeggen. De politie blijft e^ ook niet
achteraan lopen. En wat moetje dan?"
Bij een andere centrumbewoonster is
onlangs een ruit ingegooid, omdat zij
een dergelijk voorval trachtte te voor-
komen. De dader werd niet gegrepen.

Volgens de exploitant van een hore-
cabedrijf aan het Kerkplein, als een
van de weinigen van deze groep aan-
wezig op de vergadering, zijn de kleine
bedrijfjes wat dit betreft ook niet bere-
kend op de grote toeloop van cafébe-
zoekers en muziekliefhebbers tijdens
de festivals. Daarnaast kan bediening
buiten de terrassen in rustige tijden
leiden tot dit soort excessen. Volgens
hem kan men niet zeggen „De horeca
doet het fout!" „Het heeft geen zin 'dé
horeca' aan te pakken. Er zijn enkele
bedrijven die wat betreft de bediening
rond het terras of de geluidsoverlast,
buiten hun boekje gaan. Öie zouden
dan aangepakt moeten worden."

Een aantal discotheken krijgt een
slechte reputatie deze avond. De
klachten van de buren betreffen voor-
al de doordreunende bassen, „'s Zo-
mers elke avond, en in de winter ge-
lukkig alleen tijdens het weekend,"
verzucht een van de aanwezige dames.
„Die eigenaar is wel eens komen luis-
teren, maar hij doet er niets aan. Ik
word er echt zenuwpatiènt van."

Onlangs zijn op het Gasthuisplein
metingen verricht, in verband met
klachten over geluidsoverlast. Door
het openhouden van de terrasdeuren,
zou een aldaar aanwezige discotheek
te veel geluid produceren. De metin-
gen hebben tot gevolg gehad dat de
muziekinstallatie zachter werd afge-
steld tot het toegestane, „acceptabele"
geluidsniveau. Volgens omwonenden
is het er wel beter op geworden, maar
„blijft de situatie nog verre van leef-
baar." Het begrip „acceptabel" blijkt
erg rekbaar. Toch kan het natuurlijk
zin hebben in bepaalde situaties me-
tingen te laten verrichen, maar dan
moet men wel eerst de gemeente zover
zien te krijgen, dat zij er opdracht toe
geeft.

Kandidaten voor het bestuur van de
stichting meldden zich maandag
maar met mondjesmaat. Uiteindelijk
kwam het totale aantal op zes, waar-
onder ook P. Koper en G. Loos. Iets
meer enthousiasme was er voor het
kandidaatschap voor de adviesraad.
Ds. Van Leeuwen meldde zich spon-
taan hiervoor en ronselde tegelijker-
tijd R. Drenth. Na hen stelden zich
nog drie heren beschikbaar.

Belangstellenden kunnen zich voor
inlichtingen en/of kandidaatstelling
richten tot G. Loos, Gasthuisplein 7 of
P. Koper, Swaluestraat 3. Ook dona-
teurs zijn van harte welkom.

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
21 aug 05.08 00.39 16.5415.10
22 aug 05.58 01.25 18.1315.48
23 aug 06.28 02.15 18.59 16.16
24 aug 07.09 03.03 19.29 15.28
25 aug 07.50 03.46 20.07 16.08
26 aug 08.31 04.17 20.45 16.37
27 aug 09.1504.3621.2917.02
28 aug 10.03 05.06 22.29 17.42
Maanstanden: 27 augustus LK 10.3E
uur
doodtij: 28 augustus 66cM + NAP
(22.29 uur)

Nieuwsblad
elke week het dagelijks nieuws

EEN COMPLETE KRANT MET O.A.

• NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
• SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
• GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
• AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
• FAMILIEBERICHTEN • KERK-EN WEEKENDDIEN-

STEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MID-

DENSTAND

voor nog geen vier tientjes per
jaar weet je het!

NAAM: .

ADRES:

POSTCODE: WOONPLAATS: j

TELEFOON: GIRO/BANKNR.:

IK BETAAL PER KWARTAAL D ƒ 10,65, PER HALF JAAR D ƒ 19,95,

PER JAAR D / 36,95 (voor postabonnees gelden andere tarieven)

In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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MARCEL SCHOORL
bedankt alle klanten voor het

goede vertrouwen van al die jaren.

Onze nieuwe winkel is
gevestigd in de
Haltestraat 14 a.

P. Flieringa
huisarts

AFWEZIG
van maandag 25 augustus
tot maandag l september

Waarneming
De huisartsen

Anderson, Drenth en Zwerver.

Haltestraat 63b, tel. 14417

* Wassen, Verzorgde wassen
* takenpakketten
* Dry Cleaning
* Leer- en suèdecleaning
* Dekbeddenreiniging
* Overhemden wassen en strijken
* Kilo-wassen voor bedrijven

Eéndag-service voor
Horecabedrijven
Uw keukenwas en tafellinnen
gewassen en gemangeld

Nieuwe machines oude prijzen
MIELE: er is geen betere!

en
biedt u de unieke kombinatie van:
gezichts-, lichaams-, haarverzorging

KAPSALON
's maandags geopend

Dinsdag gesloten.
Passage 20,

tel. 02507-16309

,S1LHOUETTES
voor uw verander-

en maatwerk
AANVANG LESSEN

eerste week september
Tel. 02507-18599

Louis Davidsstraat 11

99

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

.•"« r .fpègratémsseii
lila crematies!

' -;Kvi '-*V '̂- \

i|Daor ligt ofize belangrijkste
taafeen dienstverlening.

Hl>aarnaast kunt u bij ons terecht
".-.ï̂ ;r'•>-'.•{

vQCjr??
' 'frïsthrijvingen
1 ijijvaartverzekering

•• ti/O-POLIS
> ejjn Natura-

üilyadrtovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

R J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort

.Tel. 02507-17244

Avondwerk(st)ers

EEN FIJNE BAAN
BIJ
DIBK VAN BEN BROEK
SUPERMARKTEN

Wilt u 's avonds iets extra's verdienen?
Wij zoeken nog enkele dames of heren (v.a. 18 jaar) die enkele avonden per
week van 18.30-22.00 uur willen meewerken om onze gezellige
Supermarkten weer aan te vullen voor de verkoop van de volgende dag.

TEVENS HEBBEN WIJ NOG PLAATS VOOR:

winkelverzorgers
v.a. 16 jaar, die direct in de praktijk en onder deskundige leiding meewerken
de dagelijkse presentatie in de diverse afdelingen zo optimaal mogelijk te
verzorgen.

Geïnteresseerd? Meldt u dan bij de bedrijfsleider van het dichtstbijzijnde
Dirk van den Broek of Dirksonfiliaal of schrijf of bel naar
Dirk van den Broek Supermarkten B.V., Donauweg 5 1043 AJ Amsterdam.
Tel. 020-110812, vragen naar Mw. Zwetsloot.

De grootste en modernste
balletstudio in Zandvoort

start per 1 september a.s. het
nieuwe seizoen voor

KLASSIEK EN
JAZZBALLET
AEROBIC
TAPBANCE

alle lessen onder leiding van
ervaren en gediplomeerde
docenten.
Lessen voor beginners en
gevorderden van alle
leeftijden.
Speciale vak-vooropleiding
voor getalenteerde
leerlingen.

Inf. betr. lessen en tarieven:
Telefonisch: 02507-14677 of 18981
In de studio: zaterdagmiddag 16.00
tot 18.00 uur

BALLETSTUDIO
„MARIJKE"
Oranjestraat 12
(afrit naast de dagmarkt)
ZANDVOORT

Kwekerij
P. van Kleeft

Van Stolbergweg 1,®
Zandvoort. Tel. 17093

Lieve Anja,
heb je het al gehoord

AART VEER
heeft deze week

Kiwif ruit uit New Zea-
land in de REKLAME
Haal er een paar extra,

Co

BALLET
STUDIO 118

Conny Lodewijk
(lid N.B.D.K.)

voor verantwoorde beoefening van

Klassiek - Jazzballet
Conditioning Jazz

Tapdance
Kinderdïsco
Pré ballet

vanaf 4 jaar
Van beginner tot professional.

Voor opleiding tot toelating
erkende Dans vak Opleiding

Inschrijven vanaf nu.

Bel 17789 b.g.g. 12598
Studio-adres:

Corn. Slegersstraat 2, Zandvoort

GEVONDEN:
op strand
gecastr.
cyperse

kater.
Inl. tel. 15524

Hoogslaper/buro
blank grenen

met super binnenvering
matras

1 jaar oud in zeer goede
staat

nw.prijs 875,-

400,-
tel. 02507-18681,

b.g.g. 12450

Per 1 september

TE HUUR
in Zandvoort

appartement
voor perm. bewoning.

Douche, W.C.,
kookgelegenheid.
All-in ƒ 750,- p.m.
Tel. 023-276697

FOTO QUEUE
Compleet

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURË

Haltestraat 1,
Zandvoort

De specialist
in al uw

btoemwerken

Voor de juiste
keus dan naar

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

ï. Tel. 1 20 60

Te koop gevraagd:
vrijstaand of half-vrijstaand
woonhuis met garage in rustige
woonomgeving van Zandvoort
of Bentveld.

Prijs ca. ƒ 275.000,-

Br.o.nr. 74661 bur. v.d. blad.

BROODJE
BURGER
mini broodjeszaak - maxi beleg
Ook voor lunchpakketten en salades

WEGENS OVERWELDIGEND
SUCCES NOGMAALS ONZE
WEEKAANBIEDING

5,50Broodje warm vlees
(fricahdeau) + glas melk

- open van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag
en zaterdag van 03.00 uur 's nachts

- dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4 - TEL. 18780

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Losse verkoop adressen

L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. BakelS, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. GoosertS, Pasteurstr. 2, Zandvoort

(DIRK VAN DEN BROEK
SUPERMARKTEN
Heeft een modern uitgerust
distributie-centrum met uitstekende
voorzieningen (nabij NS-station
Sloterdijk). Dagelijks worden hier
vandaan 21 filialen bevoorraad.

Op korte termijn hebben wij plaats
voor jonge enthousiaste

Medewerkers m/v
- Leeftijd 16 - 20 jaar

Die na een interne opleiding worden
ingezet voor diverse werkzaamheden.

GEBODEN WORDT:
- plezierige werksfeer
- doorgroei-mogelijkheden,
- eigen verantwoording,.
- 24 tot 40 urige werkweek

(naar keuze).

Tevens zoeken wij

Scholieren
-dagelijksvan 16.00-18.00 uur,
-zaterdag van 7.30-12.00 uur.

INTERESSE?
Bel nu voor meer informatie of
schrijf een brief naar:
-DIRK VAN DEN BROEK B.V., _

t.a.v. Dhr. J. Vlok,
Donauweg 5, 1043 AJ Amsterdam,
telefoon: 020-11.08.12

HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE

SNELKOOKPAN

adverteer m Oe kram

y» DOE NU OOK IN ZANDVOORT
mee met ons nieuwe dansseizoen 1986
Clubs voor: *Jongeren 14 t/m 20 jaar

* Stellen en (echt)paren

Ballroom en latijnsamerikaanse
dansen.
Inschrijving iedere vrijdagavond
van 19.00-20.00 uur.
Daar. waar kwaliteit en
gezelligheid neg samen
gaan.

öanscenlronro

i Slegersstraat 2 A Zandvoort. Tel. inl.: 023-326906.

• i a
'••b
-'rl
T;

'V

'V
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Haarmode Marjo Fijma
's Maandags
gesloten

Vrijdag tot
21.00 uur
geopend

Tel. 14866
WINKELCENTRUM - NOORD

PASTEURSTRAAT 12 - ZANDVOORT

•J
b

Met spoed gevraagd
een jonge enthousiaste

GLASZETTER
liefst met ervaring in bezit van rijbewijs. Eventue-
le opleiding tot glaszetten is ook mogelijk.
We worden het altijd eens!

itKEUR
Paradijsweg 2, Zandvoort, tel. 02507-15602

Je mocht willen
dat je zo'n .

auto-rijschool :
had.

Phil Waaning

Kostverlorenstraat 70 •
tel. 12071

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

u uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51

DAG EN NACHT VERZORGING

De winkeliers van de kleinste winkelstraat van
Zandvoort hebben gedurende de maand
september de volgende aanbiedingen:

J. van Campen
ft Zn.
Bij reparaties van Uw

Hakken
1 paar
beschermhoesjes
tw.v. ƒ5,-
GRATIS
Tegen inlevering van
deze coupon

Zin in breien??
Vraag of bel om
informatie over onze
breilessen

3 Suisses
„Breiboetiek"

Tel.
19261

Corn. Slegersstraat, Zandvoort

De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem
en Omstreken organiseert vanaf 15 september a.s. weer

de suksesvolle kursussen:

commercieel engels, frans,
duits en spaans

Bij veel Nederlandse bedrijven en
instellingen komen internationale
transakties steeds veelvuldiger
voor. U zult daarom sterker in de
arbeidsmarkt staan als u één of
meer vreemde talen in commer-
cieel opzicht beheerst. Bovendien
ervaren velen het volgen van een
talenstudie als een plezierige
hobby.

De kosten voor deze zeer uit-
gebreide kursussen bedragen
f. 750,--- De benodigde studie-
boeken kosten ca. f. 75,-, terwijl
voor ieder examen f. 150,- tot
f. 200,- in rekening wordt
gebracht.

Overwogen wordt dit jaar een
kursus Indonesisch te starten. In-
dien u hiervoor belangstelling
heeft vernemen wij dit gaarne van
u.

In 30 lesavonden -van
19.45 - 22.15 uur- wordt u onder
deskundige leiding voorbereid op
het in juni 1987 af te leggen
examen. Basiskennis van de te

. leren taal is echter wel een
voorwaarde.
Voor degenen die deze basis-
kennis een beetje kwijt zijn organi-
seert de Kamer zgn. "opstap-
kursussen". Deze kursussen
worden niet afgesloten met een
officieel examen, maar door het
volgen van een opstapkursus zult
u beter toegerust aan de kursus
van uw keuze kunnen beginnen.

Kamer van koophandel en fabrieken voor Haarlem en omstreken

Indien u nadere inlichtingen wenst
of wanneer u zich als deelnemer
wilt opgeven, dan kunt u
's-morgens mevr. E. Wolf bellen,
tel. 023-319017 (toestel 57).

Na het volgen van een van onze
kursussen zult u nooit meer in alle
talen zwijgen!
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Uit Zandvoorts historie:
'In opregte gehoorzaamheid'
HET IS BEKEND dat het Haar-

lemse kapittel vanaf het begin
van de zeventiende eeuw al-

door heeft gezocht naar een kape-
laan uit Haarlem die gelijkertijd
waarnemend pastoor van Zand-
voort wilde zijn.

In het begin, toen de regels voor
een aanstelling streng waren, en
het voor een priester een echte af-
gang was, wanneer hij de hem opge-
dragen taak niet uitvoerde, was het
zenden van een pastoor een eenvou-
dige zaak. Men mocht dan wel eens
'en petit commité' klagen over de
ongemakken die de zielzorg van
Zandvoort met zich bracht, maar
men voldeed aan de wensen van het
kapittel. "In opregte gehoorzaam-
heid" zoals dat een priester betaam-
de.

Toen later echter inspraak werd
toegelaten bij een aanstelling werd
het niet meer zo'n vanzelfspreken-
de zaak. Men sputterde tegen en zo
werden de gelovigen de dupe.

SOMS WAS HET zelfs nodig dat
door de bisschop werd ingegre-
pen. De meest markante ge-

vallen kwamen in Noord Holland
voor. Nu had Bisschop Joannes van
Neercassel zijn bevoegdheden over
het aanstellen van priesters overge-
dragen aan het Haarlems kapittel.
Toen hij echter te horen kreeg dat
inspraak verkeerd uitpakte, was hij
boos. Hij stuurde op 24 oktober 1676
een gepeperde brief naar de voorzit-
ter of proost van het kapittel en
wilde hem met de neus op de feiten
drukken: Deze brief bevindt zich
nog steeds in het Utrechts archief
in de verzameling 'Oudkatholieke
kerk"

"O1l NS IS TER ORE gekomen
dat gelovigen in Schagen
een priester niet wilden

aanvaarden die door Uw kapittel

was gezonden", zo begon de Bis-
schop zijn boze brief. "U heeft dit
opgelost door een andere priester te
zenden, hetgeen niet in onze lijn
lag. Maar daarover willen wij het
nu niet hebben. Wij hebben verno-
men dat U een kapelaan hebt opge-
dragen voor Zandvoort te zorgen en
dat door deze is gezegd 'IK GA
NIET'.

Bertus Voets

"Dit vinden wij een veel ernstiger
zaak dan de eerste. Immers wie zijn
de slachtoffers van deze weigeraar?
De goede katholieken van Zand-
voort, van wie wij hebben vernomen
dat zij elke priester, met fouten en
gebreken, met liefde zullen ontvan-
gen".

NA EEN KORTE uiteenzetting
over de gehoorzaamheidvan
de priesters aan hun overheid

gaat het lange bisschoppelijke epis-
tel nader in op de zaak Zandvoort.

"Waarom, zo vragen wij ons af,
durven de priesters Zandvoort te
weigeren? Is dat omdat nog steeds
in het dorp verteld wordt dat dertig
jaar geleden een zeer ijverig kape-
laan op een wel zeer koude winter-
dag op weg naar Zandvoort ziek
werd en is gestorven?

"Of is dit omdat deze plaats te
eenzaam is en te ver verwijderd is
van andere staties en een bevolking
heeft waarvan er slechts enkelen
kunnen lezen of schrijven?

"De priester die voor Zandvoort
werd uitverkoren en weigerde,
heeft dit laatste argument als mo-
tief gebruikt om zijn weigering te
onderbouwen. Doch deze zienswijze
is een priester onmwaardig. Of is

het zo dat men van mening is dat de
bediening te triest is omdat men
vaak moet gaan aanzeggen dat een
visser bij het uitoefenen van zijn
beroep verdronken is?"

"Maar doet ook een predikant dit
niet. Maakt dezen soms bezwaar
daartegen? Neen. Alles wat door de
bewuste kapelaan is aangevoerd is
een uitvlucht, maar wat ernstiger
is, Gij hebt naar hem geluisterd, en
zo verliest gij Uw gezag. Zeg hem:
"Hij moet (met drie vette lijnen on-
derstreept) het doen of hij nu graag
wil of niet. Wanneer hij blijft weige-
ren dan moet U hem smadelijk wég-
zenden".

DE BEWUSTE PROOST was
danig geschrokken van het
boze bisschoppelijk epistel. Hij

vroeg zich af of hij werkelijk tekort
geschoten was en te meegaand was
geweest vooral in de Zandvoortse
kwestie. De goede man besloot tot
actie over te gaan. Hij riep het be-
raad van het kapittel bijeen en daar
werden snel plannen gesmeed.

Men speelde al enige tijd met de
gedachten een combinatie Zand-
voort/Overveen het licht te doen
zien, immers men kon in die tijd
Overveen nog lang niet tot zelf stan-
dige statie verheffen. Wanneer nog
langer met die plannen gewacht
zou worden dan zou Zandvoort he-
lemaal in de versukkeling raken.
De Bisschop moest aan een statie
Overveen zijn fiat verlenen en het
zag er naar uit dat die goedkeuring
nog jaren op zich zou laten wach-
ten. De bisschop had in zijn brief zo
nadrukkelijk gewezen op de plich-
ten van de priesters en hun taak,
namelijk de verkondiging van het
Evangelie aan de armen. Zonder
het te willen hadden de Hoge Heren
van het Haarlems Kapittel deze
priestertaak aan hun laarzen ge-
lapt, daar zou direct verandering in

komen, de plannen voor de combi-
natie Zandvoort/Overveen gingen
in de bureaulade en men concen-
treerde zich op Zandvoort.

HET GEVOLG van het beraad
van de Hoge Heren was dat de
bewuste kapelaan voor het

voltallige kanunikkencollege moest
verschijnen. Proost Cousebant
meende dat dit meer indruk zou
maken dan wanneer hij alleen met
de kapelaan een gesprekje zou heb-
ben. De priesters kenden de zwak-
heid van Cousebant, hij wilde voor
alles een vader zijn voor zijn pries-
ters, maar als bestuurder stelde hij
niet zoveel voor.

TOEN DE KAPELAAN voor het
gehele college verscheen en hij
voor de keuze werd gesteld,

naar Zandvoort gaan of ontslag ne-
men als dienstdoend priester in het
Haarlemse kapittel, koos hij eieren
voor zijn geld.

Het werd dus Zandvoort. Hij be-
loofde zo snel mogelijk te vertrek-
ken, de goederen van de kerk van
zijn voorganger over te nemen en
zich in te zetten voor de kleine maar
vrome geloofsgemeenschap in het
vissersdorp. "Er is" zo vertelde aan
de heren van het kapittel, "bij het
kerkhuis een kamertje waarin ik
kan wonen en de mensen ontvan-
gen". Hij betuigde zijn spijt over zijn
eerste reactie en verklaarde voor
het kapittel" In opregte gehoor-
zaamheid in Zandvoort te blijven, al
is dit tot aan mijne dood".

Op deze wijze dreven de donkere
wolken die zich boven Zandvoort
samönpakten over en bleef er een
vaste priester tot aan 1713. Dit
dankzij het krachtdadig optreden
van Bisschop van Neercassel die in
zijn jaren vaak opgekomen is voor
de katholieke bevolking van Zand-
voort.

ZANDVOORT - Bij een aanrijding op de Boulevard Bamaart zijn maandagavond drie mensen ge>-o:td en twee auto'
tal loss geraakt. Het ongeluk gebeurde tijdens een inhaalmanoeuvre. Een Nederlandse automobilist wilde een langzasnr-
in de noordelijke richting rijdende Duitse wagen ter hoogte van de Van Galenstraat passeren, toen deze bestuurder plol-
seling in de richting van de parkeerstrook reed. De Nederlander raakte de Duitser in de flank. Twee oosterburen, die
door de brandweer uit hun benarde positie moesten worden bevrijd, werden met respectievelijk eer, gebroken neus êif
een gebroken jukbeen naar het ziekenhuis vervoerd. De Nederlander liep schaafwonden «ai; hoofd en handen op.

Kunstreis naar Parijs

Open dag in Haarlems Concertgebouw
ZANDVOORT - Het nieuwe seizoen

van Concertgebouw en Stadsschouw-
burg wordt zaterdag 23 augustus fees-
telijk geopend met een - gratis toegan-
kelijke - open dag in het Concertge-
bouw. Van twaalf tot één is er een
lunehconcert door het Noordhollands
Philharmonisch Orkest; -daarna is er
in de grote en de kleine zaal een doorlo-
pend afwisselend muzikaal en thea-
traal programma, dat omstreks zes
uur eindigt. Aan dit voorproefje van
wat er de komende maanden op het
programma staat wordt verder ge-
werkt door de groep Danskern, Marien
van Staalen (cello), Tan Crone (piano),
de clown Hakim, Rachel Ann Morgan
(mezzo-sopraan), Theo Bruins (piano),
de cabaretier Pieter Tiddens en door
het Jeugd én Muziekcentrumorkest.

Ook zijn er enkele voorvertoningen ge-
pland van de film ..Muziek is overal"
van Marion Bloem, waaraan o.m. het
NPO meewerkte. •

Op het lunehconcert, waarmee de
open dag in de grote zaal om 12 uur
wordt geopend, staan zeven korte wer-

ken (of delen) op het programma. Sa-
men vormen ze een klinkende dwars-
doorsnede van de series die het Noord-
hollands Philharmonisch Orkest ko-
mend seizoen brengt. \O.l.v. dirigent
Jan Sturen worden achtereenvolgens
gespeeld Kiki Mora (van Liadov), Pel-
léas en Mélisande (Fauré), een deel uit
Three Places in New England (Ives),
daarna een „pastiche"isymfonie, sa-
mengesteld uit deel l ;van Schuberts
5e, deel 2 uit Mendelssohns Ie, deel 3
uit Dvoraks 8e en deel 4 uit Beetho-
vens 7e symfonie.

Om half twee speelt in de kleine zaal
de groep Danskern een choreografie
van Dons Humphrey: Day on earth.
Het stuk, een gaaf voorbeeld van dans
uit de 30-er en 40-er jaren, toont een
levenskringloop van de mens en alle
elementen die een leven maken tot wat
het is gezien binnen de omlijsting van
zijn dagelijks werk. De muziek is de
pianosonate (1941) van Aaron Cop-
land. Er zijn 4 uitvoerenden: een man,
twee vrouwen en een kind.

In de grote zaal spelen van 13.30 tot

14.00 uur Marien van Staalen en Tan
Crone de cellosonate opus 38, deel l,
van Joh. Brahms, gevolgd door Elegie
van G. Pauré. Van Staalen is solocel-
list van het Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest, lid van het Amati-strij-
dorkest. Tan Crone doceert aan het
Koninklijk Conservatorium in Den
Haag en maakte als soliste en bege-
leidster van vele Nederlandse en bui-
tenlandse kunstenaars veel concert-
reizen in het buitenland. Zij is gespe-
cialiseerd in kamermuziek.

Hakim speelt sketches die aanslaan
bij jong en oud. Deze in 1956 in Algerije
geboren clown werkt o.m. mee aan het
tv-programma Seamstraat. van 14.15
tot 15.00 speelt hij in de Kleine Zaal.
Gelijktijdig kunt u in de Grote Zaal
genieten van het optreden van een
jazz-formatie.

Daarna - van 15.15 tot 15.45 uur -
zingt de mezzo-sopraan Rachel Ann
Morgan in de Kleine Zaal volksliede-

ren uit Wales waarbij zij zelf op de
harp speelt. Tan Crone begeleidt haar
vervolgens in liederen van de compo-
nist Granados. Van 15.30 tot 16.15 uur
speelt o.l.v. J. M. Nuyten het orkest
van Jeugd en Muziek Haarlem en het
Muziekcentrum Kennemerland in de
Grote Zaal stukken uit verschillende
perioden van de muziekgeschiedenis.
De 85 leden van dit orkest lopen in
leeftijd uiteen van 14 tot 18 jaar. Aan-
sluitend (16.15-17.15 uur) kunt u in de
Kleine Zaal de cabaretier Pieter Tid-
dens zien optreden. Tiddens is de veel-
belovende debutant die op het Came-
rettenfestival als tweede uit de bus
kwam en de persoonlijkheidsprijs won.

Ten slotte zijn er op de open dag
enkele voor-vertoningen gepland van
Marion Bloems ruim een half uur du-
rende film „Muziek is overal", die dit
voorjaar in Haarlem werd opgenomen.
De film gaat in september in première
op de Nederlandse Filmdagen in
Utrecht.

ZANDVOORT - Zowel voor gehan-
dicapten als voor niet gehandicapten
organiseert de Stichting Vakantie en
Handicap dit najaar een kunstreis
naar Parijs. Men vertrekt 13 oktober
met een zeer luxueuze touringcar
naar de lichtstad waar men verblijft in
een modern hotel in een der voorste-
den.

14 t/m 17 oktober zijn bestemd voor
het bezichtigen van vele bekende mu-
sea, kerken enz. w.o. het Louvre, Mu-
see Picasso, Mont Martre en de Eiffel-
toren. Ook staat een rondrit langs vele

bekende monumenten op het pro-
gramma. Het geheel staat onder lei-
ding van een kunsthistoricus. 13 okto-
ber wordt de terugreis aanvaard.
Evenals bij de eerste zeer geslaagde
kunstreis die de Stichting begin van
dit jaar naar Florence organiseerde, is
in Parijs tevoren een onderzoek ge-
daan naar de toegankelijkheid der be-
zienswaardigheden. Gedurende de
hele reis is een verpleegkundige aan-
wezig. De kosten bedragen / 795.- per
persoon. Voor nadere informatie het
secretariaat van de stichting- tel
05945-13858.

Orgelconcert in Bennebroek
ZANDVOORT - Het vijfde concert

in de serie „Muziek in Bennebroek"
wordt gegeven op vrijdag 22 augustus
a.s. des avonds om 20.15 uur in de Ge-
reformeerde Kerk, Rijksstraatweg 83
te Bennebroek.

Alsdan zal Henk .W. Luijmes, die in
1984 en 1985 winnaar werd van het
Haarlems Orgelconcours, orgelwer-
ken ten gehore brengen van Joh. Seb.
Bach (Dorische Toccata), koraalbe-
werkingen van Brahms en Karg-
Elert, een Scherzo van Reger en het
Troisième Choral van César Franck.

Henk Luijmes, die in het Haarlemse
Orgelconcours meermalen bewezen
heeft een briljant improvisator te zijn

zal het concert besluiten met een im-
provisatie onder de titel „Toccata
scherzando". Het publiek kan voor de
aanvang van het concert een thema
hiervoor opgeven.

Aan het concert wordt medewerking
verleend door de jonge sopraan Mar-
griet Stok, die o.a. drie Mörike-liede-
ren van Hugo Wolf alsmede ,.La Pro-
cession" van César Franck. zal zingen.

Hond oorzaak ruzie
ZANDVOORT - Eer; 33 jarige vrou#

vroeg vorige v.x-ek donderdagavond of
een haarorrbekende man even op hap.r
hond wii;j" !eu<-r,, onidat zij even in
een café in cit- Haltestraat moest zijn.
Bij te nu: k o r,i.s t. bic-ek het dier aan een
paal te aiju vfisi gebonden. De vrouw,
die hier kwaad over werd en de man
enige onvriemifiijke opmerkingen
toevoegde, ontving daarop enige sln-
gen in het ox-i-.i^ht en een trap in cii
onderbuik.

Bovendien ontving een kennis v'att
de vrouw van vermoedelijk dezelfc'e
persoon e?n kc-nsioot. Hij liep een srif.-s.
boven 2i;i,i !:-i;-.er wenkbrauw «n.
hoofdpijn op. i;;; poütie roept getuige.»
op zicli te ineldün. ->:

l üïif fMflü^
l 3e! voor vrijdag

1 2 . u u r
Toegangskaarten a ƒ 5,- (voor CJP \ | OflS KantOOf, teiefOOO

en 65+ / 3,50) zijn verkrijgbaar bij de "
balie van het gemeentehuis en bij
Kunsthandel Loef. Rijksstraatweg '.',9, t
tel. 02502-6852 en aan de avondkassa j \
in het kerkgebouw. \l

Oudercursussen in Haarlem
ZANDVOORT - Door het RIAGG in

Haarlem worden in september weer
enkele cursussen georganiseerd voor
ouders. Voor ouders van kinderen in
•de leeftijd van 4-12 jaar wordt op dins-
dag- en woensdagavond een cursus ge-
organiseerd over omgaan met kinde-
ren in die leeftijd. Deze cursus bestaat
uit 9 bijeenkomsten van 2% uur en 2 a
3 maanden later een terugkom-avond.
Er zal gepraat worden over hoe ouders
hun kinderen zelfvertrouwen kunnen
geven, hoe ouders en kinderen beter
naar elkaar kunnen leren luisteren,
en hoe ze met ruzies in huis kunnen
omgaan. Aan de hand van eigen erva-
ringen en voorbeelden wordt in de
groep geoefend en krijgt men oefenop-
drachten voor thuis mee.

Start: begin september (woensdag-
avond), begin oktober (dinsdagavond).

Opgave en informatie: bij de afd.
jeugdzorg van de RIAGG Zuid Kenne-
merland, tel. 023-319325. Na opgave
krijgt u een folder thuisgestuurd.

Op dinsdag 26 augustus 1986 wordt
voor de oudercursus een informatie-

avond gehouden op het Wilhelmina-
park 6 te Haarlem. Deze informatie-
avond begint om 20.00 uur.

Voor pubers in de leeftijd van 12-17
jaar is er een cursus op dinsdagavond
vanaf 2 september. Deze cursus omvat
10 bijeenkomsten van 2 uur. Op elke
bijeenkomst wordt in overleg met de
ouders steeds een ander thema als uit-
gangspunt genomen. Thema's die aan
de orde kunnen komen zijn onder
meer: wat verstaan we onder puber-
teit, omgaan met eigen verantwoorde-
lijkheid, omgaan met conflicten, sek-
sualiteit, alcohol en drugs etc. Per keer
zal informatie gegeven worden, zullen
ervaringen uitgewisseld worden en
kan men aan de hand van praktijk-
voorbeelden oefenen.

Opgave en informatie: bij de afd.
jeugdzorg van de RIAGG Zuid Kenne-
merland tel. 023-319325.

Op dinsdag 26 augustus 1986 wordt
voor deze cursus een informatieavond
gehouden op het Wilhelminapark 6 te
Haarlem. Deze informatieavond be-
gint om 20.00 uur.

FIETSTOCHTEN
IN

NOORD-HOLLAND
BENOORDEN HET IJ

(52 beschreven fietstochten met 4 stafkaarten)

Prijs ƒ 19,50

Weer of geen weer, ook dil joor
kunt u weer volop lielsen in uw
omgeving met behulp van deze
zojuist verschenen mop.

Ook deze map is lol stond gekomen
door samenwerking von Het Parool
en de diverse Weekmedio-uiigaven
met uitgeverij Dworssiop.

Wegens groot succes in 1985 is levens een herdruk
verschenen van de map „FIETSTOCHTEN IN DE WIJDE
OMGEVING VAN AMSTERDAM".

De prijs van deze mop is eveneens ƒ 19,50.

Beide mappen zijn Ie koop bij alle kantoren
van Het Parool en Weekmedia in en om
Amsterdam.

DISTRIBUTIECENTRUM

van de Samenwerkende
Dirk van den Broek Bedrijven vraagt

MAGAZUN-
MEDEWERKERS m/v.
VocTr het verwerken van de orders.

Een vlotte en accurate werkwijze is
van belang. Bij gebleken geschiktheid
bestaat de mogelijkheid tot opleiding
voor heftrukchauffeur. •>

Heeft u interesse en bent u 17-21 jaar,
neem dan kontakt met ons op of kom
even langs.

Wij zijn gevestigd aan de Hoofdweg 420
in Hoofddorp. Telefoon: 02503-17929
en (vragen naar de heer Van Neuren).

SLAGERIJ ARBOUW
HALTESTRAAT12-2042LMZANDVOORT-TEl_(OS5D7)1 26 16

WEEKEND RECLAME
KIP
BIEFSTUK
FRICANDEAU
OSSEWORST
ACHTERHAM

KIPFILET

SCHNITZELS

TARXAAR

per kilo

250 gr

100 gr

100 gr

100 gr
Maandag t/m zaterdag

100 gr
Maandag en dinsdag

100 gr
Woensdag en donderdag

100 gr

Ü

'̂̂ aiTî '̂ i v . _ _ ;'S âtl;?*?1
 v f»' ES "^^^as*^"' ff-

ï/Sss~^3§|fe

Coebergh
Bessenjenever

Teacher's
Whisky

" ' ' «V ïï

U vindt bij de Qildesüjter c n interessasit wijnass&rthnent

'verzorgd en bezorgd
Kerksttaat 12;i. 2042JE Zandvoort

Tel..02507 1253-?Oao
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vond wat ik zocht op de Grote Krocht
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iTNEW ZEALAND
ÜKiwiFRurr
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KIWI WEEKEND
bij AART VEER

NEW ZEALAND
KUWJFRUrr

uit New Zealand

•n?

f

De groene versierders
met vitaminepower

p
SE

NEW ZEALAND
KiwiFRurr

Probeer nu
vruchtensla
Nu extra lekker met

f
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1
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d ti-iM*i< AiXNw îr ^ New Zealand Kiwifruit

b93IE
groente en fruit
Grote Krocht 25
Tel. 14404 NEW ZEALAND

KIWIFRUIT0

5 plukfrisse

Kiwi's
2.95
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c§

JNEW EEALANO
ÜKIWIFRUfT

j NEW ZEALAND
f KIWIFRUIT* ÏKiW.FRÜrT

HC//S OF

APPARTEMENT

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Voor een vrijblijvende prijsopgave:

Nieuwe- en Inruil
RENAULT's?
Autobedrijven RINKO!
Curiestraat 10.
Telefoon: werkpl.-mag.: 12323

HAARLEM:
023-25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-1 82 25

showr.: 13360

OFF. RENAULT Service en Verkoop

HET DISTRIBUTIECENTRUM
van

DE SAMENWERKENDE
DIRK VAN DEN BROEK BEDRIJVEN
vraagt

magazfijnmedewerkers
voor diverse werkzaamheden, zoals nacontrole op de reeds klaar
staande orders en het zelf klaarmaken van de bestellingen van onze
Horeca-vestigingen. Werktijden in overleg vast te stellen.

Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op. Wij zijn
gevestigd aan de
HOOFDWEG 420 in Hoofddorp
Tel. 02503-17929 (de heer Van Neuren).

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

PERSCOMBINATIE N.V.
et Advertentiebedriif van Perscombinatie N. V., uitveefster van Het
Parool, Trouw, de Volkskrant en Weekmedia (de nieuws-en
huis-aan-huisbladen groep), is belast met alle activiteiten op de
advertentiemarkt.

In de binnendienst van de afdeling Special Verkoop van het Advertentiebcdrijf
Perscombinatie N.V., welke o.a. verantwoordelijk is voor de advertentieverkoop van
Het Parool, Parool Sport, Parool Uit en Thuis en Weekmedia, de nieuws- en
huii-aan-huis-bladengrocp van Perscombinatie, is een vacature ontstaan voor de
functie van

TELEFONISCH
ADVERTENTIEVERKOPER (M/V)

Voor deze zelfstandige en afwisselende functie gelden de volgende eisen:
- (meerjarige) praktische verkoopervaring;
- een opleiding op middelbaar niveau;
- rijbewijs B.E.
- goede contactuele eigenschappen;
- leeftijd 25-35 jaar,
- het in teamverband kunnen werken;
- klantgericht kunnen denken en handelen.

De juiste kandida(a)t(e) zal in staat dienen te zijn op termijn adverteerders
incidenteel ook persoonlijk te bezoeken.

Nadere inlichtingen omtrent deze functie kunt u inwinnen bij de heer G. van
Vreeswijk, verkoopleider van de afdeling Special Verkoop, telefoon: 020-562.2254.

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan mevrouw L. Witmer,
personeelfunctionaris, Wibautstraat 150,1091 GR Amsterdam, onder vermelding van
LW/86.11.

De sollicitatietcrmijn sluit op 8 september 1986.

GROTE KROCHT 28
ZANDVOORT

TEL. 02507-15734

P mode
begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort

are O'Polo
NICO VERHEY

SWINGER

laatste restanten tegen
superlage prijzen

Hondenkapsalon ,,tl_Ot Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van
uw rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

MET SPOED GEVRAAGD ERVAREN

ONDERHOUDSSCHILDERS
VOOR DE REGIO HAARLEM.

We worden het altijd eens!

i KEURSCHILDERS

Paradijsweg 2, Zandvoort
Tel. 02507-15602

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE iNRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

in centrum dorp.

Entree, woonkamer en suite, balkon, 3
slaapkamers, toilet, ruime badkamer met
ligbad en wasmachineaansluiting, keuken.

Vraagprijs ƒ 98.000,-k.k.
Mak. o.g.

H. W. COSTER b.v. 02507-15531.

Klasse restaurant in het
centrum van Zandvoort

vraagt op korte termijn

vakbekwame
KEUKENCHEF

Br. o. nr. 74638 bur. v.d blad.

ER ZUN NOG 120 82
WKHTENDENVOORU

DE TELEFOONDIENST LEVERDE

AFGELOPEN JAAR EEN

HOGERE PRODUKTIE

t staat in de krant
iedere week weer

Vakantie voor u al
afgelopen?

Kom dan 'n gezellig
bloemetje kopen

BIJ

,, Erica''
Grote Krocht 24 - Zandvoort

^tomeriiAïcé
ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

TAPIJT
AUG. v.d. MME

Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-1 23 27
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Te huur gevr.
(eventueel huur-
koop)

HUIS
voor + 1 jaar.

Tel. 17128

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Voor de lekkerste
vulkoeken
naar

R. V. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

Wij hebben plaats voor een

BANKETBAKKER en
LEERLING-

VERKOOPSTER
Inl.

Brood- en Banketbakkerij Seysener
Haltestraat 23, tel. 12129

SCHILDERWERK
AUG. v.d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort
Telefoon 15186

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor -

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

Gezocht

EEN VRIENDELIJK
MEISJE

v.a. 16 jaar als hulp in
snackbar.

Ervaring niet vereist.

Inl. Tel. 15518.

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie)

BEZORGER gewaagt
mor ochtendbladen
Trouw, Volkskrant

en A.D.
Vragen naar Hr. Steen

Tel. 18531

CURSUS
ENGELS m ZANDVOORT
Van september t/m maart zal in het Gemeenschaps-
huis, Louis Davidsstraat 17 te Zandvoort weer een
cursus Engels worden gegeven op de woensdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur voor beginners en van 20.15
tot 21.15. uur voor enigszins gevorderden.
De eerste lessen zijn op woensdag 3 september.

Accent ligt op spreken en verstaan.
Geen schriftelijk huiswerk.

Lesgeld ƒ 30,- per maand.
Opgave bij de beheerder, de heer v. d. Moolen.

Tel. 02507 - 1 40 85 Of 1 70 70

csu
Schoonmaak Efficiency B.V.

vraagt met spoed

enkele

schoonmakers m/v
voor diverse panden in Zand-
voort. Werktijden van 17.00-
19.00 uur.

Inl. 071-311211, na 17.00 uur
02507-17593.

Vrijdag 22 augustus 21.00 uur
in de Raadsheer Dorpsplein

HOT CLUB DE FRANCE

Hans Schaap

Jan de Jong

Gill. Rijnenberg

Wietze van Foeken

Louis Schuurman

gitaar

gitaar

gitaar

bas
viool
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15ANDVOORT - Duidelijk aan-
'eslagen na enkele kilometers
«Iwars door het dorpscentrum te
nebben afgelegd arriveerden de
aeeste deelnemers aan de Hore-
•awedloop donderdagmiddag 14
mgustus met hun nog steeds ge-
vulde glazen aan de jurytafel.
Want al waren ze dan luid aange-
moedigd door vrienden en toege-
stroomd publiek, het bleef een
zwaar karwei om in tropische
temperaturen zo'n drie/vier kilo-
meter in wandelpas af te leggen
met dat dienblad met vier gevulde
glazen. Glazen die angstwekkend
heen en weer gaan glijden op het
serveerblad wanneer je nog snel-
ler probeert te lopen om toch
maar binnen de vastgestelde tijd
de finish te halen.

. Binnenkomen op tijd deden alle ze-
venentwintig deelnemers. Dit jaar
door de Juryleden, Methorst en Molle-
rus eenvoudig te controleren omdat de
d^elnemerskaarten afgestempeld wer-
den in een echte prikklok. Ook de taak
van de 'weegjury' was dit jaar eenvou-
diger, een grote weegschaal liet de
deelnemers direct zien hoeveel vocht
er na de inspannende tocht nog over
was. Vocht dat niet bijgevuld kon wor-
den omdat het er dan wel uit mocht
zien als limonade, het dit beslist niet
was. Dit ontlokte een deelnemers dan
ook. de kreet: 'Het is dat het gif was,
anders had ik het onderweg opgedron-
kèn' toen hij bezweet met een ver-
kfampte arm bij de jury arriveerde.
Anderen daarentegen hadden zich on-
dérweg kunnen laven, omdat veel ei-
genaars van etablissementen hun per-
soneel behalve die paar uurtjes vrij,
ook wel een glas met koele inhoud aan-
reikten halverwege het parcours.

Bovendien kregen de deelnemers in
de Haltestraat nog een glaasje drank
aangereikt. Dit gebeurde bij de jury-
tafel waar de deskundigen op kleding-
gebied zich hadden opgesteld. Dit om
de deelnemers te dwingen even te rus-
ten, onderwijl de jury de gelegenheid
gevend de kleding in ogenschouw te
nemen. "Het was geen gemakkelijke
taak, wij hebben lang gediscussieerd
oyer de nummers een en twee, maar
wij zijn er toch uitgekomen," meldde
de voorzitter Lida Bromet van deze
jury aan speaker Alfred Abbenes die
deze middag ouderwets op dreef was.

Dat nummer één de groep werd van

Dertig zwoegers met koele dranken '

'Het is dat je met 'gif' loopt,
anders had ik het opgedronken'
Esplanade, Wiebe Beekelaar, Erwin
Hilbers en Mike Beekelaar, behoeft
geen betoog. Zij verschenen aan de
start met tussen zich in een aantal
duistere figuren, waarschijnlijk de
dronken lieden die door deze obers ver-
wijderd moesten worden. De zes pop-
pen werden meegezeuld op twee lange
latten, hetgeen een kostelijk gezicht
was. Voorafgegaan door vriend met
luide toeter trok deze ploeg veel be-
kijks, maar had het zichzelf ook niet
gemakkelijk gemaakt. Dat bleek op
het Wagenmakerspad toen er 'ge-
kluund' moest worden en het hele
zaakje, inclusief de kostbare glazen
met inhoud, uit balans raakte. Uitein-
delijk belandde de hele groep veilig
voor de jurytafel en toen bleek dat de
laatste man ook nog kans gezien had
de grootste hoeveelheid vocht (918
gram) over te houden, voorwaar geen
geringe prestatie. De eerste prijs in de
kledingsector, en die in de gewicht-
sector was dan zeker verdiend en de
reis naar Parijs werd hen door ieder-
een van harte gegund.

Tweede werden in de kledingsector
de 'Twee Pilzen' Jan Puttenaar en Jan
Wijnstroom van de Bastille. De derde
prijs in deze sector was voor de zusjes
Burger die het hele parcours aflegden
met een schaal broodjes op het hoofd,
zodoende tevens reclame makend voor
hun zaak.

geldt hier 'jong geleerd, oud gedaan'.
Derde werd Wilfred Koper van Chin
Chin met 894 gram, pp de voet gevolgd
door zijn collega Michiel Geurts met
892 gram. Het scheelde inderdaad
maar grammen, want vijfde werd Ap-
pie Beuning met 890 gram en Edwin
Feith zesde met 884 gram, terwijl de
eerste vrouw met de best gevulde gla-
zen op de zevende plaats eindigde, Ca-
rola Rijnbergen met 865 gram. De
troostprijs, een enorme fles Beeren-

burg was voor Ina Buitjes van de Sea-
gull.

Organisatoren van deze jaarlijkse
wedloop, die eigenlijk ten onrechte de
naam 'wedloop' heeft gekregen, want
snelheid is niet zo belangrijk, Fred
Bromet en Fred Paap kunnen terug-
zien op een uitstekend en glad verlo-
pen evenement, dat een ontspanning
betekent voor de werknemers in de ho-
reca, die deze zomer al zoveel koele
drankjes hebben uitgeserveerd.

Gevulde glazen
Ook de juryleden die de taak hadden

gekregen het gewicht na afloop te con-
troleren, Bertus Balledux en Margreet
Ates hadden geen gemakkelijke taak.
Op de vingers gekeken door de deelne-
mers, opdat geen druppeltje van de
kostelijke vloeistof gemorst zou wor-
den, werden heel behoedzaam de nog
gevulde glazen in de schaal van het
weegapparaat overgegoten. Hierbij is
het verrassend te constateren dat Rob
Bouwman, eigenaar van Fair Play, de
tweede prijs behaalde met 900 gram.
Zoals hij hetzelf uitdrukte, "ik behoor
wél tot de oude garde". Waarschijnlijk

• Blijdschap van de heren bij het vernemen dat zij eveneens de eerste prijs
behaalden op het onderdeel "meest gevuld'. FOTO: BERLOTT

• In de lange hete somer lijkt
. het politieke leven van Zand-
' voort op een laag pitje door te
'. sudderen. Van het politieke
• front geen nieuws deze somer.

De eerste raadsleden die in ac-
tie zijn gekomen, voordat het
hele stel weer bij elkaar komt
op de laatste dinsdag van au-
gustus, sijn die van de commis-

'. sie financiën.
• • Een weinig belangrijke ogen-

da, waar gediscussieerd werd
. over de grondprijs van open-

' baar groen, over de aanschaf
. van enkele technische appara-
• ten voor de begraafplaats die

het werk van de medewerkers
• van PW moeten verlichten. In

dit verband kwam aan de orde
het dienstverband . van een
parttime 'medewerker. Een
vreemde opmerking van de
aanwezige PW-man op deze
vergadering gedaan was de vol-
gende:

; • Toen door de commissieleden
werd opgemerkt dat een part-

timer wettelijk niet langer dan
zes maanden bij één werkne-
mer in dienst mag zijn, en dus
in een raadsvoorstel niet ge-
sproken kan worden van een
dienstverband van acht maan-
den, antwoordde de PW-man
achteloos :"Oh, maar op dat
punt weten wij wel weggetjes te
vinden, dus daar hoeft U zich
niet ongerust over te maken".
Deze slinkse weggetjes (want
wat bedoelde de man anders)
lagen de vertegenwoordiger
van het CDA, Richard van As,
zwaar op de maag. "Dit kan
niet, hier kunnen wij- niet de
hand mee lichten, wat is dat
voor opmerking?", vroeg hij
verontwaardigd aan voorzitter
Aukema. Ja, gut die wist het ook
niet en een licht rood trok over
het gezicht van de PW-man,
was hij toch ietwat loslippig ge-
weest? Waarschijnlijk wel,
want op aandringen van Van
As zullen alle dienstverbanden
met parttimers nader worden
bekeken.
• Overigens was Tobber ook
weer ter vergadering versche-
nen. Hij bewoog zich op slinkse
wijze achter in de saai en sat
met gespitste oortjes hoorbaar
van sijn schoteltje melk te ge-
nieten.

"Ik was speciaal gekomen

voor agendapunt 10. De notitie
van wethouder Aukema van 2
juni 1986 over het profijtbegin-
sel. Ik denk een PvdA-man over
dit beginsel, het is een agenda-
punt dus daar gaat men over
spreken. Trouwens dat dacht
Flier ook, want die heeft het ex-
pliciet gevraagd. Die zei: Mijn-
heer de Voorzitter is dit een no-
titie die wij voor kennisgeving
moeten aannemen? Zo ja, dan
wil ik met U aan de borreltafel
hier graag over van gedachten
wisselen. Of is dit een agenda-
punt waarover wij nu discus-
sieren en U de politieke menin-
gen van de commissieleden wil
meenemen naar het college? Dit
laatste opdat U zich gesteund
weet door de raad?"
• Heb jij op het gezicht gelet van
de voorzitter? Hemeltjelief hij
schrok zich rot, want de PvdA-
man sat so te staren, 'van durf-
es', nou hij durfde geen discus-
sie'aan. Het bleek een 'gewone
notitie' te sijn, eigenlijk een
schriftelijke les van het insti-
tuut Aukema wat profijtbegin-
sel is. Hij bekende eerlijk dat hij
dat al in 1978 had geschreven
en nu een paar zinnetjes had
veranderd en er een nieuwe da-
tum boven had geset omdat
sijn inzichten over het profijt-
beginsel niet waren veranderd.
Maar ja het is de VVD die zo

prat gaat op profijtbeginsel,
dus dat was wel even benauwd.
Maar je moet toegeven dat het
een hecht college is van VVD en
PvdA, want van wie kwam er
hulp? Juist van de VVD. "Waar-
om nu die discussie, dat sou wel
blijken bij de begroting. Door
de nieuwe VVD-man was wel
gevraagd om een standpunt
van het college, maar nu die
notitie er was kon die toch be-
studeerd worden en pas bij de
begroting kan dan de discussie
ingebracht worden," pleitte de
fractievoorzitter Methorst van
de VVD sussend. Zo waar Kuij-
ken, de socialist in het gesel-
schap behalve de wethouder
dan, begreep de hint. "Geen ge-
donder in het college" was de
waarschuwing die over tafel
kwam en werd opgevangen.
• "Jammer hoor", het enige be-
langrijke kwam niet. Kun je je
alleen afvragen of de wethou-
der zich in de raadsleden heeft
vergist of dat de mentaliteit
acht jaar geleden anders was
omdat hij toen met eenzelfde
geschrift complimentjes kreeg.
Nu moet ik wachten tot aan de
begrotingsvergadering, dat doe
ik dan maar. Saluutjes hoor,"
en weg was hij.
• Dit was het dan dese week, de
krant is klaar voetjes op tafel..-
tot volgende week •

WEEKENDDIENSTEN
l weekend: 23 - 24 augustus

HUISARTSENPRAKTIJK
! tfOORD: tel. 19507.
i Adé Scipio Blüme

WIJKVERPLEGING: Voor informa-
NIEUW tte °ver de dienstdoende wijkverpleeg-

kundige: 023-313233.

HUISARTSENPRAKTIJK G.J J. Mol
,f P.C.F. Paardekopen
Voor dienstdoende arts: tel
^5600/15091.

^erdere inlichtingen omtrent de
Weekenddiensten worden verstrekt
«ia de telefoonnummers van de huis-
drtsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
iel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel: 13073
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VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van,
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hpgeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
•weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.
PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Dienst 'Kerk zonder
Grenzen', ds. L.J.Boeyinga
(Radio Bloemendaal) gemeenschappe-
lijke dienst met Gereformeerde Kerk
Crèche aanwezig.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappelij-
ke dienst in Hervormde Kerk
ds. L.J.Boeyinga, 'Kerk zonder Gren-
zen'
Kindernevendienst en crèche.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
24 augustus: de heer Gerard Vlutters -
Uithoorn.

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met orgel (

t

en samenzang
KERK v.d.NAZABENER, Zij l weg 218,
Haarlem
Zondag: 10.30 uur: Morgendienst, ds.
J.Overduin

19.00 uur: Avonddienst, ds. J.Over-
duin
Woensdag: 20.00 uur: Brjbeloverden-
king/bidstond.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
Geen dienst gedurende de zomer-
maanden.

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

Rode Kruis
cursussen

ZANDVOORT - Het Rode Kruis or-
;aniseert op maandag 25 augustus
«n informatie-avond over de door
haar in het komend seizoen te geven

HBO-cursussen. De cursus-leiders
zullen aanwezig zijn en men kan te-
•ens informatie krijgen over het
>laatselijke vrijwilligerskorps. De
nieuwe EHBO-cursussen beginnen op
8 september. Ze zullen in het Rode
Sruisgebouw aan de Nicolaas Beets-
aan 14 worden gegeven. Men kan zich
opgeven bij mevrouw Arens, tel.17599.

Kerkplein
verfraait

ZANDVOORT - Op de gevel van
'Frites d'Anvers' aan het Kerkplein
zal nog deze week een klein beeld-
houwwerkje worden geplaatst. Het
werkje stelt een zwevende reuzen-
hand voor en is gekapt uit witte
zandsteen dat na verloop van tijd
een donkergroene tint zal hebben,
omdat de steen gaat patineren.

"De hand is gebaseerd op de Ant-
werpse legende rond de reus
Druoon Antigoon, die de Schelde-
schippers als een soort egotnppen-
de tolgaarder terroriseerde en bij
weigering van betaling de hand af-
kapte. De Romeinse legionair Silvi-
us Brabo heeft de reus uiteindelijk
gedood en hakte hem zelf de hand af
die hij in de Schelde wierp. Daar
zou de naam (H)and werpen ook
vandaan komen", vertelt beeldhou-
wer Edo van Tetterode die dit
kunstwerkje voor zijn vriend John
Pieters vervaardigde. 'Ik doe dit in
het kader van mijn kruistocht
'Zandvoort moet een beeldig dorp
worden', aldus van Tetterode die er-
aan toevoegt dat hij van mening is
dat de geheel nieuwe gevel van Fri-
tes d'Anvers op zich al een verfraai-
ing van het Kerkplein betekent, en
zijn geschenk ziet als een bijdrage
aan het veertigjarig bestaan van
deze zaak.

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Victoria, dochter van : van
Leeuwen, Dirk en van Kokorina,
Vera.
Ondertrouwd:
Heitkonig, Antonius Richardus en
Smit, Sonja.
Gehuwd:
Kok, Jacobus Johannes en van der
Vliet, Johanna Maria. Koper, Adria-
nus Hendrikus en Kool, Cornelia
Geertruida. Raaff, Guido en Meins-
ma, Hannah Mirjam.

Overleden:
Kahle, geb.Tak, Grietje, oud 73 jaar.
Van Vliet, Christiaan Jan, oud 67 jaar.
Jansen geb.Beun, Francina Johanna,
oud 83 jaar. Keur geb.van Kmapen,
Johanna Carolina, oud 78 jaar. Borzi-
kova, Claudine Leonore Bianka, oud
78 jaar.

Vier dieven
aangehouden

ZANDVOORT - In de nacht van
zondag 17 op maandag 18 augustus
zijn vier mannen aangehouden die bij
diverse diefstallen waren betroken.
Twee gestolen auto's konden aan de
rechtmatige eigenaar worden terug-
gegeven. De politie hield in eerste in-
stantie een bestuurder van een perso-
nenauto aan die over de Boulevard
Barnaart heen en weer reed. Het voer-
tuig bleek in Delft te zijn ontvreemd.
De man werd naar het bureau overge-
bracht.

In de auto trof de politie een mobilo-
foon aan plus 24 pakken koffie en dne
bromfietshelmen. Toen de man hier-
over aan de tand werd gevoeld vertelde
hij met drie anderen op pad te zijn
geweest. Deze werden vroeg in de och-
tend eveneens in de kraag gevat. Ze
werden aangetroffen in een auto die in
Apeldoorn was gestolen.

Gewond en
zonder hond

ZANDVOORT - Op de hoek Zand-
voortselaan/Kennemerweg heeft don-
derdag 14 augustus een aanrijding
plaatsgevonden waarbij een 34 jarige
Zandvoortse gewond raakte. De
vrouw, die onder invloed een perso-
nenauto bestuurde, verzuimde toen zij
vanaf de Kennemerlaan reed voor-
rang te verlenen aan een bestelbus. Zij
is met hoofdletsel opgenomen in het
Elisabeth Gasthuis.
De politie is overigens nog op zoek
naar de hond van de gewonde vrouw.
Het beest, een grijs/witte bouvier met
halsband en riem en luisterend naar
de naam 'Boy' sprong na het ongeval
uit de auto en liep weg.

Dief bekent
ZANDVOORT - Een man, die vorige

week was aangehouden m verband
met een diefstal in de Bibliotheek, op
11 augustus, heeft een volledige be-
kentenis afgelegd. Ook bekende hij
tesamen met een ander in de nacht
van 14 op 15 juli een drogisterij te heb-
ben bezocht. De bij de Bibliotheek ontr
vreemde goederen zijn teruggegeven.
De oerige spullen waren al verkocht.
De verdachte 's inmiddels voorgeleid
aan de officier van justitie.

Bestuur zoekt
gegadigden

ZANDVOORT - Het bestuur van de
Openbare Bibliotheek Zandvoort
zoekt nieuwe bestuursleden die een
brede belangstelling hebben voor het
werk van deze instelling en die van
Zandvoort in het bijzonder. Door ver-
trek van twee bestuursleden ontstaan
er vacatures die zo spoedig mogelijk
vervuld dienen te worden. Belangstel-
lenden worden verzocht contact op te
nemen met mevrouw De Groot, p/a
Openbare Bibliotheek Zandvoort,
Postbus 190. 2040 AD Zandvoort.

'Hondekop'
levert cel op

ZANDVOORT - De politie heeft
zondag een 17 jarige jongeman in de
cel gezet, nadat deze een surveilleren-
de agent voor 'hondekop' had uitge-
maakt. Bij zijn aanhouding bood de
jongen hevig verzet. Bovendien kreeg
de jongen 'assistentie' van een man die
de agenten aanviel. Beide mannen zijn
nadat ze aan aantal uren in de cel
hadden doorgebracht, voorgeleid.

FSLIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool * *
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Ónze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

Tweede generatie Deesker
verlaat overheidsdienst

ZANDVOORT - Na veertig jaar
in overheidsdienst te zijn geweest,
maakt Gerrit Deesker binnenkort
gebruik van de mogelijkheid om
met vervroegd pensioen te gaan.
Donderdag 28 augustus, tijdens
een bijeenkomst in de raadzaal,
neemt hij na zevenentwintig jaar
trouwe dienst als chef van het Bu-
reau Interne Zaken van de ge-
meente Zandvoort afscheid van
zijn collega's.

In maart 1959 kreeg Deesker, afkom-
stig uit het Friese Sneek, zijn functie
bij de Gemeente Zandvoort. Op dat
moment had hij al een behoorlijke er-
varing in overheidsdienst opgedaan.
In 1946 was hij begonnen als volontair
op de afdeling Burgerlijke Stand van
de Gemeente Sneek. Dat hield in, wel
werken maar geen salaris. Menig jon-
gere die in die tijd zo'n buitenkansje
kreeg, greep dezer gelegenheid om er-
varing op te doen met beide handen
aan. Zo ook Deesker.

Hij volgde daarmee het advies op
van zijn vader, die zelf na een carriè-
restart in de Achterhoek, bij dezelfde
gemenete als boekhouder werkzaam
was. Na een jaar kreeg Deesker junior
zijn vaste aanstelling. Hij volgde een
cursus gemeente-administratie in
Leeuwarden, en solliciteerde bij ande-
re gemeentes, met het doel hogerop te
komen. Dit leidde tot een functie bij
het Bureau Interne Zaken van de ge-
meente Heemstede. Ruim vier jaar la-
ter stapte hij over naar deze afdeling
in de badplaats. Hier volgde hij in 1959
bureau-chef De Heer op.

Deesker kijkt met genoegen terug op
zijn ambtsperiode in Zandvoort. Ple-
zier in het werk en een goede relatie
met de collega's vindt hij noodzakelijk
voor een prettige werksfeer. „Ik per-
soonlijk heb hier altijd met plezier ge-

werkt omdat ik prettige collega's had,
en ook omdat we als team goed func-
tioneerden." Door zijn werk op Interne
Zaken, „het hart van de gemeentese-
cretarie", waar onder andere de verga-
deringen van de raad en van burge-
meester en wethouders worden voor-
bereid, had hij veel met de gemeente-
bestuurders te maken. Door burge-
meester Van Fenema werd hij destijds
aangesteld, in de tijd dat de heer Bos-
man nog gemeentesecretaris was.
Daarna heeft hij nog gediend onder de
burgemeesters Nawijn en Machielsen,
tijdens de ambtsperiodes van de ge-
meentesecretarissen Hoogendoorn en
Merts.

De afgelopen zeventwintig jaar is er
niet echt veel veranderd op zijn werk.
Behalve de aanschaf van kopieerma-
chines en andere technische verbete-
ringen in het verleden, ziet Deesker nu
pas de mogelijkheid tot grotere veran-
deringen ontstaan. Dit door de huidi-
ge ontwikkelingen binnen de automa-
tisering.

Veranderingen zullen nu ook
plaatsvinden in het privéleven van de
familie. In 1982 is Deesker gekozen
voor een tweede periode als diaken bij
de Hervormde Kerk in Zandvoort. Bo-
vendien is hij voorzitter van het Colle-
ga van Diakenen. „Ik dien daarmee
twee zaken; de Hervormde Kerk, en
mezelf, omdat ik zo op een prettige en
nuttige manier bezig kan zijn." Nu
kan hij iets meer tijd besteden aan
deze taken. Daarnaast zal hy' ook sa-
men met zijn vrouw van de verkregen
vrije tijd gaan genieten. „We denken
aan de mogelijkheid om wat meer te
gaan reizen. Dan beginnen we eerst
maar eens met het lang uitgestelde
reisje naar Pary's." Boven alles echter
stelt hij een goede gezondheid nog het
meest op prijs. Het echtpaar Deesker
heeft twee zonen, en dat de appel
meestal niet ver van de boom valt,
blijkt ook nu weer. Ook de derde ach-

tereenvolgde generatie van deze fami-
lie werkt voor de overheid. De oudste
zoon bij de Provinciale Griffie van
Utrecht, de jongste bij de Dienst Pu-
blieke Werken in Zandvoort.

De receptie, waarop ieder die de heer
Deesker de hand wil drukken, welkom
is, vindt donderdag 28 augustus plaats
in de raadzaal, vanaf 16.00 uur.

o G. Deesker: „Een goede
gezondheid is belangrijk Foto: Beriott

door Paul Dekkers

Weinig
regen

Tot aan de laatste schoolva-
kantiedag heeft het weer zijn vrij
zomerse karakter weten te be-
houden. Mooiste dag vorige week
was donderdag met vrij veel zon
en een maximumtemperatuur in
Zandvoort van precies 27 graden,
hetgeen de derde zomerse dag van
deze maand betekende. Op alle
overige dagen van de week lagen
de temperaturen op een middag-
niveau in onze regio tussen 21 en
24 gr.C. Veel bewolking en een
hoge wind hielden de tempera-
tuur afgelopen maandag onder
de twintig graden, met een maxi-
mum van 18,9 gr.C. was het na de
19,8 gr. op 7 en 19,4 gr.C. op 8
augustus pas de derde keer dat
dit deze maand gebeurde. En zo
zijn we al weer ruim halverwege

augustus beland, zonder dat in
deze maand regen van betekenis
is gevallen; tot dusver bracht de
oogstmaand ons nog maar 11 mm
regen. Als normaal geldt voor de
hele maand 85 mm. Daar zijn we
dus nog ver van verwijderd.

Al met al zijn de kansen op het
.aanschouwen van een regenboog
door de betrekkelijk geringe neer-
slagproduktie deze zomer vrij
klein geweest. Dit natuurver-
schijnsel is alleen te zien, wan-
neer het regent en tegelijkertijd
de zon schijnt, anders gezegd: bij
een' buiig weertype. Men moet
dan wel met zijn rug naar de zon
staan en de zon dient op minder
dan 40 graden boven de horizon te
staan. Hij is het fraaist ontwik-
keld als de zon er vlak boven
staat. Hoe hoger de zon, des te
vlakker de regenboog. En wan-
neer de zon hoger staat dan 42
graden boven de horizon is er
geen regenboog mogelijk, omdat
die dan helemaal onder de hori-
zon komt te staan. Vandaar dat
bij een zomerse regenbui om-
streeks het middaguur geen re-
genboog te zien is.

In Nederland kan men de re-
genboog nooit groter zien dan een
halve cirkel. Alleen van een hoge
berg of vanuit een vliegtuig kan
men met een beetje geluk een vol-
ledige ronde boog zien, een prach-
tig schouwspel. We hebben er een
paar weken terug al op gewezen,
dat de bogen des te kleurrijker
zijn naarmate de regendruppels
groter zijn. Niet verwonderlijk is
daarom dat de mooiste exempla-
ren voorkomen bij zware regen-

of onweersbuien. De felle opkla-
ringen na de bui zorgen ervoor,

~ dat steeds weer zonlicht op de
wolken met zware regen valt.
Zeer vaak komt het tot de vor-
ming van stukjes regenboog. Dat
wordt veroorzaakt doordat de be-
wolking wegtrekt en de regen on-
gelijkmatig valt. In plaats van re-
gen kan ook een door de zon goed
beschenen waterfontein of water-
val het verschijnsel opwekken.
Wij kunnen zelf op een zonnige
dag met een tuinslang een minia-
tuur regenboog maken. U selt de
sproeier zó, dat hij fijne druppels
afgeeft, terwijl u met de rug naar
de zon gaat staan. In de fijne wa-
terdruppels uit de kraan ziet u
dan een regenboog, al is het dan
een kleine.

Als de stralen zonlicht twee
keer in de regendruppels worden
teruggekaatst, ontstaat een twee-
de regenboog met de kleuren in de
omgekeerde volgorde van de
hoofdregenboog. Die tweede boog
zit, met een straal van 52 graden,
buiten de eerste en is veel minder
helder. De straal van de cirkel
van de hoofdregenboog bedraagt
ongeveer 40 graden voor de bin-
nenrand en 42 graden voor de
buitenrand. Aan de binnenzijde
van de hoofdregenboog neemt
men zo nu en dan smalle, zwak-
ker gekleurde secundaire bogen
waar.

Een enkele maal treedt een re-
genboog op bij maneschijn. Zulk
een boog is zeer zwak en kleuren
kunnen vrijwel niet worden on-
derscheiden. Het is een witte
boog, met zo nu en dan een rood-

achtige rand. Zo'n maanregen-
boog wordt gemiddeld 4 a 5 keer
per jaar m ons land waargeno-
men. In dit geval wordt niet het
zonlicht, maar het dan in vol-
doende mate sterke maanlicht
door de regendruppels gebroken.
Regenbogen zijn in de regel van
snel voorbijgaande aard. Na en-
kel'i minuten zijn ze meestal wel
verdwenen. Maar in de Engelse
plaats Dover in het graafschap
Kent, kon op 7 mei 1953 een boog
meer dan een uur worden waar-
genomen.

Sommige plaatsen staan be-
kend om de herhaaldelijke ver-
schijning van de regenboog, o.a.
Honoloeloe op de Hawaai-eilan-
den. In het noordoosten van de
stad ligt een bergketen, waar het
vrijwel voortdurend regent, ter-
wijl de hemel in het zuidwesten
permanent helder is. Dus opti-
maal om in de namiddag prachti-
ge regenbogen te zien boven de
bergen. Volgende keer: Hoe vaak
krijgen we de regenboog in Ne-
derland te zien en heeft deze bete-
kenis als weervoorspeller?

We hebben hetzelf in eigen tuin
al kunnen vaststellen: „Is 't warm
en standvastig weer, augustus
brengt de eerste peer".

Temperatuurnormalen periode
20-27 augustus:

maximumtemperatuur (over-
dag): 22 gr.C.

minimumtemperatuur
('s nachts): 13 gr.C.
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BINNENMARKT
UW ZOLDER OP EN HUUR

EEN STAND VOOR ÉÉN OF
MEERDERE DAGEN

: Gasthuisplein 5 - Kosterstraat 5

ÊELIJKS GEOPEND VAN 10 TOT 22 UUR
INLICHTINGEN IN HET GEBOUW VAN DE BINNENMARKT

TEL. 13713
Onder auspiciën van O.V.Z.

_

Emmmm
7 VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ!

üapmavlees
ünlelappen
Madella
leokte worst
-salade

500 gr /f 45

500 gr D,95

100 gr lf 65

250 gr Z, 75

150 gr Zr9U

SLAGERIJ

G. ZWINKELS
Haltestraat 30

Zandvoort. Tel. 12175

Grote collectie BONTMANTELSLAMMY
COATS en BONTGEVOERDE REGEN-
MANTELS van Modisch jong tot Klassiek
mt 38-52 (met schrift, garantie).
Bij aankoop van een nieuwe Bontmantel of
Lammycoat kunt U Uw gedragen mantel in-
ruilen.

ATY KETTING BONTMODE
Orionweg 20S Umuiden, tel. 02550-14756

't kiriderwinkeltje |

Buureweg 1-3
Zandvoort
02507-16580

voor baby's

jassen zijn er nu
óók voor Moeders

S/M/L
NIEUW!

Dansschool
Albert van Lingen

Studio: Oranjestraat 12
(gebouw naast Dagmarkt) in Zandvoort-C.

Nieuwe clubs voor Ballroom en
Latin-American.

Speciale clubs voor paren
(elke leeftijd)

Inschrijving
Vrijdagsavonds van 19.00-21.00 uur

en zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur
Inlichtingen telefoon 02507-16623 of 17082

Nieuwe- en Inruil FORD's?
Autobedrijf J. JONGSMA!
Curiestraat 8.
Telefoon: werkpl.-mag.: 12323

showr.: 13360

OFF. FORD Service eii Verkoop

VEILINGGEBOUW
DE WITTE

Dorpsplein 2
INBOEDEL- EN HORECAVEILING

WORDT ± EIND SEPTEMBER GEHOUDEN.
U kunt dagelijks goederen inbrengen. Inl.:

tel. 12164. Veilmgdirectie Fa. Waterdrmker

buitengewoon wordt
buitenbijzonder

• ma

Met Weru kunststof ramen en deuren verfraait u uw huis.
Stijlvol en verantwoord.
Weru, voor tientallen jaren lang géén onderhoud, hoge geluids- en warmteisolatie en
'n betrouwbare bescherming tegen inbraak. Bovendien kiest u met Weru voor een
konstruktie volgens de hoogste kwaliteitsnormen en een perfekt bedieningskomfort.

Weru levert (alleen via
erkende vakbednjven) een
kompleet en veelzijdig
programma met veel
mogelijkheden wat betreft
uitvoeringen, maten en
kleuren. Weru systemen
worden veelvuldig
toegepast m zowel
bestaande- als nieuwbouw.
Binnenkort ook bij u7

Vraag vrijblijvend
informatie via de antwoord-
coupon of kom eens naar
de showroom.
Uweetnietwatuzultzien..

ï^*—-<~>>> ̂

IA

Ramen+Deuren
BON
Naam

Adres'

Stuurmi) geheel vrijblijvend uitgebreide dokumentatie overhel Weru systeem.

Postkode + plaats

Deze bon opsturen m een ongefrankeerde envelop naar het Weru vakbednjf.

JANV.D.VLUGT
GLAS & ISOLATIE
SHOWROOM: KAL VERSTRAA T 5-7
UMUIDEN- TEL: 02550-30624
POSTBUS67-l970AB UMUIDEN

STUNT!
BEAU JOLAIS1985
Cuvée de l' Abbaye

klassewijn van een uizonderlijke oogst
FRUITIG

BEREICH
BERNKASTELER
RIESLING

FLESSEN
HELE
LITER

Laat je eens
verleiden door 'n
Martini-Jigger

bij elke krat Grolsch
pijpjes Pi IsCocktail tip

n»COCOGI
op natuurwijze
gemaakt van
cocosnoot sap

M AA K EENS
BLUEHAWAIAN
* 2/10Cocogi
* 2/10 BlueCuracao
* 1/10Gin
* 5/10 Ananassap

NU BIJ ELKE FLES PAK ESOPfNERANANASSAP
VAKMANSCHAP

IS MEESTERSCHAP

tegen inlevering van deze bon t/m 30 augustus
onvangt u ter kennismaking een fles echte

HOLLANDSE
GRAANJENEVER 13.95

Slotéfki*, '1
«*Vertik"
l Sfijl,**»»î̂
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Nieuwe geluiddempers voor motoren

Record aantal bezoekers ziet
een sprankelend racefestival
- ZANDVOORT- Wat hadden de
Vijftigduizend toeschouwers-Boet
*van .Duimen de zege graag ge-
gund. De'nestor van de 500 cc-
môtorwegracewereld had zijn af-.
scheidswedstrijd zonder twijfel
gewonnen als Rob Punt niet zou
hebben gestart. En daar zag het
aanvankelijk naar uit, toen Punt
iia de training zonder remmen
kwam te staan. Van Duimen be-
spaarde hem echter een vroegtij-
dige. thuisreis door de remmen
van zijn, reservefiets af te staan.
Zo kon" Punt toch nog winnen,
yopr.Van Duimen voor wie der-
halve een overwinning uit spor-
tief oogpunt restte.

Van 'Dulmens afscheid kreeg op een
sfeervolle Zandvoortse racepiste extra
glans door de kampioenstitel van zijn
PDM-teamgenoot Henk van der
Mark. Maar wie en wat schitterde zon-
flag in de Zandvoortse duinen eigen-
lijk niet. Zelfs de combinaties Biland-
/Waltisperg en Michel/Fresq deden
dat, al was het door afwezigheid. Zij
hadden de zijspanklasse nog mooier
kunnen maken. Dan hadden Egbert
[Streuer en Bernhard Schnieders een
echte revanche voor Assen gehad. Nu
hoefden" zij slechts af te rekenen met
vooral de Britse combinatie Jones/Ay-
res en hun landgenoten Theo van
Kempen en Geral de Haas. Een ge-
vecht overigens dat de enthousiaste
racefans menigmaal op de tenen
bracht..

", Maar in feite was het racefestival
één grote raceshow. Vorig jaar was al
duidelijk geworden dat de stichting
Jklotorpromotion Zandvoort een suc-,
cesvolle formule had gevonden in ge-
combineerde motor-, auto- en kartra-
pes. r>e maar liefst vijftigduizend race-
ïans zorgden voor files tot aan Schip-
höl. -

* Een opgetogen circuitdirecteur Jim
_ Vermeulen had dan ook met genoegen

kunnen constateren dat Zandvoort
met deze tot nu toe drukste dag van
het seizoen „na de TT van Assen het
grootste race-evenement van Neder-
land" in had gehaald.

Teleurstelling
De racende circuitdirecteur was zijn

teleurstelling dan ook snel te boven.
Na de semi-lange afstandsrace over 35
ronden met sports 2000 was hij samen
met broer Huub als tweede gehuldigd
na het winende duo Cor Euser/Char-
les Zwolsman. Fout zo bleek later. Of
de gebroeders Vermeulen zo vriende-
lijk wilden zijn om beker en bloemen te
overhandigen aan Hans Ernst en
Henny Vollenberg. Dit duo was wel
terdege met miniem verschil achter de
winnaar geëindigd en had geen ronde
achterstand, zoals aanvankelijk werd

verondersteld.

Het rechtvaardigde de klacht van de
motor-fans die op zo'n dag met de au-
tosport worden geconfronteerd en er
dan niets van begrijpen. Als de wed-
strijdleiding er al niet uit komt, wat
moet je dan als leek. Wedstrijdleider
Jelle Hingst gaf toe, dat een dergelijke
lange race met verplichte pitsstops
voor rijderswissel en brandstoftanken
achteraf geen gelukkige keus was ge-
weest. Men had de toeschouwer willen
confronteren met autoracen in zijn
breedst mogelijke vorm. Dus met de
voor het publiek interessante pits-

1 stops. Men had echter over het hoofd
gezien, dat de toeschouwer in de dui-
nen (en die waren er erg veel) er dan
geen touw meer aan vast knopen kan.

De motorfan is korte en spannende
races gewend. Dan was de door Pred
Krab voor de derde maal in successie

gewonnen strijd om de Toyota Startiet
Cup een gelukkiger keus. Verwacht
mag dan ook worden dat volgend jaar
dergelijke korte en spannende autora-
ces op het programma staan.

Foutjes
Het zijn schoonheidsfoutjes die ge-

makkelijk weggewerkt kunnen wor-
den. Moeilijker ligt het als het om de
beperking van het geluid gaat. De na-
tionale autoracerij heeft dit probleem
met dempers opgelost en ook bij de
motoren is men hier druk mee bezig, al
is het probleem nog niet opgelost. Nog
altijd worden motorrijders op Zand-
voort gediskwalificeerd omdat zij de
toegestane vijfennegentig decibel
overschrijden. Geluiddempers zouden
te veel vermogen uit de machine ha-
len. Om deze reden zouden de motor-
rijders zelfs op Zandvoort weg kunnen
blijven.

Maar Zandvoorts hoop is nu geves-
tigd op Jur Manneveld. De construc-
teur uit Schagen heeft een geluiddem-
per ontwikkeld, zonder dat er een
groot vermogensverlies optreedt. Zon-
dag zijn deze uitlaatdempers op Zand-
voort getest en de eerste berichten zijn
hoopgevend. Patrick van der Goor-
bergh werd er in de 250cc-klasse twee-
de mee. De coureur, die gezien wordt
als een groot talent en in de toekomst
begeleid gaat worden door Boet van
Duimen verklaarde na afloop dat het
top-toerental exact hetzelfde was ge-
bleven. En dat terwijl geluidmetingen
hadden aangetoond, dat zijn Yamaha
slechts 86 van de gebruikelijke 93 deci-
bellen had geproduceerd.

Ook andere testrijders waren en-
thousiast over de nieuwe „Manneveld-
demper". Bij de karts is men nog niet
zo ver. De kleine karretjes waarmee op
Zandvoort snelheden worden bereikt
van 265 kilometer per uur bleken zo-
veel lawaai te produceren, dat beslo-
ten werd de twee heats in te krimpen
tot een.

Het Filmer's team gaat tot het uiterste doch zal in de finale door Café Bluys worden verslagen. F°t°: Dick Loenen

Touwtrekgeweld op het strand
ZANDVOORT - De door de AF-

APA georganiseerde touwtrek-
kampioenschappen van Zand-
voort, op het strand voor paviljoen
Filmer, werden voor de derde keer
een grandioos succes. Voor het
strandbezoek geen geweldig zo-
merweer, doch voor de dertig deel-
nemende teams des te beter. Op
het strand was het een prima sfeer
in en rondom de touwtrekarena
waarbij speaker Theo Hilbers de
ploegen naar grote hoogte op-
zweepte.

Vele toeschouwers zullen niet het
gehele festijn gevolgd hebben daar dat
meer dan zes uur duurde, maar diege-
ne die een tijdje vertoefde op het
strand heeft van geweldige sport kun-
nen genieten in een ontspannen sfeer.
Er werd keihard gestreden om de over-
winning doch werd men finaal wegge-

trokken, dan was het plezier er niet
minder om.

De voorrondes verliepen bijzonder
enerverend en toch was de maximaal
toegestane trektijd van vijf minuten
niet nodig om een beslissing te force-
ren. Vele teams met fraaie namen de-
den mee aan deze door Afafa perfect
georganiseerde kampioenschappen.
Zo plaatsten zich bij de dames voor de
halve finale Filmers en Play In. In de
andere poule werd Rinko eerste door
in het duel tegen het professioneel ge-
coachte Shape met een enorme
krachtsexplosie Shape over de lijn te
trekken. De finale tussen Filmer's en
Rinko werd een zeer spannende aan-
gelegenheid waarbij Filmer's de lang-
ste adem had. In de strijd om de derde
en vierde plaats bleef Play In Shape de
baas.

Een twintigtal herenteams stortte
zich in het mulle zand voor de strijd

Birmingham Bulls in Zandvoort
"ZANDVOORT - Voor het eerst werd in Nederland de strijd om de Europacup American Football gehouden. Deze
Eurobówl l genoemde strijd ging niet ongemerkt aan Zandvoort voorbij. De badplaats was wel niet het strijdtoneel van

.dit kampioenschap doch in Hotel Interlaken streken de spelers en een aantal supporters neer van het Engelse team, de
. ;Birmïngham Bulls. De Engelse supporters genoten volop in Zandvoort van waaruit zij hun team volgden naar de

wedstrijden in Nederland. De tweeëntwintig supporters onder leiding van supporter nr. 1 Terry Greenwood volgen hun
'team bij alle wedstrijden waar ook in Europa. De wedstrijden in Birmingham trekken gemiddeld 2000 bezoekers wat in
..Nederland nog niet haalbaar blijkt. De meeste Birmingham-volgers komen van het voetbalveld, doch hebben mede
;door de vele vechtpartijen die sport verlaten en hebben nu als favoriete sport het American Football.

, Terry Greenwood denkt dat over een aantal jaren deze sport even populair is als het voetbal en heeft het volste
•Vertrouwen in zijn team de Birmingham Bulls. Hij denkt zelfs aan de Europa Cup. Dat is er toch niet van gekomen daar
' een derde plaats voor de Bulls was weggelegd door een 21 -O overwinning op de Amsterdam Rams. Op de foto het
.bonte gezelschap van de Birmingham Bulls met zittend in het midden de beschilderde, zoals ze dat in Engeland
.noemen, supporter nr. 1 Terry Greenwood. Foto: Dick Loenen

Nationale surf dag in Zeewolde
ZANDVOORT - Op zaterdag 23

augustus vindt in het recreatie-
centrum Zeewolde in de provincie
Flevoland de nationale surfdag
plaats. Deze wordt georganiseerd
door de ANWB en de NCRV. Sur-
fen staat deze dag centraal. Iedere
bezoeker kan deelnemen, boven-
dien zijn er tal van nevenactivitei-
ten gepland, zodat ook niet-sur-
fers kunnen genieten van een
dagje uit.

Centraal staat natuurlijk de surf-
sport, tussen 10.00-en 18.00 uur wor-
den de diverse wedstrijden gehouden.
Succesvolle onderdelen zijn opnieuw
in het programma opgenomen. Naast
de behendigheidsrace, beginners-
instructie, examenvaren en de info-
markt wordt ook de finale om de Hol-

Voetbalclubs
draaien warm

Zandvoort - De voorbereidingen op
de nieuwe voetbalcompetitie zijn dit
weekeinde voortgezet met een aantal
oefenwedstrijden waarbij de Zand-
voortse voetbalclubs volop in aktie
kwamen.

Zandvoortmeeuwen kwam eerst
moeizaam tot een 1-1 gelijkspel tegen
KDO doch vrijdagavond draaide het
veel beter en werd SDZ met 4-0 versla-
gen. Dit was een goede partij voetbal
waarin bleek, een prima sluitende
achterhoede van waaruit snelle aan-
vallen werden opgezet.

Wat reultaten betreft loopt het bij
Zandvoort'75 nog niet. Zandvoort'75
had S VVU op bezoek en hield de eerste
helft wel stand. In het tweede gedeelte
besliste SVVU deze nuttige oefenpar-
tij door twee doelpunten, 0-2.

TZB kwam uit in haar eigen Dr.
C.F.M. Robbers-toernooi en kwam
verrassend voor de dag. Met goed voet-
bal wisten de Zandvoorters zich te
plaatsen voor de strijd om de derde en
vierde plaats. Tegen het sterke De
Brug haalde TZB bekwaam uit en ze-
gevierde met 4-2. Winnaar van het
toernooi werd Alliance dat Schoten 2
na het nemen van strafschoppen de
baas bleef.

land Surf Cup binnenwater in Zeewol-
de gevaren. Hieraan nemen verschil-
lende Zandvoorters deel. Organisator
Holland Surf Pool kreeg via een aan-
tal voorrondes weer een groot deel van
de amateur surftop naar dit evene-
ment.

Nieuw is het 'scholenkampioen-
schap'. Het KNWN organiseerde voor-
rondes in het hele land. De geplaatste
schoolteams maken in de finale uit
wie de snelste school op surfgebied
wordt. De wedstrijd wordt gevaren op
de olympische driehoeksbaan.

Het jaarlijks onderdeel, de prestatie-
tocht, kent dit jaar een iets andere
opzet. Deelnemers hoeven nu niets
meer van het totaalprogramma te
missen. De start is om 15.30 uur en
deelname van de professionele surftop
staat al bij voorbaat vast.

Extra aandacht is er weer voor de
veiligheid. Een groot aantal organisa-
ties, betrokken bij de veiligheid op en
om het water, heeft gehoor gegeven
aan de uitnodiging van de organisatie
en zal aanwezig zijn. Marine en Jeugd
Rode Kruis geven demonstraties en er
wordt instructie gegeven in overle-
vingszwemmen, auto te water en
EHBO.

Het surfuitleencentrum, proef-
varen, fietsuitleen en de helicopter-

rondvluchten stellen de bezoeker in
staat zich ook zonder eigen plank te
vermaken. Het ANWB-actieteam
'Laat niet als dank..' zal met spring-
kussen en spelletjes een eigen inbreng
hebben aan de activiteiten.

Nieuw dit jaar ook de 'havenshow',
een twee uur durende show van free-
style demonstraties, artiesten, mode-
shows en een marine reddingsdemon-
stratie met helikopter. Tijdens de 'ha-
venshow' zal de finish van de presta-
tietocht plaatsvinden en worden
hoofdprijzen van de verschillende
wedstrijden uitgereikt.

De jongerensurfdag is een evene-
ment waar surfers en niet-surfers hun
hart kunnen ophalen. De locatie is
met de auto (parkeren dit jaar tot bij
het strand) maar ook met de trein (sta-
tion Harderwijk met aansluitende
bus- en bootverbinding) goed bereik-
baar. De toegang is de hele dag gratis.
Door de NCRV zal een live verslag van
deze dag via Radio III brengen, terwijl
TV-opnamen op een later tijdstip zul-
len worden uitgezonden.

Informaties kunnen worden inge-
wonnen bij de afdeling Centrale Infor-
rnatie van de ANWB tel: 070-264426.
Ook de Club-J lijn staat dag en nacht
klaar met de laatste actuele informa-
tie, tel: 070-262131, voor informatie
over kamperen en het reserveren van
plaatsen kan contact worden opgeno-
men met het Recreatiecentrum Zee-
wolde, tel: 03242-1246.

om de beker. Het Zandvoortse man-
nenkoor zette enige zware jongens In
en wist het te brengen tot de kwartfi-
nale. Het vraagtekenteam bleek uit-
eindelijk de strandpachters te zon
doch die hadden weinig in de melkrte
brokken. De stoelenmannen onder jie
naam De Wurf deden het duidelijk
beter en behaalden een fraaie vierde
plaats. Voordat het zover was hadden
de Trekkende Broeders menig tegen-
stander in het zand laten bijten. Een
halve finale voor dit team waarin riet
sneuvelde tegen de boys van Café
Bluys. De broeders pakten een ver-
diende derde plaats. Ook bij de man-
nen traden Filmer's op de voorgrond
en trokken zich naar de finale. •

In een enerverende finale tussen
Café Bluys en Filmer's gaven beiden
niets aan elkaar toe. Deze uitputtings-
touwtrekslag werd uiteindelijk door
Café Bluys in winst omgezet. Filmer's
werd naar de tweede plaats verwezen.
De Puur-wisselbeker voor het me^st
originele team ging naar de Marshal-
Iers van Schiphol.

Door het geweldige succes van deze
touwtrekkampioenschappen mede
door het enthousiasme van de teams,
is de Afafa zeker van plan dit evene-
ment volgend jaar opnieuw te organi-
seren.

Rinko stopt
ZANDVOORT - Het zal even

wennen zijn een zaalvoetbalcom-
petitie zonder Rinko. Na 15 jaar is
deze vereniging helaas ter ziele ge-
gaan. In die periode heeft Rinko
een jaar in de hoofdklasse gespeeld
en veertien jaar in de eerste klasse.
Vorig jaar moest een stap terug
worden gedaan naar de tweede
klasse en dat heeft de sympathieke
vereniging van sponsor Jan Jongs-
ma en de man die alles sraaiende
hield Jan Willem Groen niet over-
leefd.

Jongsma zorgde dat het team
er elk jaar uitstekend verzorgt bij
liep en Jan Willem Groen zorgde
voor een perfecte organisatie. Door
de degradatie naar de tweede klasse
hielden enigen na vijftien jaar het
voor gezien en een nieuw team op
te bouwen zat er niet in. De spelers
zijn in goede harmonie van elkaar
gegaan en Teun Vastenhouw die
vrijwel de gehele periode van Rinko
heeft meegemaakt vindt het te-
recht dat de mannen die alles voor
de zaalvoetbalvereniging deden
even genoemd worden.

t Zandvoorters in
• rallysprintstrijd
\. ZANDVOORT - Op zondag 24 au-
: gustus worden rallysprint wedstrijden
^ gehouden waaraan een aantal Zand-
; -voortse.-rljders deelnemen. Om 12.00
f !uur start deze strijd, die georganiseerd
. wórdt dóór ,de Stichting Autosportief
'•en de plaats van handeling is bij het
r*Coèntunnélrestaurant te Amsterdam.
%Dezè ralllysprint telt mee voor het Ne-
•'derlands Kampioenschap Rally-
'»sprint.-'
* De, Zandvoortse equipes die aan de
start verschijnen zijn Cees Swaam

•.met Hans Huijer en Jaap Benink met
•Ed'Zwemmer. Deze duo's staan op dit
," moment, op een gedeelde zevende
.•plaats in het kampioenschap. Tevens"
- komt aan de start Peter Fonteijn, geen
.onbekende op het circuit van Zand-

.- voort; met'als navigator Harry van der
•""Pas. De gehele rallysprint is gratis toe-
/gankelijk voor het publiek. Daar de
Hwee'.ptoeven op een geringe afstand
*van^ elkaar liggen, is alles goed te vol-
« gen voor'de toeschouwers. |
• ;'De .twee proeven moesten drie-
;maal, verreden worden waarbij de
^Slechtste tijd afvalt. Deze vorm van
: rallyrijden mag zich verheugen in een
•toenemende mate van populariteit.
' Verwacht wordt dat de Zandvoortse
deelhekners de positie in het Neder-
larids Kampioenschap weten te consc-
lideren of zelfs nog rianter te maken

' '>en daarvoor veel succes.

Zaalvoetbal
op Duintjesveld

ZANDVOORT - De zaalvoetbalver-
eniging Zandvoort Noord organiseert
aanstaande zaterdag voor de vijfde
keer liet Mini-veldvoetbaltoernooi. Op
de velden van de Zandvoortse Hockey
Club In het binnencircuit komen
twintig herenteams en vijf dames-
teanis in actie.

Op het Duintjesveld zijn vijf mini-
voetbalveldjes uitgelegd waarop de
teams volgens de zaalvoetbalregels
hun poules en later de finales zullen
afwerken. De FC Zandvoort Noord is
erin geslaagd om opnieuw een aan-
trekkelijk programma ineen te zetten
met interessante deelnemers. Aurora
'75 won vorig jaar voor de tweede maal
de beker en gaat proberen voor de der-
de maal de winst te grijpen wat bete-
kent definitief bezit van de bokaal

Voordat het zover is zullen gevaar-
lijke tegenstanders als Keur/Glas,
Beurszicht en Zandvoort Centrum de
nodige tegenstand bieden. De start
van dit toernooi is om 10.00 uur en de
prijsuitreiking wordt verwacht om on-
ge veer 18.00 uur. Ook de dames treden
aan en vorige winnaars THB en WON
zullen niet van de partij zijn, zodat een
nieuwe kampioen in het bezit van de
beker komt. TZB, Concordia, OG.
DVS en Les Dames Sportives gaan het
elkaar lastig maken.

Spektakel in Rem-zeilrace
ZAND VOORT - Even zag het er

naar uit dat de Rem-zeilwedstrijd
niet zou doorgaan. De windkracht
vijf wakkerde plotseling aan tot
een zes a zeven en het leek erop
dat de wedstrijd van zaterdag
naar zondag zou worden verscho-
ven. De briefing werd een uur uit-
gesteld en toen besloot organisa-
tor Louis Schuurman dat de strijd
toch door kon gaan.

Wel werd niet meer, zoals gebruike-
lijk rond het Rem-eiland gekeerd,
maar de tocht werd een aantal mijlen
ingekort door het aanbrengen van een
boei op drie mijl voor de kust. Ondanks
dat alle deelnemers ervaren zeezeilers
zijn was het te gevaarlijk om rond het
eiland te gaan, daar de zee daar ter
plekke te woest was. De organisatie
besloot tevens om nog meer veiligheid
in te bouwen en plaatste ter hoogte
van Langeveldseslag een boei dicht bij
de kust, die aan landzijde gepasseerd
moest worden. Een aantal deelnemers
hield zich niet aan deze boei en pas-
seerde aan de verkeerde kant. Dit werd
direkt opgemerkt door ter plaatse aan-
wezige kontrole en diskwalifikatie
volgde.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk

komt het duo René Bos en Rogier
Staal altijd in de voorste regionen
voor. Van de 46 deelnemers waren zij
niet de snelsten, maar na berekening
van de handicap werden zij toch eerste
in deze spektakulaire race. Dat het
allemaal ervaren zeilers waren bleek
wel uit het feit dat vrijwel geen schade
werd opgelopen in dit toch wel zeer
zware weer. In de Prindle 16 was het
koppel Maarten Deutekom en Jeroen
Koolhaas veruit de sterkste. Zij wer-
den op bijna drie minuten gevolgd
door Spruyt/Palman. De tijd van Deu-
tekom en Koolhaas was twee uur, der-
tien minuten en drieëndertig secon-
den.

In de Prindle 18 had het erkende
koppel Bos/Staal grote moeite om de
gebroeders van Rijt uit Haarlem voor
te blijven. Halverwege hadden de
Zandvoorters enige achterstand doch
op de terugweg moesten de Van Rijts
het onderspit delven. Bos en Staal zeil-
den in een tijd van 2 uur 1.42 naar de
finish gevolgd door de broers Van Rijt
in 2.3.32. In de open klasse voerden de
snelste boten. Bas Nederpelt en Ruud
Rey met Nacra 5.8 vochten een ener-
verende strijd uit met de voorzitter
van de zeilvereniging Noordwijk, Van
der Haak met partner Van der Meer.

Nederpelt en Rey snelden over de fi-
nish in l uur 57.44 gevolgd op slechts
een halve minuut door de Prindle 19
van v.d.Haak/v.d. Meer. De voorzitter
van de Zandvoortse Watersportvere-
niging moest het met zijn Nacra 5.0
duidelijk afleggen tegen zijn collega-
voorzitter. Deutekom met fokkemaat
v.d. Brink hadden 2 uur 25.18 nodig
voor de tocht.

Evenals vele door de Watersportver-
eniging Zandvoort georganiseerde
zeilwedstrijden, kan ook deze in de
boeken worden bijgeschreven als
enorm geslaagd. Op 30 en 31 augustus
worden vanaf het zuiderstrand, door
de WSV Zandvoort, de Nederlandse
kampioenschappen Prindle gehou-
den.

Uitslag van de Rem-race totaal
klassement:

1. Bos/Staal, Prindle 18; 2.
Van Rijt/Van Rijt, Prindle 18; 3. Deu-
tekom/Koolhaas, Prindle 16; 4. Neder-
pelt/Reyt, Nacra 5.8; 5. Spruyt/Pal-
man, Prindle 16; 6. v.d. Haak/v.d.
Meer, Prindle 19; 7. Elhcrst/Koper,
Prindle 18; 8. Molenaar/Bonhof,
Prindle 16; 9. Franke/Beckers, Nacra
5.7; 10. Snijders/Rombach, Nacra 5.2.

ADVERTENTIE

KWART-
TRIATHLON

Op 27 september a.s. zal voor de eerste keer
in het recreatieoord HET TWISKE een

kwart-triathlon
van start gaan, met medewerking van Week-
media, welke bestaat uit:

1 km zwemmen -
43 km fietsen en
10 km hardlopen

Deze mini-uitgave van de triathlon speelt zich af in het schitterende
recreatiegebied HET TWISKE.

Kosten per persoon / 20,-, echter met inlevering van deze bon
ƒ15,-, welk bedrag uiterlijk 15 september a.s. ONTVANGEN
moet zijn.
Inschrijven is UITSLUITEND mogelijk door voorinschrijving, door on-
derstaande bon in te sturen naar:
A. Spils, Mauveslraat 21, 1506 JE Zaandam.

Deelnemers dienen 14 jaar en ouder te zijn en worden geadviseerd
NIET ONGETRAIND deel te nemen.

Maximaal aantal deelnemers 500.

Voor nadere inlichtingen: A. Spils, telefoon 075-159252, na 18.00 uur.

Inschrijfformulier kwart-triathlon HET TWISKE
Naam: M/V

Adres:

Postcode: Plaats:

Leeftijd: Telefoon:

Het inschrijfgeld /15,- heb ik overgemaakt op
Rabobank-rekeningnummer 350513775 t.n.v. J.
de Boer, onder vermelding van kwart-triathlon
HET TWISKE.
Ik doe mee op eigen risico.

"Handtekening:

Deze bon ingevuld opsturen.
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Kadett blijft zichzelf
op wat verbeteringen na

. EEN groot nieuws bij Opel, maar wel wat uitbreidingen bij
de huidige types. Voor de 1987 Kadett-serie komt Opel met

een nieuwe 2 liter motor met hoog vermogen en vergroot
koppel en verder met verbetering van de uitrusting van de GT
en GSi.

De voor de Kadett GSi nieuw ont-
wikkelde 2 liter motor met bovenlig-
gende nokkenassen levert een vermo-
gen van 95 k W/130 pk en wordt elek-
tronisch gestuurd door het allermo-
dernste motronic systeem. Dit systeem
met geïntegreerde digitale microcom-
puter stuurt het ontstekingstijdstip
en de hoeveelheid ingespoten brand-
stof.

Luchtstroom, koppel- en motortem-
peratuurvoelers meten wat er in de
motor gebeurt en zetten de verkregen
gegevens om in elektrische signalen.
Deze informatie wordt doorgegeven
aan de computer en via de in die com-
puter opgeslagen motordata worden
de injectiekleppen, het ontstekings-
tijdstip en de hoeveelheid in te spuiten
brandstof geregeld.

Diagnose
Een bijzonderheid is dat dit systeem

ook bij zichzelf een diagnose kan stel-
len door de oorzaak van eventuele af-
wykingen te registreren. De repara-

teur kan deze informatie oproepen en
als dat nodig is reparaties uitvoeren.
Ook schakelt het systeem automa-
tisch over op een noodvoorziening als
een defect optreedt en blijft dan toch
in bedrijf via voorgeprogrammeerde
vervangende waarden. Een knap
staaltje van moderne computertech-
niek toegepast m een automobielmo-
tor!

De trekkracht werd flink opgevoerd.
Het maximum koppel bedraagt nu 180
Nm bij 4600 tpm (was 150 Nm bij 4800
tpm) en daarvan is meer dan 170 Nm
beschikbaar tussen 2600 en 5300 tpm.
Dat betekent een grote soepelheid.

Opel Kadett GT
Uiterlijk is de „nieuwe" Kadett GT

herkenbaar aan bumperverlengstuk-
ken, achterspoiler en buitenspiegel die
in de kleur van de wagen zijn gespo-
ten. Het interieur kreeg nieuwe bekle-
dingsstoffen voor stoelen en deurpa-
nelen. De GT is als basis uitgerust met
een 1.3 S motor en als optie leverbaar

met een nieuwe 1.6 S motor, die 60
kW/82 pk levert.

De 1.6 S motor - en dat geldt ook
voor de hierboven omschreven twee
liter motor van de GSi - kan eenvou-
dig worden omgeschakeld voor het ge-
bruik van ongelode Eurosuper of gelo-
de superbenzme.

Hiervoor dient slechts de stand van
een plug in het motorcompartiment te
worden veranderd. Modellen met een
katalysator kunnen omschakelen van
ongelode normaal benzine (91 RON)
op ongelode Eurosuper (95 RON).

Ook de 1.6 dieselmotor voor de Ka-
dett-serie werd verder ontwikkeld.
Door de toepassing van een gewijzigde
krukas, andere klepveren en nieuw
ontwikkelde verbrandingskamers
werd de motor nog sneller en zuiniger.
Het brandstofverbruik bedraagt nu
4,2 liter per 100 km bij 90 km/uur, 6,0
liter bij 120 km en 6,6 liter in stadsver-
keer bij gebruik van een vijfbak. De Opel Kaden GT in '87 uitvoering.

Camel Trophy 1987 naar Madagaskar
TT ET strijdtoneel voor de Camel
A-*-Trophy 1987 is bepaald: op het
schitterende Afrikaanse eiland
Madagaskar in de Indische
Oceaan zullen teams uit Neder-
land, België, West-Duitsland, En-
geland, Frankrijk, Zwitserland,
Spanje, Italië, Turkije, Japan,
Brazilië, de Canarische Eilanden,
de Verenigde Staten en Maleisië
zich kunnen uitleven in een on-
derlinge strijd op het gebied van
doorzettingsvermogen, inventivi-
teit en teamspirit.

Madagaskar is het op drie na
grootste eiland ter wereld en heeft
hoge bergtoppen. De passaatwind
voert het hele jaar door vochtige,
onstabiele lucht aan en er valt
jaarlijks 2500 mm. neerslag. De
temperaturen kunnen sterk uit-
eenlopen. Tijdens de eerste twee-
maanden van het jaar wordt het
eiland dikwijls geteisterd door cy-
clonen. Niet veel later zal het kon-
vooi van Camel Trophy deelne-
mers zich voor een tocht van dui-
zend mijl door de jungle moeten
wringen.

De inschrijfformulieren voor de
Camel Trophy 1987 zijn verkrijg-
baar bij de sigarettenwinkelier.

Uiterlijk vóór l december moeten
de aanmeldingen verstuurd zijn.

ledere bezitter van een rijbewijs
kan inschrijven. Meedoen is gra-
tis. De reiskosten worden betaald
en voor het Nederlandse team
staat in Madagaskar de Range
Rover Turbo Diesel startklaar.

Avontuur in de wildernis. Dat staat de deelnemers aan de Camel Trophy 1987
in Madagaskar te wachten.

Toyota introduceert nieuwe uitvoeringen van de Corolla 1.3, de Sedan en de
Liftback 1.3 SXL met een uiterst complete uitmonstering, waaronder een
elektrisch bedienbaar schuifdak.

Speciale versie
Toyota Corolla
VAN de diverse Toyota-modellen is

de Corolla hier duidelijk het meest
in trek. Er rijden er zo ongeveer 100.000
in Nederland rond. Op basis van de
Corolla 1.3 GL is nu een speciale versie
uitgebracht, die de type-aanduiding
1.3 SXL heeft meegekregen en die ver-
krijgbaar is als vierdeurs sedan of als
vrjfdeurs liftback.

Ten opzichte van de toch al comple-
te GL heeft de Corolla 1.3 SXL als
extra's een elektrisch bedienbaar
schuifdak met ingebouwde kaartlees-
lampjes in het bedieningspaneel, een
toerenteller. in de kleur van de carros-
sene gespoten bumpers en extra brede
kunststof flankbescherming, aerody-
namische wieldoppen en luxe velours
portier- en stoelbekleding.

De prijzen van deze nieuwe midden-
klasser lopen van ƒ22.995,- tot
/ 25.795,- mcl. BTW.

AUTOMOBILIST
FINANCIERT STAAT
IN een vorige Auto-Info vertelde ik

het een en ander over de aanzienlij-
ke aanslag, die de staat ons oplegt by
de aanschaf van een nieuwe auto. Bij
een middenklassewagen kan dat meer
dan 50% van de feitelijke kostprijs be-
dragen.

Hier volgt nog wat cijfermateriaal,
waaruit duidelijk blijkt, hoe belang-

rijk autorijdend Nederland is voor;
onze staatshuishouding. Het eerste
overzichtje laat zien welke inkomsten
het rijk geniet aan verkeersbelastin-
gen en het tweede welke uitgaven daar
tegenover staan voor verkeersvoorzie-
ningen. Het verschil dat aan de staat
ten goede valt voor andere ongetwij-
feld goede doeleinden ligt ruim boven
de zeven miljard gulden!

Rijksmkomsten aan verkeersbelastingen (in min. guldens):
1986 1985 1984

motorrijtuigenbelasting basistarief 1.535 1.495 1.456
opcenten mptomjt.bel. 1.235 1.185 1.134
benzine-accijns 3.215 3.250 3.356
btw over benzine-acc. 611 618 638
autogasolie-accijns 480 469 453
btw over autogasolie-acc. 91 89 86
bijz. verbruiksbel. • 2.000 1.925 1.787
btw over bijz. verbruiksbel. 380 366 340

totaal 9.547 9.397 9.250

Rijksuitgaven voor verkeersvoorziemngen (in min. guldens)
1986 1985 1984

aanleg rijkswegen en -bruggen 576 511 633
div. uitgaven rijkswegenf. 12 11 28
onderhoud en verbetering rijkswegen 615 592 579
wet uitkering wegen 723 726 774
andere uitkeringen aan provincies en gemeen-
ten 49 44 68
bijdr. v. verkeersvoorziemngen m en nabij de
steden 62 57 61
diverse bijdragen - - 2
bijdrage noorden des lands - - - 7
bijdr. fiets- en bromfietspaden 33 37 64
experimenten op gebied van verkeersveiligheid 65 65 52

Wintergidsen 86-87 voor Sneeuw en Zon zijn
per vliegtuig - eigen auto - luxe touringcar etc.

Reisburo + autoverhuur Zandvoort

2.135 2.043 2.268

De uit!

Gr. Krocht 20 Tel. 12560 (4 lijnen)
* Aang. 2 zit-slp elementen,
/ 85 p si Tel 14104.

ALUM SCHUIFLADDERS
Bel voor vrijblijvende

demonstratie aan huis
NU 8 meter van ƒ375 voor
ƒ237 en 10 meter van ƒ445
voor ƒ 289 Andere lengtes en
uitvoeringen tot 50% korting.

3 jaar garantie
INTERAL LADDERS B V.

Tel 072-612262 of
01711-10016

* Badminton op zondag
Kom eens gratis kennisma-
ken ledere zondagmiddag
tussen 12 en 5 in de Van Pa-
gée-hal v.a 24 aug.
* Combinatie van achterkast
en 3 op rollers verschuifbare
voorkasten te koop Geheel
wit, totale afmeting
135x180x45, ƒ 150 Tel. 17271.

* DRINGEND' Vermist sinds
11 /8 klein wit hondje, halflang
haar, teef, omg. Boul. Zandv.
(Eathouse) A u b z s m. bel'
len 070-883920. Heeft medi-
cijn nodig.
* E H B O cursus start op 18
sept 20 uur. Het Rode Kruis,
NIC Beetslaan 14, Z'voort Inl
tel 17599 of 17537
* Geeft u nu reeds op voor
een 4-lessen cursus EERSTE
HULP bij HARTSTILSTAND,
in oktober bij de Kruisver Inl
tel.: 16085, bg.g 14624.
•*• Gevr hulp in huishouding
voor 1 ochtend (4 uur) in 2
weken a ƒ50 Tel 02507-
17753

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
.* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant. Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hootddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms-
bode. De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5.- in rekening ge-
bracht.

• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Óp verzoek wordt aan adverteerders buiten hel
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordl
ƒ 2,50 in rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven: tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia, !
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- j Hillpnnm-antipk
smg m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-! ' "llcywl" "'"-'^
rokaart ' Y'Jf toonzalen leefbare meub.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ in alle stijlen, ook Mechels en
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m Henry II Laagste prijzen!

Leidsestraat 122 Dag tel
i 02520-20993. Koopavond.

* Gevr m kl gezin zonder
kind een zeer betrouwbare
hulp m de huish , + 50 jr, voor
1 ocht pw Tel 15746
* Gevr in Zandvoort-Z/C
2/3-k flat voor 2-k won 54 m2,
1e e t , balkon, vrij uitzicht, hr
ƒ 292, A'dam-Slotermeerlaan
Tel. 020-138353
* Gevr kinderfietsjes of on-
derdelen. Tel 17481.
* Gevr vrieskast, 3 of 4 la-
den Tel 18261
* Gevraagd damesfiets voor
meisje van 11 jaar Tel 16017
Gezocht door nette jonge-
man zelfst WOONRUIMTE
Tel na 18 uur. 015-565811

Opslagruimte/garage ge-
vraagd, 3 m hoog, 3 m breed
en ± 5 m diep, ƒ 100 Man-
fred, tel 023-326532.
* Org. Amerikaanse cross-
fiets aangeb., merk Hutch,
ipr.st., pr. no.tk Tel 17301.
Per 1 september zomerhuis
te huur Tel 02507-12731.
* Peuterspeelzaal Maria
school nu ook open op dms-
dag- en vrijdagmiddag. Tel.
14663
• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan1 Centrale Order-
afd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be-
handelmg.
Te huur garage van part van
1/9'86 tot 1/9'87 voor ƒ75
p m., omg Noord-Boul. Tel.
na 18.00 uur 15987.
Te huur gevr, v. periode ca.
22/8 t/m 31/8, huis,, flat of
kam. m. kookruimte v. 5 pers.
Tel. 02507-14087.
Te koop Nissan Vanette,
1982, met schade, ƒ3500
Tel 02507-17820

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk Tel. 023-364168,
bgg 023-381378.
* T k 2 geiten. Tel 17481.
* T k 2x d boodschapfiets,
ƒ 40 en ƒ 60, 2x meisjesf ƒ 60
en ƒ 75; krantefiets ƒ 50; toer-
fiets, vouwfiets, keukengei-
ser, butakachel. Tel 17421
* T k 2-zits bankstel, eiken
met leer, z g a n Tel na 18
uur. 14377.
T.k dwergpapegaaitjes.
Gasthuishofje 18 Bellen 's
morgens voor 10 uur en 's
avonds na 22 uur 17473

* T.k. gasfornuis, i g.st Prijs
ƒ35. Tel 16076.
* T k Kettler buikspiertrai-
ner, praktisch nooit gebruikt,
nwpr ƒ 170, voor ƒ 100 Tel
15519
* T.k meisjesfiets, leeftijd ±
8 jaar ƒ 25. Tel. 15830.
* T.k. ovaal 4-pits gasstel
ƒ85, handsnijmachine ƒ30
Tel. 02507-12695.

•*• T.k staande schemer
lamp, gemaakt van antiek
karrewiel, ankerketting, leren
kap, prijs ƒ 185. Tel 16125
* T k voetb.sch mt 8, onge-
bruikt, merk Puma, ƒ25, elek
studie orgel, 2 klavieren + pe-
dalen, ƒ400. Tevens piano te
koop. Tel 14913.
* T k z g a n. ronde messing
kanariekooi, middellijn 43 cm
ƒ45 Hulsmanstraat 10,
's middags.

salon

mode
TCLEFÖÖM 02507 - Ï7S79

* T.k.a Pentor telelens 2 8
135 mm ƒ 115, Practika Nova
IB ƒ 125, comp flits Prinz Jup
ƒ40; v. ƒ280 v. ƒ250 Tel
17225.
* T.k.a Sharp cass. deck, als
nw/ 100; 2 Phil. boxen, 10 W
ƒ 25; 2 Dual boxen, 10 W, ƒ 15
Tel 17639.
•*• Toonkunstkoor Zandvoort
Repetities maandagavond 8
uur m De Krocht. In studie
Messiah. Kom eens kennis-
maken

* Volleybalver. Sporting Oss
zoekt dringend nieuwe leden,
zowel dames als heren, voor
competitieteams. Tel. inl.:
02507-15556 of 16312.
* Waarom zou u geen lid
worden v.d verg. VROUWEN
VAN NU' Belt u eens om in-
lichtingen met nr 16085 of
14462.
* Wie heeft er voor mij een
bureautje te koop. Tel 16174.
-*• Wie wil 1x per dag onze
hond uitlaten? Tel. 15949, na
18 u.
•*: Wie wil ons + 10 u. p.w.
komen helpen (op vrijwillige
basis) Kinderdagverblijf Pip-
peloentje Tel 17628, tussen
19-22 uur.

Wij zijn weer
geopend!!

Zonnestudio PASSAGE 42
Passage 42
Tel. 12500

Vriendelijke groeten
Ellie

word ook
bloeddonor

020 123456

Met een Micro komt u onder de mensen
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Amsterdam
en omstreken.

RUSSISCH TAAL INSTITUUT
Singel 366' - Amsterdam

Alles wat u over uw aanstaande studie van het

russisch
wilt weten, vertellen wij u graag op onze

(kosteloze en geheel vrijblijvende)
demonstratie-avonden

in sept. a.s. Telefonische reservering noodzakelijk!
(10-12 uur v m. of 18-20 uur n m.)

Tel. 020-229303

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander
huisraad te koop9 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.

*
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Voor uw originele party en
uitstapjes op het water
GRACHTENRONDVAART dagelijks om 15.00 uur

Rederij Haarlem - Spaarne t/o 11 - 023-357723

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdehng Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij'
Naam

Adres ,

Telefoon Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Postcode Plaats 2041 JM Zandvoort
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'Echt racen6 op racefestival
ZANDVOORT - Het laatste zomerfestival dat aanstaande zater-

dag wordt gehouden heeft ondanks het niet doorgaan van de Grand
Prix, de naam 'Racefestival' behouden. Door de organisatoren zijn
tal van race-elementen in het festival verwerkt, zodat de herinne-
ring aan de Grand Prix behouden blijft. Het strand heeft een groot
aandeel gekregen in de evenementen en met de nodige trots wordt
vermeld dat om 14.00 uur voor strandpaviljoen 't Trefpunt een
mini-autorace wordt gehouden met modelauto's.

Deze 'race' wordt gevolgd door een buggyrace met zogenaamde
dirtdiggers. Hiervoor is een parcours uitgezet voor de paviljoens
Filmer's, De Wurf en Fred & Marcella. Dit spektakel begint om
17.00 uur en oelooft veel spanning. Al eerder is het Zandvoortse
strand nauw betrokken bij het festival omdat de muziek langs de
vloedlijn vanaf 12.00 uur gaat rijden. Op een grote wagen speelt een

" steelband. De start is om 12.00 uur vanaf 'De Wurf' men vertrekt
dan in Noordelijke richting. Afhankelijk van tij en weersomstan-
digheden zal de steelband haar tocht rond 17.00 uur beëindigen.

Op het Zuidstrand zijn dan de Prindle catamarans gestart voor
het Nederlandse kampioenschap. Catamarans hebben dan mis-
schien niets te maken met autoraces, toch kan wel degelijk van een
race gesproken worden wanneer het om een zeilwedstrijd gaat.

In het dorp beginnen de festiviteiten rond 20.00 uur en duren tot
24.00 uur. Bij goed weer zullen de terrassen open blijven tot 01.00
uur. Er zullen podia staan opgesteld op het Kerkplein (een country-
band), Kerkstraat, Schoolstraat, Haltestraat en Raadhuisplein. De
stand op het Raadhuisplein wordt verzorgd door de Rothmans'
Show. Dit belooft de grootste trekpleister van het festival te worden.

Opgesteld wordt een 'simulator' voor motorraces. Mensen uit het
publiek mogen dan proberen op deze racesimulator (nabootser) een
echte motorrace te rijden. De coureur heeft het idee echt een race te
rijden met alle moeilijkheden van dien. Op een extra groot beeld-
scherm kunnen de omstanders meegenieten van deze race. Ieder
foutje wordt direct door de simulator afgestraft, zodat velen zichzelf
wellicht via het beeldscherm in de vangrail zien belanden etc. want,
'motorracen is een vak apart', zo wordt verzekerd.

In de vroege avonduren zal een dweilorkest door het centrum
gaan, terwijl voor deze avond om 22.30 uur vuurwerk op de Rotonde
is gepland.

"De organisatie is rond, wij hopen dat alles ordelijk verloopt en
dat het weer meewerkt," laten de organisatoren weten.

WÏÏ3"ÏS!!T!»

Pauselijke onderscheiding voor koorleden
ZANDVOORT - Zondag, na afloop

van de kerkdienst in de Agatha-kerk,
verraste pastoor Kaandorp de zangers
Cees Versteege en Chris Boon volko-
men, door bekend te maken dat beiden
een pauselijke onderscheiding hadden
verdiend. De secretaresse van de paro-
chie, mevrouw Wassenaar, overhan-
digde de „Pro Ecclesia et Pontificae",
waarmee beide leden van het St. Ceci-
lia-koor beloond werden voor hun mu-
zikale bijdrage aan de kerkdiensten
gedurende de afgelopen vijftig jaar. De
pauselijke ridderorde, in 1888 voor Leo
XIII ingesteld, ging vergezeld van de
schriftelijke gelukwensen van Bis-
schop Bomers. De overhandiging
vormde het hoogtepunt van deze dag,
waarop het vijftig-jarig jubileum van
het koor werd gevierd. De twee heren
waren zeer onder de indruk, doch ble-
ven bescheiden. „Tijdens de mis moet
gezongen worden, en wij houden toe-
vallig van zingen", aldus één van bei-
de.

Nieuwe ontwikkelingen rond
O'Neill Pro World Surfcup

ZANDVOORT - Woensdagmid-
dag 27 augustus zijn de organisa-
toren van de O'Neill Pro World
Surfcup bijeen gekomen voor een
extra vergadering. Onverwacht
Lijken er toch kleine problemen op
té duiken rond de organisatie van
dit evenement die glad gestreken
dienen te worden. De betrokkenen
is gevraagd zich deze middag uit
te spreken over het doorgaan van
het gebeuren.

De organisatoren in Zandvoort, ope-
rerend onder de noemer 'Samenwer-

Lions op de
been voor
kinderen
. ZANDVOORT - De Lionsclub
Zandvoort komt op zaterdag 13 en
zondag 14 september op de been
voor het SOS Kinderdorp Byla-
Kuppe in India. De Lions organi-
seren een wandeltocht in het
duingebied van de Amsterdamse
waterleidingduinen tussen Zand-
voort en Noordwijk. De opbrengst
komt direct aan 300 kinderen van
het genoemde dorp ten goede.

Het is voor de vierde maal dat de
Lions een dergelijke wandeltocht pr-
ganiseren. In het dorp waar men zich
deze keer voor uit de voeten maakt,
worden ouderloze en verlaten kinde-
ren van Tibetaanse vluchtelingen op-
gevangen en verzorgd. De Tibetanen
ontvluchtten hun land toen dat door
Chinese troepen werd bezet. Buurland
India nam hen gastvrij op, maar er is
desondanks nog een gebrek aan kle-
ding en voedsel en ook ontbreekt het
vele vluchtelingen aan een goede huis-
vesting.

„Lopen voor Kinderen" kost 5 gul-
den per deelnemer. Gestart wordt van-
af de ingang waterleiding duinen aan
de Zandvoortselaan tegenover Nieuw
Unicum. Te bereiken via station
Heemstede Aerdenhout (bus 80).

Afstanden, starttijden en leeftijden
(voor beide dagen): 40 km., start tussen
Off.OO en 09.30 uur, vanaf 16 jaar (loop-
tijd ca. 8 uur). 30 km., start tussen
09.00-10.00 uur, vanaf 14 jaar (looptijd
ca. 6 uur). 20 km., start tussen 09.00-
13.00 uur, vanaf 11 jaar (looptijd ca. 4'/fe
uur). 10 km., start tussen 09.00 en 14.00
uur, vanaf 7 jaar (looptijd ca. 21/* uur).
5 km. start tussen 09.00 en 15.00 uur,
vanaf 5 jaar (loopje fluitje van een
cent).

Officieel aanmelden is niet nodig,
het is gewoon een kwestie van komen
en de aangegeven maximum starttij-
den niet overschrijden, anders loopt
men de kans uit het duin opgepikt te
moeten worden door de bestuurders
van de rondrijdende jeeps, die een oog-
je in het zeil houden.

Voor nadere informatie: Secretari-
aat Lions Club Zandvoort, J. Keizer;
Vinkenstraat 10 2042 CV Zandvoort.
tel. overdag 02503-12971, tel. 's avonds
02507-15112.

Commissie MW
vergadert
' ZANDVOORT - Op dinsdag 2 sep-
tember komt de raadscommissie
maatschappelijk welzijn in openbare
vergadering bijeen. Op de agenda
staat ondermeer de toewijzingscriteria
voor de koopwoningen in het project
Karel Doorman. Wethouder Termes
zal in deze vergadering het standpunt
van het college in deze kwestie nader
toelichten.
Aanvang van de vergadering 20.00
uur.

kingsverband Zandvoort' (waarin alle
ondernemersverenigingen en de VW
van de badplaats vertegenwoordigd
zijn) hebben zich van meet af aan op-
gesteld een evenement te organiseren
waaraan iedereen plezier beleeft. "Dit
houdt in plezier voor deelnemers, gas-
ten, inwoners en de deelnemende on-
dernemers. Wij hebben ons uitgebreid
in de materie verdiept en er vele uren
aan besteed. Wij wensen namelijk
geen herhaling van fouten die in voor-
afgaande jaren het evenement ver-
stoorden of een wat bittere nasmaak
achterlieten. Juist op het moment dat
wij alles rond hebben ziet het er naar
uit dat O'Neill toch nog contracten
met derden wil afsluiten, waardoor
een 'Krjkduin-situatie' dreigt te ont-
staan. Wij hebben daarom deze extra
vergadering belegd. De deelnemende
verenigingen dienen zich uit te spre-
ken over de eventuele consequenties.

Ondanks de moeilijkheden blijven wrj
optimistisch gestemd. O'Neill moet
zich echter realiseren dat alle liefde
niet van één kant, dus Zandvoort, kan
komen", verklaart een zegsman van
het Samenwerkingsverband.

In de raadsvergadering van dins-
dagavond werden door Jau Jongsma
(GBZ) aan het college vragen gesteld
over de garantiestelling van f. 44.000,-
die de gemeente dit voorjaar aan het
evenement verleende. Wethouder Au-
kema verklaarde echter dat in een
maandagmiddag gevoerd gesprek met
vertegenwoordigers van O"Neill was
gebleken dat deze garantstelling niet
meer nodig was. Bovendien had de
wethouder zijn gesprekspartners dui-
delijk gemaakt dat niet gerekend kan
worden op een tegemoetkoming van
Zandvoort waar het gaat om zaken als
afbreken, wegafsluitingen etc.etc.
"Wij lopen als gemeente geen enkel
risico, maar het evenement gaat wel
door heb ik begrepen", stelde de wét-
houder de vragensteller gerust.

ADVERTENTIE

Ik heb genoten
van het
JAZZFESTIVAL
Helaas slaat het negativisme
weer toe. Zonde van dit dorp.

Menno Büch

Bestuursleden van
stichting gekozen

ZANDVOORT - De Stichting i.o.
Centrumbewoners Zandvoort heeft
dinsdagavond in een besloten vergade-
ring het bestuur samengesteld. Dit,
zijn de dames Paola Koper (voorzitter),
Loes Burggraaf (secretaresse/pen-
ningmeester), L. Jentink gewoon lid,
evenals de heer D.Kruyt.

In de adviesraad hebben zitting ge-
nomen de heren: G.Loos, P.F.Drom-
mel, L. de Galan, R.Drenth,
C.J.Bruynzeel. R. Groot, ds. J. van
Leeuwen en mevrouw J. de Jong.

Het bestuur van de Stichting heeft
de nadrukkelijke wens geuit dat men
geen binding wenst met enige politie-
ke partij, en zal een programma van
eisen opstellen. Dit programma zal
worden ingebracht in de raadscom-
missievergadering PW die op donder-
dag 11 september wordt gehouden.
Een uitnodiging voor deze vergade-
ring wordt binnenkort verwacht. Het
bestuur dat unaniem het eisenpakket
heeft vastgesteld is verrast over de vele
adhesiebetuigingen die men schrifte-
Irjk heeft ontvangen. Binnen korte tijd
zal de stichting i.o. worden gelegali-
seerd. Woordvoerder van het bestuur
is Paola Koper, donatie bedraagt f. 10,-
- per jaar en kan worden gestort op
bankrekeningnummer 56.57.77.092
t.n.v. Stichting Centrumbewoners
Zandvoort. Correspondentie kan ge-
richt worden aan het secretariaat,
L.Burggraaf, Poststraat 8 Zandvoort.

Raadsleden accoord met
planninglijst woningen

ZANDVOORT - Behalve de
CDA-fractie, zijn de raadsleden
van Zandvoort accoord gegaan
met de vastgestelde planninglijst
voor de toekomstige woningbouw
(zie pagina 5). Het CDA onthield
zijn stem aan het project Sterre
der Zee, waarvoor premie-C-koop-
woningen staan vermeld. Volgens
deze fractie kan op deze inmiddels
zeer kostbare grond slechts ge-
dacht worden aan vrije sector-
bouw vEen mening die door de ove-
rige raadsleden werd gedeeld, en
uitgesproken, doch niet werd be-
krachtigd door een onthouding
van een stem.

Over het algemeen deelden de raads-
leden de zienswijze van het college,
voor dit project premie-C woningen te
claimen, om hierdoor in ieder geval
over een contingent te beschikken dat
wellicht elders kan worden gebruikt.

"Het college blijft zoeken naar moge-
lij kneden om met de projectontwikke-
laar tot overeenstemming te komen en
het kan geen kwaad de premie-C wo-
ningen hier te handhaven" liet Ma-
chielsen weten.

Gemeente Belangen Zandvoort
stemde als enige partij tegen woning-
bouw op de voetbalvelden aan de Von-
delllaan. Hoewel woningbouw hier de
eerste jaren nog niet zal worden gerea-
liseerd is het college wel van plan (Van
Caspel) de procedures hiervoor te star-
ten, zodat in geval van nood over de
grond kan worden beschikt.

Bloeme (PvdA) was de enige die tot
de ontdekking kwam dat het college
het reeds verkregen contingent pre-
mie-B woningen niet op de lijsten
heeft vermeld, de reden waarom dit is
gebeurd, bleef tot het laatste moment
wat vaag. "Wellicht dat wij kunnen
ruilen met een regiogemeente die wel
behoefte heeft aan dit contingent"
merkte voorzitter Machielsen voor-
zichtig op. "Het is in ieder geval wel
gemakkelijk iets achter de hand te
hebben"

Op deze gronden ging ook het GBZ
door de knieën die aanvankelijk het
CDA steunde in de visie over het pro-
ject Sterre der Zee. Jongsma infor-
meerde belangstellend hoever de on-
derhandelingen met de gemeente
Haarlem waren gevorderd over de
aankoop van het terrein van de Clara
Stichting. Uit het antwoord van wét-
houder Van Caspel bleek dat Zand-
voort herhaaldelijk heeft aangedron-
gen op voortzetting van de onderhan-
delingen doch dat antwoord van
Haarlem uitbleef. "Uit de laatste brief
van Haarlem bleek dat men had aan-
genomen op gronden van onze eerste
brief dat wij geen belangstelling had-
den voor deze grond. Wrj hebben hen
echter van het tegendeel overtuigd, zo-
dat er nu misschien schot in de zaak
komt" liet de wethouder PW weten.

ADVERTENTIE

DIV. WINTERJACKS
DAMES, HEREN EN KINDERLAMMY'S
EN DIK GEVOERDE HERENJACKS

DE LEERSHOP Kerkstraat 28, Zandvoort,
tel. 02507-15444
Grote Houtstraat 4, Haarlem;

Spekstraat 1-3, Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56, Haarlem,
tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

Waterstanden

Datum
28 aug
29 aug
30 aug
31 aug
1 sept
2 sept
3 sept
4 sept

HW LW
10.03 05.06
11.0205.57
13.21 07.12
01.31 09.00
02.33 10.33
03.1811.17
03.55 12.00
04.26 13.50

HW
22.29
23.54

14.24
15.10
15.47
16.18
16.47

LW
17.42
18.39
19.55
21.33
22.47
23.29
24.00

Maanstanden: donderdag 4 sept.
NM 09.10 uur
springtij: 4 september NAP
+ 108 cM/04.26 uur

Raadsleden wensen vinger in de pap

Zelfstandig handelen van
college wordt sterk beknot

ZANDVOORT - "Het moet na-
tuurlijk geen gewoonte worden
dat alle brieven die het college
ontvangt, in de raadscommissies
worden behandeld, alvorens zij
kunnen worden beantwoord",
merkte voorzitter Machielsen
dinsdagavond in de raadsvergade-
ring wat geërgerd op, nadat het
punt 'D' van de raadsagenda was
behandeld.

Onder deze noemer stonden negen
door het college ontvangen brieven,
waarvan werd voorgesteld deze in
handen van b en w of de burgemeester
te stellen ter afdoening. De raadsleden
waren unaniem van mening dat het
merendeel der brieven eerst in de
raadscommissies voor advies behan-
deld moesten worden, zodoende het
zelfstandig handelen van het college
beperkend, hetgeen tot weerstand van
de voorzitter leidde.

Een probleem deed zich hierbij te-
vens voor, want één der epistel handel-
de over de verhuur van het genot van
jachtrecht, en niet duidelijk is in wel-
ke raadscommissie en/of portefeuille
dit onderwerp thuishoort. Besloten
•werd het jachtrecht onder te brengen
in 'algemene zaken'.

Geluidoverlast
Verschillende brieven handelde over

de geluidoverlast van de diverse festi-
vals die het afgelopen seizoen zijn ge-
houden. Door wethouder van Caspel
werd beloofd dat uitgebreid met actie-
voerders/briefschrijvers zal worden
overlegd in de komende commissiever-
gadering Publieke Werken/Milieu-
zaken.

Door de vertegenwoordiger van D66
(Sandbergen) werd gesteld dat zijn
fractie geen evenementen meer wenst
op de zondag en dat voor het Jazz f esti-
val naar een andere formule gezocht
dient te worden. Terwijl door Jongsma
de nadruk werd gelegd op het verlenen

van de vergunningen voor de evene-
menten. Hij wenste daarom een ge-
combineerde commissievergadering
PW/AZ. "De horeca- en terrasvergun-
ningen behoren thuis in een andere
portefeuille en het lijkt mij logisch dat
dit onderwerp erbij betrokken wordt
•want het één hangt nauw samen met
het ander", stelde hij. Zijn verzoek
werd echter afgewezen.

De fractievoorzitter van het CDA
zag de geluidhinder van de festivals in
een ander daglicht. "De bal ligt in het
doel, en U zult die er moeten uithalen
en op de witte stip moeten leggen. Het
is allemaal leuk begonnen maar ik
vrees dat er nu een scheiding optreedt
tussen inwoners van Zandvoort. Tus-
sen de mensen die eraan verdienen en

• de mensen die er hinder van ondervin-
den. Er zullen toch goede afspraken
gemaakt dienen te worden tussen or-
ganisatoren en inwoners en wat wilt U
daaraan gaan doen?" informeerde hij.
De VVD bij monde van Met'norst zag

de taak van het college niet als mee-
spelend team maar als scheidsrechter.
Ook deze fractie verwacht voorstellen
van het college.

De problematiek van de festival-
overlast werd doorgeschoven naar de
komende raadscommissievergadering
van donderdag 11 september, waar-
voor betrokkenen een uitnodiging zul-
len ontvangen. Overigens voorziet
Ineke Wind (PvdA) dat deze commis-
sievergadering nog geen antwoord zal
brengen op de vragen. "Je kunt niet in
één avond de burgers horen en tegelrj-
kertijd een beslissing nemen" bracht
zij als haar mening naar voren.

Het racefestival van het komende
weekeinde zal gewoon doorgaan om-
dat het college de afspraken gemaakt
aan het begin van 1986 wil nakomen.
Voorzitter Machielsen was met Ing-
wersen (CDA) van mening dat de over-
last van de burgers in het komend
overleg een factor zal zijn waar men
niet omhefsn kan.

Zandvoorts
Nieuwsblad

vraagt serieuze

reserve-
bezorgers/sters
om in te vallen bij ziekte en/of
vakanties. Min. leeftijd 15 jaar.

Tel. 17166

Rode Kruis Soos
start met seizoen

ZANDVOORT - Op 4 september
gaat de Rode Kruis Soos die gehouden
wordt in het Rode Kruis Gebouw aan
de Nicolaas Beetslaan (voormalige
kleuterschool Josina van den Ende)
weer van start.

ledere donderdagmiddag van 13.30-
15.30 uur staat de koffie en thee klaar,
kan gezellig worden bijgepraat, terwijl
eveneens aan handwerken wordt ge-
daan. Soms zijn er speciale diaverto-
ningen.

Inlichtingen op donderdagmiddag
tel: 14345.

Mabonplan wordt
op 10 september
behandeld

ZANDVOORT - Op woensdag 10
september wordt een extra raads-
vergadering gehouden, waarbij de
vorderingen rond het veelbespro-
ken Mabonplan (Vendoradopark)
openbaar worden gemaakt. Deze
vergadering begint om 20.00 uur
in het Raadhuis.

Door het college van b en w
wordt eveneens bekend gemaakt
dat de speciale raadsvergadering
waarop de begroting 1987 wordt
behandeld zal, worden gehouden
op 16 en 17 december 1986. De
raadsvergadering welke voor 23
december was vastgesteld komt
hiermee te vervallen.
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Historische Grand
Prix van Zandvoort
ZANDVOORT - Als alternatief

voor het niet doorgaan van de Grand
Prix van Nederland voor Formule l
j-wagens, organiseert het Circuit
jZandvoort (in samenwerking met de
Historische Auto Ren Club en de
jstichting Eenhoorn Federatie) op
Szondag 31 augustus de Historische
JGrand Prix van Zandvoort. Aan de
Sstart zullen vierentwintig Formule-
•1 wagens, gebouwd vóór 1960, ver-
schijnen.

Verder komen de volgende histori-
sche rensportklassen op de baan:
GT's, toerwagens, prototypes en mo-
noposto's. Naast de autoklassen is er
ook een optreden van de historische
racemotoren in de toer- en sportklas-

De oudste Formule l wagen die ;
zondag 31 augustus op Zandvoort
verschijnt is een Bugatti uit 1925,
terwijl de .jongste" telg uit de eredi-
visie van de autosport een BRM P25
is, die uit 1959 stamt. Een verdere
greep uit het deelnemeïsveld: Lotus (!
16, Lister Monza, Maserati, Bugatti •
35 en 51, Era, Talbot Lago, Con-
naught, Ferrari 625, Cooper Bristol, ,
HWM-Alta, Veritas-Meteor, Riley '
en MG. '

De trainingen zijn zaterdagmid- t
dag 30 augustus en het wedstrijdpro-
gramma start zondagmiddag 31 au- ,
gustus om 13.00 uur. De toegangs-
prijs voor dit evenement bedraagt j t
vijftien gulden, terwijl kinderen tot > '
12 jaar de helft betalen. ,!
Zie ook: sportpagina, , ,

Een overzicht van de Grand Prix-race van 1955 op het circuit.

Geen schoonmaakactie voor
'droge' overloopvijvers

ZANDVOORT - Door de CDA-
fractie van de Zandvoortse ge-
meenteraad werd verzocht het on-
derwerp 'effluentvijvers' aan de
raadsagenda toe te voegen. Door
de droge periode staan de zoge-
naamde overloopvijvers in het
binnencircuitterrein droog. De
fractie vond het een unieke gele-
genheid de sliblaag in deze vijvers
te verwijderen, opdat het het over-
tollige water sneller kan wegvloei-
en en wateroverlast in het dorps-
centrum wordt beperkt. Helaas
bleek uit het antwoord van de
wethouder van PW dat medewer-
kers van zijn dienst hadden ge-
constateerd dat zulks niet moge-
lijk was omdat de grond nog te
dras was om er met graafwerktui-
gen aan het werk te gaan.

In een spoedbrief had f ractievoorzit-
ter Ingwersen aandacht gevraagd

voor dit onderwerp en het verzoek ge-
richt de kwestie aan de raadsagenda
toe te voegen. Zulks geschiedde. "In de
loop van vele jaren is op de bodem van
de vijvers een dikke sliblaag gevormd.
Deze sliblaag belemmerde steeds meer
het snel en goed 'weglopen' in het zand
van het effluent. Wij allen kennen de
verschrikkelijke gevolgen van watero-
verlast, zoals laatstelijk nog het over-
stromen van duinterreinen, sportvel-
den, schade aan opstallen etc.," aldus
het schrijven van deze fractie.

Het CDA zag een ideale mogelijk-
heid deze sliblaag op een relatief goed-
kope wijze te verwijderen. Onderzoek
van de dienst PW heeft echter uitge-
wezen dat dit dit jaar niet kan, omdat
de grond niet zo droog en hard is als
voor een dergelijke schoonmaakactie
is vereist. "Zulks is wel gebeurd in 1982
toen wij eveneens een zeer droge zomer
meemaakten. U ziet het, de dienst PW
houdt de overloopvijvers wel degelijk
in de gaten", was het commentaar van
de betreffende wethouder.
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Wegens vakantie zijn
wij gesloten van

l t/m 13 september.

Echte bakker Balk
Hogeweg 28

Het Proeflokaal
De Blauwe Druif

wenst u prettige

jazzdagen
Bij ons speelt voor u

donderdag 28
en vrijdag 29 augustus

Nanning v.d. Hoop
Neppy Noya

Dolf de Vries e.a.
Tot straks!

Hans Bank
Lange Veerstraat 7
Haarlem 023-320330

openbare bibliotheek
prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
tel. 02507-14131

Wijziging openingsuren
Vanaf 1 september

Maandag

Dinsdag
Woensdag

Vrijdag

Zaterdag

15.00-17.
19.00-21.
16.00-12.
10.00-12,
13.00-17.
19.00-21,
10.00-12.
13.00-17.
19.00-21.
10.00-14.

00 uur
00 uur
00 uur
00 uur
00 uur
00 uur
00 uur
00 uur
00 uur
00 uur

WIE O WIE?
Onze ouders wonen in Hoofddorp.
Zij zouden dolgraag in Zandvoort

willen wonen.
Wie wil er met ze ruilen?

Zij hebben een huis v. 3 verd., gr.
woonk. m. parket, eetkeuken, 4

slaapk., badk., mooie tuin.
Reacties naar La Bastille. Tel.

15111 - 18900 - 15254.

De specialist
in al uw

b/oemwerken

Voor al uw bloemen,
planten, bloemwerk
en plantenbakken

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetooii
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons terecht
voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering

NIVO-POLIS
• een Natura-

uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
.2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

Aangevraagde bouwvergunningen
98886 De Savornin Lohmanstraat 16
99B86 Pakveldstraat 3

100B86 Gerkestraat (achter Haar-
lemmerstraat 78)

101B86 Zuiderstraat 3
102B86 Hogeweg 9
103B86 Gort. v.d. Lmdenstraat 20
104B86 Zandvoortselaan 295
105B86 Dumrooslaan 1
106B86 Haarlemmerstraat 14
107B86 Haarlemmerstraat 14
108B86 Pnnsenhofstraat 1 a
109B86 Potgieterstraat 54

dakkapel
wijziging kozijn
oprichten erfafscheiding

verbouw hotel
vergroten kozijn
verbouw woning
uitbreiding garage
oprichten paardenboxen
verbouw woning
verbouw garage berging
oprichten berging
vergroten dakkapel

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12 30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeesteren
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig
zijn

Zandvoort, 28 augustus 1986.

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51

DAG EN NACHT VERZORGING

DE BINNENMARKT
RUIM UW ZOLDER OP EN HUUR

EEN STAND VOOR ÉÉN OF
MEERDERE DAGEN

Ingang: Gasthuisplein 5 - Kosterstraat 5

DAGELIJKS GEOPEND VAN 10 TOT 22 UU®
INLICHTINGEN IN HET GEBOUW VAN DE BINNENMARKT

TEL. 13713
Onder auspiciën van O.V.Z.

ZONDAG VEILING
HOTEL BOUWES te ZANDVOORT

Op 31 augustus 1986 zal ten overstaan van H. Ter-
hoeyen Gerechtsdeurwaarder te Haarlem, publiek
en bij opbod worden verkocht een keur aan zilveren
en gouden sieraden-objecten.

Gouden sieraden: ringen (ook alliances), horloges,
colliers, bracelets en slavenarmbaden, waarvan vele
bezet met edelstenen en brillianten - Art Deco en an-
tiek - objecten zoals Hollands naaigarnituur, pols-
horloges w.o. Rolex, Patek Philippe en Omega.

Zilveren sieraden en objecten w.o. bonbonschaalt-
jes, kandelaars, sigarettendozen, armbanden, hor-
loges, lepeltjes, taartschep, visbestek 12 pers. en
koffieserviezen.

BEZICHTIGING: Zondag 31 augustus v.a. 11.00 uur
(en dezelfde dag)

VEILING: Zondag 31 augustus aanvang 14.00 uur

Veilingmeester J. J. Ph. van de Tak
Jelek B.V. Haarlem

Tevens TAXATIE en/of VERKOOP
van uw eigen sieraden.

SLAGERIJ ARBOU WI;
HALTESTRAAT12-204ZLMZANDVOORT-TEL.(02507)1 26 16

WEEKEND RECLAME
BIEFSTUK
KIPFILET
ROSBIEF
SMEERWORST
ACHTERHAM

250 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.

7,25
165

2,95
0,80
2,75

KIPDIJTJE
HELE WEEK

gekruid 100 gr.
Maandag en dinsdag

CORDONBLEU 100 gr.
Woensdag en donderdag

STOOFLAPPEN 1 kilo

Je mocht willen
dat je zo'n

auto-rijschool
had.

Phii Waaning
Kostverlorenstraat 70

tel. 12071

Op weg naar

RIJBEWIJS A
en B

met AUTO en

MOTOR-
RIJSCHOOL

Frans v. Sprang
Voor informatie

tel. 02507-14946

Van 15 augustus
tot 1 december

DINSDAG
gesloten

Kweken]
P. van Kleeft

Van Stolbergweg 1,
Zandvoort. Tel. 17093

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

Corodex
vraagt een

flinke jongeman
voor magazijn en expeditiewerk.

Soll. te richten aan

Corodex B.V.
Noorderduinweg 48, 2041 CA Zandvoort

Tel. 02507-12541

't kirïderwinkeltje l

Buureweg 1-3
Zandvoort
02507-16580

*»•* ' . .
winter QJiïly kollektie

mt. 80 t/m 176

NIEUW
Dames /tifih jassen.

De grootste en modernste
baHetstudio in Zandvoort

start per 1 september a.s. het
nieuwe seizoen voor

KLASSIEK EN
JAZZBALLET
AEROBIC - TAPDAMCE
KINDERDISCO

alle lessen onder leiding van
ervaren en gediplomeerde
docenten.
Lessen voor beginners en
gevorderden van alle leeftijden.
Speciale vak-vooropleiding
voor getalenteerde leerlingen.

Inf. betr. lessen en tarieven:
Telefonisch: 02507-14677 of 18981
In de studio: zaterdagmiddag 16.00 tot
18.00 uur

BALLETSTUDIO
„MARIJKE"
Oranjestraat 12
(afrit naast de dagmarkt)
ZANDVOORT

PROVINCIALE SUBSIDIE
VOOR NOORDHOLLANDSE
KERNPODIA EIGENTIJDSE
MUZIEK.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten om ook voor
1987 subsidie beschikbaar te stellen aan zogenaamde kernpodia voor
eigentijdse muziek. Daarvoor is nodig dat de kernpodia m de provincie zich
melden bij het Provinciaal Bestuur, zodat uitgezocht kan worden wie
volgend jaar wel of geen subsidie krijgen.

Wat zijn kernpodia?
Onder kernpodia worden verstaan: regionaal functionerende, programme-
rende instellingen die zich richten op een aanbod van eigentijdse
muziekactiviteiten.
Om voor subsidie m_aanmerking te kunnen komen moeten de kernpodia
aan de volgende voorwaarden voldoen:
- beschikken over voldoende - voor de uitvoering van concerten nood-

zakehjke - faciliteiten;
- zelfstandig programmeren van activiteiten;
- kwaliteit en diversiteit van het aanbod dient in de programmering centraal

te staan;
- naast concertactiviteiten dienen kernpodia, zo mogelijk in overleg met

muziekscholen en het sociaal- cultureel werk, een actief beleid te ont-
wikkelen op het gebied van de actieve muziekbeoefenmg. Hierbij wordt
gedacht aan een relatie met popkollektieven en workshops.

Aanmelding voor subsidie
Kernpodia die denken aan de voorwaarden te voldoen kunnen zich melden
bij het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD
Haarlem. Na melding zal worden nagegaan of uw podium voor een derge-
lijke subsidie m aanmerking komt, waarbij rekening gehouden wordt met de
door u verstrekte gegevens.

Inlichtingen
Informatie over de subsidieregeling eigentijdse muziek zijn te verkrijgen bij
de sectie Kunstzaken van de Provinciaal Griffie, E. Hensen, tel.
023-163296.

provinciaal bestuur
van noord-holland^

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vri|bh|vend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

fERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat54rd
Zandvoprt - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem -Tel. 023-31.04 04

REGENKLEDING
in alle soorten en maten

AGU-SPORT
REGENJASSEN
De meest verkochte regenjas
voor rokdragend Nederland

In alle
maten en
frisse
kleuren.
Ook los
Agulon

jacks en broeken.
Ook de regenjassen.

WIELERSPORT

PETER VERSTEEGE
Haltestraat 31, Zandvoort, tel. 14499

m
'T VERS

Kip-Stroganoff
8 min. bakken

Fijne riblappen
Uien salami
Slagers
schouderham
Meloen salade

T VERSTE VLEESHAAL JE LEKKER DICHTBIJ l

500 gr.

500 gr.

100 gr.

8,75

8,95
2,20

2,55
2,55

Haltestraat 30
Zandvoort. Tel. 12175
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wekelijkse
pagina over
auto's met:

' autotest

1 nieuwtjes

i technische
gegevens

bijdragen, tips en
ideeën zenden
aan:

redactie
weekmedia
postbus 333,
1440 ah
purmerend

redactie:
Jo Goezinne

De' Stichting VAM is het uit de BO-
VAG voortgekomen instituut dat op-
leidjngen en officiële examens ver-
zorgt voor het auto- en tweewielerbe-
drijf. Ook de keurmeesters, die de ver-
plichte autokeuring uitvoeren, zijn bij
de VAM opgeleid en geëxamineerd.

NAAST de dagopleidingen van de
Stichting VAM in Voorschoten

zal dit najaar o.a. in Amsterdam een
avondopleiding Vakbekwaamheid
Autobedrijf van start gaan. Die oplei-
ding neemt in totaal 45 avonden (van
19.00 tot 22.00 uur) in beslag en het
cursusgeld bedraagt / 1.456,-. Met het
diploma Vakbekwaamheid Autobe-
drijf mag men als filiaalhouder een
bedrijf leiden.

VAM start avondcursussen
autobedrijf in Amsterdam
Wie tevens het diploma Handelsken-
nis Motorvoertuig- en Fietsbedrijf be-
haalt, kan als zelfstandig ondernemer
een eigen bedrijf in deze branches be-
ginnen. Ook deze cursus kan in de
avonduren in Amsterdam worden ge-
volgd. De cursusduur is 40 avonden en
de kosten bedragen ƒ 1313,-.

In de lespenode 1985-1986 hebben on-
geveer 900 cursisten de lessen van de
VAM gevolgd en slaagden er ruim 770
voor het diploma „Vakbekwaamheid
Autobedrijf" (waaronder overigens
ook leerlingen van het Instituut voor
de Autohandel te Driebergen). In die-
zelfde periode behaalden ongeveer 110

personen het diploma Handelskennis
Motorvoertuig- en Pietsbedryf.
Nog steeds biedt deze branche volop
toekomstmogelijkheden en wie meer
over deze opleidingen wil weten kan
zijn licht opsteken bij de VAM-
Cursusinformatie, telefoon 01717-
4141.

Begin november komt de opvolger
van de Rekord naar Nederland, de

Omega. Zij zullen verkrijgbaar zijn als
sedan en als combinatiewagen met
een motorkeuze van 1.8 tot 3.0 liter,
inclusief twee diesels. Zo'n auto moet
ergens boven de dertig mille kosten.

Er is aandacht besteed aan de
stroomlijning, want de Cw-waarde be-
draagt slechts 0,28 en daarmee is de
Omega koploper in zijn klasse qua
luchtweerstand. Vergeleken met de
Rekord is de luchtweerstand van de
Omega 20% minder en dat betekent
een laag brandstofverbruik.

De nieuwe vormgeving toont wat
modems, zoals in één vlak met de car-
rosserie liggende ramen, een bumper
die aansluit op de spoiler, ingrepen om
vuil worden van de achterzijde te voor-
komen en soepel gevormde buitenspie-
gels.

De Opel-boys hebben een nieuwe
wielophanging ontworpen dat volgens
Opel zelfdenkend handelt (hoe bedoelt
u?) onder de zwaarste omstandighe-
den en de bestuurbaarheid hand-
haaft. Voor de achterwielophanging
zijn nieuwe driehoekige draagarmen
ontwikkeld, waardoor volgens Opel de
stabiliteit wordt bevorderd.

De motoren zijn gebaseerd op de be-
kende 4 cilinder OHC reeks, echter een
aantal onderdelen (op een deel van het
lager-werk na) zijn nieuw ontworpen.
Om te beginnen is er de 1.8 liter motor

Rekord gaat met pensioen
bij komst jonge Omega

Omega 3000, goed voor een topsnelheid van méér dan 220 km/uur.

met carburateur die goed is voor 60
kW ofte wel 82 pk. Er is een stet kere
versie met de Bosch L Jetronic inspui-
ting goed voor 85 kW/115 pk.

De sterkste motor is de nieuwe 2.0

liter 90 kW/122 pk. die wordt gestuurd
door de nieuwste versie van Bosch Mo-
tronic, een digitaal systeem waarin
ook de ontsteking is opgenomen. Voor
markten waar de EEG-reglementen
inzake uitlaatgasnormen van kracht

zijn hebben de motoren een cornpres-
sie van 10.0 : l, echter kunnen hier
zowel benzine van 98 octaan als wel
van 95 octaan worden gebruikt, een-
voudigweg door een schakelaar in te
stellen aan de stuurkast van de elec-
tronische ontsteking.

De bestuurder kan een persoonlijke
keuze maken tussen een hoog rende-
ment met hoog octaan benzine of een
wat lager rendement als er alleen
maar laag octaan benzine verkrijg-
baar is (b.v. bij vakanties in het bui-
tenland). Naar keuze is een handge-
schakelde vijfversnellingsbak of een
viertraps automaat beschikbaar.

Het duurste van de serie, de Omega
3000 komt pas in het voorjaar van 1987
naar ons land. Daar hebben we het
dan nog wel over. De komst van de
Omega betekent ook het einde van de
•produktie van de aloude Rekord, ja-
renlang een vertrouwde verschijning
op onze wegen.

Wie wil er een
Escort van ƒ 45.000?
"ClORD levert de Escort RS Tur-
•*• bo, een snelle auto, voor
ƒ 45.406. Wat mag je daarvoor ver-
wachten? Een topsnelheid van 206
km en snelle acceleratie. Over ver-
bruik praten we niet. De motor is
herzien en heeft benzine-inspui-
ting en turbodrukvulling, heeft
een inhoud van 1597 cm3 en levert
97 kW (132 pk) bij 5.750 t/min (wat
toch wel wat veel toeren is en slij-
tage in de hand werkt).

De ontsteking wordt geregeld
door middel van een verfijnde mi-
cro-processor, die het onder meer
mogelijk maakt om in stadsver-
keer even comfortabel en soepel te
rijden als op de grote weg. Dit

steekt volgens Ford althans gun-
stig af bij vele soortgenoten, die
wel snel kunnen optrekken en een
hoge topsnelheid hebben, maar bij
gebruik in stadsverkeer minder
handzaam zijn.

Ht bekrachtigde remsysteem is
uitgerust met grotere, geventi-
leerde remschijven op de voorwie-
len, die extra koeling krijgen. Ook
een anti-blokkeersysteem behoort
tot de standaarduitrustig.

Ford heeft het over de herziene
carrosseriestyling maar je moet e/.,H_ Co „_. DC T .„
goed kijken om verschil te zien. Fords Escort RS Turba

Het nieuwe model heeft lucht- uitrusting behoren verder vér- inch BS-wielen met 195/50VR-
roosters in de motorkap. Tot de stralers en lichtmetalen 15 x 6 banden.

De nieuwe Toyota Supra 3.0i en op de achtergrond zijn voorganger uit 1967, de
Toyota 2000 GT; toen nog een soort kopie van het Jaguar E type, nu meer,
eigen lijnen. •

Nog een hele dure:
de Toyota ƒ 71.000

Toyota bijna twintig jaar
geleden de Toyota 2000 GT op

de markt bracht, was dat een re-
delijk sportief model met een

Einde van
Renault 4
nadert
TN het modeljaar 1987 zal de Re-
-*• nault 4 niet meer in Nederland
leverbaar zijn. Daarmee komt een
einde aan de verkoop van een suc-
cesvol model, dat al in 1962 werd
geïntroduceerd. De R4 was de op
twee na oudste auto, die in Neder-
land op de markt was. Over blij-
ven nu de Citroen 2 CV als oudste
en de Mini.

bruikbare motor met dubbele bo-,
venliggende nokkenassen en een
nuttige onafhankelijke wielop-"
hanging met dubbele driehoek-'
vormige draagarmen. ;
Min of meer de opvolger daarvan is de
Toyota Supra, a / 71.500,-. Als u nog
durft door te lezen, dan dit: de Supra is'
uitgerust met een nieuwe 3-hter mo-
tor met 6-ciünders en twee bovenlig-
gende nokkenassen en vier kleppen
per cilinder (even kleppen stellen, me-'
neer'). Een electromsch brandstof-in-•
jectiestysteem brengt het vermogen op"
150 kW (204 pk). Standaard heeft dit-
ding een vijf-versnellingsbak, maar '
als extra kan er een automatische
vierbak m.

Het interieur biedt volgens Toyota-
ruimte aan vier volwassenen (afdeling _.
humor). Het stuurwiel is zowel verti-
caal als horizontaal verstelbaar, tot de'
uitrusting behoren tevens een cruise-
control, (een apparaatje dat de snel-
heid vasthoudt zonder uw voet op het
gaspedaal), een achtvoudig verstelba- ',
re bestuurdersstoel en natuurlijk wat
hifi.

TAPIJT
AUG. v.d. MME

Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

HOE VERKOOP JE
EEN PAS VOLTOOID

SCHILDERIJ

adveneef maekranr

SCHILDERWERK
AUG. v.d. MIJE

Marisstraat 13A - Zandvoort
Telefoon 15186

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie)

Zoveel rente betaalt u
nu OD een nieuwe RenaultJ.

Geen rooie cent Dat betaalt u aan
1 rente als u tussen 15 augustus
en 15 september een nieuwe

Renault Super 5, een Renault 9 of
een Renault 11 aanschaft.

Een prima reden dus, om
razendsnel naar ons toe te ko-
men. Want een renteloze finan-
ciering van maar liefst 10.000 gul-
den laat natuurlijk niemand aan
zijn of haar neus voorbij gaan

De financiering is op basis
van huurkoopovereenkomst waarbij
de wettelijke aanbetaling verplicht is.
Het maximum kredietbedrag is f 10.000,-. At'
te lossen in 12 maandelijkse termijnen met 0% rent e.

het zeer aantrekkelijke rentepercentage
van 8%. Renault maakt het u dus wel erg

gemakkelijk. Of juist moeilijk. Want
:x kiest u voor de Renault Super 5, de

auto die geprezen wordt om zijn
enorme zuinigheid, zijn verras-
sende birmemuimte en zijn meer
dan prima prestaties?

Of kiest u voor de comfor-
tabele Renault 9? Of doet u voort-

i8l3ïf&// &311 de boodschappen reuze ge-
i^v>ff^//J.^4.^/tf.',' A *• <~J

makkelijk via de achterklep van de
immense kofferruimte van de func-

tionele Renault 11? Best ingewikkeld,
nietwaar? Maar welke auto u ook kiest, wij

leveren 'm met veel zorg en garantie af. Goed
Naast deze financiering op jaarbasis kunt u ook 'n voor .jarenlang rijplezier ff W* TLT M "•" "["•" >Ti

financiering afsluiten op basis van twee of drie jaar tegen zonder één centje pijn JRLEll^l/jLU .Li J.

De geen cent rente aktie op herhaling bij de Renault-dealer.
5 jaar plaatwerkgarantie. Renault adviseert elf oliën.

Zandvoort; Rinko, Curiestraat 8 (Nieuw Noord),
Tel. 02507-13360.

Dansschool
Albert van Lingen

Studio: Oranjestraat 12
(gebouw naast Dagmarkt) in Zandvoort-C.

Nieuwe clubs voor Ballroom en
Latin- American.

Speciale clubs voor paren
(elke leeftijd)

Inschrijving
Vrijdagsavonds van 19.00-21.00 uur

en zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur
Inlichtingen telefoon 02507-16623 of 17082

GEMEENTEPOLITIE
De Gemeentepolitie Zandvoort roept geïnteresseerden op voor de
opleiding tot

ADSPIRANT-AGENT VAN
GEMEENTEPOLITIE v/m

De opleiding aan.de Politieopleidmgsschool Noord-Holland te Am-
sterdam duurt l 9 maanden inclusief een stageperiode van 5 maan-
den

Basis-aanstellingseisen
- minimum leeftijd 19 jaar (solliciteren vanaf 18'2 |aar),
- m het bezit van één der onderstaande diploma's

* MAVO-4 diploma of
* MAVO-diploma met alle vakken op D-niveau of
* MAVO/LBO-diploma op C-niveau m de vakken Nederlandse taal

(eindcijfertenmmste 6), een vreemde taal en wis- of natuurkunde
of

* een (onvoorwaardelijk) overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/
VWO

Maandgeld/Salaris
- t/m 24 jaar maandgeld / 759,- bruto per maand.
- van 25 jaar en ouder salaris / 2 487,- bruto per maand

l

Informatie
- Inlichtinyun telefoon 02507 13043, toestel 128

Sollicitaties
Sollicitaties te richten aan de Hoofdmspecteur-Korpschef van ge-
meentepolitie, Postbus 210, 2040 AE Zandvoort l
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NESCAFE
TRADICIONAL
ROODMERK

LIEBFRAUMILCH
Q.B.A.1985
kwaliteitswijn uit
Rheinpfalz.
Een lekkere ietwat
zoete gecontro-
leerde Duitse wijn

door eigen import nu
EXTRA GOEDKOOP!
POT 200 gram

VERKADE
ZOUTEKOEKJES
zoek uit: Dots - Flinters,
Arnoof Herbix
DOOS a
75 GRAM

GSM SUIKER-ITRINGS
KLONTJESnaturel of paprika

GROTE BAAL DOOS a
1000 GRAM

KOFFIE

FADEODORAMT-
SPRAY2GEUREN

een kwaliteit die met
de duurdere merken
te vergelijken is
Snelfiltermalmg,
vacuüm verpakt

WARBURG
APPELMOES

BIJPASSENDE
MAGGI

HOMEBURGER
SAUSMIXEN

Cvï5! /*&»,
:**&<*&; fr%Z&
»£•«& faxin.

250 gramspuitbus
125 ml

LITER
BLIK

GEEN

89ililglRGER-MIX
vleesmix voor:
hamburgers, hotburgers,
shoarmaburgersof
kerrieburgers

SIASAUSTOM
POES
hapklare
BROKJES

HEADAND, {
SHOULDERS l

SHAMPOO
nog steeds
de lekkerste!
FLES 0.5 LITER

DE SHAMPOO
TEGEN ROOS'

COMPLETE
VOEDING VOOR
UW LIEFSTE
HUISDIER

TAARTJE
van de

ALLES-
REINIGER

405
gram
GEEN

1.05

normaal en citroen

.,, ..,
il, lij. ^ J " %' uil ^'J^^jJ

ZWANENBURG
Dennenlaan 19

HOOFDDORP
Marktlaan 55

ZANDVOORT
Burg. Engelbertsstraat 21

NIEUW VENNEP
Hoofdweg 1185

O iedereen leest de krant altijd en ove* .*ijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en o>era!, iedereen
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ZANDVOORT - Het belangrijkste beleidsvoornemen van de nieuwe
. raad, namelijk het aantrekken van professionele begeleiding in het
wijkcentrum 't Stekkie wordt door de Planvoorbereidingscommissie

i ondersteund. Echter dan zal er meer subsidie beschikbaar moeten
i -vorden gesteld. Eveneens is het niet duidelijk of de Zandvoortse afde-
i ,ing van de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) even-
> lis de twee vooraf gaande jaren weer kan rekenen op een extra subsidie.
' In ieder geval is hiermee geen rekening gehouden in het voorontwerp-
. programma. De ANBO kan twaalfduizend gulden verwachten, terwijl
:r een exploitatietekort dreigt van ruim zeventien mille.

Dit blijkt uit de nota Sociaal-Cultureel Werk 1987 die door de
_ plancommissie is opgesteld en op woensdag 3 september in 't Stekkie
tijdens een openbare hoorzitting zal worden behandeld.

/oor 1985 en 1986 is aan de A.N.B.O.
'uiten de subsidie voor sociaal-cultu-
eel werk een extra bedrag toegekend
i het kader van het flankerend oude-
enbeleid. Omdat voorlopig nog geen
.ructurele bedragen uit deze pot wor-
•»ri toegekend, wordt in de berekening

•i 1987 voor sociaal-cultureel werk
; geen rekening gehouden met een

•41 ibsidies sociaal-
« i iltureel werk
• , )87 vastgesteld

: ..bsidie in het kader van dit flanke-
• > • .*nd beleid. Voorlopig wordt aan de

.N.B.O. 80% van de huurkosten van
. .ccommodaties voor sociaal-cultureel
\ ,ebruik toegekend, wat neerkomt op
'. .vaalfduizend gulden.

Het ontwerp bevat een totaalpro-
j _*ramma van ruim ƒ 580.000,-. Het so-
" iaal-cultureel plan dat sinds 1982 van
s Krachtis,wordtmeteenjaarverlengd.

Naast algemene accommodaties zoals
Gemeenschapshuis, Cultureel Cen-

i trum en gebouw De Krocht, vermeldt
het programma alle denkbare sociaal-
culturele activiteiten in 1987. De vijf-
tien sectoren waarin de Commissie
Planvoorbereiding Specifiek Welzijn
deze heeft onderverdeeld, bevatten on-

' der meer vrijetijdsbesteding, feestda-
gen en emancipatie- en vormings-

;, Iwerk. Onder dit laatste valt ook de
» ] ""ereniging Federatieve Vrouwen-
• 'iaad, die ondanks eerdere aankondi-
" < | ingen heeft besloten haar activitei-

ten alsnog voort te zetten. Dit besluit
viel samen met de aanstelling van een
volledig nieuw bestuur, met uitzonde-
ring van de voorzitter, per l januari
1986. Voor de Vereniging is een subsi-
die van / 4.600,- geraamd. In het kader
van de sector „emancipatiewerk" gaat
een deel van de subsidie naar de Ne-
derlandse Christen Vrouwenbond, af-
deling Zandvoort, die daarmee onder
andere enkele thema-avonden wil or-
ganiseren. Drie hiervan betreffen de
positie van de vrouw. De thema's
„Drugsbestrijding" en „Gouden Gla-
zen" voldoen volgens de commissie
niet aan de begripsomschijving van
emancipatie-activiteiten en worden
daarom niet als zodanig gehonoreerd.

Voor de Zandvoortse Emancipatie-
commissie is / 3.500,- gepland. Onge-
veer een zelfde bedrag voor eventuele
activiteiten op dit gebied, die zich nog
zullen aandienen.

Kunstbeoefening
Binnen de commissie heeft een dis-

cussie plaatsgevonden, over de vraag
of er meer uniformiteit kan worden
aangebracht in de subsidienonnen
„Amateuristische kunstbeoefening".
Men vindt dit echter niet echt nodig,
„te meer omdat de subsidiegrondsla-
gen destijds na goed overleg met de
verenigingen tot stand zijn gekomen."
De commissie acht de richtlijnen voor
subsidiëring, van de Culturele Raad,
adequaat voor de behoeften van de
Zandvoortse amateurverenigingen.
Een uitzondering vormt TOZ.

Conclusie van Planvoorbereidingscommissie:

Huidige subsidie voor 't Stekkie
niet voldoende voor beroepskra

Veel geld wordt uitgegeven aan activiteiten in
De Krocht, Cultureel Centrum, Gemeenschapshuis
en Stekkie

Het is zeer de vraag of het Toon-
kunst Oratoriumkoor, dat in 1987
twintig jaar bestaat, op de geplande
wijze haar jubileum kan vieren. Spe-
ciaal voor deze feestelijke aangelegen-
heid heeft men het bekende werk „The
Messiah" van Handel op het program-
ma gezet. Door de sterke orkestbezet-
ting en het aantal gekwalificeerde so-
listen, zijn de kosten hiervan aanmer-
kelijk hoger dan die van „normale"
concerten. Het koor verwacht voor dit,
plus een ander, kleiner concert in het-
zelfde jaar, een bedrag van ƒ 16.306,-
aan netto uitvoeringskosten te moe-
ten uitgeven. Niet rekening houdend
met de extra uitgaven van dit jubi-
leumjaar, stelt de commissie voor een
subsidie, groot ƒ 7.500,- toe te wijzen.
Dat houdt in, dat als het geplande pro-
gramma wordt uitgevoerd, het Toon-
kunst Oratoriumkoor het jaar 1987 zal
afsluiten met een schuld van ruim
ƒ 8.800,- In Zandvoort kan aan vereni-

gingen en overige instellingen, alleen
voor 12-, 25-, 40- en 50-jarige jubilea
extra subsidie toegekend worden. De
ƒ 10,- die men dan per bestaansjaar
krijgt uitgekeerd, is echter geen vet-
pot.

Geen geld voor
toneelvereniging

De Zandvoortse toneelvereniging
„Op Hoop van Zegen" komt niet in
aanmerking voor subsidie. Het gezel-
schap weigert deze aan te vragen, om-
dat het zichzelf momenteel niet in
staat acht, een redelijk stuk op de
planken te brengen. Men kampt met
een chronisch ledentekort, vooral
waar het de mannen betreft. Om toch
bezig te kunnen zijn op dit gebied, or-
ganiseert men deze winter - evenals
vorig jaar - een spel- en acteercursus
onder leiding van Michiel Drommel,
eventueel afgesloten met een optreden

voor familie en kennissen. In de
„hoop" op en in afwachting van betere
tijden. Toneelgezelschap „Wim Hilde-
ring", de operetteverenigingen en de
diverse koren staan wel in het pro-
gramma vermeld. Uitzondering hier-
op vormt het Zandvoorts Mannen-
koor, dat uit principe afziet van over-
heidssteun, om zodoende vrij te blijven
van verplichtingen. Een groot deel
van de beschikbaar te stellen gelden
gaat naar Muziekcentrum Zuid-Ken-
nemerland. Het aandeel van de ge-
meente in het exploitatietekort van
volgend jaar wordt geraamd op
ƒ 122.560,-. Men schat het aantal cur-
sisten uit Zandvoort in 1987 op hon-
derdtweeendertig, hetzelfde als in be-
gin 1986.

Grootste slokop van gemeentesubsi-
die in Zandvoort is wel het Cultureel
Centrum, waarvoor een bedrag van
/ 127.838,- wordt genoemd. Het geld

moet besteed worden aan salaris-, on-
derhouds- en energiekosten, exposities
en belastingen. Daarna komt Stich-
ting Aktiviteitencentrum Zandvoort
met het vastgestelde exploitatietekort
van Wijkcentrum 't Stekkie van
ƒ 75.000,-. Door de commissie wordt ge-
steld, dat er voor liet wijkcentrum
meer subsidie moet komen wanneer de
noodzakelijk geachte beroepskracht
wordt aangesteld. Op het programma
van 't Stekkie staan voor 1987 activi-
teiten voor alle leeftijdsgroepen. Of-
schoon het bestuur van de stichting
meent, dat liet wijkcentrum door een
ieder als zeer bruikbaar wordt erva-
ren, kampt zy met een voortdurend
tekort aan vrijwilligers. Men denkt
met het aanstellen van een professio-
nele kracht hier verandering in aan te
kunnen brengen. Voor het in goede
banen leiden van de georganiseerde
activiteiten zijn vrijwilligers onont-'
beerlijk. Zo ook de beroepskracht, die

naast de organisatie van belang is
voor activering van wijkbewoners en"
begeleiding van de diverse doelgroe-
pen. De commissie maakt betreffende
de bruikbaarheid echter de kantteke-
ning, dat tijden.s de hoorzitting in het
kader van het tweede concept van de
jeugd- en jongerennota, enige negatie-
ve reacties klonken. Een aantal aan-
wezigen achtte de bruikbaarheid voor
met name het jeugd- en jongerenwerk
gering. Hun kritiek had vooral te ma-
ken met de geluidsoverlast die sporters
hiervan ondervinden. Daarnaast er-
varen de jongeren zelf de grote zaal al.s
te weinig intiem. Als derde kwamen
ernstige uitvoeringsproblemen ten ge-
volge van de beheersproblematiek bo-
ven tafel.

Ander grote bedragen zijn gepland
voor het Gemeenschapshuis
(ƒ 54.449,-), De Krocht (ƒ 22.670,-), Peu-
terspeelzaalwerk (ƒ 16.483,-). Speelge-
legenheclen voor kleuters en „trap-
veldjes" voor de jeugd (/ 42.460,-). De
viering van Koninginnedag 1987 is
voorlopig begroot op maximaal
ƒ 11.000,-. Rest bijna / 26.000,- voor de
„overige activiTeiten", zoals onder an-
dere volksfeesten, Rekreade en Kerst-
in.

De subsidie voor „Jeugd- en jonge-
renwerk" bedraagt slechts ƒ 1.682,-,
waarvan ƒ 650,- voor Scouting The
Buffalo's en ƒ 1.032,- voor Stichting
Katholieke Jeugdraad Zandvoort. De
Stichting zal daardoor een oplossing
moeten zoeken voor het exploitatie-
tekort van / 2.868,-.

Voor de sector „Mensen zonder
werk" is geen subsidie-raming ge-
maakt. Voor eventuele toekomstige
activiteiten kan men gebruik maken
van de post „Nieuwe activiteiten en
bijzonder reserve", waarvoor men
ƒ 10.0000,- wil reserveren. De in het
programma opgenomen bedragen zijn
„voorlopig". Als een onverwacht lage-
re rijksbijdrage of andere korting van
de gemeentelijke middelen zich voor-
doet, „behoudt de gemeente zich het
recht voor, het programma tussentijds
te wijzigen". De Commissie Planvoor--
bereidmg, die het programma samen-
stelde, houdt woensdag 3 september,
een hoorzitting voor belanghebben-
den in het Stekkie, aanvang 20.00 uur.

• 'Ze leren het nooit'. Dat is de
gedachte die bij de willekeurige
toeschouwer boven komt
wanneer men geïnteresseerd de
gemeentepolitiek volgt. Het
maakt niet uit welk signatuur
het college heeft, of dat nu
'links' is of 'rechts' of liet
'midden', met een variant
zoals: 'links van het midden' of
'rechts georiënteerd vanuit de
linkerflank', je kunt alle
mogelijke signaturen
bedenken, maar één ding is
'duidelijk herkenbaar. 'Het
college van b en w van
Zandvoort wil voor een
dubbeltje op de eerste rang'.
• En wanneer wil het college
voor een dubbeltje... enz.enz.?
Dat willen de vroede vaderen
wanneer het gaat om een stukje
'grond te bemachtigen. Op dat
moment maakt een

oudhollandse koopmansgeest
zich meester van een college en
worden onderhandelingen
gevoerd, waarbij men uitgaat
van het principe "Wij
beginnen maar laag, je kunt
immers nooit weten, hoger kan
altijd nog'
• Dit is jaren geleden al
gebeurd bij de aankoop van het
stuk grond van 'Sterre der Zee'.
In bezit van de RK-parochie
van Zandvoort werd het de
gemeente aangeboden voor een
zeer redelijke, zo niet lage
prijs. Destijds zag het
gemeentebestuur er geen heil in
en kwam met een veel te laag
bod, zodat het wel zeer riant
gelegen stukje grond in het
dorpscentrum werd gekocht
door een projectontwikkelaar.
De geschiedenis rond 'Sterre
der Zee' spreekt voor zichzelf.
Momenteel is het wellicht de
duurste parkeergelegenheid in
heel Noord Holland, zoniet
Nederland. Huizen die
broodnodig zijn worden er nog
steeds niet gebouwd, maar één
ding blijkt zonneklaar, al of
niet in samenwerking met de
projectontwikkelaar, het stuk
is verloren voor sociale

woningbouw. Zelfs de plannen
voor de bouw van premie 'C'
woningen worden door de
huidige raadsleden naar het
land der fabelen verwezen.
• Toen werd het gebouw Groot
Kijkduin te koop aangeboden.
De Gemeente Zandvoort werd
door de eigenaren benaderd
over de aankoop. Opnieuw
kwam de gemeente Zandvoort
met een bod dat door de
eigenaren niet au serieux
genomen kon worden. De
raadsleden wijs geworden,
drongen aan op heropening
van de onderhandelingen en
de toenmalig wethouder Jan
Termes haalde de nipte
overwinning binnen. Het
gebouw kwam alsnog in
handen van de gemeente
Zandvoort.
• Wanneer men nu mag
denken dat geleerd werd van
de fouten, dan blijkt toch dat
dit in Zandvoort helaas niet
mogelijk is.

In de raadsvergadering van
dinsdag 26 augustus werd door
de raadsleden geïnformeerd
naar het terrein van de
Christelijke Mavo/Clara

Stichting. Officieel wordt
vermeld dat de
onderhandelingen voor wat
betreft de aankoop van de
terreinen nog niet zijn
afgerond en het plan nu
verschoven is naar 1988.
"Waarom zijn de
onderhandelingen nog niet
afgerond met de eigenaresse de
gemeente Haarlem?", zo
informeerde men. "Omdat" zo
verklaarde de wethouder, "De
gemeente Haarlem, na
ontvangst van onze eerste
brief, van mening was dat wij
geen gegadigde waren voor de
aankoop van de grond. Wij
hebben hen laten weten dat dit
wel degelijk het geval is en de
onderhandelingen worden nu
voortgezet".
•Vrij vertaald zou dit kunnen
luiden: "Opnieuw dus een bod
van de gemeente Zandvoort
dat zo laag ligt dat het door de
eigenaresse niet eens in
behandeling wordt genomen",
en wij maar wachten op
sociale woningbouw, dan denk
je toch: "Ze leren het nooit"
• Tobber heeft de laatste dagen
in het duingebied
doorgebracht. "Druk was het

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 30 - 31 augustus
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

HUISARTSENPRAKTIJK G J.J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor dienstdoende arts: tel
15600/15091.

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek
H.B.A.Mulder, tel: 13185

WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
f udshoorn, Kochstraat 6A, Zand-

wrt, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
' IEREN ARTS: Mevrouw Dekker,

1 lorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
.847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
NIEUW 14444.

Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E. V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met orgel
en samenzang
Celebrant: J.v.d.Meer, Thema: 'Plaats
weten'
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 10.30 uur: Morgendienst, ds.
J.O verduin

19.00 uur: Avonddienst, de heer J.
iJnema
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
Geen dienst gedurende de zomer-
maanden.

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op ___ ,__ , -
maandag en donderdag van 1.30 tot DO/£r\//Z/\/D/ /O
3.00 uur door de heer Frits van Veen of *--" "»- VL-I\LJ{J\*J
na telefonische afspraak. Tel: 02507- -
19393

tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE STAND
Periode 11 - 18 augustus
Geboren: Cindy Jacqueline, dochter
van Teunisse Jacobus B en Kroone
Maria J.
Ondertrouwd:
Van Emmerik, Denys Thaddeus &
Zonneveld, Gusta Nicolette Maria
Uit den Boogaard, Edouard Henri &
Wempe, Wijnanda Maria
Neerincx, Jeroen Frederik & Bluijs
Linda Christina
Gehuwd:
Stor, Theo & Jochems, Esther
De Jong, Henri Cornelis & Smit,
Anouk
Overleden:
Meijer (Jonkheer), Jan Carel, oud 79
jaar
Van Schie, Leonardus oud 98 jaar
Lammens Klazina Willemina oud 52
jaar.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijn! op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelhanng

Kantoor Gasthuisplein
12 Zandvoort tel 02507
17166 Postadres
postbus 26. 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13 16 u .
dinsdag 10 13 en 14 16
u . woensdag 9 11 u .
donderdag 10 12 en 13 17 u . vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8
Aalsmeer tel 02977 28411 Pcstadres
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STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noordorstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

KERKDIENSTEN
Weekend: 30 - 31 augustus

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds J.A. van Leeu-
wen,
Creëche aanwezig
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: dr. Helderman,
Badhoevedorp
Kindernevendiens!- en crèche.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
31 augustus: mevrouw Christien
Schlette. Amsterdam

Jazz behind the
Beach

Naar aanleiding van de berichten
over de festiviteiten in Zandvoort, zou
ik graag eens willen reageren. Hoewel
ik het met een aantal punten eens ben,
denk ik toch dat de klappen weer in de
verkeerde hoek zullen vallen. De drie
zomerfestivals worden nu aangeval-
len, maar daar ligt volgens mij niet de
wortel van het kwaad. Is het niet zo
dat de grote overlast komt van een
aantal discotheken het gehele jaar
door? Dat wil zeggen elk weekend, en
deze frustraties worden nu afgerea-
geerd op de festivals die één keer per
jaar worden gehouden. Dat zijn vijf
avonden per jaar. Natuurlijk is het
afschuwelijk als je tuin geplunderd
wordt of de heren moeten zo nodig in je
portiek of tegen je voorgevel urineren,
maar dat gebeurt ook op zondagmid-
dag als je rustig in je tuin zit. Je zit
erbij en je kijkt ernaar. Dat is de tegen-
woordige tijd en waag het niet er wat
van te zeggen. Ik woon ook in het cen-
trum, waar we een aantal jaren een
discotheek in de straat hebben gehad.

Vooral voor de mensen die er tegen-
over woonden, was het geen leven.
Glas in de tuin, vernielzucht, kotsen
en urineren waar je bij zat, 's nachts
geen oog dicht doen en dat was elk
weekend raak. Vernielzucht en ge-
weld, volkomen mee eens, moet onmid-
dellijk aangepakt worden. Dat zijn za-
ken waar je acties tegen moet voeren,
want dat is pas slecht voor je gezond-
heid, niet die vijf avonden per jaar dat
er muziek gemaakt wordt. Dan denk

ik wel: we wonen toch in een bad-
plaats? Dan weetje dat daar meer acti-
viteiten gehouden worden dan in een
of ander rustig dorpje. En dat er dan
iemand van de Hogeweg zegt dat hij
ook last van de herrie heeft, vind ik
een lachertje. En ik vraag me af hoe
die mijnheer erover dacht toen hij zelf
nog wethouder was. Is het met zo. dat
Zandvoort graag zeurt? Zo lees je in de
krant „Zandvoort gaat dood" en als er
dan wat aan gedaan wordt, deugt het
ook niet. Er zijn mensen die last heb-
ben van het circuit, een braderie die al
uit de kern van het dorp verdwenen is,
een kermis, die niet zoals in alle andere
plaatsen midden in het centrum mag,
maar zo ver mogelijk buiten het dorp
moet en zelfs klachten over een caril-
lon dat om het kwartier een vrolijk
deuntje speelt en dan nu weer de zo-
merfestivals. Zo is er natuurlijk altijd
wel wat te vinden. Dat er voor dit soort
evenementen goede voorzieningen
moeten komen, ben ik het volkomen
mee eens en een actie tegen het lawaai
en de overlast die het hele jaar voorko-
men steun ik ook, maar laten we het
niet afreageren op iets waar een héle-
boel mensen (gezien het aantal dat in
ons dorp vertoefde) ontzettend veel
plezier aan beleven. Onze vrienden en
kennissen plannen speciaal hun va-
kantie in die tijd omdat ze het graag
mee willen beleven en zo zijn er onge-
twijfeld nog heel veel andere mensen.
Zoals het carnaval hoort bij het zuiden
(waar ook heel veel mensen een hekel
aan hebben, maar het niet in hun
hoofd halen om er actie tegen te voe-
ren) hoort het Jazz-festival bij Zand-
voort. Met alle respect voor alle andere
meningen, moest mij dit toch even van
het hart.

Hannie v.d. Wetering
Diaconiehuisstraat 28

Zandvoort

daar", vertelt hij. "Ik ben daar
de halve raad tegengekomen.
Iedereen op zoek naar de
overloopvijvers die droog
liggen. Ze hebben het niet
allemaal kunnen vinden, da's
natuurlijk wel jammer.
Wanneer ik geweten had dat
Sandbergen 'die toch de hort
op' was, en naar het
binnencircuit ging en daar
uren tevergeefs gezocht heeft
naar vijvers, en uiteindelijk
overrichter zake naar huis is
gegaan, ja dan had ik hem wel
even gewezen waar die zijn.
Maar ja die dingen liggen nu
droog, dus voor een
buitenstaander misschien wat
moeilijk te vinden. Trouwens
de mensen van P W war en er
ook, maar er viel nog geen slib
weg te halen, de grond was nog
te nat. Toch vind ik het leuk
dat iedereen die
overloopvijvers in de gaten
houdt. Ik heb zelf geprobeerd
met een stuk folie de bodem te
bedekken nu ze toch droog
liggen. Ik dacht dat scheelt
misschien wat geld als het al
klaar is voordat de Provincie
het gaat doen straks. Ja dat
moet in het kader van het de
nieuwe leiding, die kost
miljoenen, en ik dacht ieder
dubbeltje is er één. Als iedereen
op de zuinige toer is kan ik dat
ook. Maar het kan niet, de
grond was nog te dras, jammer
en met die storm komt er niets
meer van. Tot een volgende
droge periode dan maar"
• Daar houden wij het dan
maar op, de krant is klaar,
voetjes op tafel...tot volgende
week.

Casino viert jubileum
met ludiek Casinospel

ZANDVOORT - Hoewel het Ca-
sino Zandvoort pas per l oktober
1986, tien jaar in de badplaats is
gevestigd, wordt voor het perso-
neel op woensdag 3 september op
feestelijke wijze haar tienjarig be-
staan gevierd. Op het buitenter-
rein van zwembad De Duinpan
wordt dan een 'Casinospel zonder
grenzen' georganiseerd, een
groots, sportief en gezellig gebeu-
ren dat wordt gepresenteerd door
Dick Passchier.

De Nationale Stichting Casinospe-
len opende met het casino in Zand-
voort tien jaar geleden, de eerste legale
kansspelgelegenheid m Nederland.
Sindsdien zijn er daar nog drie bij ge-
komen, in Rotterdam, Scheveningen
en Valkenburg. Binnenkort verwacht
men de vierde vestiging, in Amster-
dam, te kunnen openen. Van al deze
casino's zullen teams van tien perso-
neelsleden, croupiers tot en met

receptiemedewerers, aan het spel deel-
nemen.

Behalve tegen elkaar zullen zij het
ook op moeten nemen tegen teams uit
het buitenland. Casino's uit Engeland,
België en Joegoslavië hebben al aan-
gekondigd aan het spel deel te zullen
nemen. Men kan het vergelijken met
het op de televisie uitgezonden 'Spel
zonder grenzen', alleen enigszins aan-
gepast aan het casino-gebeuren. Zo zal
er bijvoorbeeld met reusachtige dob-
belstenen gespeeld worden. Als het'
weer goed genoeg is, zullen er bootjes"
en autobanden aan te pas komen,"
waarmee men zo snel mogelijk het
buitenbad moet oversteken, 's Avonds
zal deze dag afgesloten worden met
een groot feest in Hotel Bouwes.

Iedereen die deze happening van
dichtbij wil bekijken is van harte wei-
kom op het zwembadterrein, gelegen
aan de Vondellaan 57 te Zandvoort.
Het gebeuren zal beginnen om 12.30
uur en duren tot ongeveer 17.00 uur.

ADVERTENTIE

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool**
KEESOM STRAAT 15
TEL. 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Ónze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

ZAKELIJK BEKEKEN
'bb-mode' - Grote Krocht 23 exclusieve vrouwenmode

ZANDVOORT - Ongeveer een
maand geleden opende Marion Baart-
De Boer op de Grote Krocht haar
nieuwe kledingboetiek 'bb-mode'. De
boetiek is gespecialiseerd in de 'betere'
exclusieve dameskleding, weliswaar
iets duurder dan gemiddeld, maar met
een prijs die wel m kwaliteit en model
terug is te vinden. De eigenaresse ge-
looft in het succes-op-de-lange-duur
van de betere merken. "In dit genre
wordt het minst geknoeid en omdat de
mensen steeds kritischer en bewuster
kopen, komt er steeds meer vraag
naar. In Zandvoort is er wat dit soort
kleding betreft maar weinig aanbod,
omdat de meeste boetieks zich op de
andere merken richten. Dus we voor-
zien wel degelijk in een behoefte", al-
dus Marion Baart. Zelf staat zij niet in
de winkel omdat zij haar meeste tijd

aan de inkoop besteedt. Zij richt zich
hierbij vooral op de leeftijdsgroep tus-
sen twintig en zestig jaar. Tot en met
maat tweeënveertig. Volgens Marion
volgt zij hierbij de nieuwste ontwikke-
lingen op modepebied op de voet.

'bb-mode', een filiaal van Begnne-
boetiek m Schalkwijk. Haarlem, heeft
in haar collectie onder andere de be-
kende kleding van Nico Verhey uit
Amsterdam. Men vindt hier jurkjes,
rokken en vesten van dit merk, m
zwart, grijs, cognac en nog enkele an-
dere kleuren. Daarnaast ook veel an-
dere merkkleding, zoals de blouses,
polo's en truien van Mare O'Polo en de
sportieve vrijetijdskleding van het
Amerikaanse Esprit, in allerlei mode-
tinten. Aardige bijkomstigheid bij de
kleding van Esprit is. dat hier m de-

zelfde kleuren ook schoenen en allerlei
andere accessoires te koop zijn, even-
eens van hetzelfde merk. Zelfs winter-
jassen.

Zeer exclusief, vooral door het mo-
del, ogen de spijkerjackjes van Swin-
ger, die men kan combineren met een
bijpassende rok of broek. Opvallend ;
zijn ook de enigszins glimmende, zij- .
den jackjes en rokken van het Franse •
merk Taverniti. .
Al met al vindt men hier een uitgebrei- •
de collectie kleding voor de modebe- -
wuste vrouw met behoefte aan kwali- ;
teit. bb-mode bevindt zich in het win- •
kelpand Grote Krocht 23 en is op .'
maandag geopend van 13.00 tot 18.00 •
uur, dinsdag tot en met zaterdag van
10.00 tot 18.00 uur. Telefonisch kan .
men de boetiek bereiken onder num-*-
mcr 18412



RACEFESTIVAL - ZANDVOORT
Zaterdag 30 augustus. ......,..,. ̂  ^ •

KERKPLEIN 6
2042 JH ZANDVOORT

FEBO Zandvoort
365 dagen per jaar open
overdag en ook 's avonds.

Kerkplein 5,
Zandvoort

Zaterdag live op het Kerkplein
The Early Bird

club
maritime

strandpaviljoen 9 / tel. 1 88 88
Zaterdag 30 augustus 21.30 uur

TONI MACARONI
and the Swinging Devils

,het succes van het midzomernachtfestival"

Terras
:*•(•,•>.»: en

Barbecue

l
Kerk.tr»»»,,10

Tel-

COfjnbaraôel
Oau T>euRsera bu

'verzorgd en bezorgd'

Telefoon 12532

Kerkstraat

JOHN BOSKER
band

R E S T A U R A N T

e *"Boei

Kerkstraat 13
2042 )C Zandvoort
Telefoon 02507-12045

RESTAURANT

DELICIA
lel 12270

Dagmenu
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ander
rnenu
voor

f 12.50
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Bert

Hans on Marjannc v ö Hoorn

Het Wapen
van Zandvoort
en discotheek
terras Faces

zijn uw
gastheren op
het plein en

wensen u een
gezellig

raceweekend
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ZVM-trainer Cees van Sloten met
ander beleid tot betere resultaten
'. ZANDVOORT - In een paar jaar zakte Zandvoortmeeuwen af van de eerste
naar de derde klasse en vorig seizoen kon ternauwernood degradatie naar de
vierde klasse voorkomen worden. Met een ander beleid gaat getracht worden
om dit jaar tot betere resultaten te komen. Een zware opdracht, waarvoor
Zandvoortmeeuwen een nieuwe trainer heeft gecontracteerd. De 39-jarige
Haarlemmer Cees van Sloten is -degene die dit jaar de scepter zwaait en een
grote selectie en de A-junioren onder zijn hoede heeft. Van Sloten weet zich
gesteund door een aantal mensen waarvan Henk Kinneging als coördinator-
begeleider van het eerste team optreedt, Nanfred Bakels en Rob Kanger
begeleiden het tweede team, Jan Klein Schiphorst begeleidt de A-junioren en
de medische staf is Arie Loos. Voornaamste doel van deze groep is, een strak en
eerlijk beleid, waardoor de sfeer in de club weer terugkeert.

De nieuwe man aan het roer, leraar
lichamelijke opvoeding Cees van Slo-
ten startte met voetbal in de jeugd bij
Haarlem en voetbalde daar een aantal
jaren als prof. Speelde vervolgens
profvoetbal bij DWS, later PC Amster-
dam, bij Namen in België en ten slottte
bij PEC Zwolle. Een knieblessure
maakte een einde aan zijn voetbalcar-
rière. In die jaren volgde hij op CIOS
de D- en C-cursus voetbaltrainer en
behaalde het B-diploma in Zeist. Als
trainer begon Van Sloten met het C
team van PEC Zwolle, samen met Fey-
enoordtrainer Rinus Israël. Zette ver-
volgens zijn trainers-loopbaan voort
bij Aalsmeer (vijfjaar) en daarna twee
jaar bij DWS. Na een jaartje er tussen-
uit te zijn gegaan kon de voetbalsport
hem toch niet loslaten en sloot hij een
éénjarig contract bij Zandvoortmeeu-

Waarom Zandvoortmeeuwen? „Het
verbaasde mij dat Zandvoortmeeuwen
in kort tijdsbestek zo naar beneden
kukelde en vele trainers heeft versie-
ten. Ik word dan nieuwsgierig en wil
dan die uitdaging aangaan. Zand-
voortmeeuwen moet af van elk jaar
een nieuwe trainer. Ik heb ook wel
voor één jaar getekend, wat ik altijd
doe, doch in februari kijken we of we
doorgaan. Zijn zowel bestuur als ik
tevreden dan wil ik graag verder gaan.

Nu ik met deze groep bezig ben zeg ik,
het gaat goed. We hebben met de bege-
leiding bepaalde taken afgebakend en
zie geen problemen. Voor de spelers
gelden een aantal spelregeltjes waar
men zich aan dient te houden, ik houd
van een bepaald soort discipline. In de
drie weken dat ik nu bezig ben bespeur
ik een behoorlijk enthousiasme", al-
dus trainer Cees van Sloten.

Sfeer
Begeleider Henk Kinneging bena-

drukt nog eens dat het bestuur inzag
dat het niet langer goed ging in de
laatste jaren. „Er moest wat verande-
ren", stelt hij. „Belangrijk was dat de
sfeer en gezelligheid terugkomen en
dat de spelers weer met plezier komen
voetballen. We zijn met 39 man begon-
nen en daar blijven er 27 van over voor
de selectie. De training wordt tot nu
toe erg goed bezocht met ongeveer 25
man gemiddeld. Wij als begeleidings-
team hebben de organisatie strak op-
gezet. Dat betekent dat alles vooraf
bekend gemaakt wordt. Een eerlijk be-
leid. De organisatie moet goed zijn en
de samenwerking tussen begeleidings-
team en trainer Van Sloten is perfect.
Ik heb er veel vertrouwen in dat het
lukt", aldus Henk Kinneging.

Cees van Sloten wil en kan niet over
de voor hem liggende periode oordelen,
maar wel is hem duidelijk geworden
dat er iets aan die sfeer moet gebeuren
en daarom schuwt hij harde maatre-
gelen niet. „Er zijn drie maanden voor
nodig om aan elkaar te wennen. Maar
ik probeer een gezonde selectie te krij-
gen die weer een stuk plezier in het
voetballen hebben. Zijn er die de kop
in de wind gooien dan kunnen ze gaan.
We moeten eerlijk tegenover elkaar
staan, de spelregeltjes van het huis
moeten opgevolgd worden. De sfeer
valt of staat natuurlijk met het resul-
taat, maar met een eerlijk optreden
bereik je veel. Je start altijd wel met
mooie woorden en beloftes, maar we

moeten keihard werken om wat te be-
reiken", volgens Van Sloten. En Henk
Kinneging voegt daaraan toe: „Tegen-
over andere jaren is er een duidelijk
verschil. De lijn is hard maar eerlijk.
Bijvoorbeeld eerste elftal spelers ko-
men terug van vakantie, dan in het
tweede opnieuw waarmaken. Ik denk
dat dat de enige manier is om niet
verder af te dalen en met deze koers
geloof ik dat het z'n vruchten gaat
afwerpen."

Verwachting
Aan de vooravond van de nieuwe

voetbalcompetitie wil Cees van Sloten
zich niet echt duidelijk uitspreken
over zijn verwachtingen doch uit zijn
woorden blijkt wel dat er iets in moet
zitten. „Het eerste en tweede team
gaan een zelfde systeem spelen en de
A-junioren krijgen veel meer vrijheid.
Bepaalde opdrachten en de tactiek
moeten gevolgd worden. Er moet veel
bewogen worden en het maken en zoe-
ken van ruimte is erg belangrijk. Als
dat lukt dan denk ik dat we een goede
groep hebben. Wij zijn in ieder geval
goed bezig. Elke wedstrijd wil ik win-
nen, daar werk je door de weeks op de
trainingen aan. De organisatie is nu
prima, maar in negentig minuten
moet het gebeuren."

In de oef en wedstrijden van Zand-
voortmeeuwen zijn er behoorlijke re-
sultaten geboekt met goed voetbal,
doch aanstaande zondag gaat het pas
echt beginnen met een zware uitwed-
strijd in Beverwijk tegen DEM.

De verrichtingen van de voetballers worden nauwlettend gevolgd door trainer
Cees van Sloten, die begeleider Henk Kinneging uitlegt hoe er gespeeld wordt.

Foto: Dick Loenen

ZANDVOORT - Ook dit jaar
doen zowel de heren als de dames
van de Zandvoortmeeuwen hand-
bal aan twee competities mee. Nu
wordt gestart met de veldhand-
balcompetitie en in oktober gaat
men de warmte van de zaal opzoe-
ken. De ZVM-handbalteams gaan
proberen goede resultaten te be-
halen en daarvoor hebben zowel
de heren als dames de beschikking
gekregen over een nieuwe trai-
ner/trainster. De heren worden
dit jaar bijgestaan door Hoofddor-
per Hans Loenen en de dames
staan onder leiding van Janna
Pennings.

Heren-coach Hans Loenen
heeft vroeger eerst gevoetbald,
maar kwam uit een echte hand-
balfamilie en kwam daardoor in
die sport terecht. Hij kwam uit in
vertegenwoordigende teams van
Haarlem, samen met de voorzitter
van ZVM Dirk Berkhout, en Am-
sterdam. Na twee seizoenen als
keeper voor De Blinkert te zijn
uitgekomen noopte een kniebles-
sure tot opgave maar met het be-
halen van een trainersdiploma
bleef hij in contact met de hand-
balsport. Loenen volgde zijn stage
bij topclub Aalsmeer en werd trai-
ner van de dames 2e divisie club
Nieuw Vennep.

En nu dus de ZVM-heren waar-
mee trainer Hans Loenen hoopt
wat te bereiken. „Vorig jaar kre-
gen we interesse in elkaar. Je wilt
graag aan het werk by een vereni-
ging met talent en bij ZVM zitten
erg goede handballers. In de be-
ginperiode moet je duidelijk aan
elkaar wennen, naar elkaar toe
groeien en dat gaat goed. Het bes-
te functioneert het als je ieder ge-
lijkwaardig behandeld en waar-
deerd, dan komt het wewl. De
sfeer is goed dus de vooruitzichten
zijn dat ook, doch in november
kan je pas kijken of het gaat zoals
je wilt", aldus Loenen.

Ook Hans Loenen weet wel dat
het veldhandbal niet meer zo aan-
trekt, sinds de zaalhandbalcom-
petitie is ingevoerd. „Buiten

ZVM-handbal

TZB coach Ed Keur:
„Ik wil geen schorsingen

ZANDVOORT - Het komende
voetbalseizoen gaat Ed Keur met
zijn selectie voor de derde maal
proberen TZB naar een hoger
voetbalniveau te stuwen. Vele
nieuwe gezichten kent die selectie
met een gemiddelde leeftijd van
ongeveer 22 jaar. Eén van de be-
langrijkste punten van het beleid
van Ed Keur is het uitbannen van
schorsingen. Daar heeft hij
schoon genoeg van, daar dat vorig
jaar veel punten heeft gekost en
hij zal niet terugdeinzen om in te
grijpen.

In de eerste helft van de vorige com-
petitie behaalde TZB tien punten uit
zeven wedstrijden en toen volgde een
enorme inzinking met zes punten uit
vijftien wedstrijden waardoor de één
na onderste plaats werd bezet. Eerst
dus een ijzersterk begin wat achteraf
maar goed was, anders waren de gevol-
gen een nog lagere plaats op de rang-
lijst geweest. Waar dat aan lag? Ed
Keur: „Er vielen spelers weg door bles-
sures en vooral schorsingen. De ande-
re spelers konden dat niet opvangen
en het zelfvertrouwen en de motivatie
waren weg. Daardoor waren we erg
verzwakt. Met een schorsing heb je
niet alleen jezelf er mee maar ook het
team en mij. Vorig jaar heeft dat ons

genekt", aldus TZB-coach Ed Keur,
die in oefenwedstrijden direct al maat-
regelen trof door jongens die over de
schreef dreigden te gaan te wisselen.
„Het moet eruit, die schorsingen. We
moeten meer accepteren van de tegen-
partij maar ook van elkaar. We spelen
niet op een erg hoog niveau dus de
scheidsrechters zijn ook minder. Dat
moeten we accepteren.

Dit jaar dus een aanpak die schor-
singen moet voorkomen. Als dat beter
in de hand wordt gehouden dan wil de
Zandvoortse coach een hogere positie
op de ranglijst halen. Daarvoor moet
hij het doen met een sterk gewijzigde
selectie. Een aantal spelers is naar. het
nieuwe zaterdagteam overgegaan

Van der Lof maakt
rentree tijdens GP

ZANDVOORT - Voor Dries van der
Lof zal de Historische Grand Prix op
Zandvoort een grote belevenis worden.
De veteraan van de nationale automo-
bielsport is deelnemer aan het unieke
evenement op 31 augustus, op het Cir-
cuit. De Formule 1-bolide waarin de
66-jarige Twentenaar uitkomt heeft
gouden tijden gekend. De wereldkam-
pioen van 1957, de Argentijn Fangio,
behaalde er in dat jaar vier overwin-
ningen mee. De Maserati 250 F was
een absoluut racemonster in die tijd.
Het jaar daarvoor behaalde Stirling
Moss de tweede plaats in de WK-strijd
in een identieke wagen.

Van der Lof maakte in 1952 zijn
Grand Prix debuut in een tweeliter

^HWM. De nestor van de Nederlandse
"autorensport was daarmee niet de eer-
• ste nationale Grand Prix-coureur; die
eer komt toe aan Jan Flinterman, des-

"tijds uitkomend in een Maserati. Wel
.was Van der Lof de eerste Nederlandse
-Grand Prix-fabrieksrijder. In zijn de-
'buutjaar reed hij voor de HWM-Alta

- Een andere deelnemer, de BRM P25
; behaalde in 1959 ook een opmerkelijke
score. Met Stirling Moss achter het
stuur werd een derde plaats bereikt.
Hoewel in 1954 de Maserati van Fan-
gio oppermachtig was, werd het hem
door landgenoot Gonzalez in de Ferra-

ri 625 vaak moeilijk gemaakt. Deze bo-
lide zal ook aan de start komen op
zondag 31 augustus.

Verwacht wordt dat de volgende
coureurs aan de start zullen verschij-
nen.

John, Harper (GB) BRM P25 (1959),
Tony Mayman (GB) Lotus 16 (1958),
Chris Mann (GB) Lotus 16 (1958), Ri-
chard Weiland (GB) Lotus 16 (1958),
John Pearson (GB) Lister Monza
(1958), Bobby Bell (GB) Maserati 250F
(1956), Nick Mason (GB) Maserati 250F
(1956). Chris Mayman (GB) Con-
naught C (1956), John Charles (GB)
Connaught C (1956), Alain de Cadenet
(F) Connaught B (1955), David Duffey
(GB) Connaughr, B (1955), Ferrari 625
(1954), Vic Norman (GB) Cooper Bris-
tol (1954), Kerry Wilson (GB) Talbot
Lago (1952), David Ham (GB) HWM-
Alta (1952), Bill Bradley (GB) Veritas-
Meteor (1950), Peter Heuberger (GB)
HWM-Alta (1949), Dan Margulies
(GB) Maserati 4 cyl. (1939), Richard
Bond (GB) Maserati 6 cyl. (1937), Sir
John Venables-Llewelyn (GB) Era
(1935), Peter Mann (GB) Era (1934),
David Hawkins (GB) Riley (1935), Ro-
ger Sweet (GB) MG (1934), David
Marsh (GB) Bugatti (1925), Dries van
der Lof (NL) Maserati 250 F (1956),
Alexander van der Lof (NL) Ferrari
275 (1951)

• HWM en Dries van der Lof in 1952. Zowel wagen als coureur komen op 31
augustus aan de start.

Schaakseizoen
weer van start

ZANDVOORT - Op donderdag 4
september wordt het nieuwe schaak-
seizoen geopend. Dit gebeurt in het
Gemeenschapshuis met de jaarlijkse
algemene ledenvergadering. Op deze
avond zullen eveneens de prijzen wor-
den uitgereikt aan de kampioenen van
het seizoen 1985/86.

Het seizoen 1986/87 is het zesenvijf-
tigste van de Zandvoortse Schaak-
club. Op 11 september wordt met de
competitie begonnen, terwijl vanaf be-
gin oktober het eerste team deelneemt
aan de regionale wedstrijden. De
avonden beginnen om 20.00 uur. Nieu-
we leden kunnen zich aanmelden
en/of informatie inwinnen bij de voor-
zitter of de secretaris van de club, tel:
02507-14441 of 17272.

waardoor zo'n zeven nieuwe spelers in
de selectie zijn opgenomen. Vooral jon-
ge spelers bevolken de selectie en met
de routine van Ab Bol en nieuwkb-
mers Ab Zwemmer, Torn Loos en Peter
Theunisse moet het dit jaar gebeuren.
De concurrentie is in ieder geval erg
groot.

„Het is natuurlijk niet zo leuk dat
een groep spelers naar de zaterdagaf-
deling zijn gegaan maar het is hun
persoonlijke keus om het wat rustiger
aan te gaan doen. Het betekent wel dat
het wat tijd nodig heeft om tot een
ingespeeld team te komen. Aan de an-
dere kant is het erg fijn werken met
die jonge binken. Zij zijn erg enthou-
siast bezig en de groep werkt goed sa-
men", zegt Ed Keur. En niet alleen de
tot nu gehouden oefenwedstrijden zijn
bevredigend, ook de trainingen wor-
den prima bezocht en de jeugdige se-
lectie werkt er keihard aan om in per-
fecte conditie aan de competitie te be-
ginnen. „Op de training leg je de basis
en zondags moet het afgemaakt wor-
den". Ik wil het onderste uit de kan en
heb veel vertrouwen in de groep. Aan
voorspellingen waag ik me niet, maar
als de spelers achter mijn ideeën staan
ga ik er vanuit dat we beter gaan pres-
teren dan vorig jaar. Ik heb er veel
vertrouwen in", besluit Ed Keur.

TZB komt de komende competitie
uit in de tweede klasse HVB, die als
volgt is ingedeeld: TZB, EHS, Schalk-
wijk, DSK, Alliance, Heemstede,
Spaarnevogels, BSM, VVH, Vogelen-
zang, Spaarnestad. Aanstaande zon-
dag staat de eerste competitie-wed-
strijd op het programma en dat is een
thuiswedstrijd om 14.30 uur op de vel-
den aan de Kennemerweg tegen
Schalkwijk.

Olympia fietstocht
ZANDVOORT - Op zondag 31 au-

gustus wordt door de Rijwieltoerclub
'Olympia' een 90 km vrije toertocht
georganiseerd van Zandvoort naar
Scheveningen en terug.

Een 'vrije toertocht' betekent dat
deelnemers deze tocht op eigen gele-
genheid kunnen uitrijden volgens een
vastgestelde route. Deze gaat via Lan-
gevelderslag/Noordwijk/Katwijk en
Wassenaarse slag naar Scheveningen.
Vandaar wordt 'binnendoor' de terug-
reis gereden. Wel zijn er verplichte
controleposten, zoals bij Paviljoen
Zonnehof in Wassenaar en Clubhuis
De Bollestreek in Lisse.

De start is bij paviljoen 't Trefpunt
tussen 09.00 en 10.00 uur voor indivi-
duele fietsers. Degene die de tocht wil
rijden onder begeleiding van ervaren
Olympia rijders gelieve zich te melden
om 10.00 uur. Inschrijfgeld bedraagt
f. 1,75 per persoon, wil men een herin-
nering aan deze tocht dan betaalt men
f. 7,50 extra.

Nadere inlichtingen bij Klaas Kc-
per, Van Lennepweg 38/4, telefoon:
14833.

Z'75 trainer Gerard Nijkamp
hoopt op nog meer prestatiess

ZANDVOORT - Zandvoort'75
en Gerard Nijkamp zijn eigenlijk
onverbrekelijk aan elkaar verbon-
den. Najaren in het eerste elftal te
zijn uitgekomen voert Nijkamp
voor het derde jaar al weer het
bewind over een dertig man tel-
lende selectie. Dat onverbrekeijke
houdt wel in dat de prestatiecurve
omhoog, dit jaar doorgezet moet
worden. Daar heeft hij echter zeer
veel vertrouwen in.

Ongeveer vijf weken zijn de voetbal-
lers van Zandvoort'75 bezig de conditie
op te voeren en het ritme te pakken.
De oefenwedstrijden worden wel niet
winnend afgesloten maar lijn in het
spel viel er zeker te constateren. „We
zijn goed bezig", zegt Gerard Nijkamp,
„de training wordt goed bezocht en
door de terugkomst van enige jonge
spelers hebben we een brede en sterke
selectie. De basis voor succes moet zijn
de mixture tussen de jeugd en wat ou-
dere spelers. We hebben een fijne
groep en het bevalt nog steeds erg goed
bij Zandvoort'75. Het bestuur is zeer
actief en laat mij geheel vrij en dat is
fijn werken".

Vorig jaar streed Zandvoort'75 lange
tijd mee in de bovenste regionen en
leek een titel er in te zitten. Een zwak-
ke competitiestart en een zwakke her-
start na de winterstop gooide echter
roet in het eten. De Zandvoortse trai-
ner weet nog steeds niet hoe dat mo-
geiljk was en hoopt nu op een start van
minstens vier punten uit drie wed-
strijden. „Het kwam toen in wedstrij-

den waarin je het niet verwacht had.
Sommige jongens die altijd voorop
gaan lieten het even af weten en de
anderen konden dat niet opvangen.

We werken er aan om dat nu te voor-
komen en als ik het programma van de
eerste drie wedstrijden zie moet een
betere start mogelijk zijn. Tactisch zal
ik maatregelen moeten nemen als het
dreigt mis te gaan. We moeten het
koppie erbij houden en er mag best
sober gevoetbald worden. Het hoeft
niet altijd even mooi."

Driejaar geleden kwam Nijkamp als
trainer bij Zandvoort'75 en in dat eer-
ste jaar behaalde het topteam 16 pun-
ten. Het volgende jaar werden het er 22
en vorig jaar zette de prestatiecurve
door tot 29 punten. „We zijn nu in een

fase, dat je zegt 'hé vallen we terug',
dan kan je ze misschien niet meer mo-
tiveren en moet je wat anders gaan
doen. Ik ben daar echter niet bang
voor en geloof in meer. Ik wil nu kijken
of ik het werk kan bekronen en de lijn
doorzetten naar een kampioenschap.
Dat is het doel, maar ik ben er overi-
gens wel van bewust dat dat niet zo
maar gaat. We zullen van achteruit
proberen te voetballen met opkomen-
de mensen die kunnen scoren. Achter-
en middenveld zitten wel goed in el-
kaar maar er zijn te weinig spitsen.
Met opkomende mensen moet het luk-
ken", vertelt de Zandvoort'75 trainer.

Zoals de meeste veldvoetbalvereni-
gingen heeft ook Zandvoort'75 te ma-
ken met spelers die graag voetballen in
de zaal. En aangezien nog steeds ama-
teur-sport wordt bedreven wordt dat
ook niet verboden, doch Gerard Nij-
kamp rekent er een beetje op dat
Zandvoort'75 als het belangrijkste
wordt gezien. „Ik ben niet tegen zaal-
voetbal. Iedereen is daar vnj in. Moet
er op trainingsavond gezaalvoetbald
worden dan komt men eerst trainen
en dan kunnen ze zaalvoetballen. Als
je zaterdag op het veld moet voetballen
kan je vrijdagsavonds wel zaalvoetbal-
len, doch uitstapjes daarna moet je
echter vergeten. Ik vind dat je dat
maar op zaterdagavond moet doen,
anders kom je niet tot prestaties" stelt
Gerard Nijkamp tot slot.

Met veel vertrouwen wordt zaterdag
aanstaande de competitie begonnen
met een thuiswedstrijd tegen DSC'74.
Om 15.00 uur is de aftrap op het veld in
het binnencircuit.

ZVM-trai-
ner/coach Hans
Loenen met de hond
op pad.
Foto: Dick Loenen.

handbal is technisch veel minder
dan binnen en blessures kunnen
ook sneller ontstaan. Het zaal-
handbal is veel mooier en heeft
ook veel meer snelheid. Het veld
hoort er echter bij dus moeten we
er wat van zien te maken. Het is
een goede voorbereiding op de
zaalhandbalcompetitie en ik wil
toch winnen. Zo hoog mogelijk
eindigen is mijn streven en met
het zaalhandbal moet het dan ge-
beuren. Je kan geen kampioenen
maken, wel kun je er een team van
maken en als trainer kan je daar-
toe een bijdrage leveren."

In ieder geval is de start van het
veldhandbal goed geweest daar de
mannen van coach Hans Loenen
voor een 12-11 zege zorgden op Ac-
com/KSV.

Ook de dames hebben een nieuwe
coach en daarbij geldt net als bij de

heren een gewenningsperiode. Janna
Pennings neemt de training en coa-
ching op zich. Bij de dames is een aan-
tal speelsters gestopt en moeten ande-
ren worden ingepast. „Dat heeft wat
tijd nodig maar ik heb goede moed,"
stelt Janna Pennings. „Het loopt nog
niet geweldig, maar ik neb er wel ver-
trouwen in. De veldcompetitie be-
schouw ik als goede voorbereiding op
de zaal. We pakken het veldhandbal
echter serieus aan en willen graag in
de derde klasse blijven spelen. In de
zaalhandbalcompetitie werken we
naar een promotie van de eerste klasse
onderbond naar de derde klasse. Maar
er valt verder nog weinig over te zeg-
gen omdat we nog maar kort bezig
zijn," besluit de coach.

Het begin van de veldcompetitie was
echter goed. Na een 3-4-achterstand
bij rust kwamen de Zandvoortse da-
mes in het tweede gedeelte goed los eii
hadden geen moeite meer met Me-
teoor, 10-6.

Aurora'75 wint opnieuw
zaalvoetbal-veldtoernooi

ZANDVOORT - Ondanks het
feit dat één damesteam op het
laatste moment afschreef, één he-
renteam wegbleef en drie scheids-
rechters ook niet kwamen opda-
gen is het vijfde zaalvoetbal-veld-
toernooi van Zandvoort-Noord
opnieuw een groot succes gewor-
den. Aurora'75 wist voor de derde
maal op rij te zegevieren en kwam
definitief in het bezit van de be-
ker.

De strijd bij de heren was van een
goeden gelijkwaardig gehalte. In pou-
le A was het Koket Mode, dat de volle
acht punten greep met op de tweede
plaats SVW'27. Het eerste team van
Zandvoort-Noord, onder de naam
Keur-Glas spelend, kwam niet verder
dan de derde plaats en viel af. In poule
B was het de tweevoudige winnaar
Aurora'75 dat eveneens acht punten
scoorde, gevolgd door Westervoort l
met zes punten. In de C-poule ging de
strijd vrijwel gelijk op met uiteindelijk
drie teams met een gelijk aantal pun-
ten. Beurszicht en Zandvoortmeeu-
wen hadden het beste doelsaldo en gm-
gen door naar de volgende ronde. Voor
het jeugdige derde team van Zand-
voort-Noord was de tegenstand te
groot. In de D-poule behaalde Wester-
voort 2 acht punten en HM'77 behaal-
de zes punten.

Joop Heiligers
toernooi voor TZB

ZANDVOORT - Na twee oefenwed-
strijden gespeeld te hebben kwam het
nieuwbakken zaterdag voetbalteam
van TZB uit m het eigen Joop Heili-
gerstoernooi. Ondanks dat een paar
spelers niet aanwezig kon zijn en ver-
vangers gezocht moesten worden
slaagde TZB erin om als winnaar uit
de bus te komen.

De eerste wedstrijd tegen Kenne-
merland bleek een lastig karwei. Er
werd door TZB redelik gevoetbald
maar de afwerking ontbrak. De rust-
stand werd bereikt met 0-0. Na rust
werd TZB iets vermeteler en dat werd
al snel afgestraft. Een onderschepte
bal op het middenveld betekende 0-1.
TZB werd wakker geschud en begon
Kennemerland onder zware druk te
zetten. Dit resulteerde in de verdiende
gelijkmaker gescoord door Peter Au-
berlen en nog geen vijf minuten later
werd het 2-1 door een boogbal van Wil-
lem Koning, die eerst een strafschop
miste. De stand bleef 2-1 in het voor-
deel van TZB. Aangezien Zandvoort'75
de wedstrijd tegen Telefonia won
moest TZB tegen deze vereniging spe-
len.

TZB kwam nu goed op gang en met
vloeiende combinaties werd Telefonia
onder druk gezet. Na een kwartier spe-
len omzeilde Jaap Lammers de buiten-
spelval en schoof de bal beheerst m het
doel, 1-0. Telefonia probeerde wat te-
rug te doen en kreeg ook kansen maar
de verdediging onder leiding van
Henk Bos hield stand.

Na rust ging Willem Koning in de
spits spelen en Henk de Reus werd
laatste man om nog meer druk uit te
oefenen. Via Jaap Lammers, Leen Bol
en Willem Koning werd de score opge-
voerd naar 4-0. Gezien de vele moge-
lijkheden had de score veel hoger kun-
nen zijn.

Omdat Kennemerland won van
Zandvoort'75 met 1-0 werd TZB win-
naar van het toernooi voor Zand-
voort'75, Kennemerland en Telefonia.

Spannende en minder spannende
wedstrijden in de kruisfinales. Koket
Mode ging na strafschoppen met 4-3
ten onder tegen Westervoort l terwijl
Aurora'75 ruim won van SVW'27,10-2.
Beurszicht had geen moeite met
HM'77 (6-3) en Zandvoortmeeuwen
toonde haar overmacht tegen Wester-
voort 2 door met 8-1 te winnen. Veel
spanning in de halve finale tussen
Westervoort en Zandvoortmeeuwen.
(3-3) en na twee strafschoppen rondes
wist Westervoort de winst te grijpen.
In de tweede halve finale gaven Auro-
ra en Beurszicht elkaar weinig toe met
tenslotte een 3-2 zege voor Aurora.

De strijd om de derde en vierde
plaats gaf weinig spanning te zien
daar een vermoeid Zandvoortmeeu-
wen werd weggespeeld door Beurs-
zicht, 14-3. De finale bracht eveneens
niet de verwachte spanning daar Au-
rora'75 te sterk was voor Westervoort,
6-1.

Met wat improvisatie werd het da-
mes toernooi toch een prima gebeu-
ren. De dames traden tweemaal tegen
elkaar aan en lieten fraai voetbal zien.

Les Dames Sportives toonden zich het
sterkst door uit zes wedstrijden negen
punten te verzamelen. TZB en Con-
cordia behaalden elk zes punten maar
het doelsaldo van TZB was beter dus
een tweede plaats. Het jeugdige
DVS'85 moest met drie punten genoe-
gen nemen.

De organisatoren Harry Opheikens
en Loek Kinneging waren ondanks
wat probleempjes m het begin, uiterst
tevreden en zijn alweer bezig met het
zesde zaalveldvoetbaltoernooi van
Zandvoort-Noord.
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Kunstgras een „must" voor ZHC
ZANDVOORT - De ruim vijf-

tigjarige Zandvoortse Hockey
Club is klaar voor de nieuwe com-
petitie. Er hebben nogal wat ver-
anderingen, onder andere op be-
stuurlijk niveau plaatsgevonden,
maar plannen zijn er genoeg. De
ZHC ligt met z'n rug naar de zee
en aan landzrjde ingeklemd door
qua ledental giganten als Rood
Wit, Bloemendaal en Alliance.
ZHC is daarom altijd een kleinere
club geweest met bijna 300 leden.
Dat heeft echter nooit bezwaard,
omdat het gezelligheidsaspect het
„iedereen kent iedereen" bij hoc-
key belangrijk is.

Het bestuur van de ZHC heeft enige
wijzigingen ondergaan en naast pen-
ningmeester Joop Berendsen en secre-
taresse Annemiek Bijlsma treedt als
gloednieuwe voorzitter op Hans Lan-
gemeijer. Ook zijn drie van de vier
commissariaten nieuw bezet. Gerrit
Leenders blijft wedstrjdsecretans en
Rosahe Gatsonides neemt de uiterst
belangrijke jeugdorganisatie op zich.
Voor het speltechnische en organisa-
torische gebeuren is Henk Kist ver-
antwoordelijk en Jan van de Bergen
wordt scheidsrechter-commissaris en
blijft redacteur van het clubblad „De
Garnael".

Het eerste herenteam speelt in de
derde klasse en het damesteam van de
ZHC opereert al jaren sterk in de eer-

ste klasse, beide KNHB hoofdbond.
Verantwoordelijk voor de training van
beide selecties is Huib Boissevain, die
al op 31 juli begon aan de uitvoering
van een gedegen opgezet plan vol trai-
ningen en oefenwedstrijden. Hij
coacht de dames, terwijl Rori Rood-
hart deze taak bij de heren op zich
heeft genomen. Een groot probleem is
dat spelers en speelsters gereed moe-
ten worden gemaakt voor zowel na-
tuurgras als kunstgras. Een techni-
sche en tactische handicap. Bij de da-
mes is Zandvoort vrijwel de enige die
op het trage natuurgras speelt.

De jeugdafdeling onder leiding van
Rosalie Gatsonides probeert door trai-
ning en een goed programma de jeugd
aan de ZHC te binden. De ZHC heeft
nogal wat jonkies, vanaf zeven jaar,
die een specifieke begeleiding vereisen.
Maar ook de oudere categorieën tot en
met 17 jaar verdienen veel zorg, omdat
van daaruit de aanvulling voor de ho-
gere teams komt.

Omdat de ZHC een geweldige ac-
commodatie heeft en de organisatie
daartoe ruimte biedt is er een profes-
sionele ledenwerfactie gestart, mid-
dels opvallende advertenties in diverse
bladen. Een hockeystick is niet eens
nodig daar die door de club wordt ge-
schonken. Aan leeftijd is deze sport
niet gebonden en vanaf zes jaar kan al
gespeeld worden en Bertus Balledux
heeft bewezen dat het op 65-jarige leef-
tijd nog altijd kan.

Een van de voornaamste taken van

het nieuwe bestuur is om tot een
kunstgrasveld te komen. Het stelt dat,
wil hockey in Zandvoort op goed ni-
veau mogelijk blijven en de jeugd blij-
ven boeien dan is kunstgras een must.
De ZHC is vrijwel de enige club in de
regio die op natuurgras speelt. Boven-
dien accepteert de hockeybond geen
spelers meer voor selectieteams wan-
neer hun club niet over kunstgras be-
schikt. Geen kunstgras betekent wég-
lekken van leden naar beter voorziene
clubs. Voor een kunstgrasveld moeten
er enige tonnen op tafel komen en dat
hoeft de gemeente natuurlijk niet op
te hoesten maar haar steun bij de fi-
nanciering is onontbeerlijk, volgens
het ZHC-bestuur.

Dat bestuur heeft intensief en goed
contact op allerlei gemeentelijke ni-
veaus, waar men begripvol meedenkt.
De club zit zelf niet stil en heeft een
stroom van clubacties opgezet, mid-
dels welke de leden zelf en hun vrien-
den, ouders en sponsors nu al enkele
tienduizenden guldens in de kunst-
graskas wisten te krijgen. De acties
gaan gewoon door, want het bestuur
wil het grote doel „kunstgras" zeker
verwezenlijken.

ADVERTENTIE

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166

Geslaagd
ZANDVOORT - Erik Versteege (27)

heeft zijn studie economie aan de Uni-
versiteit van Amsterdam met succes
afgesloten. Hij behaalde zijn titel met
het proefschrift "Beschrijving van de
totstandkoming en beoordeling van
ondernemingsplan hotel-restaurant
NES', waarvoor hij een zeer hoge
waardering ontving.

Sport-en Spelactiviteiten
voor mindervaliden in regio

ZANDVOORT - De Stichting
Gehandicaptensport Haarlem or-
ganiseert in de regio Zuid-Kenne-
merland sport- en spelactiviteiten
voor mensen die door een func-
tiestoornis niet kunnen deelne-
men aan de gewone sportbeoefe-
ning bij de diverse verenigingen.
Nieuw dit jaar is een sport-en be-
wegingsactiviteit voor mensen
met rugklachten en tennis voor
doven en slechthorenden.

Vanaf 8 september wordt er rolstoel-
dansen gehouden op de maandag-
avond van 19.30-21.00 uur in het
Kruisverenigingsgebouw aan de
Palmstraat in Haarlem. Zwemmers
komen aan bod op de vrijdagavond
tussen 21.00-22.00 uur vanaf 5 septem-
ber in zwembad De Planeet (Haarlem-
Noord).

Tennis voor doven en slechthoren-
den op maandagavond vn 20.30-21.30
uur vanaf 6 oktober in de Sporthal De
Melkerij in het Noordersportpark m
Haarlem Noord. IJssport voor geeste-
lijke ganhandicapten op de Kennemer
kunstijsbaan in Haarlem vanaf l no-
vember op de zaterdagmorgen. Ka-

noèn kan beoefend worden op woens-
dagavond vanaf 20.00 uur bij de Kano-
vereniging De Trekvogels, Spaarn-
damseweg 25 in Haarlem Noord. Deze
cursus is reeds gestart maar er kun-
nen nog meerdere deelnemers worden
geplaatst.

Badminton en tennis op de zater-
dagmorgen van 10.00-12.00 uur in de
Tetterodehal te Overveen vanaf 6 sep-
tember.

Er zijn nog meer mogelijkheden op
sportgebied in de regio Zuid Kenne-
merland, zoals een bewegingsgroep
voor mensen met rugklachten, sport-
schieten voor rolstoelgebruikers, roei-
en voor lichamelijk gehandicapten,
schennen voor rolstolgebruikers en
tennis voor geestelijk gehandicapten.
Voor alle activiteiten geldt dat in het
kader van een experimentele vervoers-
regeling tot en met 31 december 1986
het vervoer voor mensen met vervoers-
problemen dit kosteloos is van- en
naar sportactiviteiten.

Inlichtingen worden verstrekt over
deze activiteiten bij de Stichting Ge-
handicapten Sport (SGH), Rijks-
straatweg 24,2022 DA Haarlem of tele-
fonisch onder nummer: 023-275188.

Take Five sterke winnaar
strandzaalvoetbaltoernooi

ZANDVOORT - Het vierde
strandzaalvoetbaltoernooi is op-
nieuw een grandioos succes ge-
worden. In de Zandvoortse sport-
hal Pelikaan werd vier avonden
volop gestreden voor de beker. Het
belangrijkste is natuurlijk het
winnen doch in dit toernooi was
sportiviteit en gezelligheid troef.
Winnaar werd uiteindelijk Take
Five dat zowel in de poule als in de
finale-poule ongeslagen bleef en
dus terecht met het kampioen-
schap ging strijken.

Het programma begon met de poule-
wedstrijden. De twee best geklasseer-
den in de poule stoomden door naar de
finale-poule en in groep A waren dat
Willy en Rob en Reina. In poule B liet
Take Five direct zien tot de favorieten
te behoren door gaaf zaalhandbal op
de vloer te toveren. Met vier winstpar-
tijen werd de eerste plaats gepakt voor
het team van Lido, dat eveneens door
ging naar de finales. Eveneens goede
en sportieve strijd in de C-poule waar
Marcella en Pred en Club Nautique de
sterkste waren.

Voor een groot publiek werden op j
zaterdagavond de wedstrijden in de fi-
nale-poule afgewerkt. In de eerste ron-
den nog weinig krachtsverschil, ge-
zien de 1-0 overwinning van Willy op
Lido, de 2-1 zege van Take Pive op
Club Nautique en de 1-0 winst van
Rob en Reine op Marcella en Fred.
Een volkomen open strijd dus maar
Take Five gaf daarna de tegenstan-
ders geen enkele hoop meer. In de vol-
gende vier partijen van Gert Toonens

team, bekwaam gecoacht door Bert
Leijenhorst, konden de tegenstanders
niet meer tot scoren komen. Take Five
scoorde wel en gaf achtereenvolgens
Willy (3-0), Rob en Reine (4-0), Lido (2-
0) en Marcella en Fred (3-0) geen schijn
van kans.

Doordat Nautique het team van
Rob en Reina met 3-0 vloerde greep
dat team de tweede plaats. Rob en Rei-
na werd derde voor Willy dat door een
2-0 zege in de laatste partij Marcella
en Fred naar de vijfde plaats verwees.
Lido werd ten slotte zesde. Ook was er
een fair-playcup te winnen en die was
voor het team van Mira Mare. Toer-
nooi-leider Adri van Lent vond het een
erg leuk, sportief en zeer geslaagd
toernooi dat zonder enige wanklank
verlopen is. Nu wordt al uitgekeken
naar het vijfde strandzaalvoetbaltoer-
nooi.

Expositie in
Bibliotheek

ZANDVOORT - De Amsterdamse
kunstenares Hanneke Franken expo-
seert van 6 september tot en l oktober
in de Openbare Bibliotheek. Zij toont
olieverfschilderijen, tekeningen,
aquarellen en gouaches. Vooral de al-
ledaagse wereld staat in haar werk
centraal. Hanneke Franken volgde
een opleiding aan de Rijksacademie
voor Beeldende Kunsten te Amster-
dam.

De tentoonstelling is tijdens de ope-
ningsuren van de bibliotheek te be-
zichtigen.

Nederlands
Kampioen-
schap Prindle
in 'Zand voor t
ZANDVOORT - Het komende week-

einde, 30 en 31 augustus worden de
Nederlandse kampioenschappen
Prindle catamarans in Zandvoort ge-
houden. De organisatie is in handen
van de Watersportvereniging Zand-
voort in samenwerking met de Prindle
Associatie Nederland.

Bij het clubhuis van WVZ aan de
Zuidboulevard worden veel zeilers ver-
wacht omdat de wedstrijden open-
staan voor alle klassen, teweten de
Prindle 15-1, en de Prindle's 16, 18 en
19.

Voor dit kampioenschap zijn reeds
punten behaald door de ervaren wed-
strijdzeilers. Dit geschiedde door deel
te nemen aan de zes zogenaamde
'point' regatta's. De resultaten van de
vier best gezeilde wedstrijden tellen
mee, evenals punten behaald bij de
ronde van Texel en die van Hoek van
Holland/Scheveningen.

Om het weekeinde aantrekkelijk te
maken voor die zeilers welke niet in de
gelegenheid zijn geweest aan één van
de voorwedstrijden deel te nemen, zijn
er ook voor elke klasse drie eerste prij-
zen beschikbaar voor de 'weekend-
winnaars'.

Programmma:

Zaterdag 30 augustus:

09.00-10.00 uur: inschrijving

11.30 uur: briefing

12.30 uur: eerste start

15.00 uur: tweede start
Van 18.00-20.00 uur zal er tijdens een
barbecue voor de deelnemers en be-
langstellenden levende muziek aan-
wezig zijn. Uiteraard alleen bij gunsti-
ge weersomstandigheden.

Zonmdag 31 augustus:

10.30 uur: briefing

11.30 uur: eerste start

14.30 uur: tweede start

17.00 uur: prijsuitreiking.
De Europeese kampioenen, Maarten
van der Harst (Scheveningen) in de
Prindle 15, Peter en Karel Spijker (Be-
verwijk) in de Prindle 16, René Bos/-
Rogier Staal (Zandvoort) in de Prindle
18 en Jeroen Goud/Jack Groene veld
;Rotterdam) in de Prindle 19 worden in
Zandvoort verwacht, al was het alleen
maar om na hun Europese titel ook de
landelijke in de wacht te slepen.

KWART-
TRIATHLON

Op 27 september a.s. zal voor de eerste keer
in het recreatieoord HET TWISKE een

kwart-triathlon
van start gaan, met medewerking van Week-
media, welke bestaat uit:

1 km zwemmen -
43 km fietsen en
10 km hardlopen

Deze mini-uitgave van de triathlon speelt zich af in het schitterende
recreatiegebied HET TWISKE.
Kosten per persoon ƒ 20,-, echter met inlevering van deze bon
ƒ15,-, welk bedrag uiterlijk 15 september a.s. ONTVANGEN
moet zijn.
Inschrijven is UITSLUITEND mogelijk door voorinschrijving, door on-
derstaande bon in te sturen naar:
A. Spils, Mauvestraat 21, 1506 JE Zaandam.

Deelnemers dienen 14 jaar en ouder te zijn en worden geadviseerd
NIET ONGETRAIND deel te nemen.
Maximaal aantal deelnemers 500.

Voor nadere inlichtingen: A. Spils, telefoon 075-159252, na 18.00 uur.

Inschrijfformulier kwart-triathlon HET TWISKE
Naam: M/V

Adres:

Postcode: Plaats:

Leeftijd: Telefoon:

Het inschrijfgeld ƒ 15,- heb ik overgemaakt op
Rabobank-rekeningnummer 350513775 t.n.v. J.
de Boer, onder vermelding van kwart-triathlon
HET TWISKE.
Ik doe mee op eigen risico.

"Handtekening:

Deze bon ingevuld opsturen.

Hockeyers houden info-dag
ZANDVOORT - De 50 jarige Zand-

voortse Hockeyclub organiseert op
zondag 31 augustus een informatie-
dag vooi^belangstellenden. De „Zand-
voortsche" belooft dan alle facetten
van de hockeysport onder de loupe te
zullen nemen. „Ook de zo belangrijke
sociale kanten rond de activiteiten op
het veld zullen besproken worden", al-
dus ZHC.

Jong en oud kunnen zondag kennis
nemen van een aantal ingrijpende
veranderingen bij de club. Met ingang
van het nieuwe seizoen heeft ZHC een
nieuw bestuur. De kersverse voorzit-
ter heet Hans Langemeyer. Hij volgt
Henk van Ekeren op, die de voorzit-
tershamer 5 jaar lang heeft mogen
vasthouden.

De actieve hockeyclub is verder be-
zig met de voorbereidingen voor de

aanleg van een kunstgrasveld. Ook
loopt op dit moment een ledenwerf-
actie, die voor de adspirant leden inte-
ressant kan zijn. Ze krijgen namelijk
een hockey-stick cadeau.

De informatiedag word gegeven
door doorgewinterde hockeyers, die de
kneepjes van het spel kennen en van
alle te verwachten randzaken goed op
de hoogte zijn, zoals evenementen,
toernooien en dergelijke. Uiteraard
kan men ook het een en ander vertel-
len over het opvangen en begeleiden
van de jeugd.

De ZHC-accommodatie is gelegen
binnen het circuit en men komt er via
tunnel Oost. Voor nadere informatie
kan men contact opnemen met de se-
cretaresse van de club, mevrouw A.
Bijlsma, tel. 14441.

UNIEKE AANBIEDING!!
De nieuwste complete caravans en

vouwwagens, bj. 1986, zijn terug uit de verhuur.
Nu te koop tot duizenden guldens voordeliger

met fabrieksgarantie.

Topmerken als CHAUTEAU, HOME-CAR en
PARADISO. Voorraad beperkt!!

BERGMAN CARAVANS
Leidsevaart 189 - Ncordwijkerhout

Tel. 02523-72649

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

Vereniging Federatieve Vrouwenraad

ZANDVOORT
CURSUS NAAIEN
12 lessen voor ƒ 90,00, o.l.v. mevr. G. J. Dees-
ker, maandag en dinsdag van 19.30-22.00 uur.
o.l.v. mevr. J. Ovaa, dinsdag en woensdag van
9.00-11.30 uur, donderdag van 13.30-16.00
uur, woensdag en donderdag van 19.30-22.00
uur.
Aanvang der cursus 15 sept. '36.

CURSUS
KANTKLOSSEN
10 lessen voor ƒ 65,00, o.l.v. mevr. G. H. Huls-
hoff, donderdag van 9.30-11.30 uur.

Aanvang der cursus 25 sept. '86.

CURSUS
MENSENDIECK
10 lessen voor ƒ65,00, o.l.v. Annemiek Smit,
dinsdag van 15.00-16.00 uur.

Aanvang der cursus 23 sept. '86.

Aanmelden: telefonisch onder nr. 15551, na
19.30 uur.

Alle lessen worden gegeven in het lokaal TOL-
WEG 10.

DRINGENDE OPROEP!
Rijders/sters gevraagd voor eenmaal of enige
malen per week, tegen vergoeding.
Telefonische reacties nr. 14880.

BEZORGER gevraagd
voer ochtendbladen
Trouw, Volkskrant

en A.D.
Vragen naar Hr. Steen

Tel. 18531

Piano-
en

blokfluit-
lessen

Tel. 18486

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Grote collectie BONTMANTELS LAMMY
COATS en BONTGEVOERDE REGEN-
MANTELS van Modisch jong tot Klassiek
mt 38-52 (met schrift, garantie).
Bij aankoop van een nieuwe Bontmantel of
Lammycoat kunt U Uw gedragen mantel in-
ruilen.

ATY KETTING BONTMODE
Orionweg 206 Umuiden, tel. 02550-14756

Rectificatie
Wij hebben plaats voor een

AANKOMEND
BANKETBAKKER

FOTO QUEUE
Compleet

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-1 23 27
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

en
LEERLING-

VERKOOPSTER
Inl. Brood- en Banketbakkerij Seysener

Haltestraat 23, tel. 12159

BROODJE
BURGER
mini broodjeszaak - maxi beleg
Ook voor lunchpakketten en salades

Broodje
gekookte worst
+ glas melk 3,25
- open van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag

en zaterdag van 03.00 uur 's nachts
- dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4 - TEL. 18789

AARDBEIENGEBAK
nergens lekkerder
dan bij

R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

CURSUS
ENGELS in ZANDVOORT
Van september t/m maart zal in het Gemeenschaps-
huis, Louis Davidsstraat 17 te Zandvoort weer een
cursus Engels worden gegeven op de woensdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur voor beginners en van 20.15
tot 21.15 uur voor enigszins gevorderden.
De eerste lessen zijn op woensdag 3 september.

Accent ligt op spreken en verstaan.
Geen schriftelijk huiswerk.

Lesgeld / 30,- per maand.
Opgave bij de beheerder, de heer v. d. Moolen.

Tel. 02507 - 1 40 85 Of 1 70 70

Instituut de Korte
WIM VAN DER STRATEN, DIRECTEUR

aangesloten bij de VAKOS en de NVvV
een vertrouwd adres voor de opleiding

schoonheidsspecialist(e)
(Opleiding voor erkende STIVAS-diploma's)

pedicure - manicure
visagiste - sportmassage

Aanvang nieuwe cursussen in
aug.-sept. a.s.

Vraag gratis studiegids, tel. 020-233994,
Nic. Witsenstraat 5, 1017 ZE Amsterdam-C.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Losse verkoop adressen

L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. BakelS, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,

T. Goosens,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

Pasteurstr. 2, Zandvoort

BALLET
STUDIO 118

Conny Lodewijk
(lid N.B.D.K.)

voor verantwoorde beoefening van

Klassiek - Jazzballet
Conditioning Jazz

Tapdance
Kinderdisco
Pré ballet

vanaf 4 jaar
Van beginner tot professional.

Voor opleiding tot toelating
erkende Dans vak Opleiding

Inschrijven vanaf nu.

Bel 17789 b.g.g. 12598
Studio-adres:

COPJI. Slegersstraat 2, Zandvoort

De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem
en Omstreken organiseert vanaf 15 september a.s. weer

de suksesvolle kursussen:

commercieel engels, frans,
duits en Spaans

Bij veel Nederlandse bedrijven en
instellingen komen internationale
transakties steeds veelvuldiger
voor. U zult daarom sterker in de
arbeidsmarkt staan als u één of
meer vreemde talen in commer-
cieel opzicht beheerst. Bovendien
ervaren velen het volgen van een
talenstudie als een plezierige
hobby.

In 30 lesavonden -van
19.45 - 22.15 uur- wordt u onder
deskundige leiding voorbereid op
het in juni 1987 af te leggen
examen. Basiskennis van de te
leren taal is echter wel een
voorwaarde.
Voor degenen die deze basis-
kennis een beetje kwijt zijn organi-
seert de Kamer zgn. "opstap-
kursussen". Deze kursussen
worden niet afgesloten met een
officieel examen, maar door het
volgen van een opstapkursus zult
u beter toegerust aan de kursus
van uw keuze kunnen beginnen.

Kamer van koophandel en fabrieken voor Haarlem en omstreken . ;

De kosten voor deze zeer uit-
gebreide kursussen bedragen
f. 750,--. De benodigde studie-
boeken kosten ca. f. 75,-, terwijl
voor ieder examen f. 150,-- tot
f. 200,-- in rekening wordt
gebracht.

Overwogen wordt dit jaar een
kursus Indonesisch te starten. In-
dien u hiervoor belangstelling
heeft vernemen wij dit gaarne van
u.

Indien u nadere inlichtingen wenst
of wanneer u zich als deelnemer
wilt opgeven, dan kunt u
's-morgens mevr. E. Wolf bellen,
tel. 023-319017 (toestel 57).

Na het volgen van een van onze
kursussen zult u nooit meer in alle
talen zwijgen!
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Gemeente heeft de planninglijsten klaar

Woningbouwplannen zien er op papier goed uit
ZANDVOORT - Evenals voorgaande jaren dienen voor l september

de zogenaamde 'planninglijsten' van de gemeente te worden yastge-
steld. Dit is noodzakelijk omdat op de basis van deze lijsten, die door
iedere gemeente worden ingediend, de verdeling van de subsidies voor
de woningbouw door de Regionale Volkshuisvestingscommissie vpl-
gens vastgestelde spelregels wordt bepaald. Daarbij is het noodzakelijk
dat een gemeente plannen en lijsten klaar heeft liggen, zodat direct
gereageerd kan worden wanneer men een contingent 'in de wacht kan
slepen'. -

, Voor de komende jaren zijn voor de
gemeente Zandvoort (voorlopig) de
volgende contingenten beschikbaar
gesteld: In de woningwetsector voor
1987 - 25, voor 1988 - 28 en 1989 - 30
woningen, in de premie A-sector, res-
pectievelijk: 19, 17 en 21 woningen,
Premie B: 5,5 en 6 woningen en premie
C 23 (+16), 20 en 10 woningen. In 1986
heeft Zandvoort namelijk geruild en
kan dus in 1987 de 16 extra premie-C
woningen terugkrijgen. In totaal kun-
nen dan dus 39 premie-C woningen
worden gebouwd. Het college denkt dit
woriingcontingent te bestemmen voor
het Karel Doormanproject.

' In de planningslijst voor 1987 kwa-
men nog voor: De Schelp, Karel Door-
man (eerste fase) en het Stationsplein.
Deze kunnen nu worden afgevoerd

omdat de beide eerste projecten in uit-
voering zijn en het project Stations-
plein in de vrije sector bouw wordt
uitgevoerd.
De planninglijsten die nu door de ge-
meente zijn ingevuld zien er-alsvolgt
uit:

Plan Karel Doorman (2e fase)

Het door de woningbouwvereniging
„Eendracht maakt Macht" ingedien-
de bouwplan voorziet in de bouw van
40 woningen. Uitgaande van het voor-
lopig toegekende contingent kunnen
25 woningen in de woningwetsfeer
worden gerealiseerd. Voor het reste-
rende gedeelte t.w. 15 woningen is een
premie A-contingent aanwezig. Voor
1987 is opgegeven 25 woningwet en 15
premie A.

Bramenlaan 2
„Stichting Bodaan"

Aan de Stichting Bodaan is bouw-
vergunning verleend voor de bouw
van 36 bejaardenwoningen. De Stich-
ting wil het plan in de woningwetsfeer
realiseren. Gelet op het beperkte wc-
ningwetcontingent, is de stichting
thans van plan om het project in de
premie C sfeer te realiseren. Voor 1987
is opgegeven 36 premie C.

Tollenstraat

Aan de woningbouwvereniging
„Eendracht Maakt Macht" is bouw-
vergunning verleend voor de verbouw
van twee winkels tot twee woningen.
Het is in 1986 niet gelukt voor dit
bouwplan twee woningwetcontingen-
ten te krijgen. Het plan is thans opge-
nomen voor 1987.

Prinsenhofstraat
In eerste instantie was uitgegaan

van de bouw van 5 woningen. Uit na-
der onderzoek is evenwel gebleken, dat
op het vrij te maken terrein slechts 2
woningen gebouwd kunnen worden.

De op te richten bebouwing kan wor-
den gezien in het licht van de stads- en
dorpsvernieuwing, waarvoor mogelij-
kerwijs een premie D contingent kan
worden verstrekt.

Uitvoering van het plan is slechts
mogelijk zodra de afsluiting van de
Prinsenhofstraat een feit is. Het plan
is voor 1987 opgegeven in de premie D
sfeer.

Terrein „Sterre der Zee"
Het oorspronkelijke bouwplan van

60 woningen zal o.a. wegens een door
de Voorzitter van de Raad van State
uitgesproken schorsing van de door
Gedeputeerde Staten van Noord-Hol-
land afgegeven verklaringen van geen
bezwaar geen doorgang vinden. Thans
is een onderzoek gaande naar een be-
bouwing van het terrein, waarbij zo-
veel mogelijk rekening zal worden ge-
houden met de bezwaren van de om-
wonenden. Hoewel de definitieve in-
vulling van het betreffende terrein
nog niet bekend is, is dit plan voorals-
nog in de premie C sfeer gehandhaafd.
Voor 1987 is opgegeven 60 premie C.

Terrein Chr. MAVO/
Clarastichting

Vorig jaar is het terrein in de plan-
ningslijsten opgenomen met 40 wo-
ningweteenheden. De onderhandelin-
gen voor wat betreft de aankoop van
de terreinen zijn evenwel nog niet af-
gerond. Het plan is thans opgegeven
voor 1988.

Terrein Karel Doorman

(3e fase)
In het stedebouwkundig plan van

Van Hezik dienen de woningen c.q.
bedrijfspanden aan de zuidzijde van
het terrein te worden gesloopt. Op de
vrijgekomen grond kunnen 22 wonin-
gen gebouwd worden. Realisering van
dit plan is slechts mogelijk indien voor
de aankoop van de panden voldoende
subsidie uit het provinciaal Stads- en
dorpsvernieuwingenfonds beschik-
baar komt. Evenals vorig jaar is het
plan voor 1988 opgenomen zijnde een
premie A object.

Huis in de Duinen
De N.C.H.B.-eigenaresse van het

complex Huis in de Duinen is van plan
48 verouderde bejaardenwoningen te
vervangen door nieuwbouw. Het oor-
spronkelijke plan voorzag in de bouw
van 48 nieuwe bejaardenwoningen.
Thans schijnt er een plan in ontwik-
keling te zijn wat voorziet in de bouw
van 76 woningen. Het project is voorlo-
pig voor 1988 opgenomen in de wo-
ningwetsfeer.

• Het terrein Sterre der Zee, nu nog steeds parkeerterrein, doch is bestemd voor woningbouw. De geplande premie'C' Terrein „Voormalige Stekkie"
woningen worden door de raadsleden als niet serieus ervaren, het CDA stemde zelfs tegen deze bestemming in de
P,anningSlijs,, "omdat het een onuitvoerbare gedachte is".

Koeler en regen
Als augustus de onstabiele

pruik opzet, berg je dan maar. Er
kan van alles uit de lucht vallen:
van dikke vette druppels met een
tropische intensiteit tot hagel
van klein tot groot, begeleid door
fel onweer. Een tweetal van der-
gelijke buien, zo rond de klok van
negen en elf uur 's ochtends,
maakte uw weerman mee vorige
week woensdag in het centrum
van Amsterdam. De wolkenont-
wikkeling ging enorm snel in zijn
werk en je kon de toppen van de
buienwolken op bijna explosieve
wijze zien groeien.

Maar ook onze eigen regio is, na
tien droge dagen, vanaf vorige
week dinsdag niet aan de regen-
dans ontsnapt. Depressies mani-
puleerden de atmosfeer dermate,
dat het, met uitzondering van
donderdag 21 augustus (maxi-
mumtemperatuur van die vrij
zonnige dag in Zandvoort: 21,1
gr.C.), zwaar bewolkt was en op
gezette tijden fronten en buien
passeerden. Heel wat water is er
in de Zandvoortse regenmeter te-
rechtgekomen; van dinsdag 19 tot
en met maandag 25 augustus 25
mm.

Bij dit wisselvallige en onsta-
biele weertype was niet alleen de
temperatuur in de bovenlucht la-
ger dan normaal, maar was het
ook aan de grond met temperatu-
ren van 18 a 19 graden koeler dan
wij in deze zomer gewend waren.
Afbuiend, dat was de term die het
weer vanaf zaterdagmiddag zo
ongeveer verdiende, waardoor de
zon wat meer ruimte kreeg.
Maandagavond betrok de hemel
echter weer, dit tengevolge van
het naderen van een actieve de-
pressie, voortgekomen uit de cy-
cloon Charlie. Nog eenmaal ko-
men we terug op het prachtige

l verschijnsel van de regenboog.
t Jaarlijks worden op 30 tot 50 da-

gen van die mooi gekleurde bogen
ergens in Nederland waargeno-
men. Dit weten we dank zij de
rubriek „Optische verschijnse-
len", die wordt verzorgd door col-

lega weeramateur Peter Paul
Hattinga-Verschure in het
maandblad Weerspiegel. Naast
een expert op dit gebied is hij bo-
vendien nog een voortreffelijk fo-
tograaf binnen de werkgroep
weeramateurs. Een absolute top-
maand in de periode 1980-1985
was oktober 1981, met op liefst 14
dagen in het land een waargeno-
men regenboog. Het was een
maand die door geen enkele mete-
oroloog of weeramateur licht ver-
geten zal worden. Het was name-
lijk de op één na natste wijn-
maand van de eeuw. De aller-
grootste hoeveelheid neerslag viel
op het K.N.M.I.-station Velsen-
Oost: met 269 mm ruim drie maal
zoveel als normaal. Maar ook
Zandvoortse werd overgoten met
hemelwater. Hier viel 188 mm.
Het natte weer werd veroorzaakt
door het veelvuldig optreden van
een zeer onstabiele noordwestcir-
culatie met talrijke (zware) buien.
Het was ook in die maand (op 6
oktober), dat een onweerscomplex
met een windhoos het neerstor-
ten van een Fokker Fellowship
nabij Moerdijk tengevolge had.

De regenboog wordt wel aange-
duid als de weg naar het geluk.
Wie het einde daarvan zou vin-

HET WEER

•door Paul Dekteers

den, die treft aan de voet een
goudschat aan. Helaas, de regen-
boog schrijdt even snel achteruit
als wij hem naderen. De afstand
van de regenboog van een waar-
nemer kan van enkele meters
(wanneer gezien in opspattend
water op een natte weg, of in de
nevel van een waterval of tuin-
slang) tot verschillende kilome-
ters zijn, dit laatste wanneer ge-
zien in regen vallende uit wolken.
Twee personen die vlak naast el-
kaar staan zien nooit dezelfde
boog, omdat het licht afkomstig is
van verschillende regendruppels.
We kunnen dit gewaar worden
wanneer we vanuit een rijdende
trein een regenboog waarnemen.
De boog blijft dan niet vast staan
ten opzichte van een bepaald her-

kenningspunt in het landschap,
maar reist met ons mee op dezelf-
de manier als onze schaduw met
ons meereist.

De regenboog is wel mooi, maar
heeft geen betekenis als weer-
voorspeller, de volgende prachti-
ge weerspreuken ten spijt: „Re-;
genboog in de morgen, kunt gij
tegen regen gaan zorgen". Soms
met de toevoeging: „Regenboog in
de avondstond, leg dan uw hoofd-
je op een zachte grond". Voorts:
„Regenboog in de vroege morgen,
baart de wakkere boer veel zor-
gen, regenboog 's namiddags laat,
blijde hij ter ruste gaat" en: „Re-
genboog tegen nacht, is water in
de gracht". Ziet men in de mor-
genuren al een regenboog in het
westen, dan wijst dat op een sterk
onstabiel weertype, anders zou-
den de buien er niet zo vroeg zijn.
Ziet men de regenboog in de late
namiddag of tegen de avond in
het oosten, dan drijft de bui
meestal weg, maar kan het hele
proces zich weer de volgende dag
herhalen, zodat betwijfeld moet
worden of de boer nu wel zo blij
ter ruste gaat, als het rijmpje doet
vermoeden. Dinsdagmorgen was
er al 6 mm regen gevallen.

Temperatuurnormalen periode
27 augustus-3 september: maxi-
mum (overdag): 21 gr.C.; mini-
mum ('s nachts): 13 gr.C.

Open Dagen JHVU
ZANDVOORT - JHVU in Haar-

lem begint het nieuwe seizoen met
twee Open Dagen op zaterdag 30 au-
gustus en zondag 31 augustus. Wét-
houder H. C. J. van Son van Welzijn
zal het startsein geven. Wie meer wil
weten over de cursussen en lezingen
van dit centrum voor vormings- en
creativiteitswerk kan op deze dagen
kennis maken met de docenten.

JHVU organiseert ook komend sei-
zoen weer cursussen in 't Stekkie in de
Fleimngôtraat 9 in Zandvoort. Ook
over die cursussen wordt op de Open
Dagen informatie gegeven. Alle cur-
sussen beginnen eind september.

De Open Dagen op zaterdag 30 en
zondag 31 augustus zijn van 11.00 tot
17.00 uur in de Kamperstraat 37,
Haarlem. Te bereiken met buslijn 80,
uitstappen Rustenburgerlaan. Be-
langstellenden kunnen het program-
maboekje aanvragen bij JHVU, tele-
foon 023-329453.

ZANDVOORT - Omdat vijfenzeven-
tig jaa/ geleden Anthony H.G.Fokker
met zijn 'spin' een ererondje vloog
rond de torenspits van de Groote Kerk
(St Bavp) in Haarlem worden er nu in
de provinciehoofdstad enkele festivi-
teiten georganiseerd.

Deze beginnen op donderdag 28 au-
gustus met een vliegshow op de Goote
Markt, aanvang 14.00 uur. Te zien zijn
een F-27 Friendship, de F-28 Fokker
en 50 prototypes. Er is een massflight
van Fokker Sll vlioegtuigen onder lei-
ding van Captain Cor de Blij.

Om 14.30 is er een optreden van 'An-
thony's Ragtime Band' op het grote
podium dat op de Grote Markt staat
opgesteld. Om 15.15 uur volgt een or-
gelconcert in de Sint Bavo met onder
andere 'Fokker on the Wing' om 16.00
uur is er een optreden van Jody Pijper,
zangeres, Bill van Dijk zanger en zal er
een Fokker hetelucht ballon opstijgen.
Om 16.30 uur vindt de opening plaats
van de tentoonstelling Anthony
H.G.Fokker die in de Vleeschhal
wordt gehouden.

Op het jazzpodium treden vanaf
17.00 uur op: Billy B.Jacket, 'D' Mo-
tions, Rob Hoeke, Nanning van der
Hoop en vele anderen.

Op vrijdag 29 augustus krijgt de
Fokker herdenking een vervolg. Er
kan dan een kroegentocht gelopen
worden langs meer dan vijfentwintig
etablissementen in het centrum van
Haarlem. In Proeflokaal 'De Blauwe
Druif' in de Lange Veerstraat 7 (waar
de Zandvoorter Hans Bank de scepter
zwaait), begint het jazzfestijn al op
donderdagavond met een optreden
van Nanning v.d.Hoop, Fred Murray
en Boris van der Lek. Ook op vrijdag-
avond zullen deze formaties daar te
beluisteren zijn. Op vrijdagavond tre-

Fokkerdagen in Haarlem

• De 'spin' bestuurd door Anthony Fokker vloog precies vijftig jaar geleden
een ererondje rond de torenspit van de Grote Kerk in Haarlem.
den eveneens op het podium op de
Grote Markt op Las Chicas del Can,
een twaalf vrouws Salsa Orkest. De
tocht voert langs Koningstraat/Paar-
laarsteeg, Riviervismarkt, Barteljoris-
straat, Smedestraat, Ged. Oude
Gracht, Zuiderstraat, Spekstraat,
Kleine Houtstraat, Zijlstraat, Korte

Veerstraat, Gasthuisvest, en wordt in
sommige zaken op zaterdag 30 augus-
tus voortgezet.

De officiële Fokker-Herdenking
wordt vrijdagavond besloten met een
groots vuurwerk om 22.30 uur aan het
Spaarne.

der onderzoek dient echter nog plaats
te vinden. Dit project kan in de premie
A sfeer worden gerealiseerd. Aange-
zien voor het terrein tevens een be-
stemmingsplanwijziging gemaakt
dient te worden, is het plan voor 1988
opgenomen.

Marisstraat 7-9

Voor voormelde percelen heeft de
woningbouwvereniging een schets-
plan gemaakt voor ± 8 woningen. De
huidige panden dienen nog ontruimd
te worden. Gelet op dit feit, mag wor-
den aangenomen dat e.e.a. niet voor
1989 zal gebeuren. Dit plan is voor het
jaar 1989 in de woningwetsfeer opge-
nomen.

Van Speijkstraat

Door de woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht is een bouw-
plan ontwikkeld voor de bouw van 813
flatwoningen langs de Van Speijk-
straat. Het terrein is eigendom van de
Nederlandse Spoorwegen. Op dit mo-
ment staat het ontwikkelingsproces
stil. Het bouwplan is vooralsnog opge-
nomen voor de jaren 1990-1991 in de
woningwetsfeer voor 90 resp. 93 eenhe-
den.

Voetbalvelden Vondellaan/
van Lennepweg

Hoewel er nog geen definitieve uit-
spraak is omtrent de bebouwing van
de voetbalvelden, kunnen op dit ter-
rein naar raming 120 woningen ge-
bouwd worden. Het plan is opgegeven
voor de jaren 1990-1991, waarvan 30
woningwet en 30 premie A voor 1990 en
30 woningwet en 30 premie A voor
1991.

Bijeenkomst
Natuurfonds

BLOEMENDAAL - In het Dorps-
huis wordt vanavond een bijeenkomst
gehouden van het Wereldnatuur-
fonds, afdeling Kennemerland. Daar
zullen twee films vertoond worden en
wel „Een aap zal je een zorg zijn" en
„De Kaalkop Ibis". De toegangsprijs
bedraagt 2 gulden per persoon. Ran-
gers hebben vrij toegang.

De voorstelling begint om 20 uur.
Het adres: Donkerelaan 20.

ADVERTENTIE

DOE NU OOK IN ZANDVOORT
mee met ons nieuwe dansseizoen 1986
Clubs voor: * Jongeren 14 t/m 20 jaar

* Stellen en (echt)paren

Ballroom en latijnsamenkaanse
dansen.
Inschniving iedere vrijdagavond
van 19.00-20.00 uur.

. Daar, waar kwaliteit en
' gezelligheid nog samen
gaan.

Élanscenlrum

^2<C* ~^< ^x^\^v/n ut BOER) '
'Corn. Slegersstraat 2 Zandvoort. Tel. inl.: 023-326906-

Liberaal wil voorlichting
over afgifte rijbewijzen

ZANDVOORT - De Fractie-
voorzitter van de VVD, Methorst,
heeft bij het college van b en w
aangedrongen op duidelijkheid
rond de afgifte van nieuwe rijbe-
wijzen. Nu de datum van de de-
centralisatie van de afgifte van
rijbewijzen door de overheid op-
nieuw een maand is uitgesteld,
wenst hij dat de gemeente de in-
woners duidelijke voorlichting
geeft over dit onderwerp, opdat
inwoners niet in problemen ra-
ken, omdat de nieuwe regeling
nog steeds niet in werking is.

Door de Provincie Noord Holland
wordt geadviseerd om vanaf l septem-
ber 1986 geen aanvragen voor verlen-
ging of een nieuw rijbewijs bij de prc-
vincie in te dienen. Deze aanvragen-
kunnen namelijk door de Commissa-
ris van de Koningin van Noord-Hol-
land niet meer worden afgehandeld,
voordat de nieuwe regeling in werking
treedt. Wanneer dit wel gebeurd wor-
den deze aanvragen opgehouden tot l
oktober waarna ze worden doorgezon-
den 'naar de burgemeester van de
woonplaats van de aanvragers.

Een en ander is voor deze fractie-
voorzitter aanleiding het college van b
en w van Zandvoort een aantal vragen
te stellen over de afwerking van de
aanvragen. "Gaat dit met de hand ge-
beuren of geschiedt dat automatisch,
zijn er meerkosten aan verbonden

etc". Bovendien wil hij geïnformeerd
worden naar de maatregelen die er nu
al op het raadhuis gemaakt zijn om
straks de aanvragen en verlengingen
soepel te laten verlopen. Hij vreest bo-
vendien veel ongemakken (en bekeu-
ringen) voor personen van wie het
rijbewijs in de maand september af-
loopt. Het is immers verboden om met
een ongeldig rijbewijs een auto te be-
sturen.

Gemeentesecretaris Merts voorziet
niet dat bekeuringen in de maand sep-
tember zullen worden uitgereikt om-
dat men met een verlopen rijbewijs
achter het stuur zit. "In heel Neder-
land is momenteel een chaos ontstaan
door deze decentralisatie, ik kan mij
niet voorstellen dat nu grote controle-
acties gevoerd zullen worden op de gel-
digheid van het rijbewijs. Enkele van
onze ambtenaren hebben een speciale
cursus gevolgd. Wij streven er naar
dat per l oktober alles gladjes zal ver-
lopen, alhoewel wij nog wachten op
nadere gegevens van de Rijksoverheid.
Deze operatie verloopt zeker niet ge-
smeerd, maar dat is geheel buiten onze
schuld. ledere gemeente zit in hetzelf-
de schuitje, wij kunnen niet anders
doen dan afwachten en hopen dat in-
derdaad per l oktober de aanvragen
voor verlenging van (of een nieuw) rij-
bewijs door ons kunnen worden be-
handeld. De datum is al zo vaak ver-
schoven dat een verder uitstel mij per-
soonlijk niet zou verbazen" is zijn com-
mentaar.

S T R A N D K O R R E L S

Nieuws van de vloedlijn^ _^ _r=^^ -̂-̂

DEZE WEEK MAAR PLAATS en tijd
voor een klein 'strandkorreltje', toch is
er genoeg nieuws van het strand om

het even te vermelden.

Een terugblik leert dat zowel het touwtrek-
evenement als de zaal voetbalwedstrijden op-
nieuw als 'zeer geslaagd' in de annalen kun-
nen worden opgetekend.

Voor de strandpachters was het touwtrek-
ken dit jaar helemaal een 'onderonsje' want
acht onvervalste pachters hebben zich in het
zweet des aanschijns gewerkt om de tegen-
standers van de voeten te trekken. En dat
lukte vrij aardig, want zij werden winnaars
van hun poule . "Wij trokken zelfs die beren
van de Bastille omver, en dat wil toch wel
wat zeggen", wordt trots vermeld. Hoe het
ook zij John Epker (Adam & Eva), Henk
Dorsman (Calypso), Gert Toonen (Take Five)
Jan Filmer, Jan Paap (De Wurf), Fred van
Caspel (Fred & Marcella), Marco v.d.Staay
(Sunset), Mike O'Reilly (Ladybird) en Maar-
ten Keislair (Club Nautique) hebben de
smaak ervan te pakken gekregen. "Wanneer
het een beetje meezit dan gaan wij volgend
jaar een beetje oefenen van te voren. Wan-
neer het dan niet zo'n mooie dag wordt, dus
net als nu, en wij dus in de tenten gemist
kunnen worden, dan wil ik nog wel eens zien
waar wij als ouderen in het klassement te-
recht komen, "s Kijken of Zandvoorts
Nieuwsblad dan nog schrijft: "Het vroog-
tekenteam bleek uiteindelijk de strandpach-
ters te zijn, doch die hadden weinig in de melk
te brokkelen", meldt Jan Paap toch ietwat
gegrepen door de woorden van onze sportver-
slaggever.

BIJZONDER GEZELLIG EN sportief is
het zaalvoetbalevenement verlopen.
Speciaal de finale avond werd een

grandioos succes, waarbij sportivitelt en ge-
zelligheid troef bleken te zijn.

Gewonnen werd slechts met een miniem
punten verschil zodat bleek dat de diverse
ploegen wel tegen elkaar waren opgewassen.
Uiteindelijk liep het team van Take Five, dat
professioneel werd gecoached door Bert Lij-
enhorst behoorlijk uit. De spelers van Willy,,
Rob & Reina, Lido en Marcella moesten in
dit team de meerdere erkennen, zodat het
niet verwonderlijk was dat de beker dit jaar
naar Take Five verdween. Zeer goede tweede
werd Club Nautique, terwijl de spelers van
Rob & Reina de derde plaats behaalden. De
sportiviteitsprijs was dit jaar voor de spelers
van Mira Mara.

Het lijkt onontkoombaar dat volgend jaar
opnieuw een zaalvoetbaltoernooi wordt ge-
speeld door de strandpachters, want dat zou
het vijfde jaar worden en dus een lustrum
betekenen. Zeg nu zelf een lustrurn moet
gevierd worden, dus Jan Paap c.s. kunnen
daar nu alvast rekening mee gaan houden.

ER LIJKEN ZICH DONKERE wolken te
gaan samenpakken boven het grootste
evenement dat dit jaar op het strand'

zou worden gehouden, namelijk het O'Neill
World Cup Surfspektakel. Na maanden van
onderhandelingen lijken er nu toch nog en-
kele kinken in de kabel te komen. Gistermid-
dag werd een spoedberaad van de betrokken
organisaties belegd en moest beslist worden
of het hele evenement nu nog m Zandvoort
wordt gehouden. Wanneer het eventueel
niet door zou gaan betekent dit niet alleen
een streep door de rekening van de promotie
van Zandvoort, maar ook een behoorlijke
domper op het enthousiasme van de mensen
van het eerste uur. Wellicht dat de donder-
bui overdrijft, zoals de storm van gisteren die
in Zandvoort weinig schade heeft aange-
richt. Wat dat betreft blijven wij optimis-
tisch

Bovendien wie zou er niet optimistisch zijn
nu blijkt dat de muziek langs de vloedlijn wel
wordt toegestaan en er een buggyrace en een
modelautorace op het strand kan worden
gehouden? Dat zijn beslist positieve ontwik-
kelingen en nu maar hopen op goed weer,
zodat het zaterdag ouderwets gezellig wordt
op het strand.

MET BELANGSTELLING wordt de
weersverwachting gevolgd niet al-
leen door de pachters en de organisa-

toren in het dorp, maar ook die van de Neder-
landse waterloopski vereniging. Dinsdag-
middag was men al in Zandvoort om te oefe-
nen met de ranke waterski's die het model
hebben van een smalle surfplank doch hol
zijn. Geen waterski's, geen surfplanken,
maar waterloopski's, een heel nieuwe sport
overgewaaid uit Skandinavië. Voor aan-
staande vrijdag is een grote brandingwed-
strijd gepland. Naar verluid kunnen ook be-
langstellenden deelnemen aan deze wed-
strijd. De heren starten om 14.00 uur, de
dames om 14.45 uur en de hobbyklasse om
15.30 uur. Wie kennis wil maken met deze
sport moet beslist even gaan kijken want het
moet wel bar en boos weer zijn willen deze
wedstrijden geen doorgang vinden melden de
organisatoren.

U ITERAARD OOK WEERSBELANG-
STELLING van de zeilers. Speciaal
René Bos en Rogier Staal stellen zich

van deze wedstrijd veel voor. Na het behalen
van het Europees kampioenschap eerder dit
jaar zou het natuurlijk groots zijn wanneer
zij voor het thuisfront ook de Nederlandse
titel in hun klasse kunnen behalen. Daar-
voor is het natuurlijk wel noodzakelijk dat de
wind iets afneemt, want een fikse bries is
aardig, maar een storm kracht 8/9 natuur-
lijk niet. Dan wordt het hele evenement afge-
last, hetgeen de bedoeling niet is. Belangstel-
lenden worden op de boulevard en/of bij het
strand van de watersportvereniging ver-
wacht, want het blijft een boeiend schouw-
spel de catamarans door het water te zien
stuiven.

Omdat het sluitingsuur van de krant nadert,
moeten wij stoppen. De rest van het nieuws
volgt volgende week.
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
wmi kan uw vooipret alvast

Wilt u gaan wintersporten? Uw fijnste vakantie voor de
't Is onze sport om vakanties-op- beste prijs en de vakantie die in alle
maat uit te stippelen voor alpine- opzichten het beste
skiërs, langlaufers, maar zeker ook bij u past!
voor wandelaars en zongenieters.

De nieuwste winterreisgidsen Dat is ons vak...
hebben we in huis. Uw voorpret u bent van harte
kan dus nu al beginnen. Ook voor welkom!
uw winter-zon vakantieplannen
hebben we de nieuwste reisgidsen.

Reisburo
ZANDVOORT

Grote Krocht 20

Tel. 12560 (4 lijnen)

mode
begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort

BSËËB

are O'Polo
NICO VERHEY

SWINGEFt

laatste restanten tegen
superlage prijzen

Orgellessen
De beste lessen voor de laagste prijs. Snel resultaat voor jong en
oud. Nu inschrijven voor een nieuwe cursus vanaf ƒ 35,- per maand.
Scholen te Aalsmeer, Uithoorn, Hoofddorp, Zwanenburg,
Badhoevedorp, Zandvoort, Haarlem en Heemskerk.

Muziekschool Herman Smit - Hillegom
Hoofdstraat 117, tel. 02520-18885
Orgelhuur mogelijk - tevens keyboardlessen

-stomerijAïcaB.V.

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

GROTE KROCHT 28
ZANDVOORT

TEL. 02507-15734

Panty's, kousen en pantykousen
vele kleuren

Aanbieding 2 paar panty's 3,50
in zwart, naturel, perle en licht grijs

HERMAN HARMS SHOE-BIZZ
UW ADRES VOOR BEENBEKLEDING

tevens alleenverkoop Birkenstock
(losse voetbedden)

Voor in uw dagelijkse of sportschoenen

Nieuw voor 1987

Kalender van Marjolein Bastin ,
Kantooragenda's zijn er weer!

BOEKEN - SIGAREN - SIGARETTEN
en nog veel meer

• BOEKEN • TIJDSCHRIFTEN • STRIPBOEKEN
• KANTOORARTIKELEN • ROOKWAREN

• STAATSLOTEN • TOTO/LOTTO

BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL

DE KROCHT
GROTE KROCHT 17 - 2042 LT ZANDVOORT

Zoekt u bloemen, een
sierpot of een mooie plant

Wij hebben keuze genoeg
voor iedere klant

Erica
Grote Krocht 24 -Zandvoort

Gevr. v. direct

een
kamermeisje
boven 24 jaar.
Tel. 13588

Goed verzekerd bij
Aegon

Assurantiekantoor
A. M. Folkers .

voor al uw i

verzekeringen

Reis-,
annuleringskosten
en bromfietsverze-

keringen worden di-
rect

aan u meegegven.

Gasthuisstraat 4,
tel. 13283. .

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S ' /
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0.31 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 17.00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven- 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan.
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2. 2042 JM Zand-

voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant. Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd- vrijdag 1600 uur.

o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5.- in rekening ge-
bracht

• BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
/ 2,50 in re'kenmg gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing m dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart

* Peuterspeelzaal Hannie
Schaft Nu 5 ochtenden per
week geopend Wij nemen
peuters aan vanaf ± 2 jaar tot
4 jaar Tel 12862

Aangeboden Mitsubitsu Lan-
cer '77, ƒ500 Tel 13193

* Gratis voor doe-het-zelver,
kleurentelevisie, 66 cm, ged
defecte kanalenkiezer Tel.
14006

RUSSISCH TAAL INSTITUUT
Singel 366' - Amsterdam

Alles wat u over uw aanstaande studie van het

russisch
wilt weten, vertellen wij u graag op onze

(kosteloze en geheel vrijblijvende)
demonstratie-avonden

in sept a s Telefonische reservering noodzakelijk'
(10-12 uur v m of 18-20 uur n.m )

Tel. 020-229303

Voor uw originele party en
uitstapjes op het water
GRACHTENRONDVAART dagelijks om 15.00 uur

Rederij Haarlem - Spaarne t/o 11 - 023-357723

* Albums met ansichtkaar-
ten te koop gevr. Ook los.
Tev kaarten ter ruiling aang.
van gen Ned , ook van Zand-
voort Tel. 023-377405

ALUM SCHUIFLADDERS
Bel voor vrijblijvende

demonstratie aan huis.
NU 8 meter van ƒ375 voor
ƒ237 en 10 meter van ƒ445
voor ƒ 289. Andere lengtes en
uitvoeringen tot 50% korting

3 jaar garantie.
INTERAL LADDERS B V

Tel 072-612262 of
01711-10016

* BIJ een hartstilstand moet
binnen 5 mm. hulp komen!
Volg dus óók een 4-lessen
cursus Eerste Harthulp!1 Inl.:
tel. 16085 b.gg 16424
* Dame b z a om op kind te
passen Tel 19112
* E HBO. cursus start op 18
sept 20 uur Het Rode Kruis,
NIC. Beetslaan 14, Z'voort. Inl
tel 17599 of 17537.
* Retsstoeltje ƒ20; Ideem
mandje ƒ 25; camp.bedje
ƒ25, wandelwag ƒ30; meis-
jesfiets ƒ 75; jong fiets ƒ 50;
krantenfiets ƒ50 Tel. 17421
* Gevr kinderfietsje, v.a 3
jaar. Tel 15913.
Gevr Puch Maxi, klein defect
jeen bezwaar. Tel. 023-
51138.
* Gevr. tweelingwagen.
Aangeb. herenfiets ƒ 100; jon-
gensfiets ƒ25; meisjesfiets
ƒ30, ± 8 jr. Tel. 16017.
* Gratis af te halen 600 st.
gebruikte dakpannen, verbe-
terde Hollandse. K. J Koper,
Nassauplem, tel. 14833 of
19096.

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub in alle stijlen Veel
kleinantiek Laagste prijzen1

Leidsestraat 122 Dag tel.
02520-20993 Koopavond
Jonge representatieve vrouw
in het bezit van dipl cafébe-
dnjf/middenstandsdipl. en
erv m de horeca zoekt ver-
antwoordelijk werk. Tel.
19315
* Kinder-autostoeltje ƒ 10;
baby-loopfiets ƒ 10; houten
hobbelpaard ƒ 10 Tel. 15913

•*• Te koop aangeb. Smger
trap-naaimachmemeubel uit
grootmoeders tijd, ƒ 100. Tel
17474

* Peuterspeelzaal Maria-
school nu ook open op dms-
dag- en vrijdagmiddag Tel
14663
• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de be-
handeling

Slank 82
afvallen in

groepsverband
elke dinsdagmorgen, 930 u.

Gemeenschapshuis.
Voor mf. 023-280508,
G. Klaassen-Schipper.

Te huur 2 gestoff. kamers,
waarvan 1 met balcon +
kookgel. en gebr. v. douche
+ toil., ƒ600 p.m. Tel. 12975
of 15033, na 18 uur.

•*• Te koop bruine rib combi-
wagen, ƒ00; wipstoel, ƒ15;
draagzak, ƒ45. Tel. 15148.
•*• Te koop gevraagd Le
bouwstenen. Tel 025I
16258
* Te koop gevraagd' tafel-
model koelkast. Tel. 15178
•*• Te koop herenfiets, ƒ60
Tel 19659.
* Te koop kampeerkoelkast,
30 l, 12 en 220 volt met auto-
aansluitmg, ƒ 100. Tel 02507-
15884
* Te koop lichtgewicht
crossfiets met aluminium vel-
gen Prijs ƒ75 Tel 02507-
17087.
* Te koop staande schemer-
lamp, gemaakt van een an-
tiek karrewiel, ankerketting en
leren kap. Prijs ƒ 180 Tel.
16125.
* Te koop tienerbed met op-
bergruimte en matras, ƒ 100.
Tel 13691.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel 023-364168,
b.gg 023-381378
T k 16 dwergpapegaaitjes m
één koop Tel 17473 of
17078.
•*• T.k. 2 houten louvre-deu
ren, zijn onbeschadigd maar
een verfje erover kan geen
kwaad, 2x41x198 cm, ƒ35.
Tel. 02507-15052.
* T.k. 20 waterbestendige
tapijttegels, 50x50 cm, kleur
blauw, voor keuken of badka-
mer, ƒ 35. Tel. 17032.
* T.k eikenhouten wijnrck,
ƒ25 Tel 16076

* Te koop 1 paar nieuwe
Nike voetbalschoenen, mt 36.
Tel. 15270.
* T p. complete baby-uitzet,
maat 56 t/m 74 Tel. 15148
* Vermist sinds 14/15 aug.
crème Perz kater met wit
vlooienbandje. Tel. 15143
* Weet u dat ons jeugd-
comm lid handbal Gijs Moll en
Maneke Stokman, trouwen
op vrijdag 29 aug. om 2 uur?
felicitaties H. Wardenier
* Wie wil 1x per dag onze
hond uitlaten? Tel. na 18 uur:
19549.

Welke sterke
dierenvriend is
bereid tegen
vergoeding onze
New Foundlander
(reu), 1 jaar, voor een
maand te verzorgen.
Tel. 13840
Celsiusstraat 95

Wie kan de
hoeken van ons

hoogpolig
handgeknoopt

karpet
herstellen?

Tel. 13866
na 18.00 uur.

en
biedt u de unieke kombinatie van:
gezichts-, lichaams-, haarverzorging

KAPSALON
's maandags geopend

Dinsdag gesloten.
Passage 20,

tel. 02507-16309

* Wie wil mij een ochtend
per week helpen' Mevr. Keur,
Burg. Engelbertsstraat 64. 5 R E G E L S
* Wie wil ons ± 10 u. p.w.
komen helpen (op vrijwillige
basis). Kinderdagverblijf Pip-
peloentje Tel 17628, tussen
19-22 uur
* Wij willen onze jongensaf-
delmg handbal uitbreiden van
10 tot 15 jaar Ook meisjes
zijn natuurlijk welkom. Bel
even: 12114 of 14973.

G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

zijn weer
geopend!

Zonnestudio PASSAGE 42
Passage 42
Tel 12500

Vriendelijke groeten
Ellie

* Wilt u graag bridgen of kla-
verjassen9 Ook dat kan bij de
vereniging Vrouwen van Nu,
wordt lid of bel eens: tel.
16085 of 14462.

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander
huisraad te koop9 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.

*
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN!
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

* T.k. gevr. veilige en goede
gevelkachel, niet breder dan
75 cm of rullen voor een zeer
mooie, z g a.n. Dru haard. Tel.
02507-15052.

* Wilt u uw conditie op peil
krijgen en houden? Komt
handballen van 6 jaar en ou-
der. Bel nu" Tel. 12114 of
14973.

* T.k. houten staande sche-
merlamp met gedraaide poot
en leren kap, ƒ 50. Tel. 16076.
•*• T.k. kinderledikant -l- ma-
tras + lakentjes ƒ75; grote
kinderfiets mand ƒ 20; trouw-
japon mt 40 ƒ 250. Tel. 02975-
62330.

Zandv. te huur, tot 1 juni '87 of
korter, ruim, gem. zomerhs,
nd. kam /keuk., slaapk., d./t.
Tel. 14058 of 15668.

•*• T.k. spiegel zonder lijst,
afm. 80x160 cm, ƒ25. Tel.
17032.

s • » «
!| "*ai

* T.k zwart wengé kast, 40
cm breed, 240 lang. Tel.
13469.
* T.k.a ZX Spectrum com-
puter met veel toebeh. o.a
interf., 2 joyst., software, als
nieuw, ƒ300. Tel 17639.

BAPHUISPLEIN t

salon
de

mode ZAMMJCRT

TELEFOON 02507 - 1747»

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij.

Telefoon .

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Plaats 2041 .ii.i Zandvoort
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Laatste nieuws
ZANDVOORT - De O'NeilI

Pro World Cup gaat door. Dit
is het resultaat van een werk-
bespreking die woensdagmor-
gen heeft plaatsgevonden tus-
sen de leden van het Samen-
werkingsverband en de 'top'
van 'de O'NeilI organisatie.

Op de maandag verzonden'
telex van het Samenwer-
kingsverband waarin werd
gesteld dat Zandvoort het
evenement wél wil organise-
ren, maar slechts op basis van
de oorspronkelijke afspraken,
werd door O'NeilI gereageerd
met een telegram dat dins-
dagavond arriveerde. Hierin
werden de Zandvoortse orga-
nisatoren uitgenodigd voor
een 'werkontbijtvergadering'
die om acht uur in Bouwes
Hotel werd gehouden.

Na afloop konden de beide
onderhandelingspartners
mededelen dat de zaken
'rond' zijn. De financiële pro-
blemen lijken opgelost, al wei-
gerde men hierover medede-
lingen te doen. "Belangrijk is
dat het evenement op het
laatste nippertje toch door
gaat. Binnen enkele dagen
zullen de contracten gete-
kend worden," was het com-
mentaar van Zandvoortse zij-
de. ,

Dus een oplossing van de
moeilijkheden was dichterbij
dan men dinsdagmorgen in
Zandvoort nog voor mogelijk
had gehouden.

Vijf miljoen voor
bungalowpark

ZANDVOORT - Het terrein voor het Mabonplan, ook wel
bekend als Duinpark Zandvoort, zal de gemeente Zandvoort
een bedrag opleveren van vijf miljoen gulden, tenminste wan-
neer de gemeenteraad accoord gaat met de voorstellen. De
besluitvorming hierover vindt plaats op woensdag 10 septem-
ber 1986, tijdens een extra raadsvergadering.

De voor het plan benodigde grond
loopt vanaf het terrein aan de Kop
van Lennepweg/grens Boulevard Bar-
naart tot de huidige racebaan van het
circuit. De grondprijs van vijf miljoen
is exclusief BTW, kosten koper.

Wanneer de raadsleden accoord
gaan betekent dit dat het caravan-
park De Zeereep verplaatst moet wor-
den. Het college onderkent dat er be-
zwaren van de Provincie zijn tegen de
ingebruikneming van Het Roggeveld
als cara van terrein, doch acht zich mo-
reel verplicht alle nodige procedures te
starten via bezwaar-en beroepschrif-

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166

ten, zo dit nodig mocht zijnn, om toch
de huidige carvanbewoners, onnder-
dak te bieden.

Conform het overleg zal het gehele
complex van De Duinpan door de bun-
galowexploitant worden overgeno-
men. Het huidige zwemprogramma,
waaronder schoolzwemmen, duiken,
wedstrijd-alsmede het recreatiezwem-
men blijft voor de bevolking gehand-
haafd. Daarnaast zal het gebruik en
de toegang van het te realiseren trc-
pisch zwemparadijs ook moeten open
staan voor de niet bungalowgebrui-
ker.

In het overleg is tevens bereikt dat
het huidige personeel van De Duin-
pan een vervangend en passend
dienstverband met de exploitant van
het bungalowpark wordt geboden.

Het terrein al expliciet worden ver-
kocht voor het realiseren en exploita-
ren van een bungalowpark. Daartoe
zullen in het koopcontract bedingin-
gen worden opgenomen, het terrein,
wanneer het niet voor deze doeleinden
wordt gebruikt, kan terugvallen naar
de gemeente Zandvoort.

De extra raadsvergadering waarin
het plan uitvoerig wordt behandeld
begint woensdagavoind om 20.00 uur
in het raadhuis.

Projectontwikkelaar hoopt snel te kunnen beginnen

Luxueus hotel kan binnen
'n jaar gerealiseerd zijn

, ZANDVOORT - Als de verkoop van de hotelsuites zich met de
huidige snelheid voortzet; wordt de realisering van het Beach Hotel
Zandvoort binnenkort een feit. Ruim negentig gegadigden hebben
zich al gemeld voor een appartement in het luxueuze hotel, dat ge-

' pland is aan de Boulevard Barnaart, recht tegenover de ingang van
het circuit. Daarmee is al vijftig prpcent van de 183 suites verkocht.

l Bemiddelaar Dé Jager Vastgoed verwacht binnen enkele weken het
verlangde percentage van zeventig bereikt te hebben, waarna, wat
hem betreft, direct met de bouw begonnen kan worden.

1 Wil de bouw van het hotel doorgang
vinden, dan moet men voor l januari
1987 hiermee beginnen. Tot die datum

'namelijk heeft Gemeente Zandvoort
> de grond voor dit project gereserveerd.
Ingenieursburo Van Nierop & Van
den Hoeven, de initiatiefnemer, wil tot
realisatie ervan overgaan, zodra ze-
.ventig procent van de suites is ver-
I kocht. Alleen de Provincie kan dan
i nog voor uitstel zorgen. Zij moet nog
'het antwoord van 'geen bezwaar' ge-
\ ven op de Artikel 19 procedure die de
Gemeente Zandvoort enige maanden
geleden heeft gestart om het project in
het bestemmingsplan op te kunnen
nemen. De Gemeente heeft bij monde
van wethouder Van Caspel laten we-
ten, dat op het raadhuis de positieve
reactie van de Provincie binnenkort
wordt verwacht.

Volgens de verkoopcoördinator van
De Jager Vastgoed, de heer Baksteen,
loopt de verkoop 'schrikbarend hard'.
De telefoon in de verkoopcabine op het
iterrein tussen Boulevard Barnaart en
Burgemeester Van Alphenstraat,
staat af en toe roodgloeiend en met|
grote regelmaat komen geïnteresseer-
den om inlichtingen. De luxe drie-
kamersuites zijn na tien dagen al bij-
na uitverkocht. Op de resterende, klei-
nere appartementen, bestaande uit
een grote kamer met scheidingswand,
badkamer met ligbad en eventueel een
serre, wordt nog maar twee dagen op-
tie gegeven. Het moderne hotelgebouw
zal bestaan uit drie vleugels van res-
pectievelijk vier, vijf en zes verdiepin-
gen. De tekeningen tonen een front
met veel glas, gericht op zee. Vorig jaar
realiseerde het bureau al een dergelijk
project in Scheveningen, het Carlton
Beach Hotel. Volgens Baksteen 'een.
groot succes'.

De gemiddelde prijs van de apparte-
menten, waarvan de meeste met uit-
zicht op zee, ligt rond f 119.000,-, vrij op
naam, inclusief de inventaris. Daarbij i
komen dan nog wel servicekosten. Het
hotelmanagement verzorgt de inrich-
ting en verhuur ervan. De projectont-
wikkelaar schat het rendement bij

verhuur van een appartement op on-
geveer 8,8%. Baksteen: "We gaan
daarbij uit van een minimale bezet-
ting van veertig procent - in het Carl-
ton is dat al vijfentachtig - tegen een
verhuurprijs van f 105,- per kamer per
dag. Toch kan de eigenaar zo vaak als
hij wil over zijn ruimte beschikken,
desnoods het hele jaar door." Onder de
huidige gegadigden bevindt zich vol-
gens zijn zeggen een groot aantal men-
sen dat vrij vaak in het buitenland
vertoeft. "Door hun werk, zoals vlie-
gend personeel van luchtvaartmaat-
schappijen, of bijvoorbeeld voor over-
wintering in warmere streken. De

meesten komen uit Zandvoort en om-
geving. Men is blij dat er nu eindelijk
iets gebouwd gaat worden. In vergelij-
king met andere projecten in Zand-
voort, waarover lang wordt onderhan-
deld, gaat dit allemaal snel. Daar doet
men graag aan mee".

Naast een restaurant, waar de ko-
pers vanwege het ontbreken van een
keuken in hun appartement reductie
krijgen, beschikt het hotel onder ande-
re over een 'glazenzaal' op de dakver-
dieping, een wintertuin, vergaderfaci-
liteiten en een sauna- en fitnessroom.
Aan de zuid-oost zijde moet een afge-
sloten parkeerterrein komen, eventu-
eel ook te gebruiken door de bewoners
van de ernaast gelegen flat.

De bouw van het Beach Hotel Zand-
voort zal volgens de resolute verkoop-
coördinator ongeveer tweehonderd
werkdagen in beslag nemen. Als de
ontwikkelingen zich in het huidige
tempo voortzetten en men op tijd kan
beginnen, wordt de opening van het
hotel uiterlijk in oktober 1987 ver-
wacht.

De aller-allerhoogste zonnebloem
ZANDVOORT - Op maandag l

september was het zover. Die dag
werd bekendgemaakt welk Zand-
voorts gezin in de afgelopen,
maanden de hoogste zonnebloem
had gekweekt. Dit bleek de familie
Van der Donk te zijn, waar aan
alle zijden gestut tegen de storm-
achtig wind van de laatste dagen
de zonnebloem van 3.80 meter
hoog het nog steeds volhield. Re-
den genoeg voor zwembaddirec-
teur Hans Mollerus om persoon-
lijk naar de Lijsterstraat te komen
om de prijs, een jaar gratis zwem-
men voor het hele gezin, te over-
handigen. Een prijs die door de
hele familie met vreugde werd
ontvangen.

Door de Verenigde Sportfond-
senbaden is dit voorjaar een actie
gestart om uit een zonnepit een
zonnebloem te kweken. De kwe-
kers van de hoogste zonnebloem
per plaats ontvangen een prijs,

-evenals de nummers twee en drie,
terwijl men tevens meedingt naar
de landelijke prijs, een weekendje
uit.

Volgens Hans Mollerus is deze
zonnebloemactie in Zandvoort
goed aangeslagen: "Wij hebben ze-
ker een honderdtal zonnebloemen
moeten controleren waarvan een
groot aantal boven de twee meter
waren. Wij zijn met duimstok en
trap op stap gegaan, want ik be-
hoor niet tot de kleintjes, maar dat
was mij toch te hoog. Ik ben blij
dat de actie afliep op l september,
want de afgelopen stormen heb-
ben er wel enkele doen sneuvelen.
Persoonlijk vond ik dat bijzonder
jammer, speciaal waar het bloe-
men van kinderen betrof. Dat die
bloemen zo hoog konden worden
had ik niet verwacht. Ik heb dan
ook trots de maat van 3.80 meter
doorgegeven aan de landelijke or-
ganisatie en hoop dat 'onze' men-
sen in de prijzen vallen".

De tweede prijs, een half jaar
gratis zwemmen voor het hele ge-
zin, ging naar de familie Salomons
in de Brederodestraat waar de
zonnebloem een lengte van 2.70
meter bereikte; de derde prijs (een

• Hoog verheven blikt de zonnebloem neer op de prijsuitreiking, een jaar gratis
zwemmen voor het gezin Van der Donk uit de Lijsterstraat. FOTO: BERLOTT

kwartaalabonnement) was voor
Joly Halderman uit de Vondel-
laan. Deze zonnebloem haalde
precies 2.64 meter.

Het advies van de prijswinnares
mevrouw Van der Donk luidt:
"Goede grond en veel water geven,
dan bereik je wonderen".

Dronken man mag
nachtje blijven

ZANDVOORT - Enkele bewoners
van de Potgieterstraat riepen zater-
dagochtend vroeg de hulp in van de
politie, omdat een dronken man hun
deurbel bijna uit de muur trok. De
pogingen van de wetsdienaren om
achter de naam van de belletjestrek-
ker te komen, mislukten. De man was
niet meer in staat deze informatie te
geven. Ter ontnuchtering is hij inge-
sloten.

Toeristen weg
zonder auto

ZANDVOORT - Zaterdag werd een
Duitse personenauto door de eige-
naars ontdaan van de kentekenplaten
en op de Boulevard Barnaart achter-
gelaten. Het in zeer slechte staat ver-
kerende voertuig was rijp voor de
sloop. De politie beschikt over de gege-
vens van de auto waarmee men de be-
nen nam, maar kon de inzittenden tot
nog toe niet achterhalen.

Glasgerinkel
voorkomt inbraak

ZANDVOORT - Zondagochtend
werd een bewoner van de Westerduin-
weg gewaarschuwd door rinkelend
glas. Toen hij op onderzoek uitging,
ontdekte hij een gebroken ruitje dat
snysporen vertoonde. Tekenen van
een poging tot inbraak. Van de daders
was echter niets meer te bekennen.
Vermoedelijk zijn zij er snel vandoor
gegaan, toen zij merkten dat er ie-
mand thuis was. Tot nu toe zijn zij
onbekend gebleven.

Ruit ingetrapt
ZANDVOORT - Bij een kledingzaak

in de passage in de Kerkstraat werd
zondagochtend vroeg een ruit inge-
trapt. Dit had direct tot gevolg dat het
alarm afging. De eigenaar, die door de
politie uit zijn bed was gebeld, consta-
teerde dat er niets ontvreemd was. Wel
werden enige kledingstukken door
glassplinters beschadigd.

ADVERTENTIE

EN
6SEPE C0DOO 6SEPT
AALSMEER 1935 AALSMEER

presenteert:

Bloemenfestaval'Sport en Show'
\fonaf 20.00 uur zaterdagavond 6 september

Aalsmeer
3 uur Non Stop Show - Corso Expositie met

Bloemslerkunst - Sport en Amusement

Presentatie Eddy Becker
levens zj)n de Corsowagens tentooi

vrijdag 5 september 15.00 tot 23.DO uur
zondag 7 september 9.00 tot 18.00 uur.

De situering van het Beach Hotel aan de Noordboulevard/Burgemeester Van Alphenstraat.

ADVERTENTIE!

een loden,
tweed

of regenjas?

see Morris
before

you buy

Haarlem:
Barieljorisstr. 20 (bij Grote Markt)

tel. (023)312655

Muziek zachter na geluidmeting
ZANDVOORT - Naar aanleiding

van klachten over te harde muziek,
verrichtte de politie woensdagavond
laat een geluidmeting op het Gast-
huisplein. Deze meting stelde de om-
wonenden van het horecabedrijf,

waarover zij zich beklaagd hadden, in
het gelijk. De muziek kwam tien deci-
bel boven het toegestane volume uit.
Voor de politiefunctionarissen rede-
nen genoeg om de exploitant van het
bedrijf een waarschuwing te geven.

ADVERTENTIE

DIV. WINTERJACKS
DAMES, HEREN EN KINDERLAMMY'S EN l
DIK GEVOERDE HERENJACKS v.a. 298,-

DE LEERSHOP Kerkstraat 28, Zandvoort,
tel. 02507-15444
Grote Houtstraat 4, Haarlem;

Spekstraat 1-3, Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56, Haarlem,
tel. 023-270850; Beverhof 6. Beverwijk, tel. 02510-10919.

Waterstanden

Datum
4 sep
5 sep
6 sep
7 sep
8 sep
9 sep
10 sep
11 sep

HW
04.26
04.57
05.30
06.15
06.42
07.21
08.03
08.53

LW
13.50
00.36
01.12
01.59
02.24
02.59
03.35
04.14

HW
16.47
17.18
17.52
18.27
19.03
19.41
20.33
21.12

LW

14.41
15.23
16.00
14.36
15.14
15.56
16.44

Maanstanden: donderdag 11 sept.
EK 09.41 uur
doodtij:11 september NAP
+ 98 cM/21.12 uur

Ouders vergeten
trui te betalen

ZANDVOORT - De bedrijfsrecher-
che van een winkelbedrijf aan het
Raadhuisplein moest ook dit weekend
weer in actie komen. Zondag hield zij
een echtpaar met kind aan. Nadat het
kind een trui gepast had, wilde het
drietal de winkel verlaten. De ouders
waren vergeten het kind de trui weer
uit te laten trekken.

ADVERTENTIE

vraag vrijblijvend bffejrïë r ^5

- - - T GLAS-';-:;:!.
SCHILDERS

Tel. 02507-15602

Binnen twee weken definitieve
toewijzing Karel Doormanhuizen

ZANDVOORT - Maandag 15
september zal op het raadhuis
waarschijnlijk bekend gemaakt
worden wie in aanmerking komt
voor een koop-(premie-A of B)wo-
ning in het project Karel Door-
man. Wel is duidelijk dat voor de
achtentwintig woningen, waar-
voor 231 serieus gegadigden zich
hebben opgegeven, de inschrijvers
moeten voldoen aan zeer strenge
criteria die door het college zijn
opgesteld en waarmee de commis-
sieleden Welzijn zich dinsdaga-
vond accoord hebben verklaard.

Om in aanmerking te komen voor
een premie-A of premie-B koopwoning
in dit project is het belangrijk dat men
een woning achter laat, zodat het
'doorstromingseffect' zo groot moge-
lijk wordt. Daarom komen hiervoor in
aanmerking a. mensen die een huur-
woning (eengezins) van EMM of de
gemeente leeg opleveren; n. óf over een
medische indicatie beschikken; c. óf
een flat aan de Van Lennepweg achter
laten; d. óf een vierkamer flat in
Nieuw Noord. Omdat de 231 gegadig-
den allen aan deze criteria voldoen, zal
een nadere selectie noodzakelijk zijn.

Niet ideaal
Zowel het college als de raadsleden

zijn ervan overtuigd dat de criteria
niet ideaal zijn. Er blijven té veel men-
sen over die niet in aanmerking ko-
men voor een koopwoning, daar staat
tegenover dat de nu ontworpen rege-
ling ervoor zorgt dat het doorstro-
mingsef f eet optimaal benut wordt. De
lege huurwoningen kunnen worden
betrokken door ander Zandvoorters,
die waarschijnlijk weer een flat ach-
terlaten, zodat opnieuw starters en
inwonenden aan bod kunnen komen.
Daarmee wordt een x-maal van het
aantal van 28 bereikt. Twee tot drie-
maal achtentwintig woningzoeken-
den die nu geholpen kunnen worden.

Verheugd waren alle raadsleden dat
niet opnieuw de regels zullen worden
gehanteerd die voor de Slokkerwonin-
gen van kracht waren. Deze woningen
waren uitsluitend bestemd voor gezin-
nen met kinderen. "Ondanks alle goe-
de bedoelingen toch een discrimine-
rende regeling omdat het niet aan de
overheid is te beslissen of men kinde-
ren heeft, wil samenwonen, of gehuwd
wil zijn. Uitdrukkelijk wordt daarom
over 'huishoudens' gesproken", ver-
klaarde voorzitter Termes ter vergade-
ring.
' Ondanks alle uitleg van achter de
commissietafel, bleven de gegadigden,
waarvan er zeer veel ter vergadering
[waren gekomen, met een aantal vra-
Igen zitten, en was voor hen de vaststel-
Iling van de 'toewijzingscriteria' een

moeilijk te verteren zaak. Helemaal
toen bleek dat mensen die destijds ach-
ter het net hebben gevist bij de in-
schrijving van de Slokkerwoningen,
nu geen voorrang genieten.

Duidelijk werd wel dat niet alle toe-
komstige kopers over een 'medische- of
sociale indicatie' hoeven te beschik-
ken. Bovendien wordt een medische
indicatie afgegeven door de GG&GD
uit Haarlem, zodat van een voorkeurs-
behandeling door een Zandvoortse
arts geen sprake kan zijn. Mensen af-
komstig uit flatwoningen uit Nieuw
Noord komen in aanmerking wanneer
men zeker tien jaar of langer in een
dergelijke flat heeft gewoond. Want
behalve het aantal verzamelde punten
via het woningzoekende-systeem pnt-
vangt men ook punten voor ieder jaar
dat men in een dergelijke flat heeft
gewoond. Mensen met de meeste pun-
ten zijn het eerst aan bod, dit bleek
wel.

Onvrede heerste bij de raadsleden
over het feit dat de insehrijvingster-
mijn al was geopend voordat de crite-
ria waren vastgesteld. Eenzelfde feit
heeft zich voorgedaan bij de verdeling
van de Slokkerwoningen, en zorgde
destijds voor onnodige teleurstelling.

Deze doet zich nu opnieuw voor. De
raadsleden eisten van de wethouder
dat in de toekomst niet opnieuw deze
fout gemaakt wordt. "Veel onnodige
spanning en teleurstelling kan verme-
den worden wanneer de inschrijvers
van tevoren weten wanneer men voor
een huis in aanmerking komt", liet
Ankie Joustra zich toch wat geirri-
teerd ontvallen.

De wethouder beloofde in dit opzicht
beterschap, omdat zeker (zoals de ver-
wachtingen nu zijn) er in de toekomst
meer premie koopwoningen gebouwd
zullen worden dan huurwoningen.

ADVERTENTIE

Nieuws
elke week het rïageiBJks

EEN COMPLETE KRANT MET O.A.

• NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
• SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
• GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
• AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
• FAMILIEBERICHTEN • KERK-EN WEEKENDDIEN-

STEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MID-

DENSTAND

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!

NAAM: .

ADRES:

POSTCODE:

TELEFOON:

WOONPLAATS: .

GIRO/BANKNR.:

IK BETAAL PER KWARTAAL D / 10,65, PER HALF JAAR D / 19,95,

PER JAAR D ƒ 36,95 (voor postabonnees gelden andere tarieven)

In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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FAMILIEBERICHTEN

7-9-1961 7-9-1986
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25 JAAR
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Op 7 september is het 25 jaar geleden dat onze •&
ouders »

CORRIE EN FRANS
VEERMAN-KONING

in het huwelijk zijn getreden.

Wi; denken met veel plezier
terug aan de afgelopen jaren

dat zij het met ons moesten klaren.
Daarom wensen wij hen nu op deze manier
al het geluk en net zo veel plezier!

ft

ft

ft

•&•
lür
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Yvonne en John
Frans en Yolanda

ft,

ft

ft

Voor uw hartelijke bewijzen van medeleven en deelne-
ming met het overlijden van mijn innig geliefde echtge-
noot en vader

Friedrich Anton Jan Water
(Bud)

betuigen wij u onze oprechte dank.
Weest u er van overtuigd, dat uw belangstelling zeer
werd gewaardeerd, waaraan wij een dankbare herinne-
ring zullen bewaren.

Uit aller naam:
W. Water-Visser
A. Water

2041 BM Zandvoort, augustus 1986
Heimansstraat 5

START ZWEMSHZOEH
Op donderdag 11 september a.s. start
de Zandyoortse Reddings Brigade
met het winterseizoen in het zwembad
„De Duinpan". Aanvang 19 uur.

Nieuwe leden vanaf 6 jaar zijn van
harte welkom, men dient wel in het
bezit te zijn van diploma A + B.

Inlichtingen tel. 16358,14869, 15186 of op
donderdag v.a. 19 uur in het zwembad.

ADVERTENTIES

Wielersport

Peter Versteege
Haltestraat 31, Zandvoort

Wegens
vakantie zijn
wij gesloten
van 14 sept.
tof 28 sept.

BANKETBAKKERIJ

SEIJSENER
Haltestraat 23 - Zandvoort

Tel. 1 21 59

Wegens vakantie
zijn wij van 8 sept. t/m 29 sept.

gesloten

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2
De inboedel- en horecaveiling is

vastgesteld op woensdag
17 september.
Inl. tel. 12164

Veilingdirectie Fa. Waterdrinker

HUIS OF

APPARTEMENT

VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

TAPIJT
AUG. v.d. MME

Mapisstraat 13A - Zandvoort • Tel. 1511

Te huur

Gestoft,
zit/slaapk.

incl. gebr. k. d. t.

475,- p.m. incl.

Tel. 02507-13050
b.g.g. 12150

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

De specialist
in al uw

bloemwerken

Voor een
stormvast

boeket naar

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
* Tel. 1 20 60

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

Hondenkapsalon ,,
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van
uw rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Molenaar

Drogisten] - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
Haltestraat 1
ZANDVOORT

, «l. 02507-16123

HOE VERKOOP JE
EEN PAS VOLTOOID

SCHILDERIJ

....PEDICURE.

JOSÉ LOOMAN-
MOLENAAR
gedipl.
pedicure/manicure
Brederodestr. 18
tel. 13660
Beh. vlgs. afspraak.
Lid LOV.

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51

DAG EN NACHT VERZORGING

Verleende bouwvergunningen

84B86 Kruisstraat 14
141B85 Burg. v. Alphenstraat/Zeestraat/

Stationsplein

142B85 Burg. van Alphenstraat/Stationsplein
90B86 Prinsesseweg 54
86B86 Lijsterstraat 10
83B86 Thorbeckestraat 3/11
79B86 Louis Davidstraat (busstation)
62B86 Grote Krocht 38
91B86 Koninginneweg 9 zwart

- plaatsen erfafscheiding

- 26 appartementen +
showroom

- 32 appartementen
- verbouw bedrijfsruimte
- verbouw woning
- plaatsen dakkapel
- plaatsen windschermen
- uitbreiden bankfiliaal
- plaatsing schuur.

Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kun-
nen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, post-
bus 2, 2040 AA Zandvoort.

Dr. C. A. Gerkestraat 91 zwart

Verleende kapvergunningen
- één esdoorn

l

Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kun-
nen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, post-
bus 2, 2040 AA Zandvoort.

Voorgenomen bouwvergunning

Het cohege is voornemens om met toepassing \/an artikel 19 van de Wet pp de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunning te
verlenen voor
- uitbreiding garagebedrijf op het perceel Burgemeester van Alphenstraat 102

met een showroom.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 8 september 1986 gedurende 14
dagen ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
voor een ieder ter inzage (geopend van 08.30 - 12.30 uur).
Tijdens voormelde termijn kan een ieder bij Burgemeester en Wethouders schriftelijk
bezwaar tegen dit bouwplan indienen.

Geluid- en ander overlast centrum
Op 11 september a.s. zullen in de vergadering van decommissie voor publieke
werken de ontvangen klachten over geluidsoverlast in het centrum worden
besproken.
De vergadering is openbaar en wordt vanaf 20.OO uur gehouden in het raad-
huis (ingang Haltestraat).
Bezoekers kunnen van het spreekrecht gebruik maken.

Zandvoort, 4 september 1986

Grote collectie BONTMANTELS LAMMY
COATS en BONTGEVOERDE REGEN-
MANTELS van Mooïsch jong tot Klassiek
mt 38-52 (met schrift, garantie).
Bij aankoop van een nieuwe Bontmantel of
Lammycoat kunt U Uw gedragen mantel in-
ruilen.

ATY KETTING BONTMODE
Orionweg 206 IJmuiden, tel. 02550-14756

Wij zijn niet de mooiste, en
ook niet de grootste, maar
wel de beste in Zandvoort

BALLET
STUDIO 118

Conny Lodewijk
(lid N.B.D.K.)

voor verantwoorde beoefening van

Klassiek - Jazzballet

Conditioning Jazz

Tapdance

Kinderdisco

Pré ballet
vanaf 4 jaar

Van beginner tot professional.
Voor opleiding tot toelating
erkende Dans vak Opleiding

Inschrijven vanaf nu.

Bel 17789 b.g.g. 12598
Studio-adres:

Corn. Slegersstraat Z, Zandvoopt

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie)

wm
7 VERSTE VLEES HAAUE LEKKER DICHTBIJ!

Haas- of Ribkarbonade 500 gr

Paardebiefstuk 250 gr

Paardeworst
vers uit eigen keuken 500 gr

Ontbijtspek

Normandie salade

150 gr

100 gr

5,75
5,75
5,25
2,25
1,95

SLAGERIJ

G. ZWINKELS
Haltestraat 30

Zandvoort. Tel. 12175

bromet mode

10 laafJ

zonJyoort
Haltestraat 18

tel. 02507-17878
IQ

Om ons 10-jarig bestaan te vieren houden wij t/m 12
september

OPEN-HUIS
met een hapje en een drankje.

Onze winterkollektie voor de sportief-elegante vrouw is
dit jaar weer fantastisch!!

Bovendien verloten wij 2x een

BEAUTY- WEEKEND t.w.v. ƒ 435,-
in Hotel „De Bovenste Molen"

te Venlo (incl. vervoer).

UW KASSABONNR. IS UW LOTNUMMER.

Tot ziens bij
LIDA BROMET MODE

Je mocht willen
dat je zo'n

auto-rijschool
had.

Phil Waaning

Kostverlorenstraat 70
tel. 12071

Hotel Faber Jr.
Poststraat 9
Tel. 13588

Gevraagd:

vrouwelijke hulp
v.d. ochtenduren

HOEVOKOOPA
DN PAS VOLTOOID

SCHDUHEMJ

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7-Zandvoort

Tel. 02507-1 23 27
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en ctematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons terecht
voor:

inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS

* een Natura-
uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

Het Proeflokaal
De Blauwe Druif

v.a. l september
elke dag open

vanaf 15.00 uur
Zondags vanaf 18.00 uur.

Tot straks!

Hans Bank
Lange Veerstraat 7

Haarlem 023-320330

Gevraagd

AGENT
voor ochtendbladen

Volkskrant en Trouw
Goede verdienste.

Inl. 023-319242.

SCHILDERWERK
AUG. v.d. MIJE

Marisstraat 13A - Zandvoort
Telefoon 15186
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SAM-SIN MENU
Wij bieden U nu de mogelijkheid om uit 18 gerechten
Uw 3 FAVORIETE GERECHTEN te kiezen X «« Cfl

Afhalen J ZofOU
U kunt hiervan 3 gerechten uitkiezen

10

11

SIJEO PAAI KWA
(geroosterde varkenskrabbetjes, een
bekend CANTONEES geretht)
BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees met taugé in
pikante saus)
BABI PANGANG A U HONG KONG
(geroosterd mager vlees met
champignons in zeer scherpe pikante
saus)
BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd speenvarken,
lekker knapperig met aparte saus,
een bekend CANTONEES gerecht)
BABI KETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap en
diverse Chinese en Indische kruiden)
CHA SIJEO
(geroosterd mager vlees op originele
CANTONESE wijze bereid met
pikante saus)
TJAP TJOY
(gebakken gemengde verse groenten
met vlees)
KOE LOU YOEK
(gepaneerde varkensvleesballetjes
met zoetzure suas, een bekend
CANTONEES gerecht)
KALEEKAI
(geroosterde kip met kerriesaus)
KIP MALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)
YIN Y.OUNG SATÉ
(2 stokjes varkenssaté en 3 stokjes
gegrilde kipsaté met pindasaus)

12 FOEYONGHAI
(omelet met vlees en groenten in
tomatensaus)

13 POLOUKLAI
(stukjes kip met ananas .in heerlijke
kippesaus)

14 YUKWOKAITING
(kipfilet met champignons en cashew-
noten)

15 SJITJAPKAI
(kipblok)es met tausiesaus, een saus
met knoflook, gedroogde zwarte
boontjes, paprika en diverse Chinese
kruiden. Een bekend CANTONEES
gerecht)

16 SI TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees in
tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)

17 SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden biefstuk in tausiesaus, een
bekend CANTONEES gerecht)

18 SAMBAL VLEES
(rundvlees in scherpe sambalsaus)

Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de
naam SAM-SIN vermelden en dan de 3
nummers van de door u gewenste gerech-
ten noemen,
SAM-SIN-gerechten zijn met 2 x witto rijst,
l.p.v. witte rijst is nasi of bami ook
mogelijk. Service van de zaak!
Gerechten met mtohoen of
Chinafte bami t m CQ

extra

Chin. Indisch restaurant

HONGKONG Haltestraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort. Tel. 17897
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Mndle kampioenschappen
en Zandvoorts onderonsje

oe*. moeilijk en zwaar het was om door de branding te komen laat deze foto duidelijk zien Foto: Dick Loenen

ZANDVOORT - Tijdens de Ne-
rlandse kampioenschappen
nndle catamaran hebben vooral

Zandvoortse zeilers op eigen

zeilwater keihard toegeslagen. In
drie van de vier klassen zegevier-
den leden van de organiserende
vereniging, de Watersportvereni-

ging Zandvoort. Zoals verwacht
zegevierden René Bos en Rogier
Staal in de Prindle 18 en was er
eveneens winst voor Maarten

• Deutekom en Jeroen Koolhaas in
de Prindle 16. In de Prindle 19 zeil-
den Jack Groeneveld en Gerard
Loos in een perfecte race naar het
kampioenschap.

Het is altijd maar afwachten in
Zandvoort of er goede wedstrijden ge-
houden kunnen worden. En ook nu
leek het er op dat de wedstrijden zou-
den worden uitgesteld. Zaterdag was
het windkracht acht en konden zelfs
de boeien niet worden uitgelegd en ble-
ven de zeilers aan de kant. Gelukkig
voor de organisatie, de Zandvoortse
watersportvereniging in samenwer-
king met de Prindle Associatie Neder-
land, was de wind zondag afgenomen
tot zo'n vijf a zes en kon er gestart
worden. De zee was echter voor menig
zeiler hoog genoeg en met veel moeite
kon de sterke branding overwonnen
worden. Niet alle deelnemers lukte dat
en menig zeiler gaf er snel de brui aan.
De hoge golven maakten het sommige
zeilers zo moeilijk dat behoudens ave-
rij ook een tweetal met verwondingen
moesten worden afgevoerd.

De sterksten bleven echter door
gaan en daar onder bevonden zich de
Zandvoorters. In de Prindle 16 was het
een Zandvoorts onderonsje. Serge
Schuurman en Frank Boom hebben
het in drie manches de uiteindelijke
kampioenen Maarten Deutekom en
Jeroen Koolhaas niet cadeau gegeven.
Deutekom en Koolhaas konden iets
beter uit de voeten op de woeste golven
waardoor Schuurman en Boom naar
een verdienstelijke tweede plaats wer-
den verwezen.

In de Prindle 18 was het geenszins
verrassend dat René Bos en Rogier
Staal hun titel prolongeerden. De
Zandvoorters verzamelen titels aan de
lopende band en ook zondag was nie-
mand in staat dit duo te kloppen. Ver-
rassend was hier wel de tweede plaats
voor het Zandvoortse koppel Harry
Verbruggen en Frank de Haas. Zij
voelden zich op de hoge golven beter
thuis dan het hoger aangeslagen Frie-
se duo Van der Schuit en Van Es, die
een derde plaats in de wacht sleepten.

In de Prindle 19 ging het er span-
nend aan toe en moesten Jack Groene-
veld en Gerard Loos alles uit de kast
halen om het Hengelose koppel de
broers Hoekstra voor te blijven. Ook
volop in de strijd ging het tweetal Van
der Haak en Van der Meer uit Noord-
wijk. In de laatste wedstrijd beslisten
Groeneveld en Loos de strijd in hun
voordeel. De tweede plaats was voor
Hoekstra/Hoekstra en de derde voor
Van der Haak/Van der Meer. In de
Prindle 15 waagde slechts één deelne-
mer zich de zee op. De overigen trok-
ken zich terug en daardoor kon Ed
Lange hier het kampioenschap opei-
sen.

Sterk
handbal
ZVM

• ZANDVOORT - De ZVM hand-
ballers hebben na twee competi-
tieweken het juiste ritme reeds te
pakken en dat ondervond CSV,
dat totaal werd weggespeeld, 11-
24. De dames kwamen moeilijk op
gang en konden een in de eerste
helft opgelopen 5-2 achterstand in
het tweede gedeelte net niet wég-
werken, 7-6.

De Zandvoortse heren speelden een
voortreffelijke partij handbal. De eer-
ste twintig minuten kon CSV de scha-
de beperkt houden tot twee punten
achterstand doch nadien was er geen
houden meer aan en kon een op toeren
geraakt ZVM team de eerste helft af-
sluiten met een 6-14 voorsprong. Zowel
in verdedigend als aanvallend opzicht
werd door ZVM sterk gespeeld.

ïn het eerste kwartier van de tweede
helft nam ZVM wat gas terug en
scoorde niet éénmaal. Vanuit een ge-
sloten defensie spelend werd de draad
weer opgepakt en met snelle aanvallen
werden zeer fraaie doelpunten ge-
scoord. CSV kon geen afdoende ant-
woord vinden op het sterke Zandvoort-
se spel en ging met 11-24 ten onder.

Doelpunten ZVM: Dirk Berkhout l,
Joost Berkhout l, Jos Dekker l, Hans
Moll 2, Joop Boukes 3, Wim Brugman
7, Djurre Boukes 9.

Dames
In de eerste minuut keek ZVM tegen

een 1-0 achterstand aan en in die score
is twaalf minuten geen verandering
gekomen. Beide teams waren aan el-
kar gewaagd en de defensies overheer-
sten. Alcmaria Victrix sloeg toen toe
en liep uit naar een 5-2 ruststand. In
de tweede helft speelde ZVM een klasse
beter en kwam sterk terug. De Zand-
voortse dames kwamen terug tot 7-6
en hadden mogelijkheden met enige
break-outs. Helaas redde de Alcmaria
Victrix doelvrouwe enige malen be-
kwaam. Gaat het aanvallend wat be-
ter met ZVM, dan zijn in de komende
wedstrijden goede resultaten te ver-
wachten.

Doelpunten ZVM: Diana Pennings
l, Greet Molanus l, Janna ter Wol-
beek l, Janneke de Reus 3.

zondag l 2 oktober a.s.

DAM tot DAM loop
Start 14.00 uur op Damrak, A'dam

Organisatie LE CHAMPION
i.s.m. A.V. ATOS, A.V. ZAANLAND en

PAROOL SPORT

Een unieke trimloop over l 6 , l km van de Amsterdamse Dam
- via de U-tunnel - naar de Zaandamse Dam.

Inschrijfgeld: per persoon ƒ 15,- (mcl. hennnenn

lnschri|ven heden tot 26 september bi|:
Het Porool/Weekmedio.: Wibautstraot 131 en
Amsterdam, Kerkgracht 105 Almere Haven,
Dorpsstraat 54-56 Amstelveen, Nieuwstraat l 3
Weesp, Dorpsstraat 8 Aalsmeer en
Weerwal l 9 Purmerend

Inlichtingen: 075-161011 (Ie Champion)

g)

Gratis deelname aan de Dam tot Dam-loop
of halve marathon van Egmond plus 'n
gratis schoenentas als je nu abonnee
wordt van Runners maandblad voor de
loopsport.
via Runners verlengde inschrijving Dam
tot Dam-loopjnogelijk tot 25 september

Jan Passtoors Herdenkingstocht
ZANDVOORT - Door de Haarlemse

Wandelsportvereniging Jan Passtoors
wordt op 6 en 7 september een wandel-
tocht gehouden. De tochten "Mooi
Kennemerland" en 'Herdenkings-

«andschap en zijn bewoners
HAARLEM - Van 7 tot en met 30

ptember 1986 exposeren in Gebouw
oord-Holland te Haarlem de kunste-
sars Henk J. Slijper uit Eemdijk (U)
Dolf Wong uit Neer (L) onder het
erna „Het landschap en zijn bewo-
rs" ..Alhoewel werkend met verschil-.
de technieken is" er een zó grote

Bate van eenstemmigheid in hun
lunstopvoeding en -beleving, dat het
liema voor deze expositie vanzelf spre-

'nd is.

Mét de natuur als decor, weten beide
unstenaars zo veel herkenbare kwa-
ieit in hun werk weer te geven, dat zij
aarvoor diverse malen met eerbewij-
njzijn beloond.
De aquarellen en gouaches van
enk Slijper tonen onder andere een
root aantal boeiende, wijde land-
happen, dikwijls beladen met een ty-
isch Hollandse atmosfeer-uitdruk-
ing. Door zijn jarenlange studie van
tiildertechnieken is hij In staat zo-
el uiterst fijne miniaturen als grote
andschilderingen te maken. Onder
huidige nationale en internationale
igéltekenaars en -schilders is Slijper
ellig een der meest vooraanstaan-
n." Roofvogels hebben, zoals op deze

expositie verder is te zien, een grote rol
gespeeld in zijn leven als valkenier.

Tal van boeken en tijdschriften over
dieren, bloemen en planten zijn in de
loop der jaren met succes door hem
geïllustreerd. Zeer recent stond hij als
zodanig nog in het nieuws door de uit-

gifte van het boek „Roofvogels en ui-
len in Europa", gepubliceerd in op-
dracht van het Wereld Natuur Fonds
en de Vogelbescherming. Als onder-
scheiding voor het vele werk en inzet
op het gebied van de vogelbescher-
ming heeft Slijper dit jaar de zilveren
anjer uit handen van prins Bernhard
ontvangen.

Het beeldhouwwerk van Dolf Wong
richt zich met name op de bewoners in
het landschap. Evenals Henk Slijper is
ook hij zeer geëngageerd met de na-
tuur en ten nauwste betrokken bij de
relatie tussen mens en dier. Wong
staat bekend als een veelzijdig kunste-
naar, die zijn inspiraties nauwgezet en
herkenbaar weet om te zetten in zijn
bronzen en keramische beelden.

Hij stelt zich daarbij tot eis, dat zijn
werk een eigen, verstaanbare taal
moet spreken. Veel proeven van be-
kwaamheid heeft ook hij inmiddels af-
gelegd in zowel zijn directe woonomge-
ving, als ver daarbuiten. „Het land-
schap en zijn bewoners" zal op zondag
7 september 1986 om 15.00 uur worden
geopend door de graficus Sem Hartz.
De expositie is daarna gratis toegan-
kelijk op werkdagen van 9.00-17.00
uur.

Gebouw Noord-Holland is gelegen te
Haarlem aan de Schipholweg-hoek
Spaarne en is tevens toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.

ZANDVOORT - Mensen die ten ge-
volge van rugklachten niet kunnen
sporten in een reguliere sportvereni-
ging, maar toch willen blijven bewe-
gen, kunnen vanaf 9 september in de
Ds. Blauwschool, Abel Tasmankade,
van 19.30 uur tot 21.30 uur op verant-
woorde wijze sporten. Nadat er in He-
liomare al één jaar deze lessen met
groot succes gegeven worden, zullen er
ook iivHaarlem sportlessen plaats vin-
den voor mensen met rugklachten.

Vervoerskosten zullen voor reke-
ning komen van de Stichting Gehan-
dicaptensport Haarlem. U kunt recht-
streeks kontakt opnemen met taxi
13000 telefoonnr. 023-323000/324000
voor een vervoersafspraak. Men heeft
één uur de beschikking over een sport-
hal en één .uur over een zwembad
waarvan het water 30 graden is.

De activiteiten zullen onder leiding
staan van één fysiotherapeut en twee
Cios sportbegeleiders/sters, maar men
sport op eigen verantwoordelijkheid.
De sportclub is er in eerste instantie
voor het fijn bewegen, maar de sociale
contacten die tijdens het sporten wor-
den opgedaan zijn evenzeer van groot
belang.

Wie eens vrijblijvend wil komen kij-
ken is van harte welkom op de vaste

Sport voor rugpatiënten

Sport voor rugpatiënten, leder doet de oefeningen op eigen wijze.

dinsdagavond in de Ds. Blauwschool
van 19.30 uur tot 21.30 uur. Wilt u
meer inlichtingen dan kunt u de con-

sulent van de Stichting Gehandicap-
tensport Haarlem bellen, Peter van
Velzen, tel.nr. 023-275188.

tocht Jan Passtoors' voeren door Ken-
nemerland. Deelnemers ontvangen na
volbrengen van de wandeling een her-
innering.

De start is op beide dagen in het
Ontmoetingscentrum 't Zijltje, Korte
Zijlweg 9a (naast de RK Kerk) in
Overveen. Er kan een keuze gemaakt
worden tussen 5, 10, 15 of 25 kM.; ter-
wijl er individueel of in groepsverband
aan de tochten kan worden deelgeno-
men. Starttijd vanaf 09.00-14.00 uur,
voor 25 kM-lopers echter uitsluitend
tot 12.00 uur.

Jan Passtoors is één van de oudste
wandelsportverenigingen (55 jaar) en
heeft veel ervaring in het organiseren
van deze evenementen. Het parcours
voor beide tochten is uitgezet over rus-
tige en goede wegen.

De mogelijkheid bestaat eveneens
om aan een prestatietocht van 40 kM
deel te nemen. Hiervoor dient men wel
16 jaar oud te zijn of reeds eerder een
dergelijke prestatietocht te hebben
uitgelopen. Voor deze afstand wordt 's
morgens gestart tussen 09.00 en 09.45
uur

Inschrijvingen en/of inlichtingen
over deze dagen worden verstrekt door
N.Melker, Burgwal 18 rd. Haarlem of
bij D. Beumer, Oostenrijklaan 21 in
Haarlem. Ook aan de start kan inge-
schreven worden. Via telefoonnum-
mer: 023-357751 of 353150 wordt infor-
matie verstrekt.

AMSTERDAM
MODESTAD

AMSTERDAM MODESTAD 1986
12 tot en met 20 september a.s.
in de NIEUWE KERK aan de Dam
in Amsterdam

TOEGANGSKAARTEN VOOR ALLE SHOWS zijn nu al te koop bij
;HET PAROOL in Amsterdam.
.PROGRAMMA
Vrijdag 12 september
„THE RICH RAGS". Aanvang: 20.00 uur, entree ƒ 15,- p.p.
Zaterdag 13 september
MODEACADEMIES „VOGUE" en „CHARLES MONTAIGNE"
Aanvang: 14.00, 17.00 en 20.00 uur, entree ƒ 10,- p.p.
Zondag 14 september

...NEDERLANDSE ONTWERPERS"
Aanvang: 16.30 en 20.30 uur, entree ƒ 15,- p.p.
Maandag 15 september
3 shows „FROM HOLLAND WITH TALENT" met alle eindexamenkandidaten
van de Kunstacademies in Nederland
•Aanvang: ) 4.00, 17.00 en 20.00 uur, entree ƒ l O,- p.p.
*Dinsdag 16 september
;,MOD GROUP", een 50-tal jonge mode-ontwerpers

*Aanvang: om 14.00, 17.00 en 20.30 uur, entree ƒ l O,- p.p.
*Woensdag 17 september
;„SHOW 'T SCHOOLTJE EN WELCOME", kindermodeshow
Aanvang: 14.00, entree ƒ5,- p.p.
.„FORTISSIMO: SERVICES FOR BIG WOMEN"
; Aanvang: 19.00 en 21.00 uur, entree ƒ 10,- p.p.
Donderdag 18 september

.'„HALVE FINALES ZELFMAAKMODE"
'Aanvang: 13.00 en 16.00 uur, entree ƒ 10,- p.p.
V;FINALE ZELFMAAKMODE". 'Aanvang: 20.00 uur, entree ƒ 10,- p.p.
^Vrijdag 19 september
>SHOW MDGO-SCHOLEN"
rAanvang: 13.00, 16.00 en 20.00 uur, entree f 10,- p.p.
'Zaterdag 20 september
;„COUTURESHOW" met Frank Govers, Max Heymans, Rob Kröner, Frans
•Molenaar en Edgar Vos
lAanvang: 14.00 en 21.00 uur, entree ƒ 35,- p.p.
. „SLOTFÈEST", met o.a. Glen Miller Revival Band in alle zalen van Krasnapol-
;sky. Aanvang: 23.00 uur, entree ƒ50,- p.p.

'VERKOOPADRESSEN (t/m de dag voor de betreffende show) bij:
HET PAROOL - WIBAUTSTRAAT 131 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot
> 17.00 uur)

- ROKIN 110 (maandag t/m vrijdag van 10.00 tot l 1 .30 en
van 12.00 tot 17.00 uur.

Met ingang van 11 september eveneens aan de kassa van de bus van de
Verenigde Spaarbank op de Dam in Amsterdam, vanaf 09.00 uur.
Telefonisch reserveren kan bij POLONA PRODUCTIES,
telefoon 020-257737.

Kunst-en Antiekbeurs
'Oudt Haerlem'

HAARLEM - De Kunst-en An-
tiekbeurs 'Oudt Haerlem' heeft
een nieuw onderkomen gevonden,
namelijk het Concertgebouw in
Haarlem, waar op vrijdagavond 5
september van 19-22 uur, zater-
dag 6 en zondag 7 september van
11-18 uur, liefhebbers van harte
welkom zijn.

Het Organisatiebureau Bezemer,
verantwoordelijk voor deze beurs is
bijzonder verheugd over de nieuwe lo-
catie. In voorafgaande jaren werd de
beurs namelijk in de Kennemer
Sporthal gehouden. "Het Concertge-
bouw is uitermate geschikt om er
kunst en antiek te exposeren en het is
voor de bezoekers een belevenis in deze
ambiance rond te snuffelen", vertelt
de enthousiaste Rita Brons, die met de
organisatie is belast.

Deze beurs, die wordt georganiseerd
onder auspiciën van het Nederlands
Antiquairs Gilde kent een kwaliteits-
controle die moet voorkomen dat er
nieuw, nagemaakt, te veel gerestau-
reerd of te jonge antiek wordt aange-
boden. Uitzonderingen zijn de Art

Déco- en Jungendstill periode, mun-
ten en schilderijen.

In Haarlem komt een selecte groep
van 33 antiquairs die een zeer geva-
rieerde collectie hebben. Specialisten
op het gebied van medisch-en phar-
maceutisch antiek, wetenschappelijke
instrumenten, horloges en klokken,
juwelen en sieraden, iraari- en porse-
lein, schilderijen, (aquarellen, teke-
ningen, etsen, litho's en houtsneden),
Nederlandse topografie, munten,, te-
gels, lampen, zilver, meubelen en ta-
pijten zullen aanwezig zijn. Leuk is
het voor Zandvoorters een oude beken-
de tegen te komen, namelijk Adviesbu-
reau Royal Coins dat op de braderie in
Zandvoort zoveel waardevolle advie-
zen over munten heeft gegeven. Bo-
vendien zijn er in de diverse collecties
onder andere te vinden: maten en ge-
wichten, weegschalen, boeken, wa-
pens, koper, tin, ijzer, glas en kristal.

Voor deze vijfde antiekbeurs be-
draagt de entree-prijs f. 7,50 per per-
soon. Een reductie van f. 2,50 is er voor
CJP- en 65-t-paspoorthouders. Kinde-
ren t/m 14 jaar onder geleide hebben
gratis toegang.

• Voorbeelden van het waardevolle antiek dat bekeken en gekocht kan
worden het komende weekeinde in het Haarlemse Concertgebouw.

• Wel doorgaan, niet door
gaan, het lijkt op het spelletje
van de 'ik tel de knopen van
mijn jas' en nu hebben wij het
over het O'Neill surf festijn dat
in oktober moet plaatsvinden.
• De laatste berichten luiden
opnieuw gunstig voor
Zandvoort. Danksij de
vastberadenheid en
vasthoudendheid van de
Zandvoortse onderhandelaars,
die van plan sijn het
evenement tot een succes te
maken, en daarvoor bereid
sijn tot het uiterste van hun
financiële 'kunnen' ts gaan,
lijkt O'Neill eieren voor sijn
geld te hebben gekozen en sal
nu self moeten zorgen voor het
bedrag dat gevraagd werd voor
de 'extra voorzieningen'.
• Voor de organisatoren, met
name het
'Samenwerkingsverband' is dit
natuurlijk een succes.
Afgewacht moet worden of het
hele gebeuren nu ook nog aan
de hooggespannen
verwachtingen zal voldoen. In
ieder geval hebben wij beter
herfstweer nodig dan nu over
ons wordt uitgestort want het
is bar en boos.

tuifzand Jgt

-JP
• Volgens Tobber zijn de
regenbuien die nu over
Zandvoort trekken een waar
'Gods' geschenk'. Wij kunnen
deze mening niet delen, maar
siet hij heeft daar een heel
eigen uitleg voor.
• "Kijk, ik vind dat na het
slechte voorjaar de boel aardig
op gang is gekomen. Mooi
weer, lekker sonnetje en wat
belangrijk is droog weer.
Herinner je je nog al de
festivals vorig jaar die allemaal
onder paraplu plaatsvonden?
Dit jaar dus niet. Mooie droge
somer. Leuke feestjes, iets te
luidruchtig weliswaar, maar
toch er zat schot in. Je kunt
niet ontkennen dat Zandvoort
deze somer is opgebloeid.
» Wat niet opbloeide was het
nieuwe bos. Zo enthousiast
gepland, ik denk dat se een

regenachtige somer hebben
ingecalculeerd, nou het is daar
diepbedroevend. De struikjes
doen het nog wel, maar die
stekjes die ooit bomen moeten
worden? Niet om het een of
ander, maar bomen, laat staan
boompjes sijn het nog lang
niet. Helemaal verpieterd door
de droge somer, en in de
duinen planten is toch al
moeilijk. Daarom ben ik blij
dat het nu is gaan regenen,
kunnen jullie allemaal wel
mopperen, maar het is hard
noodzakelijk. Er zal toch heel
wat bijgeplant moeten worden,
maar in ieder geval lijkt mij
dese regen goed voor het
duinterrein. Bovendien je weet
tnaar nooit, het kan nog best
een prachtige september-en
oktobermaand worden, het is
pas de vierde moet je denken,
er komen nog zesentwintig
dagen, en wedden dat het da n
goed gaat?
» Optimistisch is hij
vertrokken, ons van schrik ook
wat opgewekter achterlatend.
« Dit ivas het dan deze
iveek...de krant is klaar...dus
voetjes op tafel...tot volgeiide
iveek»

Historische jaarmarkt
op Haarlemse Gravenzolder

ZANDVOORT - Drie Zand-
voortse verenigingen zullen deel-
nemen aan de historische markt
die in Haarlem op 6 en 7 september
wordt gehouden. Er worden dit
weekeinde een aantal culturele
activiteiten op en rond de Grote
Markt gehouden, en de histori-
sche markt heeft daarom een
plaatsje gevonden op de Graven-
zolder van het Haarlemse stad-
huis, in de directe omgeving van
de evenementen.

Een dertig tal historische vere-
nigingen en verwante instellingen

uit Zuid Kennemerland, waaron-
der archiefdiensten, musea en mo-
numentenzorgers zijn uitgeno-
digd voor een presentatie in
marktvorm. Het is de bedoeling op
die manier het publiek te informe-
ren over de doelstellingen, jaar-
programma's, contributies, verza-
melingen etc. van de eigen vereni-
ging/instelling.

Het Genootschap Oud Zand-
voort, Polklorevereniging 'De
Wurf' en de Bomschuitenbouw-
club uit Zandvoort bevinden zich
in goed gezelr^ïhap, want naast de

Stichting Historisch Museum
Zuid Kennemerland, de Culturele
Raad van Noord Holland Rijksar-
chief in Noord Holland, Gemeen-
te-archief van Haarlem nemen tal
van musea en zusterverenigin-
gen/mstellingen aan deze mani-
festatie deel.

De opening zal worden verricht
door de burgemeester van Haar-
lem, mevrouw E.M.A.Schmitz om
10.00 op 6 september. Voor publiek
is deze jaarmarkt te bezoeken op
zaterdag van 10.00-17.00 uur en op
zondag van 13.00-17.00 uur. ^
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SEPTEMBERCOUPE
bij AART VEER

een
de hele maand
september te pond 2,50

VEER
groente en fruit

. Grote Krocht 25 Tel. 14404

. DOE NU OOK IN ZANDVOORT
mee met ons nieuwe dansseizoen 1986

ISi Clubs voor: * Jongeren 14 t/m 20 jaar
* Stellen en (echt)paren

Ballroom en latijnsamerikaanse
dansen.
Inschrijving iedere vrijdagavond
van 19.00-20.00 uur.
Daar, waar kwaliteit en
gezelligheid nog samen
gaan.

DE BOER) '

^Com. Slegersstraat 2 Zandvoort. Tel. inl.: 023-326906

Gekleurde
glazen.
Topaktueel in
de mode-
kleuren van
het seizoen.

Zeiss
kunststofglazen

ZËISS

OPTIEK SLINGER
gedipl. oogmeetkundige contactlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20a, Zandvoort
Tel. 02507-14395

Leverancier alle ziekenfondsen

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

ZANDVOOBTS NIEUWSBLAD
Losse verkoop adressen

L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

e pieuwste Rabopolis
prima autopolis.

Ons pakket Rabopolissen is uitgebreid met een
personenauto\ erzekenng

hen autopolis op maat. tlie geell wat u van een
Rabopohs mag \erwaehten Ruime dekking tegen
een redcliikcpnjs U kunt een korting opbouwen tot 75%
en bij uisco-dekking rekenen op een uitstekende nieuw-
w aarde-regel mg

Dat alles met een WA-dekking tot maar helst
I'S 000 000.- Uiteraard kunt u op een deskundig advies
en een snelle hulp bij schade ickenen

Welke \orrn nu 't beste bij u pasten \vclke premie
daarbij hoort, kunnen we m een persoonlijk gesprek
bepalen.

Bent u toe aan een nicuue autoverzekering1'
Ga dan eens praten met de Rabobank. Want de nieuwste
Rabopolis is een prima autopolis.

Rabobank S
geld en goede raad

FOTO QUELLE
Compleet

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

mode
begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort

BtiBHll

Mare OTolo
NICO VERHEY

SWINGER

laatste restanten tegen
superlage prijzen

SEPTEMBERMAAND

KAMERPLANTEN- f
MAAND
grote sortering groene
planten tegen kleine
prijzen

Kwekerij
P. van Kleeff

Van Stolbergweg l c,
Zandvoort.
Tel. 17093

HEMA
ZANDVOORT

Biedt plaats aan een

administratieve
kracht

De funktie bestaat uit lichte admini-
stratieve werkzaamheden als, kas-
sawerk, goederen verwerking eet.

Sollicitaties richten aan
Mevr. Brouwer Postbus 119, 2180
AC te Hillegom. Inl. tel. 02507-12820
Hema, Zandvoort
vragen naar heer v. 't Hof.

Voor de lekkerste
vulkoeken
naar

R. V. d. WERFF
Tolweg 6 . Tel. 1 50 01

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-1 82 25

HET PARGDL

ƒ

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Cursus
Tarotkaarten

lezen.
Start 17 september.

10 lessen

100.-.
Tel. 02507-18100.

PASSAGE 42

Zonnestudio
Kapsalon
Zonnebank

20 min 9,-
(snelbruinbuizen)
Abon. 10x 80,-

Gezichts-
kanon
20 min. 10,-
Abon. 4x 35,-

Lichaams-
kanon
40 min. 40,-
Abon 3x 100,-

Wij werken
op afspraak

Zonnestudio

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 25 18

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

HOE VERKOOP JE

EEN PIEPJONG
PALMPJE

adverteer in de krant

Voor uit en thuis

Sandeman
Sherry

7f

Ballantine's
Scotch Whisky

Gaston
de Lagrange

Roncador
Rum

[Bokma
Oude jenever

U vindt bij de Gildeslijier óók 'n interessant wijnassortiment

verzorgd en bezorgd
- Kerkstraat 12a 2042JE Zandvoort
UU Tel. 02507/12532



WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 4 SEPTEMBER 1986

ZANDVOORT - De werkgroep die vanuit het Dienstencentrum zich
bezighoudt met de realisering van het proefproject 'Groepsvervoer
voor ouderen' is hoopvol gestemd. Wanneer alles meezit, dan gaat dit
project op de geplande datum van start. Men heeft een busje beschik-
baar compleet met acht vrijwilligers die als chauffeur zullen optreden,
en de besprekingen rond de opgavetelefoon zijn bijna rond. Over blijft
het uitwerken van de routes, maar dit is volgens ouderencoördinator
Frits van Veen op een oor na gevild. Het ziet er dus naar uit dat vanaf
maandag 15 september mensen boven de 55 jaar en ouder gebruik
kunnen gaan maken van dit vervoer voor bezoek naar en van sociaal-
culturele activiteiten.

de WOT(lt OJTUk

Als iedereen meedoet start
de belbus op 15 september

Momenteel is een boekje in voorbe-
reiding waarin alle activiteiten voor
oudere inwoners staan vermeld. Be-
halve de aanvangstijden wordt aange-
geven waar de activiteit plaatsvindt
en door wie deze wordt georganiseerd.
Met dit boekje in de hand wordt het
voor ouderen gemakkelijk gemaakt
zich een dag tevoren aan te melden
wanneer men gebruik wenst te maken
van dit vervoer. Opgaven dienen te
geschieden bij Het Huis in de Duinen
tel: 13141. Het liefst zo vroeg mogelijk,
zeker een dag van tevoren.

Bovendien zal éénmaal per week een
middag worden uitgetrokken voor be-
zoek aan familie en vrienden die in een
zieken- of verzorgingshuis in Haarlem
verblijven.

De activiteiten
Op maandagmorgen rijdt de bus

'naar het Wim Mensinkhuis waar van
09.00-11.30 de handwerkclub bezig is
Kan men zich opgeven vooreen ril
naar het Huis in de Duinen waar var
10.30-12.00 uur gymnastiek wordt ge-
gegeven, of voor het zwemmen in De
Duinpan dat van 11.00-12.00 uui
plaatsvindt. Bovendien rijdt de bus
naar het Gemeenschapshuis waar ore
13.00 uur de bridgers en klaverjassen

van start gaan, terwijl om 14.00 uur de
handwerkclub in het Huis in de Dui-
nen bijeen komt.

Op dinsdag is er aangepaste gym-
nastiek in het Wim Mensinkhuis van
11.00-11.45 uur en om 14.00 uur op-
nieuw handwerken in het Huis in de
Duinen, nu onder leiding van de Wel-
fare afdeling van het Rode Kruis.

Op deze dag heeft men ook het be-
zoek gepland dat men dan kan bren-
gen aan familie of vrienden in een
verzorgings-of ziekenhuis in Haarlem.

Het is noodzakelijk dat men van tevo-
ren contact opneemt met de betrokke-
ne, diens familie of het ziekenhuis zelf,
zodat men weet of men wel welkom is.

De bus rijdt via Marine Hospitaal,
de Jans Kliniek, Maria Stichting, Eli-
sabeth's Gasthuis, Diaconessenhuis
en Zuiderhout. Overwogen wordt om
ook het Joannes de Deo Ziekenhuis in
het schema aan te passen, alhoewel de
bezoekuren wat ongunstig zijn.

Bovendien wil men een nieuwe acti-
viteit, namelijk volksdansen eveneens
op deze dag houden.

Op woensdag kunnen passagiers
zich opgeven die naar de handwerk-

club willen in het Wim Mensinkhuis
(09.00-11.30 uur) en 's middags naar
het Gemeenschapshuis gaan waar
dan een handwerkclub en de klaver-
jasclub bezig zijn, Het koor voor oude-
ren houdt dan ook de repetitiemiddag.
Men kan natuurlijk ook naar de knut-
selclub (houtbewerken etc.) gaan die
in het Wim Mensinkhuis wordt ge-
houden

Op donderdag is er 's middags soos
van half twee tot half vier bij het Rode
Kruis, en vanaf 2 oktober in de Pelli-
kaanhal een sport-en spelinstuif van
14.00-16.00 uur. Dan oefent ook het
koor in het Huis in de Duinen vanaf
14.15 uur.
In de avonduren om 19.30 uur wordt
de wekelijkse spelavond gehouden in
•het Wim Mensinkhuis.

Op vrijdag kan men per bus ver-
voerd worden naar de handwerkclub
van het Wim Mensinkhuis, of mee-
doen aan de gymnastiek in het Ge-
meenschapshuis vanaf 11.00 uur. In
de middaguren komen de kaarters,
(bridgers en klaverjassers) in het Ge-
meenschapshuis bijeen, terwijl van
14.00-15.00 uur 'meer bewegen voor
ouderen in het water' wordt gegeven
in het zwembad.

het Huis in het Kostverloren of het
Huis in de Duinen voor de 'koffie-in-
loop', gewoon gezellig een kopje koffie
meedrinken in de conversatiezaal.

Veel van deze activiteiten worden
georganiseerd door de ANBO, en men
dient wel lid van deze vereniging voor
ouderen te zijn. Inlichtingen worden
verstrekt door mevrouw L.Loos tel:
18035 of de heer J. de Vries tel: 15750.

Belbusfunctie
Bovendien zal het vervoer ook nog

een belbusfunctie hebben. Dat wil zeg-
gen, in de verloren uurtjes dat niet
gereden wordt kan men zich opgeven
voor het doen van boodschappen in
'het dorp, of bezoek van een vriendin.
Uitgezocht wordt dan of dit in het rij-
schema kan worden opgenomen. Het
vervoer is er uitsluitend op werkdagen
dus vanaf maandagmorgen tot vrij-
dagmiddag. Het boekje met de dag-in,
dag-uit activiteiten zal straks ver-
krijgbaar zijn bij het Dienstencen-
trum, en zal ter inzage liggen in de
wachtkamers van artsen en fysiothe-
rapeuten, in de bibliotheek, raadhuis
en verzorgingshuizen.

Bovendien kan men iedere dag naar Het vervoer is uitsluitend bestemd

voor personen met een bruto-inkomen
dat niet hoger is dan f. 48.500,- per
jaar. Men dient de ziekenfondskaart
als legitimatie voor dit feit mee te
brengen. De kosten van het vervoer
bedragen f. 1,50 voor het halen en
brengen naar sociaal-culturele activi-
teiten, voor de belbusfunctie f. 3,50
voor heen en terug en voor de rondrit
f. 10,- voor heen en terug.

De werkgroep is bijzonder enthou-
siast aan de slag gegaan en hoopt dat
na de proefperiode dit vervoer in
Zandvoort blijft voortbestaan. Een en
ander is afhankelijk van het aantal
personen dat hiervan gebruik zal ma-
ken en het aantal vrijwilligers. "Mo-
menteel hebben wij acht vaste vrijwil-
ligers en twee reserve voor het groeps-
vervoer. Onder leiding van de politie
wordt volgende week een dag geoe-
fend, Lbat de 'chauffeurs' ook erva-
ring krijgen. Het is wel de bedoeling
dat men van huis gehaald wordt,
mocht dat om verkeerstechnische re-
denen niet lukken, dan wordt men
afgehaald op een punt zo dicht moge-
lijk bij de woning" vertelt Frits van
Veen.

Voor alle activiteiten geldt: Men
wordt gehaald en weer thuisgebracht.

• Burgemeester Machielsen spelt de heer Deesker de versierselen op die
behoren bij de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in
9°Ud' FOTO:BERLOTT

Bij afscheid onderscheiden
ZANDVOORT - Donderdagmiddag 28 augustus ontving de heer

G.Deesker uit handen van burgemeester Machielsen de eremedaille
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud. Dit gebeurde
tijdens een besloten bijeenkomst van medewerkers en genodigden
die vooraf ging aan, wat later bleek, een zeer druk bezochte af-
scheidsrecep tie.

De heer Deesker nam na zevenentwintig jaar afscheid als Chef
Bureau Interne Zaken, eem ambtsperiode waar hij heeft zich laten
kennen als een zeer bekwaam en behulpzaam ambtenaar. "Nimmer
deed men een tevergeefs een beroep op hem," waren de woorden die
terugkeerden in de diverse speeches die bij dit afschgeid werden
uitgesproken.

Voor de heer Deesker, die was vergezeld van vrouw, kinderen en
naaste familieleden, werd dit afscheid een onvergetelijke gebeurte-
nis, waaraan hij met veel genoegen en wat weemoed zal terugden-
ken.

Lage temperaturen vormen spelbreker

Laatste zomerfestival komt niet uit de verf

Spectaculiare capriolen met de dirtdiggers op het strand die zeker meer belangstelling hadden verdiend.
FOTO; DICK LOENEN

ZANDVOORT - Skelterachtige
voertuigjes, compleet met brede
profielbanden en kooiconstructie,
maakten afgelopen zaterdag de
meest vreemde capriolen op het
Zandvoortse strand. Een nieuw
evenement voor de badplaats, deze
wedstrijd voor 'dirtdiggers'. Van-
wege kou en regen genoten slechts
enkele tientallen toeschouwers
van het speelse maar spannende
gebeuren. Ook de feestelijkheden
van het laatste zomerfestival van
dit jaar, 's avonds in het dorp, had-
den duidelijk onder de weersom-
standigheden te leiden.

De inspanningen van de organisato-
ren hadden duidelijk een betere belo-
ning verdiend dan de toch wat teleur-
stellende belangstelling voor de dirt-
diggers-wedstrijd. Het weer had al eni-
ge dagen bepaald dat het zomerseizoen
en daarmee de drukte - misschien
voorlopig - voorbij zijn. Toch gaf de
aanblik van de springende wagentjes
met hun 250 cc en 350 cc motoren aan-
leiding genoeg tot groot enthousiasme
bij Alfred Abbenes en de strandpavil-
joenhouders van Filmer's, Ma'rcella en
Fred, Zeeparel en De Wurf, die zeker
van plan zijn dit evenement volgend
jaar te herhalen. Ook de aanwezige
burgemeester Machielsen, die de vlag
bij start en finish van de vierde en

laatste manche hanteerde, leek hier
wel voor te vinden.

De wedstrijd was eerder begonnen
dan aangekondigd, omdat enerzijds de
'mini-autoracers' het hadden laten af-
weten, uit angst voor een fatale wer-
king van het zand op de mini-motor-
tjes. Anderzijds wilde men verzekerd
zijn van een breed, hard strand voor de
dirtdiggers. Deze crossvoertuigen zijn
in Nederland een nog vrijwel onbe-
kend fenomeen. Volgens de enige Ne-
derlandse deelnemer, Mathieu Adams
uit Utrecht, is hij de enige beoefenaar
van deze sport in het land. Wedstrij-
den kan hij alleen maar rijden in Bel-
gië of Frankrijk. In vergelijking met
de deelnemers uit deze landen is daar-
door ook zijn uitrusting wat simpel.

Door het ontbreken van vering op de
achterwielen had zijn rug het zwaar te
verduren op de kunstmatige heuvel-
tjes op het strand. Met een bulldozer
had men in het traject, dat deels op het
harde zand lag, een waar crossveld bij-
eengeschoven.

Vooral de nummer 53, de Fransman
Gilles Martin, trok zich daar niets van
aan en 'nam' de oneffenheden met vol
gas, waardoor zijn voertuig spectacu-
laire sprongen maakte, tot groot ver-
maak van het publiek. Zijn vrouw Ja-
nine deed het wat rustiger aan, maar
zat haar man wel af en toe dwars bij

zijn inhaalpogingen pp het 'rechte'
stuk. De snelheden die hier werden
gehaald lagen vaak rond de honderd
kilometer per uur. 'Als het moet kun-
nen de dirtdiggers zo'n honderd zeven-
tig halen' volgens één van de coureurs.

Niet alle wagentjes waren berekend
op het ruwe terrein. Therry Gerome
uit België moest de strijd enkele keren
staken wegens motorpech en een ge-
broken vooras. Het leverde de gehan-
dicapte rijder, die het gebruik van
beide benen moet missen, de pechprijs
op. Chris Courteyn uit België, die
slechts één hand kan gebruiken, won
overtuigend. Hij werd driemaal eerste
en eenmaal tweede. De bekers voor de
tweede en derde plaats gingen respec-
tievelijk naar Gilles Martin en Mat-
hieu Adams.

Weer spelbreker
De weersomstandigheden waren er

tevens de oorzaak van dat de aange-
kondigde steelband, die op een vracht-
wagen langs het strand gereden zou
worden, nergens te bekennen was. Ook
het vuurwerk onderging een zelfde lot.
Het werd afgelast wegens te harde
wind. De muziek-optredens 's avonds
in het dorp gingen wel door, maar de
belangstelling hiervoor was in de ver-
ste verte niet te vergelijken met bij-
voorbeeld die voor het jazz-festival. De
goede bedoelingen van de organisato-

ren ten spijt. Hetzelfde gold voor de
bierpompen die toch nog op straat wa-
ren opgesteld maar bij lange na niet
leeg raakten. Het gerstenat vloeide
minder rijkelijk dan voorheen, niet
verwonderlijk, gezien de temperatuur
van de buitenlucht. Toch was rond de
podia in Haltestraat, Kerkstraat en op
het Kerkplein nog wel enige gezellig-
heid te bespeuren. De muzikanten
slaagden zeker m hun opzet de om-
standers te vermaken. Zelfs de terras-
jes in de directe nabijheid waren door
enkele winterharde bezoekers - zij het
gedeeltelijk - bezet.

De Rothmans' Show, bestaande uit
twee naast elkaar opgestelde motoren
waarop men via een monitor een 'race'
kon rijden, door gas te geven en over te
hellen tijdens de geprojecteerde boch-
ten, trok redelijk veel publiek. De
meerendeels stuntelige verrichtingen
van de 'coureurs', die op videoscher-
men te volgen waren, wekten bij de
toeschouwers veel hilariteit. Maar zo-
als zo vaak bleven ook hier de beste
stuurlieden aan de kant.

Al met al deed het geringe aantal
van de nog in Zandvoort aanwezige
toeristen zich duidelijk gelden. Bij de
inwoners van de badplaats heerst wei-
licht ondertussen een 'festival-moe-
heid', zodat de omstandigheden wel
ideaal moeten zijn, willen zij de straat
nog opgaan.

WEEKENDDENSTEN
ADVERTENTIE

Weekend: 6 en 7 september
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme

HUISARTSENPRAKTIJK G J J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor dienstdoende arts: tel
15600/15091.

Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
NIEUW 19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau

Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth, TAXI: tel. 12600.
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

F l LI P DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool**
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Onze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel: 13073

WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur Wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
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DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner vari Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

KERKDIENSTEN

bijbelgespreksgroepen

10.30 uur: Morgendienst, ds. J.Over-
duin H.A.

19.00 uur: Avonddienst, ds J.Over-
duin
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond/celgroepen.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

ten en Vrijzinnig Hervormden aan de
Wilhelminastraat 22 in Haarlem, be-
gint om 20.00 uur. De sluiting wordt
verwacht rond 22.15 uur

Als thema is gekozen 'Bewapening
ten koste van de armsten'. Dit naar
aanleiding van het rapport van Dr.
Eppler. Sprekers zijn de heer L. Hoge-
brink, deskundige voor vredesvraag-
stukken en de heer dr. J. Opschoor,
hoofd van het Instituut voor milieu-
vraagstukken bij de Vrije Universiteit.

Deze interkerkelijke avond is be-
doeld voor alle belangstellenden.

BURGERLIJKE STAND

Weekend: 6 en 7 september

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds J.A. van Leeu-
wen,
Collecte Medische zending
Creëche aanwezig
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: dr. M.E,.Brinkman,
bevestyiging ambtsdragers, H.A.
Kindernevendienst en crèche.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
7 september: Contactdag in Bentveld
(geen dienst in de Brugstraat)

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met 'zo-
maar een koor'
Celebrant: H.J.Kaandorp, thema:
'Leerling voor het leven'
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur Zondagsschool en

Periode 26 augustus - l september

Geboren:
Ronny Benjamin, zoon van Van den
Bergh Joseph W en Coster Arine M.
Pieter, zoon van: Spaans Robert en
Bulk Aaltje Gesina
Leonardo Alessandro zoon van Blaes
Lutz A. en Mastrogiacomo, Margheri-
ta

Ondertrouwd:
Brand Leendert en Becking Gisela

Gehuwd:
Foppen Arthur en Paap Marijke W.
Moll Gijsbert Jacob en Stokman Ma-
rieke Petronella Wilhelmina
De Bakker Hendrik en Ruige Monetta
Brouwer Ronald en Smit Anita
Bakkenhoven Freddy Jan en Van
Buuringen Marijke Apolonia Maria

Overleden:
Lammens Klazina Willemina oud 52
jaar
Bol geb. Draijer, Sijtje oud 89 jaar
Blankert geb. Möhlen, Margaretha
Emilie oud 86 jaar.

Interkerkelijke
discussie avond

ZANDVOORT - Op woensdag 24
september wordt er een interkerkelij-
ke discussie-avond georganiseerd door
de Lokale Raad van Kerken uit Heem-
stede, met medewerking van andere
Lokale Raden uit de Regio en Zand-
voort.

Deze avond, die wordt gehouden in
het Kerkgebouw van de Remonstran-

Garfield
naar Canada

De rode Perzische langhaar kater
genaamd Garfield van de familie Mo-
lenaar uit de Nieuwstraat, welke on-
langs in Saint Tropez (Zuid-Frank-
rijk), alles heeft gewonnen op een in-
ternationale kattenshow, is door de
Canadese „C.F.A." uitgenodigd voor
een 2-daagse internationale katten-
show in Montreal (d.d. 30 en 31 augus-
tus 1986).

Aan deze show doen plm. 1250 show-
katten mee voor de hoogste eer, name-
lijk „Best of Best". Garfield die nu 11
maanden oud is, zal het in deze show
op moeten nemen tegen concurrentie
uit Canada en Amerika, hetgeen niet
voor de poes is.

Feestelijke avond bij
plaatselijke brandweer

ZANDVOORT - Op vrijdag 29
augustus werden op de jaarlijkse
korpsavond van de Zandvoortse
brandweer verschillende medail-
les en diploma's uitgereikt. Dit ge-
schiedde door burgemeester Ma-
chielsen, die deze avond met zijn
vrouw bijwoonde.

In verband met het koperen jubile-
um werden de heren A.Bruynes, E.W.
Kleijn en C.W. van Limbeek in het
zonnetje gezet. Felicitaties waren er
ook voor Wendy Loos, en de heren J.A.
Berkhout, J.T.H. Groenendijk, R. van
Essen jr., H.M.L.A. Hoppenbrouwer
die het diploma 'brandwacht tweede
klasse' hebben behaald. Zij werden te-
vens in rang bevorderd.

Het diploma hoofdbrandwacht werd
dit jaar behaald door J.M.M.Castien,
J.F. van Limbeek, G.Scholten en
G.J.R. van de Wetering. Het diploma
technisch hulpverlener werd behaald
door J.C.Koper, A.Kraaijenoord,
R.Krippendorf en R.Loos.

Per l augustus 1986 hebben de heren
G.Scholten en P.H.F.J.Wezenbeek
hun vaste aanstelling bij het Zand-
voortse korps ontvangen, terwijl
G.J.R. van de Wetering bevorderd
werd tot 'brandwacht eerste klasse'.
Promotie ook voor J.F.van Limbeek
tot hoofdbrandwacht en de heren R.
van Essen sr. en R. Molenaar, tot
brandmeester.

Ondanks de vaste aanstelling van de
heren Wezenbeek en Scholten toch
vermindering van het aantal brand-
weerlieden omdat deze avond afscheid

werd genomen van R.Somai wegens
verhuizing naar Nieuw-Vennep. Het
Zandvoortse brandweerkorps telt nu
zo'n kleine veertig man/vrouw.

Creatief centrum
BLOEMENDAAL - Bij het Bloe-

mendaalse Creatief Centrum wordt op
22 september het seizoen geopend. Er
zijn nog een beperkt aantal plaatsen
vrij voor de volgende cursussen: aqua-
relleren, schilderen, tekenen voor be-
ginners, boetseren, Chinees tekenen,
kinderclubs tekenen en schilderen. In-
lichtingen en aanmeldingen bij stich-
ting BKC, Kleverlaan 19, Bloemen-
daal. Tel. 254260.

Rijverbod voor
automobilisten

ZANDVOORT - De Zandvoortse po-
litie blijft letten op het alcoholgebruik
in het verkeer. Zo werden eind vorige
week twee automobilisten aangehou-
den, die duidelijk te diep in het glaasje
hadden gekeken. Ze kregen een rijver-
bod opgelegd, zodat ze een andere ma-
nier moesten zien te vinden om naar
huis te komen. Hun auto's bleven aan
de kant. Hetzelfde lot onderging een
vierentwintig-jarige vrouw, die zon-
dagnacht onder invloed achter het
stuur van haar auto werd aangetrof-
fen.

Het rijverbod kwam te laat voor een -
bestuurder die zaterdagnacht met zijn
voertuig in de Haltestraat, ter hoogte
van de Diaconiehuisstraat, een perso-
nenauto aanreed. De man ging er als
een haas vandoor en is tot nu toe niet
achterhaald.

ADVERTENTIE

-f Onder auspiciën van
- f,i t N'-üerlcinds Antiquairs Gilde

HAARLEM

CONCERTGEBOUW;/.. m6i;i-;wj(>

vrijdag ƒ zaterdag / zondag
5 sept. ƒ 6 sept. / 7 sept.

19.00 - 22.00/11.00 - 18.00/11.00 - IS.OO
uur

ZAKELIJK BEKEKEN

Lida Bromet viert feest
ZANDVOORT - De komende

veertien dagen wordt bij Lida Bro-
met Mode in de Haltestraat met
een speciale actie het tienjarig be-
staan gevierd. Niet alleen ontvan-
gen de klanten bij een bezoek een
kopje koffie met 'wat lekkers' er-
bij, maar worden ook fantastische
prijzen beschikbaar gesteld bij de
aankopen.

Lida en Fred Bromet zijn in deze
tien jaar een begrip geworden in Zand-
voort, want naast het werk in hun
modezaak vervullen beiden verschil-
lende functies in het maatschappe-
lijk/culturele leven. Fred Is nu alweer
enkele jaren als bestuurslid van de
Ondernemers Vereniging Zandvoort

(v/h Hanze) nauw betrokken bij het
beleid van de Zandvoortse onderne-
mers, terwijl Lida alleen al door het
ieder jaar mede-organiseren van de
Horecawedloop (waar de Lida Bromet

.wisselbeker verdiend kan worden)
geen onbekende is.

Enthousiast vertelt Lida dat door de
klanten een geheel verzorgd 'beauty-
weekend' verdiend kan worden. "Dat
is in de 'De bovenste Molen' in Venlo.

Wanneer de prijswinnaressen bekend
zijn wordt in onderling overleg een da-
itum vastgesteld. Op die dag moeten
wij 's morgens wel heel vroeg op om op
tijd in Venlo te zijn. Ik ga zelf met de
dames mee. Zij ontvangen die dag een
speciale schoonheidsbehandeling met

alles er op en er aan. Dan 's avonds een
lekker diner, nachtje slapen en dan na
een ontbijt vertrekken wij weer naar
huis. Veel vrouwen hebben voor zo'n
weekend ten eerste geen geld en ten
tweede geen tijd, maar win je een prijs,
dan ga je er natuurlijk wel naar toe. Ik
moet zeggen dat ik reuze benieuwd'
ben wie deze prijzen gaan winnen en
met wie ik dus op stap zal gaan".

Er wordt tweemaal een dergelijk
weekeind verloot. Bij elke aankoop in
de periode l t/m 13 september ontvan-
gen de klanten een kassaboii. Die
kassabon wordt automatisch genum-
merd. Door notaris Weve wordt aan
het einde van de week het winnende
lot, dat door hem is getrokken, bekend-
gemaakt. De prijs kan niet in geld wor-
den uitgekeerd. De prijswinnares van
de eerste week wordt via een aanplak-
biljet in de etalage bekend gemaakt, zo
ook die van de tweede week.

Er heerst een feestelijke stemming
,bij Lida Bromet Mo'lo, WIMIT ook ''o
nieuwe wintercollectie lijk' cl-1 ID:\-
leen extra feestelijk accent te hebben.

Wie de collectie wil zien en het tienja- >
r;<l bestaan wil meevieren is van harte ' "
.. -IK'w ;n de Haltestraat 18 in Zand-

> ^ ';r' ' • T ida Bromet Mode.
* V
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DOOR NIEUWE MOTOREN EN BAKKEN ZUINIGER

Mitsubishi presenteert
programma voor 1986
IN een landelijke omgeving aan de Vliet bij Voorschoten pre-

senteerde Mitsubishi-importeur Hart Nibbrig & Greeve de-
zer dagen de modellenreeks voor 1987 en was er voor de autopers
gelegenheid om in korte ritten wat rij-impressies op te doen.

De grootste vernieuwingen bij
Colt en Lancer liggen in het tech-
nische vlak: er is sprake van volle-
dig vernieuwing van motoren,
versnellingsbak en uitlaatspruit-
stuk. Die wijzigingen hebben ge-
leid tot brandstofbesparing bij
alle types, bovendien steeg het
vermogen van de 1,2 liter benzine-
motor van 40 naar 44 kW en van
de 1,8 l diesel van 43 naar 44 kW.
Van de Colt is er nu ook een GL-
uitvoering met 1,5 liter motor be-
schikbaar gekomen.

Verder valt te melden dat ze
zwaardere voor- en achterbum-
pers hebben gekregen, een andere
grill en motorkap en bredere wiel-
kasten. De Colt is 10 cm langer
geworden, de Lancer 9 cm en de
vijfdeurs Lancer Wagon 5 cm.

De vijfversnellingsbak is onder-
handen genomen en o.a. werden
de overbrengingsverhoudingen
gewijzigd. Hij is nu stiller en soe-
peler dan zijn voorganger en ook
werd de produktie van schadelijke

Uno Silver is de naam, die Fiat gaf aan deze geheel in zilverkleur (ook bumpers
en gril) gespoten Uno 608.

Fiat Uno nu ook als Silver
Fiat heeft een nieuwe versie van de

Uno op de markt gebracht, de Uno
Silver. De auto is geheel in metallic
zilver gespoten inclusief de bumpers
en de grille. Andere kenmerken zijn de
vlakke wieldoppen, de rode strepen op-
zij en het typeplaatje Uno Silver op de
achterzijde.

De jongste telg van de Uno-familie is
gelijk aan de Uno 60S driedeurs en
maakt dus ook gebruik van de 1100 cc
motor met vijfversnellingsbak. De
prijs van de Uno Silver is vastgesteld
op ƒ 18.390,-, dat is / 160,- meer dan de
normale Uno 60S.

uitlaatgassen gereduceerd. De
wijzigingen in de interieurs be-
treffen de bekleding van stoelen
en portieren, een andere midden-
console, nieuwe kleurencombina-
ties, enz.

Galant
De Galant is vrijwel ongewijzigd
gebleven met een bescheiden res-
tyling (nieuwe achterlichten en
achterbumper), wat technische
vernieuwingen en uitbreiding
van het programma. De 1,6 en 2
liter benzinemotoren kregen ge-
wijzigde verbrandingskamers,
carburateur en brandstof injectie-
systeem, waardoor grotere effi-
ciency en verdere vermindering
van schadelijke uitlaatgassen
werd bereikt. Van de Galant zijn
nu in totaal negentien verschil-
lende uitvoeringen beschikbaar,
waaronder een nieuwe 2 liter GL.

Space-wagon
De belangstelling voor de ruime
en veel mogelijkheden biedende
Space Wagon is duidelijk aan het
toenemen en bij de 87-modellen
zijn een aantal wensen van de ge-
bruikers gerealiseerd. Zo is de der-
de bank nu volledig wegklapbaar
opgesteld, waardoor de laadruim-
te bij vervoer van vier personen is
vergroot (85 cm lengte). Bij neer-
klappen van de beide achterban-
ken ontstaat een vlakke laadvloer
van 1,35 m.

Het programma omvat nu ook
een 2 liter versie (benzinemotor)
met hetzij een katalysator, hetzij
vierwielaandrijving, die komt in
oktober of november beschikbaar.

Pajero
Tot slot nog iets over de Pajero.
Voor alle versies geldt dat de mo-
torinhoud van de turbodiesel
werd vergroot van 2,3 l naar 2,5 1.
Dat levert een beter vermogen (62
kW) onderin bij gelijkblijvend
brandstofverbruik. Het maxi-
mum koppel ligt op 201 Nm in
plaats van 181 Nm bij 2000 t.p.m.

Naast de verlengde én verhoogde
versie (Wagon) wordt de Pajero nu
ook geleverd als simpele verlengde
versie (Long Body). Beide wagens
bieden plaats aan zeven personen
en zijn 4,60 m lang. „

Het "M Technic Pakket" voor BMW-modellen omvat onder meer voor- en achterspoiler, zijskirts, achterskirts en .
spatschermverbreders.

Carosserie wordt ook verlaagd

BMW biedt speciaal
pakket voor stroomlijn
SINDS kort zijn er voor

BMW-rijders uit de 3-, 5- of
6-serie (coupé) onder de naam
"M Technic Pakket" speciale
onderdelen verkrijgbaar,
waarmee de aërodynamica
kan worden verbeterd, het on-

derstel kan worden verlaagd
en het interieur kan worden
aangepast met een speciaal
stuurwiel, schakelknop en
voetsteun.
Het aerodynamische pakket omvat
een voor- en achterspoiler, zijskirts,

achterskirts en spatschermverbre-
ders, die een hogere topsnelheid moge-
lijk maken en tevens het brandstof- •
verbruik verlagen. Voorde verbeterin-
gen aan het onderstel wordt gebruik •
gemaakt van gasdrukdempers, pro-. .••
gressieve veerkarakteristiek en ver- •
sterkte stabilisatorstangen. Bij de • •
Coupe-modellen komt de voorzijde 25
mm en de achterzijde 15 mm lager te -
staan. , '•

Zoals van BMW mag worden ver- .T
wacht zijn de componenten met de •,
grootste precisie en van hoogwaardige i->..
materialen vervaardigd. De prijzen • s
van de pakketten varieren van maxi- - -
maal ƒ 4.065,- voor de Coupé en -,. -
ƒ4.511,- voor de 3-serie tot / 6.591,-
excl. BTW voor de 5-sene.

V & D Amstelveen en 100 jaar auto
IN DE periode van zaterdag 6 tot en

met zaterdag 27 september wordt in
de Amstelveense vestiging van Vroom
en Dreesmann uitgebreid aandacht
besteed aan het honderdjarig bestaan
van de automobiel.

Op de vierde verdieping is zo'n drie-
honderd vierkante meter ingericht

met onder meer wandpanelen, minia-
tuurauto's en -bouwdozen, bijzondere
schaalmodellen en echte historische
trapauto's, terwijl er voorts video-pre-
sentaties zijn.

Op het plein vóór V & D worden
iedere zaterdag tussen 11 en 15 uur
races gehouden met radiografisch be-

stuurde auto's, waaraan het publiek' \
kan deelnemen.

Speciaal voor de kinderen is er een' '
tekenwedstrijd, mede georganiseerd'
door de Weekmedia-uitgave het Am-
stelveens Weekblad. Daarbij moeten :

de kinderen hun visie geven op de auto
in het jaar 2036. De winnaar mag met
zijn klasgenoten naar het Autodron.'"

Opel Kadett
Limited
Er zijn binnen twee jaar tijd 100.000,

Opel Kadetts verkocht, en om dat
aantal nog te vergroten biedt General
Motors Nederland een jubileumauto
aan, de Kadett Limited.

De Limited is eigenlijk het driedeurs
LS model. De standaarduitrusting
omvat onder meer een waarschu-
wingszoemer voor brandende koplam-
pen, klokje, aansteker, dagteller, ge-
tint glas en een mistachterlicht. Zij-
strips, GL wieldoppen en een speciale
„Limited" striping kenmerken het ui-
terlijk. De prijs is vastgesteld op
ƒ 22.496,-

OPEL KADETT „LIMITED" N u in de showroom
Van Lent Opel Zandvoort
Kam. Onnesstraat 15. Tel. 02507-15346

•«
Rt

goed besloten
in plaats van
"goed bestolen
Weru kunststof ramen en deuren vormen een betrouwbare bescherming tegen
inbraak.
Met de aanschaf van Weru kunststof ramen en deuren besluit u tevens voor een
kwalitatief hoogstaand produkt, waarmee u tientallen jaren lang verzekerd bent van
een fraai, stijlvol aanzicht, géén onderhoud, perfekt bedieningskomfort en een hoge
geluids- en warmteisolatie.

Weru levert (alleen via erkende vakbednjven) een kompleet
._ en veelzijdig programma met veel mogelijkheden

wat betreft uitvoeringen, maten en kleuren.
Weru systemen worden veelvuldig
toegepastin zowel bestaande-als

nieuwbouw. Binnenkort ook bij u?

Vraag vrijblijvend informatie via de
antwoordcoupon of kom eens naar de

showroom.
U weet niet wat u zult zien...

fr-

/l

Ramen+Deuren
BON Stuur mij geheel vrijblijvend uitgebreide dokumentatie over het Weru systeem
Naam:
Adres
Postkode +plaats:.
Telefoon:
Deze bon opsturen m een ongefrankeerde envelop naar het Weru vakbednjf.

.. wwt'óófth*kunststof

JANV.D.VLUGT
GLAS & ISOLATIE
SHOWROOM: KALVERSTRAAT5-7
IJM UIDEN- TEL: 02550-30624
POSTBUS67-l970AB IJMUIDEN

Fijnwosserij
'T KREUKELTJE
Voor al uw fijne was,
overhemden, kanten
kleding, enz.

M.i.v. 8 sept: maandag - dinsdag - vrijdag
10.00-18.00 uur.

Hogeweg 55 zwart.
Tel. 16262.

BEZORGER gevraagd
voor ochtendbladen
Trouw, Volkskrant

en A.D.
Vragen naar Hr. Steen

Tel. 18531

Voor langere perio-
de te huur gezocht

3/4-KAM. WON.
Vrije sector, onge-
meub. (event. wo-
ningruil mogelijk) m.
2-kam.flat zeezicht.

Tel. 02507-17042
of 14686.

Nieuwe- en Inruil FORD's?
Autobedrijf J. JONGSMA!
Curiestraat 8.
Telefoon: werkpl.-mag.: 12323

showr. 13360

lf

-f!

r-s
3

OFF. FORD Service en Verkoop

Gevraagd

NET MEISJE
voor hulp in wagen
voor verkoop van vis

(vaste standplaats)
Alleen voor de

zaterdag
Inl. tel. 13855

Dansschool
Albert van

Studio: Oranjestraat 12
(gebouw naast Dagmarkt) in Zandvoort-C.

Nieuwe clubs voor Ballroom en
Latin- American.

Speciale clubs voor paren
(elke leeftijd)

Inschrijving
Vrijdagsavonds van 19.00-21.00 uur

en zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur
Inlichtingen telefoon 02507-16623 of 17082

Gevr.

hulp
in de

huishouding.
Tijden n.o.t.k.

Tel. na 17.00 uur

18533.

word ook
bloeddonor

020-123456

Amsterdam
en omstreken. '•-'

é
HEMA

ZANDVOORT
heeft plaats voor enkele enthousiaste

medewerksters
op o.a. vrijdagavonden, zaterdagen en tij-
dens vakanties.

Leeftijd v.a. 15 jaar en voor de avonduren
min. 18 jaar.

Ook hebben wij plaats voor enkele vlotte
jongens, die bijv. door de week en voor de
zaterdagen 'n aantal uurtjes over hebben.

Interesse,

bel snel 02507-12820
voor 'n afspraak, vragen naar de heer v. 't
Hof.
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;SPORT KORT

Zaterdagteams
dreef

ZANDVOORT - In tegenstel-
ing tot hun collega's van de zon-
dag afdeling behaalden de zater-
iagteams van Zandvoortmeeu-
wen en TZB goede resultaten. De
Meeuwen versloegen NAS met 6-3
n TZB kwam tot een verdienste-
ijk gelijkspel tegen Ripperda, 2-2.

Zandvoortmeeuwen debuteerde in
e eerste klasse HVB en pakte de za-
en energiek aan. Voor de rust was de
lartij reeds beslist daar de Zandvoor-
ers een 5-2 voorsprong namen. In de
weede helft heeft NAS het wel gepro-
beerd, maar kon tegen het sterke
Zandvoortmeeuwen niets uitrichten.
De van de zondagafdeling overgeko-
nien Wim Buchel was zeer op dreef
wet drie doelpunten. Ruud Uittenbo-
aart scoorde tweemaal en Martin
fisser maakte het halve dozijn vol.

TZB speelt voor het eerste jaar met
een zaterdag team en moest aantreden
egen nieuwkomer Ripperda. De eer-
te helft verliep met wisselende kan-

sen voor beide teams. Allengs nam
Upperda het initiatief en scoorde 1-0.
Vóór rust werd de zaak rechtgetrok-
;en toen Marcel Cabri scoorde uit een
nel genomen vrije trap van Robert
Koning.

t
In de tweede helft was het spelpeil

minder maar TZB kon toch een voor-
sprong nemen toen Roy Prins doel-
reffend uithaalde, 2-1. Een misver-
tand in de Zandvoortse defensie bood
Ripperda de kans om 2-2 te scoren.
Met kunst- en vliegwerk kon TZB de
gelijke stand vasthouden.

Vlotte opening van
Cecils
ZANDVOORT - In de interregiona-

e zaal voetbalcompetitie speelde Cecils
iror de eerste keer en zorgde direct
V>OT een ruime 7-1 overwinning op
Diemen. De kwaliteit van het zaal-
\oetbal was niet hoogstaand doch na
enkele weken zal dat zeker beter gaan.
De punten waren echter binnen. In
het eerste gedeelte kon Diemen aardig
partij geven (2-1) doch in de tweede
lelft was het overwicht van Cecils te
groot. De scheidsrechter had veel in-
'loed op de score door veel strafminu-
en uit te delen, meestal voor de gasten
uit Diemen. Daarvan profiteerde Ce-
als bekwaam en voerde de stand op
naar 7-1. In deze rommelige partij
aalvoetbal zorgden Marcel Looijer
ôx) en Rob van der Berg (2x) voor de
ïandvoortse produktie.

Autopuzzelrit
Sandevoerde
.ZANDVOORT - Op zaterdag 6 sep-

tember wordt door de Autosportver-
eniging 'Sandevoerde' de eerste auto-
puzzelrit van het nieuwe seizoen geor-
ganiseerd. Deelname staat open voor
édere sportieve automobilist; de leng-
e van de rit bedraagt 25 kM, te rijden
met een snelheid van 13 kM/uur in de'
gemeente Zandvoort. Gelegenheid tot
inschrijven voor deze rit die meetelt
voor het clubkampioenschap vanaf
9.30 uur in Restaurant Delicia in de
Kerkstraat. De start is vanaf dit in-
chrijfadres om 20.01 uur. De rit is

uitgezet door de heer N.Paap, en wordt
door de sportcommissie van Sande-
-perde gecontroleerd.

Inschrijfgeld bedraagt f. 12,- per
quipe, leden van Sandevoerde ont-
vangen f. 2,- korting.

.Inlichtingen
8507-13180.

bij de secretaris: tel:

ZANDVOORT - „Volgend
jaar graag een echte Grand
Prix". Het spandoek op de ma-
ger bezette tribune loog er niet
om. Een ongewoon beeld voor
de Zandvoortse racepiste tij-
dens dat laatste weekend van
augustus. Dan moeten er Fer-
rari-vlaggen tussen de men-
senmenigte wapperen en moe-
ten lakens waarop formule 1-
fans hun leuzen hebben ge-
schilderd aan de afrastering
geknoopt zijn. Het mocht ech-
ter niet zo zijn. Bernie Eccles-
tone heeft de traditie verbro-
ken. Zandvoort heeft de facili-
teiten niet meer voor zijn
Grand Prix. De badplaats
moet eerst maar eens vele mil-,
joenen investeren. En als dat
snel gebeurt kan het mis-
schien volgend jaar alweer dat
laatste weekend van augustus
claimen voor de Grand Prix
van Nederland.

In een poging dat typische Grand
Prix-sfeertje voor de badplaats te be-
houden werd voor een alternatief ge-
zorgd. De Historische Grand Prix For-
mule l trok echter niet het aantal toe-
schouwers waarop men had gehoopt.

Historisch racefestijn geslaagd maar

Grand Prix is onvervangbaar
Nog geen vijfduizend mensen kwamen
erop af. De aan de vooravond georga-
niseerde gebruikelijke festiviteiten in
het dorp trokken evenmin veel men-
sen de straat op. Van de zes podia met
livemuziek werden er maar drie ge-
bruikt.

Daarbij kwam ook nog dat het vuur-
werk geen doorgang kon vinden van-
wege de harde wind. Maar wat je zo
laat in het seizoen ook organiseert, het
heeft weinig zin als je geen tienduizen-
den gasten in huis hebt. En die waren
er altijd wel. De plaatselijke onderne-
mers zullen met weemoed terugden-
ken aan die „gouden weekenden".
Duidelijk werd aangetoond wat een
Grand Prix voor Zandvoort en uiter-
aard de autosport in Nederland bete-
kent. Achter de schermen wordt dan
ook hard gewerkt om het evenement
volgend jaar weer binnen de gemeen-
tegrenzen te halen. Want één keer
missen is wel genoeg.

Overigens betekent bovenstaande
niet dat het circuit Zandvoort in sa-
menwerking met de Historische Auto
Ren Club en de stichting Eenhoorn
Federatie het met de organisatie

slecht heeft gedaan. Er is maar één
Grand Prix en een alternatief is er
gewoon niet. Het festijn was geslaagd
en de liefhebbers hebben genoten. Het
publiek kreeg een aantrekkelijk pro-
gramma voorgeschoteld. De in twee
heats verreden Grand Prix van histo-
rische formule 1-auto's was gelardeerd
met races met verouderd fraai race-
materiaal en demonstratie-races van
antieke motorfietsen.

Maar het ging natuurlijk om de
Grand Prix-wagens van voor 1960. Lo-
tus, Maserati, BRM, Connaught, Era
en Ferrari om maar enkele bekende
merken op te noemen, ze waren er
weer. In 1959 werd Joakim Bonnier
winnaar van de Grand Prix op Zand-
voort. Het was de enige Grand Prix-
overwinning van de in de vierentwin-
tig uurs-race van Le Mans veronge-
lukte Zweed. Op Zandvoort zat hij toen
aan het stuur van een BRM P25. Met
dezelfde wagen probeerde oud formule
3-coureur Rob Lamplough nu zeven-
entwintig jaar later opnieuw op Zand-
voort te zegevieren. Het werd echter
een tweede plaats achter de in 1958
weinig succesvolle Lotus 16. Met Tony
Mayman achter het stuur haalde de

opvolger van de Lotus 12 als eerste
model een gemiddelde snelheid van
142 kilometer per uur. John Harper
met Connaught was de derde Brit op
het erepodium.

Jammer was het dat Dries van der
Lof als enige echte oud formule 1-cou-
reur in het voornamelijk Engelse ge-
zelschap niet aan de tweede heat toe-
kwam. Zijn fraaie Maserati 250 F werd
in 1957 bestuurd door Jean Manuel
Fangio. De Argentijn werd in dat jaar
wereldkampioen en behaalde er vier
overwinningen mee. Dries van der Lof
was nu minder succesvol. Een com-
pleet in de soep gedraaide versnel-
lingsbak haalde de zesenzestig jarige
Twentenaar uit de strijd. Het bete-
kend een winter lang aan de draai-
bank staan in de hoop dat het weer
goed komt.

Even een nieuwe versnel-
lingsbak ophalen is er voor dit oude
materiaal namelijk niet meer bij. Het
wordt druk in de werkplaats van de
Van der Lofs. Zoon Alexanders uit
1951 stammende Ferrari kreeg even-
eens in de eerste heat met dezelfde
mankementen te kampen. Een duur
weekendje racen dus.

De fraaie BRM (07) die voor het laatst op Zandvoort reed in 1959. Bonnier won
toen de GP van Nederland.

Valse start van Zandvoort 75
ZANDVOORT - Zandvoort '75

had goede hoop op een flitsende
competitiestart. Het was echter
DSC'74 die daar een stokje voor
stak en de Zandvoorters op een 1-3
nederlaag trakteerde. rje wed-
strijd, die niet op een hoog peil
stond, werd in de tweede helft
ruim twintig minuten onderbro-
ken toen Rob Gansner en Hand-
graaf van DSC in een kopduel el-
kaar raakten. Handgraaf moest

een hoofdwond laten- hechten en
Gansner was even bewusteloos en
moest per brancard het veld verla-
ten.

In de eerste helft vertoefde DSC '74
mede door de straffe wind mee, meer
op de helft van Zandvoort '75. De
Haarlemmers konden echter niet al te
gevaarlijk worden en hadden de mede-
werking nodig van de Zandvoortse de-
fensie om te scoren. Na een kwartier
was het raak toen Zandvoort '75 de bal

niet goed wegwerkte en er een af-
standsschot volgde, dat laag en hard
in het doel verdween, 0-1. De gasthe-
ren hadden even nodig deze tegenslag
te verwerken en forceerden een twee-
tal hoekschoppen, zonder resultaat.
Zandvoort '75 speelde te kort om het de
DSC'74 defensie moeilijk te maken.
Een korte combinatie op het midden-
veld werd onderschept en er volgde een
snelle uitval. Doelman Ronald de Jong
werd omspeeld maar de bal werd van
de doellijn tot hoekschop verwerkt.
Het was echter uitstel van executie,

daar de hoekschop doeltreffend door
DSC werd afgerond, 0-2.

Een donderspeech van trainer Ge-
rard Nijkamp in de rust leek te helpen
en vanaf de aftrap werd de achter-
stand door Philip van de Heuvel te-
ruggebracht tot 1-2. Zandvoort '75
drong sterk aan maar deed dat te cha-
otisch. Nu werd voor de lange trap
gekozen en daaruit ontstonden weinig
of geen mogelijkheden. DSC'74 speelde
technisch beter en kwam niet in moei-
lij kneden. Ook de inbreng van Johan
van Marie kon het spelbeeld niet ten
goede wijzigen. Het aanvalsspel was te
doorzichtig om uitgespeelde kansen te
creëren.

Na het reeds vermelde oponthoud
had Zandvoort '75 nog een kwartier
om iets aan de achterstand te doen. De
Zandvoorters bleven volharden met
lange trappen naar voren en dat bleek
niet het juiste speltype te zijn. DSC
speelde rustig de bal rond en kreeg
goede kansen. Eerst werd in het zijnet
geknald maar vijf minuten voor het
einde werd de Zandvoort '75 defensie
uitgespeeld en dat betekende 1-3.

Trainer Gerard Nijkamp had niet
verwacht dat het zo zou verlopen. „We
hebben verdiend verloren. Er was tc-
taal geen overleg in ons spel. Tegen
mijn principes, ben ik te keer gegaan
in de rust en als er dan direkt na rust
gescoord wordt geloof je er nog in.
Maar het zat er niet in vandaag. Het
was kick en rush voetbal en dat loopt
niet. DSC'74 had zelfs meer kunnen
scoren. Nee, het draaide totaal niet,"
liet de Zandvoortse trainer weten. „Ik
had niet verwacht dat we vandaag
zouden verliezen."

Doelman Ronald de Jong werpt zich op de bal Foto DickLoenen

ADVERTENTIE

KWART-
TRIATHLON

Op 27 september a.s. zal voor de eerste keer
in het recreatieoord HET TWISKE een

kwart-triathlon
van start gaan, met medewerking van Week-
media, welke bestaat uit:

1 km zwemmen -
43 km fietsen en
10 km hardlopen

Deze mini-uitgave van de triathlon speelt zich af in het schitterende
recreatiegebied HET TWISKE.

Kosten per persoon ƒ 20,-, echter met inlevering van deze bon
ƒ15,-, welk bedrag uiterlijk 15 september a.s. ONTVANGEN
moet zijn.

Inschrijven is UITSLUITEND mogelijk door voorinschrijving, door on-
derstaande bon in te sturen naar:
A. Spils, Mauvestraat 21, 1506 JE Zaandam.

Deelnemers dienen 14 jaar en ouder te zijn en worden geadviseerd
NIET ONGETRAIND deel te nemen.

Maximaal aantal deelnemers 500.

Voor nadere inlichtingen: A. Spils, telefoon 075-159252, na 18.00 uur.

Inschrijfformulier kwart-triathlon HET TWISKE
Naam: M/V

Adres:

Postcode: Plaats:

Leeftijd: Telefoon:

Het inschrijfgeld ƒ 15,- heb ik overgemaakt op
Rabobank-rekeningnummer 350513775 t.n.v. J.
de Boer, onder vermelding van kwart-triathlon
HET TWISKE.

Ik doe mee op eigen risico.

"Handtekening:

Deze bon ingevuld opsturen.

Z'meeuwen stelt teleur
BEVERWIJK - Na een uitste-

kende oefencampagne waren de
verwachtingen bij Zandvoort-
meeuwen hooggespannen. In de
eerste competitiewedstrijd is het
er echter niet van gekomen en
kregen de Zandvoorters een flinke
nederlaag te slikken. DEM speelde
agressiever en behaalde een ver-
diende maar geflatteerde 4-0 over-
winning.

In de beginfase waren beide teams
aan elkaar gewaagd en was het wel
duidelijk dat DEM over een meer inge-
speeld team beschikbaar dan De
Meeuwen. De Meeuwen-defensie had
toen goede greep op de DEM-aanval-
lers en met uitvallen waren de badgas-
ten niet ongevaarlijk, Jan Hein Carree
en Jos van der Meij losten schoten die
net naast gingen. Steeds meer kregen
de Beverwijkers grip op het spel. In de
35e minuut forceerde DEM drie hoek-
schoppen achtereen en de laatste werd
koppend afgerond, 1-0.

Start badminton
Sporting Club

ZANDVOORT - September staat
elk jaar in het teken van de competi-
tiestarts en velen trekken dan weer
ten strijde om hun favoriete sport te
gaan beoefenen. Zo ook de 128 badmin-
tonners/sters van de Spprting Club
Zandvoort. Voor het 21e jaar organi-
seert Dirk van der Nulf t een onderlin-
ge recreatieve competitie in de spel-
soorten dames, heren en gemengd
dubbel. Vanavond wordt voor de eer-
ste maal dit seizoen de shuttle beroerd
en de eerste groep treedt aan om 20.00
uur, gevolgd door de tweede groep om
21.30 uur. Het domein van de badmin-
tonvereniging Sporting Club Zand-
voort is de vertrouwde Pellikaan
sporthal. Nadat vorig jaar een kleine
terugval in het ledental te noteren
viel, heeft het recreatieve badminton
dit seizoen toch weer aangesproken en
dat leverde een enorme wachtlijst op.

In de tweede helft kwam John van
der Zeijs in het veld voor Jan Willem
Keesman en even later werd de gebles-
seerde Mario van Meelen vervangen
door Remco van Lent. Zandvoort-
meeuwen zocht toen de aanval en
laatste man Alwin Leijsner verscheen
in de voorste linie. Een uitval van
DEM werd door de Zandvoortse defen-
sie onvoldoende weggewerkt en dat be-
tekende 2-0. Zandvoortmeeuwen
speelde zeker niet slecht en drong nog
sterker aan met alle risico's vandien.
Sander Schuurman knalde net naast
en Henri Marcelle had pech met een
inzet op de paal. Alwin Leysner ver-
scheen alleen voor de doelman maar
werd op de rand van het strafschopge-
bied gevloerd. De vrije trap leverde
niets op.

De Meeuwen bleven drukken en
verwaarloosden de defensie en in de
43e en 45e minuut schroefde een doel-
treffend spelend DEM de stand op
naar 4-0. Voor debutant DEM was dit
een geweldige opsteker en Zandvoort-
meeuwen heeft een week de tijd om de
nederlaag te verwerken. Zondag kan
dan revanche genomen worden Is
Zaandijk op bezoek komt.

ADVERTENTIE

Zandvoorts
Nieuwsblad

zoekt met spoed

reserve
bezorgers/sters

om in te vallen bij ziekte
en/of vakanties

Tel. 17166

ADVERTENTIE

SKIËN OP
DE MEERBERG

Voor onze krant begint het skiseizoen in het
weekend van 13 op 14 september 1986.

Op zaterdag en zondag 13 en 14 september a.s.
verzorgt skipiste DE MEERBERG in Hoofddorp

speciaal voor de lezers van onze krant een aantal
spectaculaire demonstraties.

U kunt kijken naar:
Skispringen, slalomskien en balletskien en op zondag 14 septem-
ber a.s. aanvang 14.00 uur ook nog

PARACHUTESPRINGEN

ƒ5,-Wilt u in dit weekend zelf ook skiën? Dat kan!

Vooreen proefles betaalt u-tegen inlevering van
onderstaande bon - in dit weekend de prijs van
Wel even bellen ... want vol is vol!
Tel. 02503-34746 (ma. t/m vr. 12.00-20.00 u., za. en zo. 10.00-
17.00 u.)

WEEKMEDIA VOORDEELBON
Tegen inlevering van deze voordeelbon heb ik:

Naam Adres

Plaats Tel.nr.

(zolang niet volgeboekt) recht op een proefskiles in
het weekend, van 13 en 14 september 1986.
Ik betaal slechts ƒ 5,-.
(Meerdere opgaven per voordeelbon is
mogelijk.)

Twee minuten fataal voor TZB
ZANDVOORT - In twee mi-

nuten heeft TZB de overwinning
verspeeld. Nadat de eerste helft
met een 2-1 voorsprong was inge-
gaan stond het binnen twee mi-
nuten na de rust al 3-2 voor
Schalkwijk en ondanks moedige
pogingen kon die achterstand niet
meer worden goedgemaakt.

TZB, met een aantal nieuwe spelers
in het team, was nog niet op elkaar
ingespeeld. Toch was het geen onver-
dienstelijke partij voetbal van TZB.
Schalkwijk, een van de betere ploegen
in de tweede klasse HVB, nam na een
kwartier spelen een 0-1 voorsprong. De
Zandvoorters waren geenszins aange-
slagen en trokken het initiatief naar
zich toe. In de twintigste minuut was
het al gelijk toen Ab Bol een prachtige
solo rustig afrondde, 1-1. TZB bleef het
samenspel goed verzorgen en kwam
dan ook op een verdiende voorsprong.
Hans Deelstra sprintte in de ruimte
en kreeg de bal op maat. Deelstra had

toen geen moeite meer om de Haar-
lemse doelman het nakijken te geven,
2-1.

In de tweede helft bleek al snel dat in
het jeugdige TZB de nodige routine
ontbreekt. TZB trapte af, leed balver-
lies en de gelijkmaker lag in het net.
Opnieuw mocht TZB aftrappen en
wederom balverlies en Schalkwijk kon
zomaar een 3-2 voorsprong nemen.
Dat vonden de Zandvoorters dan wel
genoeg en probeerden van alles om
deze tegenvallers te verwerken.
Schalkwijk moest in de verdediging
terug en kwam onder druk te staan.
Met counters probeerden de Haarlem-
mers de zege veilig te stellen, maar de
TZB defensie greep tijdig in. Kansen
had TZB genoeg om gelijk te maken.
Hans Deelstra zat het niet mee, daar
een goede mogelijkheid net gemist
werd.

TZB bleef aandringen en een gelijk-
spel was zeker niet onverdiend ge-
weest.

Volleybal Oss van start
ZANDVOORT - Het is weer zo
ver, het nieuwe volleybalseizoen
staat vlak voor de deur en de leden
van de volleybalvereniging Spor-
ting OSS gaan vol goede moed aan
de competitie beginnen. De senio-
ren gaan met één team meer dan
vorig jaar van start. Er zijn nog
altijd drie herenteams in competi-
tie doch het aantal damesteams
steeg van vier naar vijf. De heren
teams komen uit in de eerste,
tweede en vierde klasse en de da-
mes spelen met één team in de
promotieklasse, één team in de
eerste klasse één in de derde en
twee in de vierde klasse.

Ook beschikt de Sporting OSS over
een aantal adspiranten en mini-
teams. Omdat dit seizoen meer teams
in het veld verschijnen is in alle teams
nog plaats voor nieuwe en enthousias-
te spelers en speelsters. Vooral de
jeugd kan nog enige aanvulling ge-
bruiken. Zonder verplichtingen kun-
nen geïnteresseerden gaan kijken of

meedoen op een training. Het eerste
damesteam tramt op woensdag in de
Van Pagéehal van 19.00 uur tot 20.45
uur en de eerste twee teams van de
heren trainen van 20.45 uur tot 22.30
uur eveneens in de Van Pagéehal. Op
vrijdag komen de mini's m het veld
eveneens in de Van Pagéehal. Op vrij-
dag komen de mini's in het veld even-
eens in de Van Pagéehal van 16.00 uur
tot 18.00 uur terwijl de dames 4 van
19.30 tot 21.00 uur en de heren 3 van
21.00 tot 22.30 uur in de Wim Gerten-
bachschool trainen. De adspiranten,
van 16.30 tot 18.00 uur. de dames 3 van
18.00 tot 19.30 uur, de dames 5 van
19.30 tot 21.00 uur en de dames 2 van
21.00 tot 22.30 uur trainen op vrjjdag-
avond in de Oranje Nassauschool.

Dit seizoen is er geen speciale recre-
antengroep. .De recreatiespelers/sters
trainen met het derde herenteam en
hoeven met in competitieverband uit
te komen. Inforamtie over de volley-
balsport en de Sporting OSS kunnen
verkregen worden bij A. Akkerman te-
lefoon 15556 of E. Schilpzand telefoon
15609.

Demonstratie softbalwedstrijd
ZANDVOORT - De ZHC softbalver-

eniging, die al enige jaren in competi-
tieverband meedraait, heeft dit jaar
vooral bij de dames goede resultaten
geboekt. De heren waren minder op
dreef doch in het geheel kan de soft-
balclub tevreden zijn over het afgelo-
pen seizoen. De club zit echter niet stil
en wil volgend jaar starten met jeugd-
afdeling en om de softbalsport te pro-
moten wordt aanstaande vrijdag-
avond een demonstratie wedstrijd
door junioren meisjes gespeeld. De bes-
te junioren uit de regio Kennerland
zullen op het Duitjesveld in het bin-
nencircuit met elkaar de degens krui-
sen. De ZHC heeft daartoe twee top-
jeugdteams uitgenodigd. Op vrijdag
komen de meisjes junioren-teams van

DSC '74 en Terrasvogels in het veld.
' Op het duintjesveld worden twee
softbalvelden uitgelegd. Nadat de
jeugdige speelsters klaar zijn met de
demonstratie partij, die van 19.00 tot
20.00 uur duurt, kunnen belangstel-
lenden zelf de bal of knuppel ter hand
nemen en hun geluk beproeven. Reeds
nu hebben zich veertien meisjes in de
leeftijd van 14 tot en met 16 jaar ge-
meld bij de ZHC, doch aanmelding van
nieuwe leden is op deze demonstratie-
avond welkom. Met het organiseren
,van deze avond hoopt de ZHC de soft-
'balsport te promoten, aangezien een
goede jeugd een doorstroming over
enige jaren betekent naar de senioren
als resultaat een softbal dat op een
goed en hoog niveau staat.

3XGEND/5
VOETBAL

Zondag: Zandvoortmeeuwen-Zaan-
dijk 14.30 uur terrein Vondellaan.

VVH-TZB 14.30 te Haarlem.

Zaterdag: Hoofddorp-Zandvoort '75
14.30 uur.

HANDBAL
Zondag: ZVM-dames-Kolping 13.00

uur terrein bmnencircuit.

ZVM-heren-IJmond
rein binnencircuit.

14.15 uur ter-

HOCKEY
Zondag: Hermes-Zandvoort heren.

ZHC dames-Pinoké.

ZAALVOETBAL
Vrijdag: Sporthal Pellikaan Zand-

voort: 18.00 uur Zandvoortmeeuwen B
jun.-Zandvoortmeeuwen 2, 18.30 uur
Zandvoort '75 B jun.-Concordia, 19.00
uur TZB dames-Concordia, 19.45 uur
Zandvoort Centrum-HD'80, 20.40 uur
Nihot L.-Cecils, 21.25 uur Pree Com-
pany-Zandvoortmeeuwen, 22.15 uur
Zandvoort Noord 5-TZB 4.

Maandag in Sporthal Pellikaan te
Zandvoort: 20.45 uur TZB-Houttuin
Hillegom, 21.40 TZB vet.-Houttuin
Hil., 22.20 uur Zandvoort Noord-ZV
Meerwijk.

Dinsdag in sporthal Pellikaan te
Zandvoort: 19.00 uur Zandvoort Noord
4-Hoofddorp 3, 19.45 uur Zandvoort-
meeuwen-Hoofddorp, 20.40 uur Zand-
voortmeeuwen vet.-Cecils, 21.25 uur
Zandvoortmeeuwen 5-DVS'85 2, 22.15
uur Kaashoek-Kapsalon Roher.

Fietscrosswedstrijd
ZANDVOORT - De fietscrossvere-

niging Zandvoort organiseert aan-
staande zaterdag een grote interclub-
wedstrijd. De strijd vindt plaats op het
fietscross-terrein.in Zandvoort Noord
aan de Thomsonstraat en vangt aan
om 12.00 uur. Ongeveer honderd deel-
neiners komen in diverse klassen te-
gen elkaar in het strijdperk. Behalve
de fietscrossvereniging Zandvoort ko-
men de clubs uit IJmuiden, Uithoorn,
Heemskerk, Heiloo, Rijsenhout, Am-
stelveen en Alkmaar aan de start. De
fietscrossvereniging Zandvoort ziet
nog steeds reikhalzend uit naar nieu-
we leden. Om kennis te maken met
deze sport is een bezoek aanstaande
zaterdag zeker de moeite waard en op
de woensdagavonden kan getraind
worden op de crossbaan van 19.00 uur
tot 20.00 uur.
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Nieuwe- en Inruil
RENAULT's?
Autobedrijven RINKO!
Curiestraat 10.
Telefoon: werkpl.-mag.: 12323

showr.: 13360

OFF. RENAULT Service en Verkoop

BROODJE
BURGER
mini broodjeszaak - maxi beleg
Ook voor lunchpakketten en salades

Weekaanbieding
Broodje
Leidsekaas
+ glas melk 3,75
- open van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag

en zaterdag van 03.00 uur 's nachts
- dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4 - TEL. 18789

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Vlicro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
Jen gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letter-
grootten.
3articulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
3laatsmg is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,31 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
J kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
32977-28411 of afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
* Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad,'Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms-
bode. De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

» Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

' Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5,- m rekening ge-
bracht.

» Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Óp verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2,50 in rekening gebracht.

J kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nsch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
sezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

DISTRIBUTIECENTRUM

van de Samenwerkende
Dirk van den Broek Bedrijven vraagt

PART-TIME
MAGAZ'JN-
MEDEWERKERS m/v
voor diverse werkzaamheden, zoals na-
controle op de reeds klaarstaande orders
en het zelf klaarmaken van de bestellingen
van onze Horeca-vestigingen.
Werktijden in overleg vast te stellen.

Heeft u belangstelling?
Neem dan contact met ons op.

Wij zijn gevestigd aan de Hoofdweg 420
in Hoofddorp. Telefoon: 02503 - 17929
(vragen naar de heer Van Neuren).

Voor uw originele party en
uitstapjes op het water
GRACHTENRONDVAART dagelijks om 15.00 uur

Rederij Haarlem - Spaarne t/o 11 - 023-357723
•k 4-lessen cursus reanimatie
v d Ned. Hartstichting. Eer-
ste hulp bij plotselinge hart-
stilstand. Inl. tel.: 16085,
b.gg. 16424.

* Aang. wegens overcompl.
nw smeedijzeren butaangas
open haardje m. beveiliging,

uw zomerhuisje of caravan,
275. Tel. 15884.

ALUM. SCHUIFLADDERS
Bel voor vrijblijvende

demonstratie aan huis.
NU 8 meter van ƒ375 voor
ƒ 237 en 10 meter van ƒ 445
voor ƒ 289. Andere lengtes en
uitvoeringen tot 50% korting.

3 jaar garantie.
INTERAL LADDERS B.V.'

Tel. 072-612262 of
01711-10016

:astricum. Verzorgingsflat,
part., 1 kam., 6x3.60, kl. keuk.,
d+t. ƒ 52.000. T. 02507-12617.

:ursus ENERGIEMASSAGE,
eenvoudig te leren massage,
ïjn om te geven en fijn om te
ontvangen. 8 avonden, aan-
vang do. 2 okt. om 19.30 u.
nl. tel. 02507-17474.

•*• E.H.B.O. cursus start op 18
iept. 20 uur: Het Rode Kruis,

NIC. Beetslaan 14, Z'voort. Inl.
el 17599 of 17537.

* Gazelle damesfiets, in pri-
ma staat. Pr. in overleg. Tel.
19397.

•*• Gevr. oppas op ma., do
en vrijd middag v. 15-18 uur,
/5p.u. Tel. na 18 uur: 18129.

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen leefbare meub.
n alle stijlen, ook Mechels en
Henry II. Laagste prijzen!
Leidsestraat 122. Dag. tel.
02520-20993. Koopavond.

* Huish. hulp gevr., 1 ocht.
p w. Tel. 02507-19111.

* In september begint het
winterprogramma v.d vereni-
ging VROUWEN VAN NU.
Word lid of bel eens met
16085 of 14462.

Jongeman, 17 jr, biedt zich
aan als OPPAS voor de
avonduren. Tel 17474.

* Nog enige expl. t.k. van
het boek „Gevende handen"
van de paragnost Marius In-
derfurth. Prijs ƒ22,50. Tel.
13807.

* Peuterspeelzaal Hannie
Schaft. Nu 5 ochtenden per
week geopend. Wij nemen
peuters aan vanaf + 2 jaar tot
4 jaar. Tel. 12862.

* Peuterspeelzaal Maria-
school nu ook open op dins-
dag- en vrijdagmiddag. Tel.
14663.

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Order-
afd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de be-
handeling.

•* Scholiere, 15 jr, biedt zich
aan als oppas. Tel. 13787.

Slank 82
afvallen in

groepsverband
elke dinsdagmorgen, 9.30 u.

Gemeenschapshuis.
Voor inf. 023-280508,
G. Klaassen-Schipper.

Te huur gevr. garage in Cen-
trum dorp. Tel. 15208.

Te huur gevr. garagebox. Tel.
18960.

Te koop 4 stoelen -t- tafels
voor de tuin, ƒ 450. Tel. 19357.

Te koop donkergroen leren
bankstel (3-zits + fauteuil),
vr.pr. ƒ 600. Tel. 15589.

Te koop Mazda 323 1978,
i.z g.st., ƒ 2250. Tel. 17791.

Te koop motor Honda V F 500
F, vraagprijs ƒ8500. Tel.
18960.

•*• Te koop prachtig Zweedse
hoogslaper; 90x200; oma's ei-
ken linnenkast; spullen voor
evt. zwarte markt. Tel. 02507-
17007.

5 R E G E L S G R AT l S

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander

huisraad te koop9 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

B'RIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

i
• De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
| 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week

op donderdag.
i

Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij:

Telefoon .

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Piaats 2041 JM Zandvoort

J

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel. 023-364168,
b.g.g. 023-381378.

* T.k. 100 pockets ƒ 30. Tel.
12141.

•*• T.k. 1-pers. opklapbed met
matras, blank houten om-
bouw, ƒ 50. Tel. 02507-19671,
na 18 u.
* T.k. 2 1-pers. zit-slaap-
bankjes, ƒ75. Tel. 02507'
14104.

* T.k. 2 brommers + hel-
men, merk Peugeot, t.e.a.b.
Tel. 19397.

* T.k. 27 MC bak m. antenne
+ beugel voor auto dak en
vossemeter. Tel. 17820.

* T.k. 6-armig koperen hang-
lamp, ƒ45. Tel. 17846.

* T.k. aangeb. Sony walk-
man + equalizer. Vr.pr. ƒ 275.
Tel. 18960.

* T.k. aangeb. spelcompu-
ter. Tel. 19076.

* T.k. beginnersset golfstok-
ken met tas, stokken, z.g.a.n.,
tas is nieuw. 02507-18698.

•*• T.k. blauwe combiwagen
met matras, dekbedovertrek
en buggy. Samen ƒ 125. Tel.
16246.

* T.k. eiken
gr.moeders tijd,
Tel. 17953.

si.kamer,
pr. n.o.t.k.

T.k. GARAGE Burg. Fenema-
plein ƒ5000. Tel. 02507-
19357.

* T.k. golfballen, prijs ƒ 1,75
p.st. Tel. 02507-18698.

* T.k. groot volglas aquari-
um 2 m lang, 40 cm hoog, 30
cm br. met ombouw, compl.
met pompen en tijdklok. Tel.
13060.

* T.k. handige kleine steel
stofzuiger, als nieuw, ƒ50.
Tel. 17820.

* T.k.
19659.

herenfiets ƒ50. Tel.

* T.k. home trainer, ook v.
arm oefening + speedmeter,
merk B.I.Cyclette, ƒ 125. Tel.
02507-15886.

•*• T.k. lichtgroene vouwdeur
ƒ15. Tel. 12141.

* T.k. LPG installatie, com-
pleet, nieuw, 80 liter tank,
ƒ275. Tel. 17820.

T.k. Mini 1000 '79, nwe uitlaat,
nwe banden, ƒ2000. Tel.
02507-13775.

* T.k. Pioneer auto spea-
kers. Vr.pr. ƒ 150. Tel. 18960.

* T.k. scanner met kabel +
antenne, ƒ 100. Tel. 17820.

T.k. Siberian Husky pups met
stamboom. Gespreide beta-
ling mogelijk. Tel. 05994-
54544.

* T.k. sport/racefiets Peu-
geot, 8-12 jr, ƒ 100; crossfiets
BMX met handrem vanaf 8 jr,
ƒ 50. Tel. 16130.

* T.k. tafeltennis tafel, wed-
strijdformaat, inklapbaar,
ƒ 100; heren rijlaarzen mt
43/44 ƒ50; dames rijlaarzen
mt 37/38 ƒ50. Tel. 15886.

* T.k.a. kinderstoel ƒ40; kin-
derbedje ƒ 40, bijbeh. hoesla-
kens, oud + nieuw + matras,
kinderautostoeltje ƒ 10. Tel.
15913.

* U wilt toch ook dat ons
dorp er fraai uitziet? Meldt u
dan als lid v.d. K.M.T.P. U
kent ons vast. Ons tel.nr.
02507-14627.

* Wil de heer die 2 oude da-
mes vorige week lift naar Tiro-
ler Stube gaf, s.v.p. bellen
i.v.m. het achterlaten van
Knirps paraplu in auto, 12141.

Vrouw, 34 jr, b.z.a. als HULP
i.d.HUISHOUDING (evt. tijd),
1x p.w. Tel. 02507-17474.

Welke med. student of ge-
pens, arts wil mij gratis helpen
m. vragen over med. cursus?
Br. o. nr. 798-74681 bur. blad.

KUNT WEER BLUZUN
MET DE LAGE PRIJZEN
VAN DIRCKIIISLUTERÜEN

JONGE JENEVEK

JONGEJEMEVBZ
BOKMA

HOPPfV/B/X *"

DEKUYfER ~

G&SBRBOHTVANAEM&EL
V/EUX-HEIEUTER tui wol

JOHNHAI6
SCHOTSE WH/SW
BISQUIT

COEB£R6H

UKEUK

(veelil nmt/bij supermirkten vin Dirk vin den Broek, Bas van der Heijden, Digros en Dirkson). • Amsterdam: Nieuwpoortstraat, Lijnbaansgracht, Sloterkade,
Delflindplein, Osdorpplein, Lambertus Zijlplein, Plein '40 - '45, Motorkade, Kamperfoelieweg, Kajtelenstraat • Zwinenburg • Hoofddorp • Nieuw Vennep
l Zandvoort • Volendam l Hilversum • Katwijk aan Zee • Sassenheim • Hillegom • Noordwijk • Leiden • Noordwijkerhout l Oude Wetering l Sprjkenisse
l Dordrecht • Sliedrecht • Bolnes • Ridderkerk • Papendrecht • Vlaardingen • Schiedam • Rotterdam: Overschie, G.J. Mulderstraat en Alexanderpolder.
(zie voor juiste adressen de Gouden Gids).

* Werkster gevraagd voor 2
halve dagen p.w. Tel. 02507-
17159.

* Wie bezorgt, tegen bel.,
onze verl. beursjes terug?
Voor anderen geen waarde.
K. Bendien en L. Wijnman. Br.
o. nr. 798-74683 bur. blad.

* Wie wil er nog komp. bad-
minton spelen, 4e kl. distr.
Reakties voor zat. Inl. 02507-
16464 of 17639.

* Verloren goud schakel-
armband, erfstuk, zeer aan-
gehecht. Tel. 023-240164.

•*• Wie wil op maandag- en
vrijdagmorgen mijn huishou-
ding overnemen ? Tel. 13216.

* Windline Zandvoort 12904.
-Iet telefonische weerbericht
uit een computer die gewoon
tegen je praat!!! Windline
Zandvoort 12904.

* Zanussi wasmachine te
koop, i.g.st., prijs ƒ 150. Tel.
16076.

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE

WERKKRACHT
adverteer in de krant
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Kinder juf heeft haar biezen gepakt

Veel kindertranen zijn gedroogd
en deze post is alweer winter klaar

ZANDVOORT - Voor Angela
Geukers zit het seizoen er weer op.
Zondag 31 augustus was haar
laatste werkdag als kinderjuf voor
zoekgeraakte kinderen bij de-
Zandvoortse strandpolitie.

Meer dan driehonderd zeventig
van deze kleintjes heeft zij vanuit
de post Rotonde veilig in de armen
van hun ouders teruggebracht. In
veel gevallen mede dankzij de
hulp van pachters, strandpolitie
en reddingsbrigade. Het weerzien
gaf vaak ontroerende momenten,
maar ook hadden sommige kinde-
ren en ouders wat moeite met de
hereniging.

De twintigjarige studente fysiothe-
rapie Angela Geukers uit Haarlem
heeft een speciale „aanpak" van ver-
ontruste ouders bedacht. „Ik vertel
hun altijd eerst dat een kind hier niet
kan verdrinken. Het water is meestal
te koud om ver de zee in te gaan, en als
dat toch gebeurt, zyn er altijd wel an-
dere mensen die zich over de kleine
ontfermen. Bovendien zoekt een kind
zijn ouders niet in zee maar op het
strand. Veel mensen zijn bang dat hun
zoon of dochtertje door een 'kinderlok-
ker' wordt meegenomen. Maar geluk-
kig hoor je daar weinig van.

Die angst vind je soms ook terug bij
kinderen die hier worden gebracht.
Die proberen dan ook hier weer weg te
lopen want ze zijn bij vreemden en dat
mag niet van papa en mama. Daarom
moet ik af en toe de deur op slot doen.
Anders zijn ze weg voor je het weet,
zodat je, als een van de ouders zich
meldt, eerst weer hun kind moet gaan
zoeken. Bij sommigen helpt het wel als
je zegt dat ze bij de politie zijn. Dan is
het goed. Maar bij een meisje werkte
het juist averechts. 'Dit is de eerste
keer dat ik in de gevangenis ben,' was
haar reactie. En ik maar proberen
haar ervan te overtuigen dat het niet

zo was, dat ze in de gevangenis niet
lekkere limonade zou krijgen; maar
het hielp allemaal niets. Gelukkig
raakte ze niet in paniek."

'Paniek
Tijdens het seizoen, dat liep van één

juni tot één september, was Angela
ongeveer veertig uur per week op de
politiepost aanwezig, om de wegloper-
ties of hun ouders op te vangen. „De
ene week zit ik hier veel langer dan de
andere. Dat hangt van het weer af. Als
dat slecht is, heeft het weinig zin om
hier rond te hangen, terwijl het bij
mooi weer hier bijna altijd druk is.
Dan wordt het ook nog wel eens laat,
omdat sommige ouders hun kind pas
rond acht of negen uur 's avonds ko-
men ophalen. Op dat soort 'dagen zijn
hier continu minstens vier kinderen.
Die zitten dan niet allemaal hier hoor.
Veel komen bij een strandpaviljoen
aanlopen of de Reddingsbrigade en
worden er door. een behulpzame
strandbezoeker gebracht. Meestal
worden ze dan onder de hoede van de
toiletjuffrouw gebracht, terwijl men
mij dan belt om de gegevens door te
geven. Hoe ze eruit zien en eventueel
wat hun namen zijn.

Voor de kinderen die hier komen
hebben we speelgoed klaar liggen.
Sommigen spelen daar heel zoet mee,
anderen turen door het raam naar
buiten, in de hoop vader of moeder te
ontdekken. Het is opvallend dat de
meesten pas na twaalf uur zoek raken.
's Ochtends hebben de ouders nog zin
of fut om op te letten. Maar het ge-
beurt vaak ook aan het eind van de
middag, tijdens een moment van on-
oplettendheid als de strandspullen
weer worden ingepakt. Even niet kij-
ken en weg is de kleine.

De kinderen die in paniek raken
worden altijd het snelst gebracht. Hun
huilen trekt de aandacht, zodat er al
snel iemand op af stapt om te helpen.
Maar de kleintjes die rustig blijven en

• Af en toe stond de telefoon op de politiepost roodgloeiend.
Foto: Dick Loenen

gaan lopen zoeken, kunnen soms uren
rondzwerven. Sommigen hebben het
aanvankelijk niet eens in de gaten dat
ze hun ouders kwijt zijn. Vaak missen
kinderen die honger hebben hun ou-
ders het snelst. Af en toe heb je heel
onverwachte reacties. Ze gaan bij
voorbeeld bij de auto zitten wachten.
Vorig jaar zijn er zelfs twee jongens
naar huis gelopen, helemaal naar Am-
sterdam, 's Avonds om half elf belde
oma op met de mededeling dat haar
kleinzoons bij haar waren. In dat soort
gevallen kan het dus wel uren duren
voor ze terecht zijn. Ze reageren ook
heel verschillend bij hun aankomst
hier. Sommigen komen hier echt krij-
send binnen. Ik probeer ze dan eerst
wat te troosten en zeg dat ze maar
lekker moeten gaan spelen met het
speelgoed. Dan stel ik ze niet eerst al-
lerlei 'moeilijke' vragen. Dat komt dan
later wel, als ze wat tot rust zijn geko-
men. Ze moeten eerst hun verdriet
even vergeten. Als je begint met te vra-
gen 'Waar is je moeder?', beginnen de
anderen ook meteen te huilen.

Bij de alleriongsten komen we niet
altijd achter de naam. Sommigen noe-
men wel een naam, maar die blijkt dan
later aan een broertje of zusje toe te
behoren. Met stille kinderen is het af
en toe heel moeilijk om contact te krij-
gen. Soms weet je dan ook niet of ze
van Nederlandse of buitenlandse af-
komst zijn. Dat is natuurlijk een extra
probleem, met zo veel buitenlanders
op het strand. Ik had hier laatst een
meisje dat aanvankelijk helemaal
niets zei. Op Nederlands reageerde ze
niet, op Duits niet, maar ook niet op
Engels. Maar ze beweerde Nederland-
se, noch Duitse of Engelse te zijn. Nou,
daar snapte ik natuurlijk helemaal
niets van. Het bleef een mysterie tot-
dat haar vader kwam. Ze spraken el-
kaar aan in het Nederlands. Het meis-
je was echter van oorsprong Engelse,
maar omdat ze op een internationale
school in Amsterdam zat, sprak ze ook
al Nederlands en Duits. Haar vader
werkte in Nederland.

Triest
Dit doet me denken aan een triest

geval dat ik hier meemaakte. Op een
dag kwam hier een jongetje van een
jaar of vijf aanlopen. Ik kreeg alleen
zijn voornaam, verder vertelde hij
niets. Ik wees hem het speelgoed, waar
hij heel zoet mee ging spelen. Op een
gegeven moment, ongeveer twee uur
later, zegt hij: 'Ik ga maar weer eens
naar mijn moeder.' Ik verbaasd na-
tuurlijk. Ik vraag: 'Weetje dan waar je
moeder is?' 'Ja, die zit daar,' was het
antwoord, en prompt wees hij haar
aan. Hij vertelde dat hij liever niet bij
haar zat, omdat ze hem zo vaak sloeg.

Ouders
En inderdaad, we hebben het hiervan-
daan eens in de gaten gehouden nadat
hij terug was gegaan: om de paar mi- *
nuten was het raak. Hij had nog ge-
vraagd of hij de volgende dag terug
mocht komen, maar ja, daar kan ik
natuurlijk niet aan beginnen. Een dag
later kwam hij een snoepje brengen

om me te bedanken. Ik heb 't er wel
even moeilijk mee gehad.

Het zijn niet alleen de kinderen die
onvoorspelbaar reageren. Ook van de
ouders sta ik wel eens gek te kijken. Als
ze hier komen, hebben ze meestal al
een of twee uur lopen zoeken. Als ze
niet in paniek zijn, reageren ze soms
heel laconiek: 'Hij zal wel weer te-
rechtkomen, hè? Kan ik verder nog
wat doen?' Ik vertel dan dat ze het
beste af en toe kunnen bellen of langs-
komen. Sommigen worden heel kwaad
en beginnen als hun kind gevonden is,
bij binnenkomst meteen te schreeu-
wen tegen de kleine, die dan natuur-
lijk direct in janken uitbarst. Die men-
sen begrijpen gewoon niet wat er in
zo'n kind, dat toch al in paniek is, om
kan gaan. Ze geven het de schuld dat
het verdwaald is, dat het niet beter
opgelet heeft. Maar dan kom ik er wel
tussen, want dat kan ik niet zo laten
gebeuren. Dan probeer ik ze eerst te
kalmeren en dan toch even uit te leg-
gen dat ouders op hun kind moeten
passen en niet andersom, 't Gekke is
dat dat nou juist vaak de ouders zijn
die aanvankelijk na de vermissing
rustig bleven.

Heel anders zijn de vaders en moe-
ders die in paniek geraakt zijn. Die
lopen zichzelf constant de schuld te
geven en zich af te vragen hoe het nou
in hemelsnaam mogelijk was dat ze
hun zoontje of dochtertje kwijtraak-
ten. Als die binnenkomen, en hun
kind is terecht, barsten ze zelf spon-
taan in huilen uit. Vooral de moeders.
En die kleine doet dan natuurlijk
heerlijk mee.

Gelukkig is er, als de ouders samen
komen om de vermissing door te ge-
ven, altijd wel één die rustig blijft. Sa-
men lukt het dan wel om ook de ander
te kalmeren. Want het is niet nodig
om je druk te maken. De meeste kinde-
ren zijn binnen één tot vier uur wel
weer terecht. En als het langer duurt
gaan we toch zoeken. Dan neemt de
strandpolitie ouder of kind mee in de
jeep over het strand. Vooral tegen het
eind van de middag, als het wat rusti-
ger wordt, heeft dat meestal wel resul-
taat.

Duitse moeders die hier komen, pro-
beren vaak hun landgenootyes op hun
gemak te stellen, wat voor die kleintjes
erg prettig is. Zij zijn voor hen natuur-
lijk meer vertrouwd dan ik als Neder-
landse. Wat ook vertedert, is de aan-
blik van de zoekende moeder die met
een ander verdwaald kind komt aanlc-
pen. Die twee voelen elkaar natuurlijk
heel goed aan, wat toch grote troost
voor beiden kan betekenen.

Een aantal mensen, dat een kind
heeft gebracht, komt aan het eind van
de middag even informeren hoe het is
afgelopen. En wat er gebeurt als de
ouders niet gevonden worden. Maar
op dat punt kunnen we hen gelukkig
altijd gerust stellen. Wat dat betreft
heb ik deze zomer een leuke seizoen-
baan gehad en kan nu weer fit aan de
studie."

Joan Kurpershoek

• Prins Claus overhandigt de eerste sleutel aan de heer A. Ebbelink. Burgemeester A.J. van Duist en wethouder
W. de Vrey-Vringer kijken of het wel goed gaat. Foto wiifned Ovewater

Zandvoorters naar 'Overbos'
HOOFDDORP - Dinsdag

werd door Prins Claus in de
Noronlocatie 'Overbos' in
Hoofddorp de sleutel overhan-
digd aan de eigenaar van de
eerste gereedgekomen 'Sta-
won'woning. Dit project om-
vat 52 premie-A woningen,
waarvoor vierhonderd gega-
digden zich destijds hebben
aangemeld.

Tot degenen die
een woning kregen toegewe-
zen behoren drie Zandvoor-
ters.

Destijds werd een prijsvraag uit-
geschreven voor architecten om
een woning te ontwerpen die vol-
deed aan de eisen van een premie-
A woning, doch een ander vorm
zou hebben dan het gebruikelijke
type 'doorzon'woning. Uiteindelijk
won het architectenburo Van
Ham & Koelewijn deze prijsvaag.
De uitslag werd destijds door
Prins Claus bekendgemaakt, die
beloofde terug te keren wanneer
de huizen voltooid zouden zijn, om
de sleutel aan de eerste bewoner(s)
te overhandigen. Aldus geschiedde
dinsdag 2 september.

In het kader van het toewij-
zingssysteem is 40 % van de te bou-
wen woningen in de Haarlemmer-
meer (NORON) bestemd voor in-
gezetenen van Zuid-Kennemer-
land. 21 van de 52 woningen kón-
den dus toegewezen worden aan
inwoners uit regiogemeenten. Uit
Haarlem komt het grootste deel,
dan volgt Heemstede, terwijl de
drie Zandvoorters zich gelukkig
prijzen dat zij voor deze premie-A
woning in aanmerking kwamen.
De woningen hebben een breedte
van 8.15 Meter en zijn 6.30 meter
diep.

Casino houdt
Koksbrigade
competitie

ZANDVOORT - Ter gelegenheid
van het 10-jarig bestaan van Casino
Zandvoort zal op' initiatief van dit ca-
sino een eerste Holland Casinos Koks-
brigadecompetitie worden georgani-
seerd.

Op 12 september zal de competitie
worden gehouden bij de Amsterdamse
Horeca School „de Kogge", die hiertoe
een ruimte ter beschikking heeft ge-
steld. Per vestiging worden twee koks
afgevaardigd die dan de onderlinge
strijd zullen aanbinden om de eerste
prijs, de N.S.C, wisseltrophee, te beha-
len. In het wedstrijdreglement staat
aangegeven dat het te bereiden menu
uit drie gangen moet bestaan, hetgeen
wordt beoordeeld op originaliteit,
smaak, portionering, opmaak, ver-
koopbaarheid, combinatie en kleur-
schakering.

De jury, bestaande uit: de heer W.
Engel, meesterkok en restaurateur
van Hotel-Restaurant de Kastanjehof

te Lage Vuursche, de heer W. Vogel,
meesterkok en restaurateur van res-
taurant Les Quatre Canatons te Am-
sterdam, de heer R. Potsdammer, culi-
nair journalist, de heer C. P. Hoogen-
doorn, directeur van de Nationale
Stichting Casinospelen en de heer J.
H. van Holten, hoofd afdeling algeme-
ne zaken van de Nationale Stichting
Casinospelen, zal op basis van de ge-
noemde criteria haar beoordeling in
punten uitbrengen.

Het gewonnen drie-gangenmenu zal
gedurende één maand in alle vestigin-
gen van de Holland Casinos, t.w. Casi-
no Zandvoort, Casino Valkenburg,
Casino Scheveningen en Casino Rot-
terdam. worden aangeboden tegen een
aantrekkelijke prijs.

De koksbrigadecompetitie staat
naast de tweede lustrum-viering in
het teken van het bevorderen van de
onderlinge culinaire creativiteit van
de Holland Casinos. Indien de compe-
titie goed aanslaat zal deze jaarlijks
een terugkerend karakter krijgen. Ze-
ker met het oog op de toekomst, narne-
lijk tot 1991 een uitbreiding van één
Holland Casino per jaar, zal de compe-
titie voor de onderlinge koks een span-
nend evenement vormen.

Collecte van
Pr. Beatrixfonds

ZANDVOORT - Voor de collecte-
week van het Prinses Beatrixfonds die
van 15 t/m 21 september ook in Zand-
voort wordt gehouden, worden nog
collectanten gezocht. Deze kunnen .
zich aanmelden bij: mevrouw G.Ma-
chielsen, tel: 02507-16488.

Dit fonds zet zich al meer dan dertig .
jaar in voor medemensen die lijden
aan invaliderende ziekten, die het-
zenuwstelsel aantasten. Een ongekend
hevige kinderverlamming of poliomy-
elitis-epidemie gaf in 1956 de stoot tot
oprichting van het Prinses Beatrix-
f onds voor hulp aan de duizenden ge-
troffenen en ondersteuning van het
wetenschappelijk speurwerk naar een
doeltreffende bestrijding van de ziek-
te. Dat speurwerk boekte al spoedig
succes. Door een consequente vacci-
natie is de ziekte in Nederland be-
dwongen.

Daarom is het belangrijk dat zoveel
mogelijk collectanten zich melden, op-
dat met het geld dat wordt gestort het
werk van het Prinses Beatrixfonds
kan worden uitgebreid en geïntensi-
veerd.

Tal van winteractiviteiten in 't Stekkie
ZANDVOORT - Wijkcentrum 't Stekkie in Nieuw Noord heeft voor

het winterseizoen 1986/87 tal van activiteiten op het programma
staan.

Helaas komt men nog steeds veel vrijwilligers(sters) tekort, en daar-
om doet het bestuur van Activiteitencentrum Zandvoort, waaronder
het wijkcentrum ressorteert een dringend beroep op mensen die over
vrije tijd beschikken. „Onder oudere mensen van vijftig jaar en ouder
zit heel wat kennis en ervaring,'opgedaan tijdens vele jaren van
werken of opgaan in een hobby. Dat die wijsheid en kennis aan
anderen kunnen worden overgedragen, is een idee dat inmiddels op
verscheidene plaatsen in Nederland in praktijk wordt gebracht. Wij
zouden graag met die mensen in contact komen. Laten zij ons bellen,
geheel vrijblijvend, tel.: 15462,17612 of 18096, is de dringende oproep die
dit bestuur aan alle Zandvoorters doet. „Want 't Stekkie gaat niet uit
van een gezindte, of politieke groepering. Het wordt gesubsidieerd door
de gemeente, kortom het is er voor alle Zandvoorters" luidt deze
noodkreet.

Voor de komende maanden staan de
navolgende cursussen/activiteiten op
het programma. Ook worden er een
aantal cursussen gegeven die worden
georganiseerd door; de Stichting
JHVU uit Haarlem. Voor deze cursus-
sen te weten: Franse conversatie, Ori-
gama (Japans papier vouwen),
Spaans, Calligraf ie, Tekencursus voor
beginners en Chinees zwart/wit schil-
deren staan alle gegevens in de JHVU-
programma's die verkrijgbaar zijn bij
de Bibliotheek, 't Stekkie en op het
Raadhuis. Aanmeldingsformulieren
voor deze cursussen zijn verkrijgbaar
bij de JHVU in Haarlem, Kamper-
straat 37, Haarlem tel.: 023-329453 of
bij de beheerder van 't Stekkie.

Klassiek Ballet kinderen
Balletschool ABC wekelijks kinder-

ballet in 't Stekkie voor twee groepen:
van 7-9 jaar donderdag van 17.00-

18.00 uur;

van 9-12 jaar op donderdag van
18.00-19.00 uur.

Docente: Anke Schifferstein, kosten
/ 28 per maand. Ie lessen: 10 septem-
ber. Aanmelding en inlichtingen Bal-
letschool ABC tel.: 020-845922 of bij 't
Stekkie.

Jazballet voor vrouwen wordt gege-
ven door Balletschool ABC op maan-

dagavond van 19.00-20.00 uur, be-
stemd voor vrouwen die willen bewe-
gen op muziek en wat aan hun condi-
tie willen doen. Ie les 8 september, voor
aanmeldingen en inlichtingen zie
klassiek ballet voor kinderen.

Klaverjasclub
Op donderdagavond van 20.00-22.00

uur. Aanmeldingen en inlichtingen
tel.: 17501. Naast de wekelijkse kaarta-
vond wordt regelmatig een feest/en of
bingo-avond georganiseerd. Deze
kaartavond geniet grote populariteit.

Peuterspeelzaal
In de kleuterafdeling van de Mr. G.

J. van Heuven Goedhartschool, Fle-
mingsraat 180, is de peuterspeelzaal
van 't Stekkie gevestigd. Toegelaten
worden: kinderen van 2 tot 4 jaar; Het
inschrijfgeld bedraagt ƒ 10; Tarief ƒ 25
per maand, voor één ochtend in de
week. Peuterspeelzaalleidster: Me-
vrouw M. Noltee. Bestuur: Stichting
activiteitencentrum Zandvoort. Be-
stuurslid en penningmeester peuter-
speelzaal: Mieke Huijbers, Lorentz-
straat 445, tel. 17199. OPENINGSTIJ-
DEN: maandag-, dinsdag-, donder-
dag- en vrijdagochtend van 08.30 tot
11.45 uur, woensdagochtend tot 11.30
uur. Aanmelding en inlichtingen: bij
de peuterspeelzaal of tel. 17199. Van
harte welkom in de peuterspeelzaal!
Jeugdactiviteiten

Vooral de jeugdactiviteiten hebben

te lijden aan het ontbreken van een
beroepskracht en voldoende vrijwilli-
gers. Aan de andere kant staat, dat we
nu een voorschot hebben ontvangen
op de verdere inrichtingskosten. Bin-
nenkort wordt de disco-installatie ver-
nieuwd en de discoverlichting verbe-
terd. We kunnen dan zelf disco draai-
en. Tot we een beroepskracht hebben
ziet het jeugdprogramma er als volgt
uit.

Kinderinstuif (5-12 jaar)
Elke woensdagmiddag van 13.30 tot

15.30 uur. Spelletjes, tafeltennis, vi-
deo, enz. enz. Entree gratis. Start 3
september.

Open huis jeugd (12-16 jaar)
en tienerdisco

Elke donderdagmiddag van 14.30 tot
17.00 uur. Tafeltennis, bakken en ko-
ken, kletsen, spel, strips lezen, enz.,
enz. Start 4 september. Entree gratis.
Elke vrijdagavond van 20.00 tot 23.00
uur is 't Stekkie ook open voor de
jeugd. We doen achtereenvolgens elke
maand: Ie vrijdag video of echte film;
entree ƒ0,50. 2e vrijdag van alles en
nog wat; gratis. 3e vrijdag disco; entree
ƒ 1. 4e vrijdag van alles en nog wat;
gratis. 5e vrijdag (als die er in die
maand is) video. Start 5 september.

Kinderdisco (8-12 jaar)
Op elke eerste zaterdagavond van de

maand van 19.00 tot 21.00 uur. Start 5
september. Entree /l. Verder is de
jeugd welkom op de schaakclub en op
de kindercomputercursus. Uiteraard
houden we weer activiteiten met St.
Nicolaas, een kinderbingo, etc.

Brooddeegcursus
Voor de derde achtereenvolgende

keer komt deze cursus terug, waar u
van brooddeeg gekleurde poppen,
kransen, sierletters etc. maakt. Voor
de prijs hoeft u het niet te laten. 10
lessen inclusief materiaal kost slechts
ƒ 30. Docent: Lyanne Jongert-Paap.
Aanmelding en inlichtingen: tel. 17749
of bij 't Stekkie. Ie les: dinsdagmiddag
7 oktober van 14.00 tot 16.00 uur.

Ouders op herhaling
Velen onder ons merken, dat we nog-

al wat zijn vergeten, wat we vroeger op
school hebben geleerd. Met name geldt
dat als onze kinderen met vragen over
hun huiswerk komen, als we een brief
naar een officiële instantie moeten

Slecht weer dank zij Charley
Vorige week hebben we, zoals

dat de laatste jaren in de nazomer
en herfst steeds vaker pleegt voor
te komen, weer eens uitgebreid
kennisgemaakt met het ver-
schijnsel „cycloonrestant". Het
gedrag van het restant van de
tropische cycloon Charley had de
meteorologen in het weekeind
nog weinig zorgen gebaard, maar
toen ex-Charley zich begin vorige
week boven de wateren noordelijk
-van de Azoren in snel tempo tot
een nieuw stormsysteem aan het
ontwikkelen was, werden plots-
klaps zowel de korte als lange ter-
mijnverwachtingen drastisch
herzien. Zijn baan verliep via
Zuid-Engeland naar de Noordzee,
alwaar enkele dagen stormweer
heeft gewoed. Toch heeft Charley
'°°k in onze eigen regio zijn uit-
werking niet gemist. De wind-
snelheidsapparatuur van Simon
•z*arts gaf een sterkste stoot aan
'van 17 meter per seconde, een
•w«idkracht die ligt op de grens
-van 7 (harde wind) en 8 (storm-
'*chtige wind) Beaufort. Veel re-
Ben is er gevallen. Het warmte-

van de depressie bracht in;

Zandvoort 13 mm en het koufront
14'/4 mm in de meter. Uit buien
die er vanaf woensdagavond vie-
len kwam daar nog een 21 mm bij,
waardoor de maandsom uitkwam
op 83 mm.

Vooral op woensdag was het
koud met in Zandvoort geen ho-
gere maximumtemperatuur dan
14,1 gr.C., zo'n acht graden onder
normaal. Met uitzondering van
één dag is vanaf 18 augustus de
temperatuur op alle augustusda-
gen niet meer boven de 22 graden
gekomen. Slechts één dag bleef
geheel droog. Een teleurstellend
slot van een overigens mooie zo-
mer, die, met mei meegerekend,
24 zomerse en 5 tropische dagen
bracht.

Al hebben we dan reeds enkele
onstuimige dagen met regenpe-
rioden en veel wind gehad, het
accent ligt in deze tijd van het
jaar nochtans op droog hoge-
drukweer. Mooi zonnig en rustig
weer na het optrekken van och-
tendmist of nevel is kenmerkend
voor begin september. De gemld-

delde temperaturen gaan nog
maar langzaam omlaag en mid-
dagtemperaturen rond 25 graden
zijn heel goed mogelijk. Een enke-
le tropische dag is zelfs niet ge-
heel uitgesloten; in september
kwam dat in De Bilt in deze eeuw
op 12 dagen voor. Op 4 september
1929 kwam het kwik in Maas-
tricht zelfs nog op 35,2 gr.C. Uit de
statistieken blijkt dat het weer op
6 september vanaf 1970 veelal on-
der hogedrukinvloed verkeerde
met een gemiddelde barometer-
stand van 1018 millibar. In de
laatste zestien jaar lag de tempe-
ratuur in De Bilt negen keer op
deze dag boven de twintig graden
met als hoogste maximum 24,1
gr.C. in 1981. Regenen deed het
echt weinig op deze dag, gemid-
deld slechts een halve millimeter
en de neerslagduur bedroeg nog
geen half uur. De zon zag men
gemiddeld op 6 '/i uur en dat is een
respectabel cijfer.

Met nadruk zij er op gewezen
dat de grote kans op mooi nazo-
merweer op 6 september natuur-
lijk de mogelijkheid van een wis-

HETWEZR

«door Paul Dekkers

selvalliger weertype niet uitsluit.
Het weer houdt zich nou eenmaal
niet altijd aan de kalender. In elk
geval hopen we niet dat het zo
koud wordt als in 1965 met 14,4
gr.C. of zo nat als in 1964 met 32
mm. Als ander uiterste geldt voor
6 september 28,6 gr.C., zoals werd
gemeten in 1919 en dat mag, wat
ons betreft, dit jaar herhaald
worden. Temperatuurnormalen
periode 3 -10 september: maxi-
mum (overdag: 20 gr.C.; mini-
mum ('s nachts): 12 gr.C.

Met het najaar komen de padde-
stoelen uit de grond. In gazons kan

men de heksenkring duidelijk
waarnemen, mits de bodem overal
dezelfde smenstelling heeft. Is dat
niet het geval dan wordt de kring
onderbroken.

Wie zo'n heksenkring ontdekt
heeft, kan de middellijn meten en
het volgend jaar zien dat hij groter
is geworden. In het duingebied ko-
men veel soorten voor. Het parool
is echter: "LAAT ZE STAAN".

Voor wie er belangstelling voor
heeft, dr. W.P.Postma schreef een
aardig en duidelijk boekje 'Padde-
stoelen in kleuren' een uitgave in
de serie: Meulenhofs' Natuurgid-
sen.
Laatste nieuws

Dinsdagmorgen om 07.16 uur
was de ballon 'Dutch Viking' in
Zandvoort te zien. De ballonvaar-
ders gingen boven het duingebied,
waarschijnlijk boven het Noord-
zee kanaal richting Flevopolder.
Leuk om te zien was de begroeting
van de straaljagerpiloten aan hun
collega die zich in de ballon be-
vond. Plots waren ze er, een groep-
je van F-16's die rond de ballon
cirkelden. Een grijze ballon tegen
het grijze wolkendek, voor velen
een aparte gewaarwording.

schrijven of geconfronteerd worden
met rekenwerk. In deze cursus haalt u
kennis op van de grondregels van taal
en rekenen. Docent: Jaap van der
Oord. Kosten: /15 voor 10 lessen. Ie
les: dinsdag 16 september van 20.30 tot
21.30 uur. Aanmelding en inlichtin-
gen: tel. 17501.

Computercursussen
Door FRONTline-computers wor-

den achtereenvolgens de volgende
cursussen gegeven:

Tekstverwerking
Tekstverwerking is typen met be-

hulp van een computer en een spe-
ciaal computerprogramma. Het voor-
deel hiervan is, dat een tekst volledig
gecorrigeerd op papier komt. Tekst-
verwerkers zijn er in vele soorten en
maten; ongeveer iedere computer
heeft zijn eigen tekstverwerker. Bij de
cursus wordt de nadruk gelegd op die
dingen die vrijwel alle tekstverwerkers
kunnen. De cursus omvat 3 lessen van
2 uur. Enkele belangrijke zaken die u
zult leren zijn; tekst intypen; tekst
veranderen; tekst bewaren op band;
tekst afdrukken; de layout van een
tekst instellen. Na het met goed resul-
taat doorlopen van de cursus, zult u in
staat zijn om ook andere tekstverwer-
kers snel onder de knie te krijgen. Do-
cent: J. H. Booms van FRONTline-
computers. Kosten: ƒ 75 incl. lesmate-
riaal voor de gehele cursus. Lesdagen:
30/9-7/10-14/10 (dinsdagsavonds van
20.00 tot 22.00 uur. Aanmelding: bij de
beheerder van 't Stekkie, tel. 17113,
18096 of 17612.
Leren programmeren

De computer heeft een belangrijke
plaats ingenomen in onze samenle-
ving. Steeds meer mensen leren er mee
om te gaan en het zal niet lang meer
duren of iedereen heeft een eigen mi-
crocomputer thuis staan, of krijgt er
in zijn werk mee te maken. Wij starten
daarom met deze leerzame en interes-
sante cursus, die u vertrouwd maakt
met de computer. Na afloop van deze
cursus kunt u computerprogramma's
schrijven voor vele doeleinden. Er zijn
13 wekelijkse lessen van 2 uur, waarin
u de meeste tijd zelf met de computer
zult werken. In de cursusprijs is het bij
de lessen te gebruiken cursusboek van

1150 pagina's inbegrepen. Na afloop
van de cursus kan dit als naslagwerk

i gebruikt worden.
Docent: J. H. Booms van FRONTline-
computers.

! Kosten: ƒ 150,- voor de hele cursus al-
' les inbegrepen.

Ie les dinsdagavond 4 november van 20
tot 22 uur.
Aanmelding bij de beheerder van 't
Stekkie, tel. 17113, 18096 of 17612.

N.B. De cursussen tekstverwerking en
leren programmeren zijn zó gepland,
dat u achtereenvolgens aan beide
kunt deelnemen. Dit is echter geheel
vrijblijvend, daar het opzichzelfstaan-
de cursussen zijn.

Kinder-computercursus
Deze praktische kindercursus be-

staat uit 4 wekelijkse lessen van l uur.
In dit tijdsbestek leert uw kind om-
gaan met het toetsenbord via een -
kleurrijk tekenprogramma en leert
het zelf muziek maken via de compu-
ter. Verder wordt er aandacht besteed '
aan het inzichtelijk denken d.m.v. en-
kele programmeeropdrachten. Do-,
cent: J. H. Booms van FRONTline-,
computers. Kosten: ƒ 45 voor de gehele'
cursus, alles inbegrepen. Lesdagen: 4,
11,18 en 25 oktober (zaterdagochtends.'
van 10.00 tot 12.00 uur). Aanmelding:-
bij de beheerder van 't Stekkie, tel.'
17113, 18096 of 17612.

Teken/en schildercursus
Een wekelijkse cursus voor zowel be-

ginners als gevorderden. Bij deze cur-
sus krijgt u zoveel mogelijk individue-
le begeleiding. U wordt niet in een
keurslijf gedrukt en kunt uw creativi-
teit dus volledig ontplooien. Docent:
Hans van Pelt. Kosten: ƒ 15 per
maand. Ie les: woensdag l oktober van
20.00 tot 22.00 uur. Aanmelding en in-
lichtingen: tel. 12217 of bij de beheer-
der van 't Stekkie.

Schaakclub
Het eeuwenoude schaakspel behoeft

geen nadere toelichting. Jan v.d.
Steen leidt deze wekelijkse club op
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur. Jong en oud, beginneling of
crack, het maakt niet uit. Kom gerust
eens kijken. Aanvang: 17 september.

Conditietraining voor vrou-
wen

Deze activiteit wordt al weer enige
jaren in 't Stekkie georganiseerd door
Ali Effern. De maandagmorgen is al
vol, dus u gelieve zich tijdig op te ge-
ven. De training wordt wekelijks ge-
houden voor vrouwen van elke leeftijd
die iets aan beweging willen doen. Er is
nog beperkt plaats op de woensdag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur. Kosten:
/ 20 per maand. Aanmelding en in-
lichtingen: Ali Effern tel. 12043.

Naaicursus
Op deze cursus leert u zelf kleding te

maken. Al kunt u geen naald of draad
van elkaar onderscheiden, op deze
cursus krijgt u het beslist onder de
knie. Cursustijden: 's maandags: reeds
volgeboekt; nog plaats op vrijdag van
17.00 tot 19.30 uur. Docent: Joke Ovaa.
Kosten: 12 lessen voor / 75.. Ie les: vrij-
dag 26 september. Aanmelding en in-
lichtingen: tel. 15171 of bij de beheer-
der van 't Stekkie.
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DE NIEUWE OPEL KADETT GT. Nu in de showroom.
Van Lent Opel Zandvoort
Kam. Onnesstraat 15, tel. 02507-15346

K SLAGERIJ ARBOUWI
HALTESTRAAT12-2042 LM ZANDVOORT-TEL. (02507)1 26 16

KIPDIJTJE gekruid
BIEFSTUK
ROSBIEF
HAM
CERVELAAT
RAUWE HAM

100 gr
250 gr
100 gr
150 gr
100 gr
100 gr

MAANDAG + DINSDAG

SNITZELS 100 gr
WOENSDAG + DONDERDAG

STOOFLAPPEN 1 kg

0,95
7,25
2,95
2,25
1,30
2,75

1,75

12,95

DE BINNENMARKT
RUIM UW ZOLDER OP EN HUUR

EEN STAND VOOR ÉÉN OF
MEERDERE DAGEN

Ingang: Gasthuisplein 5 - Kosterstraat 5

DAGELIJKS GEOPEND VAN 10 TOT 22 UUR
INLICHTINGEN IN HET GEBOUW VAN DE BINNENMARKT

TEL. 13713
Onder auspiciën van O.V.Z.

Kamer te
huur

DE WITTE ZWAAN

Tel. 12164 na
18.00 uur 16658

Piano-
en

blokfluit-
lessen

Tel. 18486

tenboek en trouw en o ^ ^ ^ ̂  dineetje

' voort.

»&£&•

Heeft u trouwplannen?
Komt u dan eens kijken bij

Joy Bruidsboetiek
Wij hebben vele maten en stijlen
in eenmaal gedragen bruidskle-
K %,?C£ mbren& van recente
bruidskledmg en exclusieve
avondjaponnen.nen.

Joy Bruidsboetiek

Voor uw
bruicfs-

boeket-
ten

(zijstraat van de Gen. Cronjéstraat)

persoonlijke aandacht is onze reklame!

10-00-15.00 uur; donderdag

Voor een

en van top tot
...n verzorgd fyteen

A
ZANDVOOR

salon

Het adres voor
uw trouwauto's
- witte Mercedes
I *°'ls R°Vce (zilver + wit)
- Old Timer

Taxi Centrale
Zandvoort B V
Grote Krocht 18, tel. 12600

(Bij inlevering van
deze advertentie
verzorgen wij
gratis de versiering
van de auto's)

Joegen

Heeft tt iets te vieren?

' gaREST.P DELJCIA.

V?

Drukwerk

l?» ̂  <&>}*

n
U ee

voor de mooiste dag
uit uw leven.

drukkerij
van petegembv.
KERKPAD 6 - ZANDVOORT

TELEFOON 12793

de

Ff

Balletstudio

MARIJKEii

Oranjestraat 12
Zandvoort

KINDER DISCO
vrijdags van 16.00-17.00 uur

Aanmeldingen telefonisch

14677 of 18981
of een half uur voor de les in de studio.

EJTUTI
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR:

SEPTEMBER 1986
1. De flatwoning

LORENTZSTRAAT 569
Huur ƒ507,10 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche,
berging, lift en c.v.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort
verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden
- twee-persoonshuishoudens

2. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 507
Huur ƒ 681,60 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
berging, lift en c.v.

3. De flatwoning
FLEMINGSTRAAT 56
Huur ƒ 641,30 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
berging en c.v.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort
verlenen voor deze woningen slechts woonvergunningen aan:
- (onvolledige) gezinnen
- twee-persoonshuishoudens

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 9 september 1986
vóór 7 uur 's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belang-
stelling heeft voor meerdere woningen kan men dat kenbaar maken
in één brief: het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te
schrijven. U dient de woningen in volgorde van voorkeur aan te ge-
ven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op
het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverkla-
ring. De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning
berust bij het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE toewijzing zal
eerst op vrijdag 12 september a.s. om 14 uur in het gevelkastje aan
het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de ver-
eniging geldende 'puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor het
toewijzen van woningen'. Dit systeem is gebaseerd op het gemeen-
telijk puntensysteem.

In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging.
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk

puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort voor
het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

RUILRUBRIEK SEPTEMBER 1986

1. Aangeboden:

Gevraagd:
2. Aangeboden:

Gevraagd:
3. Aangeboden:

Gevraagd:
4. Aangeboden:

Gevraagd:
5. Aangeboden:

Gevraagd:

Eengezinswoning
K. ONNESSTRAAT (Nieuw-Noord)
Huur ƒ701,20 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
zolder, c.v., schuur, tuin op het zuiden, dubbele
beglazing
Kleinere eengezinswoning.

Eengezinswoning
CELSIUSSTRAAT
Huur ƒ 496,05 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, c.v.,
douche, schuur en tuin.
Kleinere woning (niet in Zandvoort Noord)

Flatwoning
KEESOMSTRAAT
Huur ƒ 662,70 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, lift en c.v.
Kleinere woning
Maisonnettewoning
LINNAEUSSTRAAT 7
Huur ƒ475,70 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers,
douche, bergzolder, achterbalkon en schuur.
Eengezinswoning

Flatwoning
NIEUWSTRAAT
Huur ƒ 402,60 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer,
douche, berging en c.v.
Een benedenwoning, liefst in centrum met
minstens één slaapkamer.

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te die-
nen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning ie-
mands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lid-
maatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het
einde van deze maand.
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PvdA wil snelle uitvoering
subsidieregeling werklozen

ZANDVOORT - Voor langdurig werklozen wordt per l oktober 1986,
als het wetsontwerp Vermeend en De Moor door de Eerste Kamer
wordt goedgekeurd, de kans om aan werk te komen iets groter. De
fractie van de Partij van de Arbeid, afdeling Zandvoort wijst in een
schrijven het college van burgemeester en wethouders op de subsidie-
mogelijkheid, die dit ontwerp biedt aan werkgevers die een landurig
werkloze in dienst nemen. Voorts dringt zij er bij het college op aan,
zich op dit vlak actief op te stellen

Als de wet in werking treedt, wordt
werkgevers voor maximaal vier jaar
vrijstelling van werkgeverspremie ge-
boden, indien zij tussen l oktober 1986
en 31 december 1987 een werkloze in
dienst nemen, die langer dan driejaar
geen baan heeft gehad. Dit betekent
een tegemoetkoming in de loonkosten
van bijna twintig procent. Naast dit
gegeven vermeldt de brief, die de PvdA
zaterdag heeft verstuurd, de mogelijk-
heid van een eenmalige subsidie van
f4000,- voor de kosten van opleiding en
begeleiding bij het werk. Voorwaarde
is echter wel dat de langdurig werkloze
een baan van minimaal vijftien uur
per week, voor een periode van min-
stens twee jaar krijgt. Daarbij moet de
nieuwe werknemer eenentwintig jaar
of ouder zijn. Ook zij die niet inge-
schreven zijn bij het arbeidsbureau,
maar wel kunnen aantonen dat ze
langer dan drie jaar een baan zoeken,
komen voor deze regeling in aanmer-
king. Men verwacht dat vooral veel
vrouwen onder deze laatste categorie
vallen.

Commissie PW
vergadert vanavond

ZANDVOORT - Het college is in
principe voorstander van de totstand-
koming van een golfbaan op het ter-
rein ten zuiden van de Frans Zwaan-
straat. De commissieleden Publieke
Werken wordt verzocht zich hierover
uit te spreken. Dit kan op de openbare
vergadering die vanavond in de com-
missiekamer van het raadhuis wordt
gehouden.

Bovendien staat als eerste punt op
de agenda vermeld, de klachten van de
bewoners over de geluidoverlast tij-
dens het jazzfestival. De Stichting
Leefbaar Zandvoort heeft voor deze
vergadering een uitnodiging ontvan-
gen. Eveneens zullen de commissiele-
den zich buigen over een locatiekeuze
in Noord of Zuid die in de toekomst
moet dienen als tijdelijke opvang voor
campers. Aanvang van de vergadering
20.00 uur.

Dagtocht ANBO
naar watervallen

ZANDVOORT - Het september-uit-
stapje van de Algemene Bond voor
Ouderen, donderdag 25 september
aanstaande, voert dit jaar naar de wa-
tervallen van Coo in de Belgische Ar-
dennen. Het vertrek is 's morgens om
acht uur bij het Gemeenschapshuis.
Voor koffie en gebak wordt gestopt in
Maarheeze terwijl de lunch in Stave-

, lot, Cascade de Coo, wordt gebruikt, 's
; Avonds dineert men in het plaatsje
1 Moergestel. De terugkomst wordt ver-
[ wacht om ongeveer negen uur 's
l avonds. Een paspoort is voor deze reis
. niet noodzakelijk.

De inschrijving vindt woensdag 17
,' september plaats in het Gemeen-
, schapshuis, van 14.00 tot 16.00 uur. De
} prijs van deze reis is f59,7 per persoon.

Openingstijden
Postkantoor

ZANDVOORT - De openingstijden
van het Postkantoor aan de Louis Da-
vidsstraat zijn weer aangepast aan de
wintertijd.

Van maandag t/m vrijdag kan men
aan de loketten terecht tussen 08.30-
18.30 uur. Op zaterdag is het postkan-
toor gesloten, behalve de gebruikelijke
openingstijden voor de postbushou-
ders.

Waterstanden
; ffiHNJ LENGTE (MM) = 00035
WATERSTANDEN
Datum HW LVV HW LW
11 sep 08.53 04.14 21.12 16.44
12 sep 10.00 05.02 22.32 17.41
13 sep 11.3606.08 --.--18.55
14 sep 00.15 08.14 13.10 20.30
15 sep 01.36 10.00 14.19 21.58
16 sep 02.42 12.06 15.10 22.57
17 sep 03.31 13.16 15.54 23.41
18 sep 04.10 14.05 16.32 --.--
19 sep 04.47 00.23 17.0914.55
Maanstanden: donderdag 18 sept.
VM 07.34 uur
springtij:19 september NAP
+ 116 cM/04.47 uur

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

7166

De fractie dringt er bij het college op
aan 'met spoed contacten te leggen,
eventueel in gewestelijk verband, met
het Gewestelijk Arbeidsbureau en met
organisaties van werkgevers en werk-
nemers, om met voortvarendheid een
plan op te stellen voor de meest rele-
vante sectoren in deze regio'. Daar-
naast vraagt zij de bestuurders om 'via
het bestand van sociale zaken de lang-
durig werklozen aan te schrijven, uit
te nodigen en voorlichting te geven
over deze op handen zijnde wetgeving.

Zij verwijst hierbij naar de intentie,
neergelegd m het collegeprogramma,
dat terugdringing van de werkloos-
heid hoge prioriteit geniet en samen-
werking met het Gewestelijk Arbeids-
bureau en Kamer van Koophandel
van groot belang is.

De Zandvoortse PvdA raadsfractie
verwacht op korte termijn antwoord
van het college.

ADVERTENTIE

Zandvoorts
Nieuwsblad

zoekt dringend

reserve
bezorgers/sters

om in te vallen bij
ziekte en/of
vakanties.

Tel. 17166

Zandvoorterweg verrast
verbaasde automobilist

BLOEMENDAAL - De crea-
tiviteit van de afdeling Publie-
ke Werken van de Gemeente
Bloemendaal kent geen gren-
zen als het om de 'aanpassing'
van de Zandvoorterweg gaat.
Na de visuele versmalling die
deze weg tussen Bentveld en
Heemstede in de maand juli
onderging, is de derde rijbaan
die toen ontstond, nu opge-
vuld met staande rioolbuizen.

Inhalen op de Zandvoorter-
weg (het verlengde van de
Zandvoortselaan) via de derde
rijbaan is niet verboden, om-
dat de onderbroken witte
streep die de scheiding tussen
de rijbanen aangeeft, geen
rechtsgeldigheid heeft. Vooral
voor automobilisten, die ge-
woon zijn dit weggedeelte als
inhaal- of voorsoorteer-strook
te gebruiken, is een gevaarlij-
ke situatie ontstaan. Onver-
wacht doemen de zware, met
aarde gevulde buizen op het
middenstuk op, wat menig
schrikreactie op kan leveren.
Noodzakelijke uitwijkma-
noeuvre's van automobilisten
op de rechter rijbaan kunnen
ernstige ongelukken tot ge-
volg hebben, omdat men dan
moet kiezen tussen de riool-
buizen aan de linker- en de
bomen aan de rechterkant. De
buizen wijken niet, de bomen
evenmin.

Dit probleem doet zich di-
rect al voor als ambulances en

De laatste verrassing van de gemeente Bloemendaal voor de wég-
gebruikers van de Zandvoorterweg

brandweerauto's met zwaai-
licht voorrang verleend moet
worden. Ook deze moeten nu
van de rechter rijbaan gebruik
maken. Een woordvoerder van
de gemeente Bloemendaal ver-
klaarde in de maand juli dat

FOTO; BERLOTT

de middelste rijstrook bij uit-
stek geschikt was voor deze ca-
tegorie weggebruikers. Ter
hoogte van de middengeleiders
moesten de automobilisten
dan maar 'even in de berm
gaan staan'.

Antiek verdwenen
ZANDVOORT - De vitrine van het

Cultureel Centrum Zandvoort werd
vorige week dinsdag door onbekenden
gekraakt. Zij verdwenen met twee an-
tieke tassen met beursmodel, die on-
derdeel uitmaakten van een expositie.

Ook antiek is het juk, dat donderdag
bij een woning aan de Brederodestraat
werd ontvreemd. Het juk verdween
compleet met heksenketel en planten.

Horecawet
ZANDVOORT - In totaal zeven

Zandvoortse horeca-gelegenheden
bleken bij vrijdag en zondag door de
politie gehouden controle's de Drank-
en Horecawet overtreden te hebben.
De bedrijven waren niet in het bezit
van de vereiste muziek-, terras- of
speelautomatenvergunningen. Ook
ontbrak hier en daar de benodigde
ontheffing sluitingsuur.

Kinderen stelen
ZANDVOORT - Twee meisjes van

respectievelijk twaalf en dertien jaar
werden vorige week dinsdag nabij een
winkel aan het Raadhuisplein aange-
houden. Nadat zij diverse lippenstil>
ten en mascara's met een totale waar-
de van f34,25 in de mouwen van hun
trui hadden gestopt, verlieten zij het
bedrijf zonder te betalen.

Schade door wind
ZANDVOORT - De vijfenzestig-ja-

rige bestuurder van een personenauto
parkeerde maandag zijn voertuig
naast zijn woning aan de Burgemees-
ter Engelbertstraat. Ondanks de hel-
ling van de oprit vergat de man de
handrem aan te trekken. Door de har-
de wind zette de auto zich in beweging
en reed achteruit de rijbaan op. Enkele
meters verder kwam deze tot stilstand
tegen een verkeersgeleider.

ADVERTENTIE

Openbare Bibliotheek
Prinsesseweg 34 2042 NH Zandvoort Tel. 14131

BIBLIOTHEEK

ZATERDAG 13 SEPTEMBER

ACTIVITEITEN TUSSEN 10.00-14.00 UUR
- Voor alle bezoekers 'n kopje koffie, thee, glaasje limonade
- Voor nieuwe leden...

gratis lidmaatschap tot 1 januari 1987
- Geen leengeld voor videobanden, grammofoonplaten,

compact discs en muziekcassettes
- Boetevrij inleveren van geleende materialen.

'De zaal zal te klein ,zijn'

Omwonenden Groot Bentveld
ten strijde tegen bouwplan

ZANDVOORT - Op woensdag 17 september zal een hoorzitting in het raadhuis worden
gehouden, waarop de bebouwing van het landgoed Groot Bentveld centraal staat. Op de
tervisielegging van dit plan voor zesendertig clusterwoningen op het terrein van het landgoed,
(in de periode 30 oktober/11 november 1985) hebben zeer veel inwoners van Bentveld gereageerd
door schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen.

Naar aanleiding van deze bezwaarschriften wordt nu een hoorzitting gehouden waarvoor de
briefschrijvers een uitnodiging hebben ontvangen. Deze hebben op hun beurt een uitnodiging
aan de raadsleden verzonden de hoorzitting bij te wonen. Bovendien zijn zij van mening dat de
raadszaal te klein zal blijken te zijn om alle bezwaarmakenden een zitplaats te kunnen bieden,
en hebben zij het college verzocht er voor te zorgen dat alle gasten op de hoorzitting een passende
plaats zullen kunnen vinden. Aanvang van deze zitting is 20.00 uur

De bebouwing van Groot Bentveld
heeft in het verleden al veel stof doen
opwaaien en is nimmer gerealiseerd,
omdat de omwonenden van mening
zijn dat slechts dan tot bebouwing
mag worden overgegaan, wanneer het
karakter van het landgoed niet wordt
aangetast. De huidige eigenaresse,
Bouw- en Aannemingsmaatschappij
J.M.Bakker BV uit Nieuw-Vennep,
heeft nu een plan ontworpen voor de
bouw van veertig zogenaamde cluster-
woningen. Het oorspronkelijke plan
telde tien eenheden van vier wonin-

gen, dat inmiddels teruggebracht lijkt
te zijn tot negen clusters van elk vier
huizen (totaal 36). Wanneer bebou-
wing wordt toegestaan wordt de eige-
naresse verplicht het landhuis Groot
Bentveld plus bijgebouwen en stallen
(geplaatst onder 'Monumentenzorg')
te restaureren. Tegen deze plannen
werden vorig jaar november zo'n klei-
ne honderd bezwaarschriften inge-
bracht.

De bezwaren van de omwonenden
richten zich in hoofdzaak tegen de toe-
nemende verkeersdruk én tegen de

bouw van het type, dus de cluster-
woning. Bewoners uit de Grenslaan,
Spechtlaan, Merellaan en Zuidlaan
vrezen een extra verkeerstoename.
Alle verkeer naar de voorgestelde be-
bouwing moet namelijk langs deze toe-
gangswegen (speciaal de Grens- en
Zuidlaan) worden gevoerd. Hetbedoel-
de terrein is voor het gemotoriseerde
verkeer een Zandvoortse 'enclave' in
de gemeente Bloemendaal. Het ligt na-
melijk niet in de bedoeling de nieuwe
huizen via een weg naar het wooncen-
trum van Bentveld te ontsluiten.

• Na bestudering van de situatieschets komen de bewoners tot de conclusie
dat er geen goede toevoerweg naar de clusterwoningen op het terrein van
Groot Bentveld is.

Zandvoort wint spel zonder grenzen

• Het Zandvoortse team, luid aangevuurd door coach Peter Logmans op weg naar de zege op het onder-
deel 'wielrollen met levende kruiwagens'

ZANDVOORT - Vorige week woensdag is de viering
van het tienjarig bestaan van het, Casino Zandvoort
gestart met een 'Spel zonder grenzen' voor het perso-
neel. Gastheer Zandvoort ontving de deelnemers in
zwembad De Duinpan, waar men 's morgens in een
striemende regenbui arriveerde.

Met het oog op de neerplenzende regen besloten de
organisatoren bliksemsnel het programma om te bou-
wen en de 'natte' onderdelen die voor de middaguren
buiten stonden geprogrammeerd, 's niorgens in het
overdekte zwembad uit te voeren. "Dit bleek een gouden >
greep te zijn, want in de middaguren knapte het weer
aanzienlijk op zodat het spelgebeuren buiten doorgang
kon vinden", vertelt zwembaddirecteur Mollerus. Een
gouden greep van de organisatie bleek ook spelleider

Dick Passchier te zijn, want onder zijn leiding werd het
een groots spektakel.

De deelnemers afkomstig van casino's uit Zagreb,
Aken, Rotterdam, Valkenburg, Londen, Scheveningen,
Zandvoort en Knokke bonden de strijd met elkaar aan
op onderdelen als bootje varen, races op ski's, met lad-
ders en menselijke kruiwagens. Wanneer een ploeg niet
over genoeg deelnemers beschikte vormde ook dit geen
probleem, Dick Passchier bepraatte snel enkele suppor-
ters die de opengevallen plaatsen innamen. Uiteindelijk
bleek de jubilerende p)oeg de sterkste, want na een
gelijke uitslag met de ploeg van het hoofdkantoor, wa-
ren het toch de Zandvoorters die het bal stoten beter
beheersten en trots de beker in ontvangst konden ne-
men.

Zelfs wanneer dit toch het geval
mocht zijn, dan nog zal zeker meer dan
90% van het verkeer naar en van de
clusters via de Aerdenhoutse lanen lo-
pen. Voor dit gebied is het woonwerk-
verkeer én het lokale verzorgingsver-
keer naar de oostzijde van de Zand-
voprterweg gericht. Deze bewoners be-
strijden de mening dat deze extra ver-
keersdruk aanvaardbaar zou zijn.
"Weinig fantasie is er nodig om te be-
denken dat 36 gezinnen over tenmin-
ste 36 auto's zullen beschikken en dat
het verzorgingsverkeer voor 36 wonin-
gen evenredig intens zal zijn", wordt
door hen aangevoerd. Bovendien is er
in het plan geen ruimte voor parkeer-
gelegenheid. Door de bewoners wordt
erop gewezen dat nu al tot de onmoge-
lijkheden behoort op het Zandvoortse
deel van de Zuidlaan dat twee auto's
elkaar op gewone wijze passeren.

Bezwaren tegen de bouw komen
voorts behalve van omwonenden ook
van instanties en personen die zich
betrokken voelen bij het behoud van
monumenten, landschap en natuur.
De clusterbebouwing wordt gezien als
'de vernietiging van het oudste Zuid-
Kennemermonument in zijn onver-

brekelijke omgeving'. Deze kritiek
geldt zowel het aantal woningen op
het daarvoor te bestemmen terrein, als

de wijze van bebouwing, die een flag-
rante tegenstelling tot het karakter
van Groot Bentveld wordt genoemd.
Tien jaar geleden werden er heel ande-
re eisen gesteld aan de huizen ten zui-
den van de Zuidlaan. Toen werd geëist
dat een geleidelijke en harmonische
overgang van het bos (het Naalden-
veld) naar het landschappelijk karak-
ter van Groot Bentveld moest plaats-
vinden.

De reclamanten wijzen erop dat de
ingeklemde clusterbebouwing in deze
omgeving detoneert. Opmerkelijk
wordt bovendien genoemd het feit dat
de bewoners van de vijf huizen langs
de zuidzijde van het Bentveldse ge-
deelte Zuidlaan en in het bijzonder de
bewoners in de gemeente Bloemendaal
met dit plan worden bezwaard.

In de uitnodiging die door de bewo-
ners aan de raadsleden is verzonden
wordt uitgebreid ingegaan op de
klachten van de bewoners, ergo de
aard van de bezwaarschriften. "Dit
client om U op de hoogte te stellen van
het verzet tegen het bebouwingsplan
en om U uit te nodigen de hoorzitting
op 17 september bij te wonen, waar
deze bezwaren toegelicht, respectieve-
lijk weersproken zullen worden. Im-
mers na de hoorzitting zal in de ge-
meenteraad over dit plan worden ge-
stemd en wij achten het van belang
dat U Uw stem zult kunnen onderbou-
wen met een volledig kennen en afwe-
gen van alle argumenten voor en te-
gen dit plan'.

Landelijke
Bibliotheekdag

ZANDVOORT - De Openbare Bi-
bliotheek Zandvoort organiseert aan-
staande zaterdag in het kader van de
landelijke bibliotheekdag een aantal
activiteiten. Nieuwe leden die zich
deze dag aanmelden, krijgen een gra-
tis abonnement tot l januari 1987.
Daarnaast kunnen videobanden,
grammofoonplaten, compactdiscs en
muziekcassettes één dag gratis ge-
leend worden.

Het bibliotheekbestuur doet een
dringend beroep op leden die nog in
het bezit zijn van boeken of ander ma-
teriaal, waarvan de uitleen termijn
verstreken is, het geleende zaterdag
terug te brengen. Men hoeft dan geen
boete te betalen.

Elke bezoeker wordt deze dag ont-
vangen met een kopje koffie, thee of
glaasje limonade. De bibliotheek aan
de Prinsesseweg is zaterdag geopend
van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Nieuwsblad
elke week het dagelijks nieuws
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FAMILIEBERICHTEN

14-9-1961 14-9-1986
25 jaar

Op 14 september a.s. zijn onze ouders

Frans en Afra Vleeshouwers

25 jaar getrouwd.

Hartelijk gefeliciteerd

Herman,
Els en Rob,
Frans

PAPPA, HANS
GEFELICITEERD MET JE 40STE VERJAARDAG

MICHAEL - MARISKA - LOES

Vrijdag 5 september is van ons heengegaan mijn
echtgenote, onze moeder en oma

Wilhelmina
Maria van der Meij-van Deursen

op de leeftijd van 59 jaar.

F. G. v. d. Meij
Loekie en Jan
Ferry en Tineke
Danièlle
Ronny

Const. Huygensstraat 3
2041 NL Zand voort

Overeenkomstig de wens van de overledene
heeft de crematie in besloten kring plaatsgehad.

Geen bezoek aan huis.

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

Op 7 september 1986 overleed op de leeftijd van
87 jaar

Geziena Frederika Koning-Gischler
weduwe van Leendert Koning

Uit aller naam:
H. A. W. Goemans
ex. test.

Hoofddorp, verpleeghuis "Bornholm"

Corr.adres: Bennebroekerdijk 133
2136 LX Zwaanshoek

De begrafenis heeft heden donderdag plaatsge-
vonden in het familiegraf op de algemene be-
graafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.

SURFEN IN
NOORD-HOLLAND
Geschat wordt dat er zo'n 140.000 Noord-
hpllanders plankzeiler zijn. Op dit moment zijn er
niet voldoende voorzieningen voor het plank-
zeilen, zoals startsteigers, oeververbeteringen,
bergingen voor zeilplanken, scheiden van zwem-
men/zonnen en plankzeilen, parkeer- en sanitaire
voorzieningen.
Notitie plankzeilen
Om meer voorzieningen voor het plankzeilen
mogelijk te maken hebben Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland een ontwerp-notitie plank-
zeilen opgesteld. In deze notitie worden de
bestaande knelpunten beschreven en is een
programma van maatregelen voor mogelijke
nieuwe voorzieningen opgesteld.
Subsidie
Voor het treffen van voorzieningen voor het plank-
zeilen kunnen gemeenten, recreatieschappen,
watersportverenigingen en andere particulieren
een subsidie bij de provincie aanvragen. Om in
aanmerking te komen voor een subsidie moet wel
aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De
voorwaarden staan vermeld in de ontwerp-notitie
plankzeilen. Voorlopig is tot 1990 jaarlijks
f 500.000,- voor subsidies beschikbaar. Aan-
vragen voor een subsidie moeten jaarlijks vóór
l mei worden ingediend bij het College van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
Inspraak
De ontwerp-notitie is te verkrijgen bij de provincie
Noord-Holland. tel. 023-163426.
Een gratis samenvatting van de ontwerp-notitie
kan worden aangevraagd bij het bureau voor-
lichtingvan de provincie, tel. 023-169933.
Wanneer u wilt reageren op de notitie plankzeilen
kunt u tot l oktober a.s. schrijven aan:
Gedeputeerde Staten van Noord- Holland,
Dreef 3, 2012 HR Haarlem.
Voor hulp bij uw reactie kunt u een beroep doen
op het Ondersteuningsinstituut Noord-Holland,
tel. 023-319130.

provinciaal bestuur
vannoord-hdland /̂̂

110 Kostverlorenstraat

Aangevraagde bouwvergunningen
aanbouw erker

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden be-
trokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijk verplicht), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

61B86 Bramenlaan 9
59B86 Spoorbuurtstraat 9

Verleende bouwvergunningen
uitbreiding woning
uitbreiding woning

Wie belt vanavond
tussen 20.00-21.00 uur mijn ouders, om te

FELICITEREN MET HUN
30-JARIG HUWELIJK?

02507-12498

Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kun-
nen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, post-
bus 2, 2040 AA Zandvoort.

Vergadering Welstandscommissie
Op 17 september 1986 vergadert de Welstandscommissie van de gemeente
Zandvoort.
'De plannen, die zullen worden beoordeeld, worden daags tevoren via de publi- •
catieborden bekendgemaakt.

•De voorzitter, F. E. van Caspel.

Hoorzitting
Ten behoeve van de uitvoering van het recreatie-bungalowpark zullen de
manege in het Vijverpark en het scoutinggebouw aan de Dr. J. P. Thijsseweg
verplaatst moeten worden. De gemeente heeft hierom het oog op een terrein
gelegen ten oosten van de Beatrixschool en ten westen van het Basketbalveld
aan de Prof. Zeemanstraat.
Een tekening waarop een en ander is aangegeven, ligt vanaf 15 september a.s.
voor een ieder ter inzage op de afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning ter gemeentesecretarie.
Het plan zal nader worden toegelicht in een openbare hoorzitting in het kader
van de inspraak op maandag 29 september 1986 te 20.00 uur in het raadhuis.

Zandvoort, 11 september 1986

&\
biedt u de unieke kombinatie van:

gezichts-, lichaams-, haarverzorging

Een stormvast kapsel
(met permanent)

voor 49,50
Aanbieding t/m 18 september

Dinsdag gesloten
Passage 20 - Tel. 02507-1B309

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51

DAG EN NACHT VERZORGING

U hoeft niet alleen te staan
als uw kind geestelijk gehandicapt is!!!

Ruim 28.000 ouderparen van geestelijk gehandicapte kinderen
hebben elkaar gevonden in de Federatie van Ouderverenigingen.
Zij vormen de grootste ouder-belangenorganisatie in ons land.

Blijf niet alleen staan
De afdelingen van de Ouderverenigingen voor geestelijk
gehandicapte kinderen zijn verspreid over het gehele land. Ook
bij u in de buurt.

Wordt wijzer
In de moeilijke taak, het opvoeden van een geestelijk
gehandicapt kind kunt u veel steun ondervinden bij de
ouderverenigingen die over een uitgebreide informatie
beschikken over de zorg van geestelijk gehandicapte kinderen.
Dat heeft u hard nodig om de juiste weg voor
uw kind te vinden.

Voor informatie over de ouderverenigingen van geestelijk
gehandicapte kinderen kunt u contact opnemen met:
Stichting Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening Zandvoort
van maandag tot vrijdag tussen 10.30 en 12.30 uur te bereiken onder
telefoonnummer 17373.

V.O.G.G. (Vereniging van Ouders van Geestelijk Gehandicapten)
Philadelpnia (Prot.-Chr. Vereniging van Ouders en Vrienden van het
Afwijkende Kind).

SUBSIDIE EMANCIPATIE-
AKTIVITEITEN PROVINCIE
NOORD-HOLLAND :

VROUWENEMANCIPATIE
EN HOMO-EMANCIPATIE

Groepen, organisaties en instellingen in Noord-Holland kunnen bij het
provinciaal bestuur van Noord-Holland subsidie aanvragen voor
emancipatie-aktiviteiten. Deze aktiviteiten moeten dan wel een provinciale
of regionale betekenis hebben. Dat wil zeggen dat de deelneemsters/deel-
nemers in principe afkomstig moeten zijn uit meerdere gemeenten in de
provincie.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de aktiviteiten gericht
zijn op:
- doorbreking van de traditionele rolverdeling tussen vrouwen en mannen;
- het bevorderen van de acceptatie van homosexualiteit.
Geen subsidie wordt gegeven voor, personeels- en afschrijvingskosten en
aanschaf van inventaris.
Aanvragen
Voor de subsidieaanvragen zijn speciale formulieren, die opgevraagd
kunnen worden bij de sektie emancipatiezaken. Dat geldt ook voor de folder
emancipatie-aktiviteiten, waarin u informatie kunt vinden over de kriteria en
de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
De subsidieaanvragen moeten uiterlijk drie maanden voor de start van een
aktiviteit worden ingediend.

Inlichtingen
Provinciaal Bestuur van Noord-Holland
- Sektie Emancipatiezaken -
Postbus 123, 2000 MD Haarlem
Tel. 023 - 163447/163505/163478

Wielersport

Peter Versteege
Haltestraat 31, Zandvoort

Wegens
vakantie zijn
wij gesloten
van 14 sept. tot 28 sept.

De specialist
in af uw

bloemwerken

Kom voor
gezelligheid in
het huis naar

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

V Tel. 1 20 60

PASSAGE 42
Zonnestudio

Zonnebank
20 min. 9,-
(snelbruinen)

Abon. 10x 80,-

Gezichts-
kanon
20 min. 10,-
Abon. 4x 35,-

Lichaams-
kanon
40 min. 40,-
Abon. 3x 100,-

Wij werken
op afspraak

Zonnestudio
Ook 's avonds
geopend

Passage 42
Tel. 12500

Vriendelijke groeten
Ben, Edith en Ellie

provinciaal bestuur
van

t ML .,siAsm
7 VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ!

Varkens Schnitzels ,n roomsaus,
ca. 5 minuten bakken (zonder paneermeel) Q Q C

500 gram w, w w

Paarde Bieflapjes 500 gram 6,95
Gekookte Worst 250 gram 2,95
Slagers Schouderham 150 gram 2,55
Berliner Leverworst isogram 2,10

SLAGERIJ

G. ZWINKELS
Haltestraat 30

Zandvoort. Tel. 12175

Je mocht willen
dat je zo'n

auto-rijschool
had.

Phil Waaning

Kostverlorenstraat 70
tel. 12071

SEPTEMBERMAAND
dé KAMERPLANTENMAAND

grote sortering kamerplanten
tegen aantrekkelijke • prijsjes

1 pot wormenmest

4,50
Voor de kille avonden 1 zak ^ ^* **

OPEN HAARD BLOKKEN 6,00

Cwekerij
P. van Kleeff

Van Srolbergweg l c
Zandvoorf.
Tel. 17093

Tot 1 december
dinsdags gesloten

INTERESSANTE VEILING
Op woensdag 17 september 's morgens 9.30 uur in het Veilinggebouw
De Witte Zwaan, Gasthuisplein te Zandvoort.

T.o.v. deurwaarder H. Terhoeven uit Haarlem zal worden geveild:

Zeer knappe jnboedel goederen, veel kleingoed, textiel, vloerkleden, ver-
lichting enz.

TEVENS INVENTARIS UIT HORECA BEDRIJF
6 vlams Atag gasfornuis met oven, fruitautomaat in kast, porselein, glas-
werk, meubilair, ± 120 Tonet café stoelen, ± 150 klapstoelen enz. enz.

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2

Kijkdageh zondag 14 en maandag 15
september van 10.00-17.00 uur.

Inlichtingen tel. 12164

Veilingdirectie
Fa. Waterdrinker

SCHILDERWERK
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

Te koop

IMHOFF ZEILKLEDING
2 IMHOFF IOR RACINGJACKS
compleet incl. Lifeline Redd.vest 1 kort model MT XXL
1 lang model MT L ƒ 350,- p. st. (50% v. nw.waarde)
2 OFF SHORE BROEKEN
(large en medium ƒ 140,- p. st., 50% v. nw.waarde)
1 DONKERBLAUWE TRUI XL
1 paar ZEILLAARZEN
geel mr 43 nw
1 paar IMHOFF LEREN BOOTSCHOENEN
nw mt 43
Tevens div. boot-ace, w.o. winterblok,
kompas, enz.

TEL. NA 18.00 UUR 023-283330.

Heerlijke gevulde
speculaastaart

R. v. d, WERFF
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

Gevraagd

OUDERE DAME
die een kleine winkel
wil gaan beheren in
Zandvoort.

Tel. 070-552488.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons terecht
voor:

• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering

NIVO-POLIS
• een Natura-

uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

Fijnwosserij
'T KREUKELTJE
Voor al uw fijne was, over-
hemden, kanten kleden, enz.
M.i.v. 8 sept.: maandag - dinsdag - vrijdag
10.00-18.00 uur.

Hogeweg 55 zwart.
Tel. 16262

Op weg naar
RIJBEWIJS A

en B

met AUTO en

MOTOR-
RIJSCHOOL

Frans v. Sprang
Voor informatie

tel. 02507-14946

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7- Zandvoort

Tel. 02507-1 23 27

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT

DAMES EN HEREN
ONDERNEMERS

Donderdag 18 september aanvang 20.00 uur

Hotel Keur,
, Zeestraat 49

BIJZONDERE INFORMATIE-AVOND
óver de

O'NEILL PRO WORLD CUP 1080
Met alle details over de
diverse evenementen.
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Zondag wordt het Camel
4WD-festival gehouden

ZANDVOORT-Onder het hoofd-
5tuk spanning en ontspanning voor
deelnemers en bezoekers wordt op zon-
jag 14 september voor de tweede maal
iet Camel 4WD-festival georgani-
seerd op het Circuit in Zandvoort. De
opzet van dit festijn is zoveel mogelijk

ensen bekend te maken met alles
at vierwielaangedreven auto's is en

wat je er mee kunt doen. Het Camel
4.WD-festival wordt georganiseerd
door 4WD Automagazine en het Cir-
cuit Zandvoort in samenwerking met
de Stichting Nederlandse Terrein-
sport Associatie. Er is nogal wat te
jelfven op zondag 14 september: de
;weede nationale instapdag, waarbij
4VVD-importeurs iedereen de gelegen-
ieid bieden in de nieuwste modellen
een ritje te maken. Een show van de

&ngrijke 4WD-importeurs zoals
Danatsu, Isuzu, Lada, Land/Range
Roier, Mercedes, Nissan, Mitsubishi,
3uzaki, Toyota, VW/Audi, etc. Expo-
sitif van de belangiijkste bandenleve-
ran;iers. 4WD-accessoiresmarkt. Tri-

foor het Nederlands kampioen-
schap. 4WD Rally. Vrij rijden. Diverse
demonstraties, terwijl er de gehele dag
ngjschreven kan worden voor de Ca-

mei Trophy '87.

De terreinwagen, maar ook de vier-
wielaangedreven personenauto, mag
ach vooral de laatste jaren in een
sterk stijgende belangstelling verheu-
;ea. Die belangstelling uitte zich vorig
aar ook bij het eerste Camel 4WD-
estival duidelijk, toen maar liefst 7500
WD-voertuigen naar Zandvoort

cwamen en zo'n 25.000 bezoekers. Met
[e groei van het aantal 4WD-autobe-
jtters mag dit jaar nog meer verwacht
vorden.

Eén van de belangrijke programma-
onderdelen op 14 september a.s. is de
Nationale Instapdag. De 4WD-impor-
teurs hebben daarvoor een aantal au-
to's beschikbaar gesteld waarin be-
langstellenden eens een rondje door
het terrein kunnen rijden. Instappen
kost niets! Trialrijden met terreinwa-
gens is vaak bijzonder spectaculair om
te zien. Hoe bestuurders het vermogen
van hun auto's de meest onmogelijk
lijkende klimmetjes te laten maken, of
door zeer rul zand heen te sturen, is
vooral tijdens de wedstrijden voor het
NK Trial te zien. Iedereen kan kennis
nemen van de crème de la crème van
de Nederlandse terreinwagensport. De
deelnemers zullen op een tiental proe-

ven hun kunnen tonen. Het trialpar-
cours is zodanig uitgezet, dat toe-
schouwers van dichtbij kunnen zien
wat er aan trialrijden te pas komt.

Het uiterste wordt gevraagd van de
coureurs die meedoen aan de snel-
heidswedstrijd op het korte circuit.
Die strijd zal vanaf de tribunes erg
goed te volgen zijn. Behalve Neder-
landse deelname komen er ook rijders
uit Engeland en België aan de start.

Het Camel 4WD-festival begint 14
september al om negen uur en duurt
tot zes uur. De toegangsprijs is tien
gulden, terwijl kinderen tot twaalf
jaar slechts vijf gulden betalen.

3VGEND/S
VOETBAL
Zondag: Schellingwoude-Zand-

voortmeeuwen 14.30 uur.
TZB-Alliance 14.30 uur terrein aan

de Kennemerweg.
Zaterdag: Zandvoort '75-SVJ 15.00

uur terrein binnencircuit.
HOCKEY
Zondag: ZHC heren-Weesp 14.30

uur terrein Duintjesveld binnencir-
cuit.

Voordaan-ZHC dames.
BASKETBAL
Vrijdag: White Stars-Lions dames

19.15 uur Kennemersporthal.
Haarlem.
Zaterdag: Lions heren-HOC 18.00

uur Pellikaanhal.
ZAALVOETBAL
Vrijdag in de Zandvoortse Pelli-

kaanhal: 18.00 uur Zandvoortmeeu-
wen B Jun.-Zandvoortmeeuwen 2;
18.30 uur Zandvoort '75-Concordia B
jun.; 19.00 uur Zandvoortmeeuwen-
Zandvoort '75 A jun.; 19.45 uur Zand-
voort Noord-Koesveld; 20.40 uur Zand-
voort Noord Vet.-Concordia; 21.25
Zandvoort Noord 3-Zandvoort Cen-
trum 2; 21.15 uur Zandvoort Noord 3-
Zandvoort Centrum 2; 22.15 uur Zand-
voortmeeuwen 4-TZB 4.

Maandag in de Pellikaanhal: 20.45
uur Cecils-Mimi's Ter Haak; 21.40 uur
Zandvoortmeeuwen 2-Koppers OG 2;
22.20 uur De Hut-Halve Maan.

Dinsdag in de Pellikaanhal: 19.00
uur TZB 4-Out 2; 19.45 uur Zandvoort
Centrum 2-BSM 3; 20.30 uur TZB 5-
Concordia 4; 21.15 uur V&V-VV Pel;
22.00 uur Cecils vet.-TZB.

Toptennis Bennebroek
ZANDVOORT - Ter afslui-

;ing van het 25-jarig jubileum van
tennisvereniging Bennebroek
T.V.B.), organiseert T.V.B, op 27
september 1986 een uniek tennis-
'estijn. Een groot aantal oud-in-
ternationals, allen tennisspelers
;n -speelsters, die het gezicht heb-
Den bepaald van het Nederlandse
^nnisgebeuren, prestaties heb-
jen geleverd op zowel nationaal
ils internationaal niveau en veel-
ü ook op de „heilige grond'* van
vimbledon hebben gespeeld, zul-
en naar Bennebroek komen voor

sportieve ontmoeting met
r.V. Bennebroek.

Toezeggingen heeft T.V.B, inmid-
lels ontvangen van o.a.: Trudy Groen-
lan, ex Nederlands kampioene en
imbledonflnaliste metTórrTOkker,

Is Veentjer-Spruyt, ex Nederlands
[kampioene en Wimbledonspeelster,
Slenny Ridderhof-Seven, ex Neder-
lands kampioene en Wimbledonspeel-
ter, Ada de Laive-Bakker, Wimble-
onspeelster en finaliste diverse inter-
ationale tournooien, Anja Ybema-
«poutre, Wimbledonspeelster en fi-
aliste diverse grote tournooien,
[adeleme Hemmes-Weurman, Wim-
ledonspeelster en f inaliste diverse in-
ïrnationale tournooien. Ook Betty
töVe, 12 maal Wimbledon-finaliste
eeft laten weten graag van de partij
willen zijn en verder zullen een aan-

il onder auspiciën van Dunlop spe-
nde tenniscracks, waaronder Torn
kker - eens 2e op de wereldranglijst -,
sn Rolf Thung - vele nationale titels
voor het nodige vuurwerk zorgen.

Indien alles volgens plan verloopt,
il zich dus het historische feit voor-
oen, dat na vele jaren Tom Okker en
etty Stöve weer eens op Nederlands
ravel tegenover elkaar zullen staan.

Om 13.00 uur precies begint dit ten-
nisfeest met een flitsende herendub-
bel, waarna de enige Nederlandse ge-
mengd-dubbel combinatie, die ooit een
halfe-finaleplaats op Wimbledon
heeft bereikt, n.l. Tom Okker/Trudy
Groenman, het zal opnemen tegen
Betty Stöve/Rolf Thung. Daarna zul-
len de Oud-Internationals informele
partijen spelen met de T.V.B.-jeugd en
tot slot treden de „Vier vrouwelijke
musketiers" Nogmaals in het strijd-
perk. Het evenement vindt plaats op
zaterdag 27 september, tennispark
Het Binnenhof te Bennebroek. Par-
keergelegenheid bij de Linnaeushof,
en dan pijlen volgen, geadviseerd
wordt vroegtijdig aanwezig te zijn.
Mocht het onverhoopt regenen, dan
zal het gehele programma afgewerkt
worden in de tennishal van H.T.C, te
Hillegom, Stationsweg 5, die spontaan
en geheel belangeloos haar medewèr-
king heeft toegezegd.

Tentoonstelling
Liesbeth de Vos

ZANDVOORT - De sinds zeven jaar
in Zandvoort woonachtige Liesbeth de
Vos houdt momenteel in De Ark in
Haarlem een expositie van haar gou-
aches en kleurpotlood-tekeningen.
Haar werk is geïnspireerd door het
dorp Zandvoort, zand, water, zon en
wind en daarnaast 'een paar lieve
mensen'.

Hoewel haar moeder ook schilderes
was, verklaart de tweeënveertig-jarige
autodidact, door de inspiratie van de
zee, waarop haar woning uitkijkt, pen-
seel en kleurpotlood ter hand geno-
men te hebben.

De Ark bevindt zich aan het Nieuw
Heiligland 2 in Haarlem en is geopend
van 17.00 tot 22.00 uur. Zondag vanaf
14.00 uur. De tentoonstelling duurt tot
29 september.

Cursussen in
Centrum III

ZANDVOORT - Binnenkort start
het Centrum III te Heemstede (Heer-
enweg 111) met een aantal cursussen.
Op woensdag 10 september wordt ge-
start met bewegingsexpressie-avon-
den waar men leert wat de mogelijkhe-

Laatste tocht
Toerclub Olympia

ZANDVOORT - Op zondag 21 sep-
tember a.s. organiseert de rijwiel toer-
club Olympia, als afsluiting van het
fietsseizoen in Zandvoort de 50 km
fietstocht Rond de Noord. Aan deze
tocht kan men op twee manieren deel-
nemen n.m.l. tussen 9.00 en 10.00 uur
op eigen gelegenheid vertrekken aan
de z.g.n. vrije toertocht of om 10.00 uur
gezamenlijk vertrekken aan de z.g.n.
Euraudaxtocht hetgeen betekend in
groepsverband rijden met een gemid-
delde snelheid van 25 km/uur. Voor
beide tochten vindt de start plaats bij
strandpaviljoen 8 „Trefpunt".

Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 2,- per
persoon, een herinnering aan deze
tocht kost ƒ 7,50 extra. De route is uit-
gezet door een vrij bosrijk gebied met
een minimum aan windoverlast en
dus door iedereen te volbrengen, zeker
nu men, dit jaar voor het eerst, ook op
eigen gelegenheid aan deze tocht kan
deelnemen. Er wordt gereden via de
route: Bentveld - Overveen - Bloe-
mendaal - en Driehuis naar IJmuiden
waar in de kantine van de voetbalvere-
niging Stormvogels een controle is ge-
pland. Hierna wordt de route vervolgd
via het Sluizencomplex van IJmuiden
en de Velserpont naar Santpoort -
Bloemendaal en Aerdenhout weer te-
rug naar het vertrekpunt in Zand-
voort.

Nadere inlichtingen: K. J. Koper, v.
Lennepweg 38-4, tel. 14833.

den van het eigen lichaam zijn en wat
een betere manier is van bewegen. De
cursus wordt vanaf dat tijdstip l x per
14 dagen gegeven van 20.00-22.00 uur.
Kosten f. 32,- voor acht avonden.

Een teken-en schildercursus wordt
gegeven op de woensdagmorgen van
10.00-12.00 uur. De kosten bedragen f.
60,- voor twaalf weken. Gestart wordt
eveneens op woensdag 10 september.

In de teken-en schildercursus wordt
het accent gelegd op aquarel-en olie-
verf techniek. Een summier basispak-
ket is aanwezig.
Op vrijdag 12 september start een cur-
sus waar verschillende teken-en schil-
dertechnieken worden behandeld. le-
deren meet interesse op dit gebied is
welkom, ervaring niet noodzakelijk.
De kosten bedragen eveneens f. 60,--
voor twaalf weken, de tijd is vrijdag-
morgen 10.00-12.00 uur.

Informatie over deze cursussen wor-
dén gegeven door Centrum III, tel: 023-
284975.

Binnenkort start eveneens een cur-
sus zijde schilderen, informatie over
kosten, tijden en materialen worden
verstrekt door Marij de Haan, tel:
02510-45102.

Na twintig jaar een eigen huis

Sociëteit Duysterghast na veel
omzwervingen op eigen stek

ZANDVOORT - Eindelijk, na bijna twintig jaar, heeft sociëteit
Duysterghast het dan toch voor elkaar. Voorlopig hoeft er niet meer
verhuisd te worden. Zaterdag 13 september 1986 kan burgemeester
Machielsen (na een rijtoer door het dorp in gezelschap van het be-
stuur) de officiële opening verrichten van het eerste eigen onderko-
men van de sociëteit; na afloop hiervan is er een receptie voor leden en
genodigden. De 'soos' in de Diaconiehuisstraat bevat een eigen bar, een
grote ruimte om gezellig bij elkaar te zitten of te kaarten en boven een
biljartzaal.

"Toen we hier binnenkwamen droop
het water langs de muren naar bene-
den", vertelt Herman Sikkens, de
praeses van de sociëteit. "Om de afvoer
van de wc boven zat een badlaken ge-
draaid en toen we dat weghaalden
bleek die zo lek als een mandje. Dus er
wachtte ons enorm veel werk. Vooral
ook omdat het voorheen een disco-
theek was geweest, zodat ook het hele
interieur veranderd moest worden. De
indeling hebben we hetzelfde gelaten
maar ondanks dat zijn er heel wat
uren in gaan zitten. Het meeste heb-
ben we zelf gedaan, al hebben we voor
bepaalde klussen wel vakmensen la-
ten komen".

Het gebouw in de Diaconiehuis-
straat is sinds de oprichting van
Duysterghast in 1967, het vijfde on-
derkomen. In het allereerste begin
moest men zich tevreden stellen met
de kelderruimte onder het toenmalige
Strandhotel, het huidige Badhotel.
Via de oude huisvesting van Kiefer
aan de Boulevard Paulus Loot en later

Riche, belandde men ongeveer tien
jaar geleden in Zomerlust. Vorig jaar
echter kreeg men de mededeling het
pand per mei 1956 te moeten verlaten.
Sikkens: "We zaten met de handen in
het haar. We hadden wel een veertien-
tal aanbiedingen maar daar kwamen
huren bij kijken van f 2000,- tot f 8000,-
per maand of overnames van meer
dan f 75000,-.

Toen hebben we maar besloten iets
te kopen, maar ook dat gaf problemen
want het is heel moeilijk om hier in
Zandvoort een geschikte ruimte te
vinden. Tot dus dit pand als manna
uit de hemel kwam vallen. De vorige
eigenaar had het tijdens een faillisse-
mentsverkoop gekocht maar bleek er
toch niets mee te kunnen doen. Zo-
doende wilde hij het wel voor dezelfde
prijs aan ons overdoen. En nu blijkt
dat we financieel zelfs veel beter uit
zijn dan met de vorige huurpanden".

Volgens Sikkens is de nieuwe behui-
zing een grote verbetering voor de

sfeer. "De ruimte is klein genoeg om
met weinig mensen toch genoeglijk te .
kunnen zitten, terwijl op drukke da-
gen ook alle honderdzestig leden wel
terecht kunnen. Er waren hier afgelo-
pen zaterdag al aardig wat mensen
omdat we toen vast op proef voor de
leden open waren. En dan zie je dat de
ruimte het heel goed doet, ook al merk
je ook dat een paar kleine dingetjes
nog wel veranderd kunnen worden".

Omdat men een opleving van het be-
zoek van leden verwacht, bestaat het
plan om weer bijna dagelijks een bor-
reluurtje in te stellen. De biljarters
kunnen dan ook boven uitstekend te-
recht in de grote zaal, waar twee bil-
jarts staan opgesteld. Een oude keu-
ken laat zich hier waarschijnlijk goed
ombouwen tot een kleine bar. Daar-
naast bevindt zich boven nog een an-
dere ruimte die nog voor meerdere
doeleinden geschikt te maken is.

Duysterghast hoopt met dit nieuwe
onderdak ook nieuwe, vooral wat jon-
gere leden aan te trekken.

De openingstijden liggen nog niet
helemaal vast, maar in principe is de
sociëteit op dinsdag en woensdag ge-
sloten. Op de andere dagen is zij 's
avonds geopend. Vrijdag, zaterdag en
zondag al vanaf 's middags. Op don-
derdag wordt er waarschijnlijk een
vaste klaverjas-avond gehouden met
eventueel daarnaast bridgelessen.

Surfartikelen
gestolen

ZANDVOORT - Afgelopen week
werd bij de Zandvoortse politie diverse
keren aangifte gedaan van diefstal
van surfartikelen. Vorige week maan-
dag werden de spullen tussen de auto's
op de Boulevard Barnaart vandaan
gehaald. Twee dagen later, op woens-
dag, kreeg de surfschool een bezoekje
van ongewenste gasten die zich enig
materiaal toe-eigenden. Dezelfde dag
werd elders een surfuitrusting ter
waarde van twee duizend gulden buit
gemaakt. De waarde van de donder-
dags gestolen artikelen is nog niet be-
kend. Evenmin als de daders.

• Penningmeester Leo Duivenvoorden, secretaris Wim den Oude, praeses Herman Sikkens voelen zich uitstekend
thuis in de nieuwe soos FOTO; BERLOTT

ZANDVOORT - Het nieuwe
ontwerp-plan Organisatie Sociaal
Pedagogische Zorg wordt eind van
dit jaar door Provinciale Staten
vastgesteld. Tot l oktober ligt het
voorstel van dit plan in gemeente-
huizen en bibliotheken ter inzage.
Tot die datum kan men tevens
suggesties voor wijzigingen indie-
nen. Ook kan men hiervoor te-
recht op de hoorzitting die gehou-
den wordt op l oktober in Haar-
lem in Die Raeckse, aanvang 19.30
uur.
In het ontwerp-plan wordt een nieuwe

Ontwerpplan
Geestelijk
Gehandicapten

organisatiestructuur voorgesteld voor
de sociaal pedagogische zorg of wel het
maatschappelijk werk voor geestelijk
gehandicapten. De provincie, die sinds
januari 1982 verantwoordelijk is voor
het beleid van dit werkveld, streeft on-

der andere een goede spreiding na van
het hulpaanbod over de hele provin-
cie. Daarnaast zijn belangrijk een goe-
de afstemming van vraag en aanbod
van de hulp en een evenredige verde-
ling van formatieplaatsen. De nieuwe
organisatiestructuur moet een schei-
ding brengen tussen uitvoerend werk,
de directe hulpverlening en de begelei-
ding hiervan door een nieuw op te
richten provinciaal servicebureau.

Een samenvatting van het ontwerp-
plan is aan te vragen bij Bureau Voor-
lichting van de provincie Noord-Hol-
land, telefoon 023-319130. Die Raeckse
in Haarlem is gevestigd op de Raaks 1-
3.

Te koop

STRAND-
PAVILJOEN

gelegen voor het centrum.
Inl. van 10.00-12.00 uur: tel. 17580.

Aan wie kunnen wij
onze zoon, 5 maanden,
als oppas 's avonds bij

ons thuis,
toevertrouwen!

Eventueel in
combinatie. Tel.

02507-17185 Mevr.
Kiers.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

SPORTCENTER
WIM BUCHEL

A. J. v. d. Moolenstraat 47,
tel. 13965-15829

WIJ ZIJN GEOPEND
's morgens, 's middags, 's avonds en

tijdens de weekenden.

CLUBS EN LESSEN IN
Aerobic - Badminton - Dames

keep fit gymn. - Club 40+ en 60+

Jeugdjudo alle leeftijden.'
Nieuwe club 6-7 jaar.

Donderdagmiddag 15.30 uur.

Judo en Jiu Jitsu

Volleybal - Squash - Sauna -
Zonnebanken - Zaalhuur.

DE BINNENMARKT
RUIM UW ZOLDER OP EN HUUR

EEN STAND VOOR EEN OF
MEERDERE DAGEN

Ingang: Gasthuisplein 5 - Kosterstraat 5

DAGELIJKS GEOPEND VAN 10 TOT 22 UUR
INLICHTINGEN IN HET GEBOUW VAN DE BINNENMARKT

TEL. 13713

Onder auspiciën van O.V.Z.

gevraagd
zelfst. werkend kok m/v

*gevorderd leerling kok m/v
\ *

buffetbediende m/v
± 18 jaar

Alleen voor de weekenden
KERKSTRAAT 15. - TEL. 12253

BADMINTON
Misschien is badminton wel een sport voor jou . . .
't is harstikke leuk en je rent je rot.

Trouwens als je bij ons komt, speel je niet alleen badminton
maar ook andere hele leuke spelletjes.
Je wilt graag weten hoe het allemaal gaat ? Nou, dan kom
je toch op onze open dag. Die open dag is helemaal gratis
én je krijgt een glaasje limonade. We zouden het fijn vinden
als je ons even belt maar je mag - als je het vergeet - ook
gewoon komen. De open dag is op zaterdag 13 september
van 11.00 u. tot 14.00 u. in de van Pagee-hal, Handvoort N.
Je moet wel een paar echte zaalschoenen meenemen.
Als je zelf geen racket hebt, zorgen wij daarvoor.

OPEN DAG
Badminton-verenigingen
18849-17639-16288-

Duinstreek / Lotus, Telefoon:
16464 -12300. Ook voor inl.

HOE VERKOOP JE
EEN PAS VOLTOOID

SCHILDERIJ

BROODJE
BURGER
mini broodjeszaak - maxi beleg
Ook voor lunchpakketten en salades

WEEKAANBIEDING

Broodje zalmsalade
+ glas melk 5,95
- Open van-11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag en

zaterdag van 03.00 uur 's nachts
- Dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4 - TEL. 18789

Piano-
en

biokfluit-
lessen

Tel. 18486

BALLETSCHOOL

ABC
VOOR
KINDERBALLET-JAZZ

V.A. DONDERDAG
11 SEPTEMBER
IN 'T STEKKIE
ZANDVOORT

INL:
TEL 020-845922

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENRURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Hotel-Café-
Restaurant

„QUEENIE"
Kerkplein 8 te Zandvoort
vraagt per medio oktober

ZELFSTANDIG
WERKEND

KOK
Telefonische inl. onder

nr. 13599.
Vraagt u s.v.p. naar de

heer van Houten.

Wij zijn niet de mooiste, en
ook niet de grootste, maar
wel de beste in Zandvoort

BALLET
STUDIO 118

Conny Lodewijk
(lid N. B. D. K.)

voor verantwoorde beoefening van

Klassiek - Jazzbaiiet
Conditioning Jazz

Tapdance
Kinderdisco
Pré ballet

vanaf 4 jaar
Van beginner tot professional.

Voor opleiding tot toelating
erkende Dans vak Opleiding

Inschrijven vanaf nu.

Bel 17789 b.g.g. 12598
Studio-adres:

Corn. Slegersstraat 2, Zandvoort

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE

OF OUDE IJSKAST
adverteer in de krant
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TAFEL-
MARGARINE

gul van smaak,
zuinig in prijs.

VERPAKT

VAN NELLE

SUPRA
KOFFIE

vacuüm verpakt
pak 250 gram

snelf ilter of normaal

r r

V

•r^

ieis/e

GROTE
KUIP
500
GRAM.

Hero
Kippesoep

Hero
Tomaten-

iep

HERO
SOEPEN
LITERBLIK
een „soepje" waarmee

moeder voor de dag kan komen.

kippe, groente
of tomaten -
groentesoep

i<8?r$t');:;iE.

Heio
Groentesoep

CONTANT BIJ
100

i-SPAARZEGELS. min ="s>'

DELMONTE
PASSATA

gezeefde tomaten
zonder pitten
en schillen

FLES
550
GRAM

NU OOK
BETAALBAAR
VOOR ALLE

LIEFHEBBERS

vxtt

m

zolang de voorraad strekt.

ZONNATURA
GEPOFTE

^RÜSTWAFELS
lekker licht als
ontbijt, ideaal voor
tussen door
PAK 90 GRAM
CA. 14 STUKS

\,- feu

ftO stuks nn

170140

HOTELKOFFIE- HOTEL KOFFIE .

,-, «ALFVOUI
l. KOFFIEMEIK

COLOMBO half volle
KOFFIEMELK
l LITER. -

KOFFIEFILTER
ZAKJES NO 2
VOORDEELPAK 80 STUKS

/ '
GEEN * j " li

129
MAAR: i - ,

CHROEVEN-DRAAIERSET
. in afsluitbare etui, ideaal voor kleine
klusjes, diverse uitvoeringen en grootte.

SET a 10 STUKS
bestaande uit: 1 priem, 2 kruiskop-en
7 schoevendraaiers van groot tot klein

CANTELOURJ
1985

Appellation
Bordeaux Contro.lée, op fles gebotteld
in Frankrijk. Deze heerlijke rode
Bordeaux kunt u serveren bij vlees en
kip, maar ook om zo te drinken.

FLES
0.75 LITER

VAN

3.95

SARDA SARDIENTJES
lekkere smeuïge visjes voor op de
boterham maar
ook als garnering.
BLIK 125 gram
(6-9 stuks)

nu:

ERU
GOUD-
KUIPJE
volvette i
smeerkaas 48

kuip je
100 gram

QUICK PACK
ALUMINIUMFOLIE

met afscheurrand
V .

1 PUUR PUUR

PASTA CHOCA
(BEREGOED)

lekkere chocoladepasta
in melk en puur.

beker • ~
350 " • • v
gram •'.'.•

D.D.D.D.D.
THEEDOEKEN <5öo

VOOR / «wif
j**

•S?

4*98

@ OOSTZAAN: Zuideinde 39 • VOLENDAM:
Hyacintenstraat 14 9 HOOFDDORP: Marktlaan 55
0 NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185 • ZWANEN-
BURG: Dennenlaan 19 • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat 21

AMSTERDAM:
• Mercatorplein 49-53 • Bilderdijkkade 41 - 53
• Admiraal de Ruyterweg 56 • 2e Nassaustraat 26 - 30
• Lijnbaansgracht 31 -32 • Johan Huizinga-
Iaan180-188 • Sloterkade 110 -127 • Delflandplein
188 - 194 • Burgemeester de Vlugtlaan 133 • Nicolaas
Ruychaverstraat 10 • OSDORP: Tussenmeer 1a
• NOORD: Motorkade 10 • OOSTELIJKE
EILANDEN: Kattenburgerkruisstraat

Hoe bespaar!
ü ruimte, tijd e

geld op uw
krantenarchie

WEEKMEDIA OP,
MICROFICHE
Bel nu voor een

abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.248!
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ZANDVOORT - De huidige rio-
leringssituatie in Noord Holland
baart de Provincie zorgen. Uit een;

rapport van de provinciale water-
staat blijkt dat tenminste nege-
nendertig Noordhollandse ge-
meenten in de nabije toekomst
zullen worden geconfronteerd
met hoge investeringen.

Voor Zandvoort worden deze
kosten door de Provincie geraamd
op ruim twintig miljoen gulden.
"Een wel heel ruime schatting,
zelfs als het basisrioleringsplan
zou worden uitgevoerd, en wij de
ondertussen 'beruchte' drie mil-
joen van het afvoereffluent erbij
rekenen, komen wij nog niet aan
dit bedrag" laat wethouder Van
Caspel weten. In deze zienswijze
wordt hij gesteund door de ge-
meentelijke Dienst Publieke Wer-
ken.

In een persbericht meldt de Provin-
cie Noord Holland dat in een recent
verschenen rapport van de provincia-
le waterstaat wordt geconcludeerd dat
de huidige situatie in Noord Holland
zorgelijk is. "Tenminste negenender-
tig gemeenten zullen in de nabije toe-
komst worden geconfronteerd met
hoge investeringen", wordt gemeld.

Uit het rapport van de provinciale
waterstaat blijkt dat veel rioolstelsels
niet functioneren. De meest voorko-
mende gebreken zijn: lekkage vanuit
de riolen als gevolg van verzakkingen
en/of verschuiving van de buizen, cor-
rosie van het buismateriaal, wortel-
doorgroei, breuk en onvoldoende af-
schot in het stelsel.

Voor Zandvoort worden de kosten
geraamd op ruim twintig miljoen gul-
den. Ruim tien miljoen voor de riole-
ring die dateert uit de jaren 1910/'40 en
nog eens eenzelfde bedrag voor de rio-
lering aangelegd na 1945. Zowel wet-

'Raming van twintig miljoen overdreven'

Zandvoorts' rioleringssysteem niet
zo slecht als Provincie suggereert
houder Van Caspel, als de waarne-
mend directeur van de Dienst Publie-
ke Werken (ing P.M.Smits) reageren
verbaasd op deze kostencijfers.

Vraagtekens

rosie optreedt. Naar aanleiding van
deze onderzoeken wordt besloten welk
gedeelte van het stelsel voor vervan-
ging c.q. reparatie in aanmerking
komt. Dit jaar worden herstel/vervan-
gingswerkzaamheden uitgevoerd aan
de dr Smits- en de Jan Steenstraat.

"Wij zetten duidelijk vraagtekens bij
deze bedragen. Het rioleringsstelsel in
Zandvoort is niet zo slecht als in het
rapport wordt aangegeven. In feite be-
schikken wij over een goed onderhou-
den riolering. Niet voor niets wordt nu
al een aantal jaren twee ton per jaar
uitgetrokken voor reparatie-en her-
stelwerkzaamheden. Natuurlijk kost
het geld om het up to date te houden, Basisplan
maar twintig miljoen?" reageert Van
Caspel verbaasd. Hij wordt hierin ge-
steund door de heer Smits die uitlegt
dat Zandvoort in een gunstige positie
verkeert.

Zandvoort beschikt in totaal over 25
kM riolering waarvan 14 kM werd
aangelegd in de periode 1910/'40. Mo-
menteel wordt het oudste gedeelte van
deze riolering daterend uit de periode
1898/1925 vervangen c.q. gecontro-
leerd.

Als gunstige omstandigheid wordt
aangemerkt de zandgrond waarin de
gemetselde buizen zich bevinden en
het feit dat het Zandvoortse stelsel
niet wordt aangetast door grondwater,
zoals in veengebieden het geval is.
"Het grondwaterpeil is hier veel lager,
zodat onze buizen droog liggen, en dat
scheelt een stuk. Bij ons treedt daar-
door relatief minder slijtage op dan in
andere gebieden", legt Smits uit. Bo-
vendien blijkt dat ieder jaar een deel
van het rioleringsstelsel met een TV-
camera wordt onderzocht. Haarscher-
pe foto's tonen de dienst PW aan, waar
wel en waar niet breuk/slijtage/of cor-

Door de Provincie wordt aangedron-
gen op een basisrioleringsplan waaro-
ver iedere gemeente behoort te be-
schikken. Dit is een plan waarin op
gedetailleerde wijze wordt aangegeven
hoe de inzameling en de afvoer van het
afvalwater binnen het gemeentelijk
gebied op optimale wijze kan geschie-
den.

In Zandvoort is dit plan, dat onder
andere inhoudt de scheiding, in feite
de ontkoppeling van het hoge naar het
lager gelegen gebied, bijna gereed. Het
zal binnenkort aan de raad worden
aangeboden. "Dit wil echter niet zeg-
gen dat wij dit plan ook direct in uit-
voering kunnen nemen", legt Van
Caspel nader uit. De uitvoering van
dit plan is namelijk afhankelijk van de
gereedkoming van de nieuwe afvoer-

leiding en de realisatie van de buffer-
vijvers in het binnencircuitgebied.
Wél wordt al enkele jaren met het ba-
sisrioleringsplan gewerkt in dien zin,
dat bij alle vervangingen reeds reke-
ning gehouden wordt met een aanslui-
ting op dit stelsel. "Met andere wopr-
den alle reparaties/vervangingen zijn
reeds geënt op dit plan" aldus Smits.
Dit wordt gedaan omdat uitgegaan
wordt van het principe 'alle kleine
beetjes helpen'.

Overlast
De overstroming die zich vorig jaar

opnieuw in het centrum heeft voorge-
daan, komt volgens beide heren uit-
sluitend voor wanneer gesproken kan
worden van extreme regenval. "Tegen
zo'n gebeurtenis sta je natuurlijk be-
trekkelijk hulpeloos. Pas na de realise-
ring van de nieuwe effluentleiding, die
omstreeks 1991 gereed zal zijn en de
nieuwe buffervijvers die daarna wor-
den aangelegd, (ik denk dan aan circa
1994) zou het basisrioleringsplan ter
hand genomen kunnen worden. Dan
komt ook pas de ontkoppeling van het
stelsel waarbij het hogere gedeelte van
het dorp rechtstreeks naar de buffer-
vijvers vloeit voor uitvoering in aan-
merking", aldus Van Caspel

De kosten van de uitvoering van het
basisrioleringsplan worden geraamd
op ruim negen miljoen gulden, doch

beide gemeentevertegenwoordigers
zijn van mening dat het totale bedrag
uiteindelijk mee zal vallen. "Wanneer
eenmaal de ontkoppeling heeft plaats-
gevonden, kosten éénviertiende mil-
joen, dan bestaat de kans dat het plan
voor het overige deel niet uitgevoerd
behoeft te worden, omdat dan alle pro-
blemen tot in de verre toekomst zijn
opgelost".

Momenteel wordt hard gewerkt aan
de uitvoering van de nieuwe effluent-
leiding. Door het Hoogheemraad-
schap Rijnland zijn de technische
plannen voor de leiding reeds afge-
rond, momenteel houdt men zich bezig
met de technische voorbereiding van
de nieuwe buffervijvers. "Alles ver-
loopt volgens schema en wij zien geen
obstakels" voorziet Van Caspel. "Bo-
vendien is Zandvoort de laatste tien
tot veertien jaar al bezig met de ver-
nieuwing van de riolering. De Noord-
buurt, de Zuid, de Zeestraat het hele

• oude gedeelte is bijna al gerenoveerd.

Wij lopen zeker niet achter maar heb-
ben natuurlijk die f.200.000,- per jaar
wel nodig om bij te blijven. Het is moei-
lijk een raming te maken over de kos-
ten per meter riolering, maar dat de
totale kosten ruim twintig miljoen
zullen bedragen? Daar ben ik het niet
mee eens". Dit is de slotconslusie van
de huidige wethouder PW, die bij dit
standpunt de steun ontvangt van zijn
dienst.

• Duidelijk zichtbaar op deze foto's de worteldoorgroei in de riolering. Doch
ook barsten, scheuren, en 'goede' delen van de riolering zijn op foto's gemaakt
door een TV-camera die door het riool wordt getrokken goed te zien.
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• Al enkele maanden worden de
Zandvoortse automobilisten,
trouwens iedere automobilist, die
via de • i
Zandvoorterweg/Zandvoortselaan
uit of naar Zandvoort gaat
geconfronteerd met de
'verbeteringen' die worden
uitgevoerd door de gemeente
Bloemendaal.

• De dienst P W van de gemeente
Bloemendaal kent onvermoede
kunstenaars die hun creativiteit
mogen benutten om van de
Zandvoorterweg in deze gemeente
de meest gevaarlijke weg in heel
Zuid Kennemerland te maken.
Immers de nu uitgevoerde

'verbeteringen' kennen in wijde
omgeving hun weerga niet. Jammer
is het dan ook dat veel
automobilisten afkomstig uit het
buitenland niet op de hoogte zijn
van de vele 'wegverbeteringen'
omdat dese niet voorkomen in de
algemeen geldende verkeersregels.

• Jammer ook dat Zandvoort zich
op het randje van Nederland
bevindt, daar waar het land op
houdt en de see begint, en geen
andere toevoerwegen kent. Jammer
ook dat verbeteringen aan een
doorgaande weg worden uitgevoerd
sonder samen-of ruggespraak met
Zandvoort.

• Natuurlijk behoort een weg voor
alle verkeersdeelnemers, dus
wandelaars, fietsers, bromfietsers,
motorrijders en autombilisten veilig
te sijn. Te hard rijden behoort
gestraft te worden, doch ongelukken
kunnen niet vermeden worden -
wanneer een bepaalde categorie
weggebruikers de geldende
verkeersregels overtreedt. Wanneer
een fietser of een automobilist
bijvoorbeeld door een verkeerslicht
rijdt dat op 'rood'staat, dan blijven
ongelukken niet uit. Dan staan alle

goedwillende weggebruikers, en
gemeentebesturen met goed
opgebouwde
beveiligingsmaatregelen hulpeloos.
Buiten spel gezet door
onverantwoordelijk gedrag van de
enkeling.

• Een en ander neemt niet weg dat
beveüigingsvoorsieningen hun doel
voorbij kunnen schieten. Want wat
gebeurt er wanneer straks op een
drukke dag f en daar hoeft het niet
eens somer voor te sijn; op
zondagmiddag is de
Zandvoorterweg/laan één van de
meest gebruikte in de regio) er in
Zandvoort of Bentveld een ongeluk
gebeurt? Hoe snel kunnen
ambulances nu in Bentveld sijn?
Wat te doen wanneer er onverhoopt
een grote duinbrand uitbreekt, er
een grote hotelbrand is in
Zandvoort of ongelukken bij
sportevenementen. Hoe kan het
hulpverlenend verkeer
(brandweerwagens uit Heemstede
etc.) zo snel mogelijk hulp bieden??
Of worden deze verplicht rond
Haarlem te rijden en de Zeeweg te
nemen?
• Alle goede bedoelingen van

buurgemeente Bloemendaal ten
spijt, momenteel lijken alle
gevonden oplossingen slechts bij te
kunnen dragen tot een grotere
verkeersonveiligheid van dese weg.
Wij hopen niet de dag mee te maken
dat wij dese zienswijze bewaarheid

• Tobber ziet er enthousiast uit. Hij
heeft het druk. "ledere avond moet
ik tegenwoordig op de pedalen.
Eerst gisteravond naar het raadhuis
voor de presentatie van het
'Duinpark Zandvoort' en vanavond
naar PW, en volgende week
woensdag naar de hoorsitting van
Bentveld en dan weer naar de
vergadering van ondernemers. Ik
heb mij een heuse agenda
aangeschaft want anders vergeet ik
wat. Maar, ondanks het koude weer,
weet je dat het al een paar nachten
heeft gevroren?, sie ik de toekomst
zonnig tegemoet.

• "De problemen rond de Pro World
Cup sijn opgelost. Het enige dat wij
nu nog moeten doen is de centjes
binnenhalen die iedereen, in het
voorjaar so voortvarend heeft
toegezegd. Ten tweede een
feestprogramma opstellen dat

klinkt als een klok. Wij moeten toch
de verwachte twee-tot
driehonderdduisend bezoekers een
aardig pakket aan ontspanning
kunnen bieden. Nou in Zandvoort
draaien wij daar onze hand niet
voor om, dat weet je" zegt hij vol
zelfvertrouwen
• Bij het fronsen van onze
wenkbrauwen, haalt hij wat
geërgerd zijn schouders op "Niet
dan?" Wij zijn meesters in het
organiseren", laat hij zich achteloos
ontvallen.
• "Ja maar Tob het is dan oktober
en koud en vroeg donker, dus je
kunt geen bierpompen op straat
zetten of weet ik wat, en als 2e koud
van het strand komen waar laat jij
jouw honderdduizenden dan?
• Het enige antwoord dat wij
ontvangen is een zeer misprijzende
en meewarige blik. Nog juist horen
wij hem mompelen "Dat je best op
een andere wijze een f eest je kunt
bouwen", voordat hij vertrekt.
• Misschien is dat wel waar,. In
spanning wachten wij af, het is nog
geen oktober dus... De krant is dese
week klaar, voetjes op tafel..tot

ADVERTENTIE

AMSTERDAM MOOESIAD
VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1986 20.00 UUR

'THE RICH RAGS'
SISSY BOY COLLECTIE

Tijdens deze show laat Sissy Boy Cie. de
nieuwste wintermode uit binnen- en buiten-
land zien.
Tegen inlevering van deze bon bij de kassa op de Dam en
bij de kantoren van HET PAROOL/WEEKMEDIA ontvan-
gen onze lezers een korting van VIJF GULDEN op de toe-
gangsprijs van ƒ 15,- (dus voor ƒ 10,-).

Deze bon is geldig voor maximaal 4 personen.

VIJF GULDEN

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 13 en 14 september
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

HUISARTSENPRAKTIJK GJJ. Mol
/ P.C.F. Paardekopen

| Voor dienstdoende arts: tel
15600/15091.

i Verdere inlichtingen omtrent de
[ weekenddiensten worden verstrekt

via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zandvoortse apotheek,
H.B.A.Mulder, tel:13185
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord

i (Guido van Schagen) maandag 11.00-
' 12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van

Fagee Süorthal (Stekkie), tel. 17113.

r Zandvoorts
> Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
donderdag. Uitgave WeeKmedia BV.
Directeur: G C. Hollander. Hoofdredacteur
J M. Pekelharing.

Kantoor Gasthuisplein
12, Zandvoort. tel 02507
17166 Postadres:
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort.
Kantoor geopend:
maandag 13-16 u.;
dinsdag 10-13 en 14-16
u.; woensdag 9-11 u.;
donderdag 10-12en 13-17 u.; vrijdag 9-12u.
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8.
Aalsmeer, tel. 02977 • 28411. Postadres:
postbus 264, 1430 AG Aalsmeer.
Verkoopleider: B Lodewegen.
Micro-advertenties tel 020 • 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuioplein 12. Zandvoort, tel.
02507 • 12066. Postadres: postbus 26.2040
AA Zandvoort.
Margreet Ates. Redactiechel: Dick Piet.
Abonnementsprijzen: ƒ 10,65 per kwartaal; ƒ
19.55 per half jaar; / 36,95 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummer j f 1,-.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. lel. 02507 •
17166.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg. :

Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNElttER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
•woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

KERK v.d.NAZARENER,Zijlweg218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: Zondagsschool en
bybelgespreksgroepen

10.30 uur: Morgendienst, de heer
A.Holleman

19.00 uur: Avonddienst, zending
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond/celgroepen.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE STAND
periode 2-8 september 1986
Geboren:
Asia, dochter van El Bakkeli, Abdellah
M en Charif Mofedia H.
Tim zoon van: Van Es, Jacobus en Van
Disseldorp: Maria A.A.

Ondertrouwd:
Ter Braak Gerhardus Lambertus en
Kramer Carla

Gehuwd:
Neerincx, Jeroen P en Bluijs Linda C.
De Cocq van Delwijnen, Cornelis
C.J.M, en De Rooij Johanna C.
Abbenes, Siemon C.J. en Van Beek,
Ingrid B.
Mateheru IJje J. en Rubekling Chris-
tine M.
Bluijs Pieter L.A. en Bakker Marian-
ne

Overleden:
Kesseler, Hendrica Augustina oud 78
jaar
Van der Meij geb. van Deursen, Wil-
helmina Maria oud 59 jaar

KERKDIENSTEN
Weekend: 13/14 september

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds C.F.J.Antonides,
Terborg
Collecte Medische zending
Creëche aanwezig
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: dr. M.E,.Brinkman,
Thema: 'De oorlogen des Heren'
Kindernevendienst en crèche.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
14 september: ds A. Van Lunteren -
Zeist

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St
Caeciliakoor
Celebrant: H.J.Kaandorp, thema: 'De
slang en het kruis'

Interkerkelijke
discussie avond

ZANDVOORT - Op woensdag 24
september wordt er een interkerkelij-
ke discussie-avond georganiseerd door
de Lokale Raad van Kerken uit Heem-
stede, met medewerking van andere
Lokale Raden uit de Regio en Zand-
voort.

Deze avond, die wordt gehouden in
het Kerkgebouw van de Remonstran-
ten en Vrijzinnig Hervormden aan de
Wilhelminastraat 22 in Haarlem, be-
gint om 20.00 uur. De sluiting wordt
verwacht rond 22.15 uur

Als thema is gekozen 'Bewapening
ten koste van de armsten'. Dit naar
aanleiding van het rapport van Dr.
Eppler. Sprekers zijn de heer L. Hoge-
brink, deskundige voor vredesvraag-
stukken en de heer dr. J. Opschoor,
hoofd van het Instituut voor milieu-
vraagstukken bij de Vrije Universiteit.

Deze interkerkelijke avond is be-
doeld voor alle belangstellenden.

Weinig belangstelling van belanghebbenden

Plan voorbereidingcommissie wacht
nog steeds op uitnodiging college

ZANDVOORT - De vorige
week woensdag gehouden hoorzit-
ting over het voorontwerp pro-
gramma sociaal-cultureel werk
1987, verliep erg rustig. Slechts
enkele van de ongeveer dertig in
het programma genoemde instan-
ties waren vertegenwoordigd. Bij
enkele subsidiebedragen werden
vraagtekens geplaatst, maar deze
kritiek noopt de Commissie Plan-
voorbereiding niet tot verande-
ring in het voorontwerp, zodat dit
binnenkort ongewijzigd aan bur-
gemeester en wethouders zal wor-
den aangeboden.

Met sneltreinvaart werden de mees-
te sectoren van het cultureel plan af-
gehandeld. Uit het publiek kwam in
deze gevallen ook geen reactie, wat de
voorzitter van deze avond, de heer Ho-
gendoorn, vertaalde in instemming
met de geraamde subsidies.

Het eerste kritische geluid dat deze
avond klonk, kwam van de zijde van de
commissie zelf. Deze wacht al twee
jaar op een gesprek met B en W over
het functioneren van de commissie. In
april van dit jaar heeft zij het verzoek
herhaald, maar tot op heden is daar
geen reactie op gekomen. Men acht dit
gesprek van groot belang voor een
eventueel verder werken in de toe-
komst, omdat het voor de commissiele-
den niet duidelijk is of ze op de goede
manier bezig zijn.

Daarnaast is overleg ook noodzake-
lijk omdat de regering bezuinigingen
heeft aangekondigd. Het is zelfs moge-
lijk dat er op de uitgaven van 1987 nog
gé'kort wordt, hoewel de commissie dit
niet waarschijnlijk acht. Over het al-
gemeen neemt de overheid wat dit be-
treft bepaalde fatsoensnormen in
acht, zodat men niet achteraf de sub-
sidies sterk besnoeit", aldus de com-
rnissie.

Kritiek
Kritiek uit de zaal kwam allereerst

van een vertegenwoordigster van de
Emancipatiecommissie, die protes-
teerde tegen het feit dat deze in het
prograrn|na wec* Benoemd. „Wij zijn
een adviesraad, en geen sociaal cultu-
reel werk.", aldus Nel Vreugdenhil.
Deze commissie was in het vooront-
werp wel genoemd, „om te tonen waar
de rijksbijdrage heen gaat."

De behandeling van volksuniversi-
teit Jong Haarlem Vooruit leidde tot
een kanttekening bij het door de com-
missie genoemde gebrek aan belang-
stelling Man de zijde van de Zandvoort-
se inwonhrs. „Br is wel degelijk belang-
stelling Ivoor de cursussen van de
J.V.H.U., ,maar dan wel voor andere

dan Chinees tekenen of Japans vou-
wen. Als hier talencursussen gegeven
worden, zul je zien hoeveel mensen
erop afkomen" ... aldus één van de
aanwezigen in de zaal. Volgens me-
vrouw Vreugdenhil was zij hierdoor
door de J.H.V.U. benaderd en zal de
keuze van de cursussen in overleg met
wethouder Aukema gedaan worden.
Geacht wordt om het Stekkie hiervoor
de behoeften te laten inventariseren.

Voorzitter De Hoop, van het Toon-
kunst Oratoriumkoor Zandvoort
(TOZ), betuigde zijn spijt inzake de ge-
raamde subsidie van f 7500 voor deze
vereniging. Vooral in vergelijking met
het bedrag dat voor andere instanties
was gepland, vond hij de ƒ 7500 tame-
lijk laag. Het koor, dat in 1987 twintig
jaar bestaat, wil haar jubileum vieren
met een grootse opvoering van The
Messiah, ondersteund door een sterke
orkestbezetting en enkele gekwalifi-
ceerde solisten. De Hoop: „Het is jam-
mer, maar dan moeten we bezuinigen
op de uitgaven voor solisten." Com-
missielid Ploegman toonde begrip voor
de netelige situatie waarin het koor
verkeert, maar wees op het bestaan
van basisnormen die als richtlijn moe-
ten worden aangehouden. Bij heel bij-
zondere gelegenheden kan er wel extra
geld beschikbaar worden gesteld,
maar dat gaat in dit geval niet op. Een
van de richtlijnen houdt in dat er wel
voor de viering van een vijfentwintig-
jarig jubileum extra subsidie gegeven
wordt gegeven. Per bestaansjaar ƒ 10,
•wat neerkomt op ƒ 250. Omdat de op-
voering door de planning al min of
meer vast staat moet het T.O.Z. op een
andere wijze aan de ontbrekende gel-
den zien te komen. „Misschien lukt
het met een loterij," aldus De Hoop.
Ook het comité Viering Nationale
Feestdagen ving bot. Het verzoek om
een hogere subsidie voor 1987 was
slecht onderbouwd en werd afgewe-

Het bedrag van f 1000 dat Gemeente
Zandvoort moet bijdragen voor elke
cursist uit de badplaats bij Muziek-
centrum Zuid-Kennemerland, had bij
een aantal toehoorders sterke verba-
zing gewekt. De suggestie vanuit het
publiek om dit bedrag te laten specifi-
ceren werd door Hogendoorn al snel
overgenomen. Wethouder Termes, die
ter vervanging van zijn collega Auke-
ma achter de commissietafel had
plaatsgenomen stelde voor dat de ge-
meen te de hoogte van het bedrag jaar-
lijks toetst en tot redelijke proporties
terugbrengt. De vorig jaar in de com-
missie van financiën geopperde ge-
dachte om de subsidie af te bouwen is
toen al door de verschillende partijen
verworpen. Men is van mening dat
muziekonderwijs noodzakelijk is.

Uit de zaal kwam bij monde van me-
vrouw Joustra de kanttekening dat de
ƒ 1000,- per cursist een vertekend
beeld geeft omdat het centrum ook het
muziekonderwijs op drie basisscholen
in Zandvoort begeleidt en hier ook nog
andere neventaken heeft. Wellicht
moet een gedeelte van het geld dan uit
een andere „pot" komen.

De vraag of kinderdagverblijf Pip-
peloentje alsnog in aanmerking komt
voor subsidie, blijft voorlopig nog
overeind. Volgens de commissie valt
dit niet onder de noemer sociaal-cul-

tureel werk. Zij zal bij burgemeester
en wethouders aandacht vragen voor
deze kwestie. Daarnaast zal ook nog in
de raadscommissie voor maatschappe-
lijk welzijn hierover gediscussieerd
moeten worden. Volgens een van de
aanwezigen is in het collegeprogram-
ma opgenomen dat kinderdagverblij-
ven financieel voor ieder bereikbaar
moeten blijven. Binnenkort zal hét
voorontwerp door de commissie aan B
en W aangeboden worden. De definf-
tieve subsidiebedragen zullen - ach-
teraf - voor l juli 1988 worden vastge-
steld.

Op 27 september a.s. zal voor de eerste keer
in het recreatieoord HET TWISKE een

kwart-trïathïon
van start gaan, met medewerking van Week-
media, welke bestaat uit:

1 km zwemmen -
43 km fietsen en
10 km hardlopen

Kosten per persoon f20,-, echter met inlevering van deze bon
ƒ15,-, welk bedrag uiterlijk 15 september a.s. ONTVANGEN
moet zijn.

Inschrijven is UITSLUITEND mogelijk door voorinschrijving, door on-
derstaande bon in te sturen naar:
A. Spils, Mauvestraat 21, 1506 JE Zaandam.

Deelnemers dienen 14 jaar en ouder te zijn en worden geadviseerd
NIET ONGETRAIND deel te nemen.
Voor nadere inlichtingen: A. Spils, telefoon 075-159252, na 18.00 uur.

Inschrijfformulier kwart-triathlon HET TWISKE
Naam: M/V

Adres:

Postcode: Plaats:

Leeftijd: Telefoon:

Het inschrijfgeld / 15,- heb ik overgemaakt op
Rabobank-rekeningnummer 350513775 t.n.v. J.
de Boer, onder vermelding van kwart-triathlon HET TWISKE

Ik doe mee op eigen risico.

Handtekening:
Deze bon ingevuld opsturen.
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WE RIJDEN ER TE HARD EN TE DICHT LANGS

Wegwerkers lopen soms
onnodig groot risico
"\7OOR duizenden forensen

in ons land en voor talrijke
beroepschauffeurs behoren de
files in het woon-werkverkeer
tot de onvermijdelijkheden,
waarmee ze hebben leren le-
ven en min of meer in zijn
gaan berusten. Als je dagelijks
in de spits door de Coentunnel,
over de Utrechtseweg of door
de Schipholtunnel moet, dan
zou je vast en zeker binnen de
kortste keren hartpatiënt wor-
den als je je over die onvermij-
delijke vertraging vreselijk
ging opwinden. Maar voor de
wegwerkers zijn er steeds meer
risico's.

Toch kunnen ook die „routiniers" in
het fileverkeer nog wel eens van slag
raken door een onverwachte file. Als
op een plaats waar normaal lekker
kan worden doorgereden, plotseling
een lange file staat, die uiterst ongele-
gen komt, dan kan de bloeddruk stij-
gen en gebeuren er soms dingen die
eigenlijk niet verantwoord zijn.

Vaak wordt zo'n onverwachte file
veroorzaakt door onderhouds- en re-
paratiewerk, door „strepentrekkers".

Het is toch niet in de haak om die
mensen in gevaar te brengen. Uit de
verhalen van het personeel van Rijks-
waterstaat en van wegenbouwers en -
schilders blijkt, dat mensen maar al te
vaak in woede opzettelijk rakelings
langs hen heen rijden. Eén misstap of
struikelen kan dan fatale gevolgen
hebben.

Ook zijn er automobilisten die pas
op het allerlaatste moment invoegen
op de overblijvende rijstrook en bijna
tegen de afzetting aan rijden. Weer
anderen rijden gewoon over een net
geasfalteerde, afgezette rijstrook.

Scheldpartijen en het gooien van rom-
mel naar hun hoofden moeten de wég-
werkers ook nog incasseren.

Voorlichting
Het ministerie van Verkeer en Wa-

terstaaten de Nederlandse Vereniging
van Wegenbouwers zijn een grote
voorlichtingscampagne begonnen. Ze
willen daarmee van de weggebruikers
respect voor de veiligheid van de wég-
werkers en meer begrip voor het perio-
dieke wegonderhoud vragen. Want
net zoals de auto af en toe een dagje in
de garage staat voor een grote beurt,
zo moeten ook de wegen van tijd tot
tijd worden onderhouden. Voor de ver-
traging die dat soms geeft, kunt u als
automobilist best wat begrip hebben

en daarbij de wegwerkers, die niet an-
ders dan hun werk doen, ontzien.

Voor meer veiligheid bij wegwerken
en om vertraging te beperken raden de
wegenbouwers de weggebruikers aan
om wekelijks in de grote dagbladen te
letten op aankondigingen van opstop-
pingen. Ook kunt u iedere avond na
19.00 uur bij de ANWB telefonisch
(070-313131) informeren waar de vol-
gende dag vertragingen zijn te ver-
wachten. Teletekst geeft die informa-
tie op pagina 751. Door een andere
route te kiezen kunt u die files en de
ergernis dan omzeilen.

Stuit u toch op een file, minder dan
alstublieft tijdig uw snelheid, voeg ook
tijdig in en geef anderen gelegenheid
dat ook te doen. Kruip ook niet te
dicht achter uw voorligger. Ga werk-
zaamheden niet uitvoerig bekijken.

Veranderen van rijstrook bij files is
echt uit den boze. Hierdoor stijgt de
kans op aanrijdingen en dus extra
stagnatie alleen maar. Wijk niet uit
uw rij om even langs de vóór u rijdende
auto's te kijken als u langs wegwerkers
rijdt. Vlak naast u zijn immers men-
sen aan het werk, die tenslotte bezig
zijn hun boterham te verdienen, net
als u, en om het u als automobilist
naar de zin te maken met goede en
veilige wegen. Voor wat hoort wat...

Wegwerkers vragen automobilisten om begrip en respect. Maar al te vaak,
zoals hier op de foto, ontstaan er levensgevaarlijke situaties, doordat afzetti-
gen omver worden gereden en wegwerkers rakelings worden gepasseerd.

Ford brengt
tweedehands
actiemodellen

automobielhandel zo langza-
merhand een modeverschijnsel
geworden. Vrijwel alle importeurs
komen van tijd tot tijd met een
speciale uitmonstering van een
bepaald model, met vaak opval-
lende kleuren en strepen, vóór- en
achterspoilers, een sportstuur of
een zonnedak. Zo'n wagen komt
dan ook nog voor een aantrekke-
lijke prijs op de markt.

Daar is natuurlijk niets op tegen en
het kan voor die kopers, die de bewuste
accessoires toch al op hun verlang-
lijstje hadden staan, soms een leuke
meevaller betekenen.

Om nu echter het begrip „actiemo-
del" ook uit te breiden tot gebruikte
wagens, komt me eerlijk gezegd ver-
warrend, zo niet misleidend voor. On-
der de naam Escort „Sportsman".
brengt Ford een actiemodel in de aan-
bieding, waarbij het gaat om gebruik-
te wagens van de bouwjaren '81-'86.
Volgens Ford gaat het om „A-l" ge-
bruikte wagens, die dus wel betrouw-
baar mogen worden geacht. Ze worden
door Ford uitgerust met extra acces-
soires als een Ghia grille met chroom
omlijsting, een achterspoiler, gesloten
wieldeksels, „Sportsman" striping en
inlegbies in de bumpers. Aardig, maar
of je daar nu veel aan hebt...

Er komt dan een leuk ogende auto-
mobiel tot stand, maar ik zou toch
willen bepleiten om het begrip „actie-
model" te beperken tot nieuwe auto's.

Dankzij een aan-
gepaste „scho-
ne" motor kon de
prijs van de Me-
tro Surf 3-deurs
met ƒ 800 wor-
den verlaagd.

Prijs 'schone' Metro gaat omlaag
In het kader van de wet „Stimulering verkoop schone auto's" is het,

mogelijk voor een verlaging van de BVB, de bijzondere verbruiksbelas-
ting, in aanmerking te komen.

Austin Rover heeft de 1300 cm3 motor voor de handgeschakelde
versie van de Metro dusdanig weten aan te passen, dat deze als
„schoon" kan worden beschouwd.

Als gevolg hiervan kan voor de Metro Surf een prijsverlaging van
ƒ 800 worden doorgevoerd, namelijk van ƒ 16.795 naar ƒ 15.995 incl.
BTW. In vijfdeursuitvoering kost hij nu ƒ 16.795.

Saab: twee nieuwelingen
SAAB brengt in de 900-serie

twee nieuwe modellen op de
markt. Het zijn de 900 tweedeurs
met handgeschakelde vierver-
snellingsbak en de 900 Turbo 16
Cabrio. Deze zal zijn introductie
beleven tijdens de autotentoon-
stelling in Parijs begi oktober.

Aan de carburateurversies van de
900-reeks is uiterlijk niets veranderd.
Voor de injectiemodellen en de turbo's
is een nieuwe grille ontwikkeld, waar-
in de kunststof bumper is geïnte-
greerd. Deze modellen kregen ook een
gewijzigde achterbumper.

Saab beschikt over vijf varianten
van de tweeliter viercilindermotor. Er
is een carburateurversie van 73 kW
(100 pk) voor de Saab 90 en in vijf
versies van de 900. De injectiemotor (87
kW/118 pk) komt in de vier 900i's. De
Turbo 8 motor (114 kW/155 pk) is even-
eens in vier varianten van de 900 te
vinden en de Turbo 16 (129 kW/175 pk)
gaat naar de 900 Turbo 16S, de 900
Turbo 16 Cabrio en de 9000 Turbo 16.

De vijfde motorvariant en tevens de
jongste, is de zestienkleps injectiema-
chine, die dit voonaar werd geïntrodu-
ceerd in de 90001. In de 9000 modellen
wordt deze motor dwars gemonteerd.
Het vermogen bedraagt 96 kW/130 pk.

Nieuw in het
Saab-program-
ma 1987 is deze
fraaie 900 Turbo
16 Cabriolet, die
begin oktober tij-
dens de Autosa-
lon in Parijs zal
worden geintro-
duceerd.

De nieuwe Lancia
Prisma 1600 i.e.

Lancia Prisma zuiniger en stiller
HET Italiaanse merk Lancia, dat al

tachtig jaar lang een faam geniet
als het om vooruitstrevende automo-
bielen gaat, heeft de Prismaserie on-
der handen genomen.

Dat is aan de buitenkant niet waar
te nemen. In het technische vlak ech-
ter hebben de Lancia-ingenieurs door
ingrepen aan het brandstofsysteem en
de ontsteking weten te bereiken, dat de
motoren zuiniger, schoner en stiller
werden.

Ook is er een compleet nieuwe 1.6
liter injectiemotor ontwikkeld, die
goed is voor een maximum vermogen
van 79 kW (108 pk) bij 5900 toeren per
minuut. Op de weg betekent dit een
top van 185 km/u en een acceleratie
van O tot 100 in slechts 10,4 sec. Bij een

constante snelheid van 90 km/h is het
brandstofverbruik nog maar l op 16,1.

In het interieur van de Prisma zijn
nieuwe stoelen gemonteerd, werd het
dashboard gewijzigd en het verwar-
mings- en ventilatiesysteem verder
geperfectioneerd. De brandstoftank
kreeg een grotere inhoud en kan nu 57
liter bevatten (was 45 1).

Een ander nieuwtje is de vierwiel
aangedreven Prisma met dwars voor-
in geplaatste tweeliter viercilinder in-
jectiemotor met twee bovenliggende
nokkenassen. Het aandrijvingssys-
teem is zodanig ontwikkeld dat de
trekkracht op de zwaarder belaste
voorwielen groter is dan op de ach-
tenvielen en daardoor is een bijzonder
goede wegligging bereikt.

OPEL KADETT „LIMITED" Nu in de showroom
Van Lent Opel Zandvoort
Kam. Onnesstraat 15. Tel. 02507-15346

bij

TRAMSPORTER 4x4 SYNCRO

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-14565

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP



\tfEEKMEDIA 30 DONDERDAG 11 SEPTEMBER 1986

SPORT KORT

Z'75 nog puntloos
HOOFDDORP - Het gaat Zand-

voort '75 nog niet voor de wind. Zater-
werd in en tegen Hoofddorp de

tveede nederlaag van dit seizoen gele-
den, 2-1. Door de resultaten van zater-

staan de Zandvoorters puntloos
„ideraan met SVJ dat zaterdag aan-
siaande op bezoek komt.

Zandvoort '75 speelde veel beter dan
een week daarvoor en was overwegend
in de aanval en een gelijk spel was
mogelijk geweest. In de slotminuut
stoorde Hoofddorp de winnende tref-
f(r. Het aanvallende spel van de Zand-
\oorters werd in de eerste helft niet
teloond. Vele kansen werden gemist
ei tegen de verhouding in opende
Joofddorp de score 1-0. Hier was een
g-ove Zandvoortse verdedigingsfout
ain vooraf gegaan. '

In de tweede helft een zelfde spel-
ttfeld. Zandvoort '75 dat fel ten aanval
tiok en Hoofddorp dat zich voorname-
li.lt beperkte tot verdedigen. De bad-

ten kwamen via René Paap tot de
verdiende gelijkmaker en zetten aan
voor een slotoffensief. Het mocht ech-
ttr niet baten en uit een uitval, en
wederom een verdedigingsfout, kon
Hoofddorp in de laatste minuut als-
nog de overwinning grijpen, 2-1.

Succes voor
zaterdagteams

ZANDVOORT - In de zaterdag-
afdeling hebben de teams van
TZB en Zandvoortmeeuwen op-
nieuw voor goede resultaten ge-
zorgd. TZB behaalde een vlotte 4-1
overwinning op Tweede Jeugd en
Zandvoortmeeuwen speelde ver-
dienstelijk gelijk tegen KIC met 0-
0.

TZB leek een moeilijke wedstrijd te-
ïgemoet te gaan aangezien na vijf mi-
inuten de bal al achter Henk Bos in het
|doel lag, 0-1. De Zandvoorters bouw-

en nadien een groot veldoverwicht op
jen dat resulteerde na twintig minuten
hn de gelijkmaker van Robert Koning,
Tl-1. Roy Prins miste een doelrijpe kans
len een doelpunt van dezelfde speler
werd om onduidelijke redenen afge-
keurd. Vlak voor de rust nam TZB de
|eiding door een gave kopbal van Jaap

amers.

Na rust vatte TZB het te gemakke-
lijk op en kwam even onder druk te
ptaan. De Zandvoorters herstelden
ach echter en Marcel Cabri voerde
net twee treffers de stand op naar 4-1.

; drong niet meer aan en Tweede
feugd was niet meer in staat om iets
erug te doen.

l Zandvoortmeeuwen

Zandvoortmeeuwen dat vorige week
l met zes treffers zeer produktief was
l hield het nu op nul doelpunten. KIC
i kon echter ook het doel niet vinden en
J zodoende bleef de stand dubbelblank.
jHet was overigens een gelijkopgaand
l duel met kansen over en weer. De
jvoorwaartsen wisten er geen gebruik
J van te maken en het resultaat was
l terecht. Het debuut in de eerste klasse
I door H VB zaterdag is overigens erg
i goed.

Gelijkspel tegen Zaandijk

Z'meeuwen terugval in tweede deel
ZANDVOORT - Na de ruime

nederlaag van vorige week her-
stelde Zandvoortmeeuwen zich
gedeeltelijk. Tegen Zaandijk werd
de eerste helft redelijk gevoetbald
en dat leverde een 2-1 voorsprong
op die in een matige tweede helft
yerloren ging. Zaandijk bracht
toen de stand op 2-2 en Zandvoort-
meeuwen mocht nog van geluk
spreken dat het daarbij bleef daar
drie inzetten van de gasten tegen
het houtwerk ketsten.

De eerste minuut van de wedstrijd
begon niet hoopvol voor Zandvoort-
meeuwen daar een Zaandijk-speler
doorbrak. Ivar Steen kon de speler al-
leen via een harde overtreding stop-
pen. Het leverde hem een boeking op
en de vrije trap bracht overigens geen
gevaar. Daarna kwam Zandvoort-
meeuwen er beter in, mede door een
goede inzet. Door veel te storen kon
Zaandijk niet meer gevaarlijk worden
en de Zandvoorters zetten vaak goede
combinaties op. Toch zou Zaandijk de
score openen. Een uitval betekende
een vrije trap net buiten het straf-
schopgebied. De bal werd hard inge-
schoten en via een Zandvoortse voet
verdween de bal langs de op het ver-
keerde been staande doelman Armand
Postma, 0-1.

Niet teneer geslagen poogde Zand-
voortmeeuwen snel terug te slaan. Een
goede aanval van John van der Zeijs
en Frans Makau werd besloten met
een inzet rakelings over. De Zand-
voortse druk hield aan en in het straf-
schopgebied kreeg Henry Marcelle on-
verwachts de bal voor de voeten. Hij
aarzelde niet en scoorde met een hard
schot, 1-1. De verdediging van Zaan-
dijk werd onzeker en het felle stoor-
werk der Zandvoorters leverde veel
balbezit op. Ver uitlopen van Zand-
voorts doelman Postma gaf Zaandijk
de gelegenheid een voorsprong te ne-
men. De bal werd in het verlaten doel
geplaatst doch de doelpaal bracht red-
ding.

Na een kwartier van minder goed
voetbal van Zandvoortmeeuwen werd
het laatste deel van de eerste speelhelf t

aangegrepen om alsnog met een voor-
sprong te gaan rusten. Zo knalde John
van der Zeijs net naast en schoot Jan
Hein Carree over. Met hoge voorzetten
trachtte Zandvoortmeeuwen John
van der Zeijs te bereiken. De Zaandij-
kers konden dat steeds via overtredin-
gen verhinderen en bij de derde fout
werd terecht een strafschop gegeven.
Routinier Jos van der Meij maakte
vanaf de stip geen fout en zette de
Meeuwen op voorsprong, 2-1.

De tweede helft was voornamelijk
Zaandijk in de aanval. De gasten kre-
gen mogelijkheden doch via counters
hadden de Meeuwen de strijd kunnen

beslissen. Frans Makau zag een knal
tot hoekschop verwerkt en Jos van der
Meij schoot voorlangs. Toch leken de
badgasten de voorsprong vast te hou-
den ondanks sterke druk van Zaandijk
en een schot op de lat. Vijf minuten
voor het einde kreeg Zaandijk een vrije
trap en daaruit kon een geheel vrij-
staande voorwaarts de gelijkmaker in-
koppen, 2-2. Zandvoortmeeuwen
kwam nog goed weg toen John van der
Zeijs balverlies leed en de daaropvol-
gende aanval eindigde met een bal op
de lat.

Trainer Cees van Sloten was aan de
ene kant teleurgesteld, maar aan de

andere kant mocht hij nog blij zijn dat
het niet slechter afliep. „In de rust zet
je nog even de puntjes op de i en pro-
beer je sterker te laten dekken en op
balbezit te spelen. Dat lukte niet en
dan kom je in organisatorische proble-
men tegen dit snelle Zaandijk. We zijn
zes weken bezig en je ziet dat we nog
aan elkaar moeten wennen. Het ging
echter een stuk beter dan vorige week
en ik geloof er heilig m," zegt de trai-
ner. „Het sfeertje is prima en we moe-
ten alleen een beetje standvastiger
worden. Ook moeten we meer rende-
ment krijgen uit hoekschoppen en
vrije trappen. We bouwen gewoon rus-
tig verder en dan lukt het wel."

Jos van der Meij laat de Zaandijk-doelman kansloos vanaf elf meter. Foto: Dick Loenen

TZB dicteert in wedstrijd WH.
HAARLEM - Na de schlemieli-

ge nederlaag van vorig week
kwam TZB zondag tot een opval-
lende doch zeer verdiende 4-0
overwinning op WH in Haarlem.
In het Zandvoortse team waren
enige wijzigingen aangebracht en
dat heeft voortreffelijk gewerkt.

Met goed voetbal heeft TZB vrijwel
de gehele wedstrijd gedicteerd. VVG
moest zich voornamelijk beperken tot
verdedigen en kon slechts een enkele
counter plaatsen. Die werden tijdig
door het Zandvoortse verdedigings-
blok onschadelijk gemaakt. TZB liet
eerst nog wat kansen liggen maar
kwam één minuut voor de rust op
voorsprong. De snelle Edwin Duister-
hof brak door en werd in het straf-
schopgebied gevloerd. Voor Ab Bol was
het toen een koud kunstje om TZB
vanaf elf meter op voorsprong te zet-
ten.

Direct na de rust kreeg de wedstrijd
enig oponthoud toen de scheidsrech-

ter door een zweepslag werd geveld.
Naarstig werd op zoek gegaan naar
een vervanger en die werd gevonden.
Een WH lid nam de leiding over en
heeft dat zeer correct gedaan. Coach
Ed Keur: „We waren goed in de wed-
strijd dus ik wilde wel doorgaan." En
dat TZB op dreef was bleek uit de vol-
gende tien minuten toen de zege werd
veilig gesteld. Ab Zwemmer, die in het
veld gekomen was voor Torn Loos, on t-

Klaverjasclub ZVM
in nieuwe locatie

ZANDVOORT - De klaverjasclub
'Zandvoortmeeuwen' die tot aan dit
voorjaar bijeen kwam in Hotel Zomer-
lust heeft een nieuwe naam en nieuwe
locatie gevonden.

In de toekomst wordt de Klaverjas-
club 'Zomerlust' genoemd en komt op
donderdagavond om 20.00 uur bijeen
in 'De Raadsheer' aan het Dorpsplein.
De eerste kaartavond is vastgesteld op
donderdag 2 oktober.

Het Casino Zandvoort team dat in Monaco een Europese titel probeert te pakken. foto Dick Loenen.

Casino renners naar Monaco
ZANDVOORT - Het komend

weekend vertrekt een team wiel-
renners met begeleiders naar Mo-
naco om deel te nemen aan de Eu-
ropese wielrenkampioenschappen
voor Casino medewerkers op
woensdag 17 september. Zand-
voort gaat richting het vorsten-
dom met een team van negen per-
sonen en hoopt daar hoge ogen te
gaan gooien. Onder de tweehon-
derd deelnemers van Casino's uit
geheel Europa zijn de Zandvoortse
medewerkers, Willem Dolron, Je-
roen Bosman, Hans de Waal, Mi-
chel Schuurman, Paul Faulstich
en Rpn Heesemans. De begelei-
ding is in handen van Peter Log-
mans, de verzorging is van Jan
Heil en Peter Versteege treedt op
als mecanicien. Niet alleen voor de
Zandvoortse deelnemers is laatste
genoemde in touw doch ook voor
de deelnemers van de Casino's in
Valkenburg, Scheveningen en

Rotterdam. Peter Versteege is te-
vens de sponsor van de Zandvoor-
ters die in het opvallende geel-
blauw de kleuren zullen verdedi-
gen.

Vorig jaar werd dit wielrenkam-
pioenschap voor het eerst in Val-
kenburg gehouden en toen zege-
vierde Adrie Janssen uit Scheve-
ningen die nu grote concurrentie
zal krijgen van zo'n tweehonderd
renners met zeker daartussen eni-
ge Zandvoorters. Deze Zandvoort-
se ploeg bereidde zich de afgelopen
weken op een prima wijze voor.
Daar in Monaco een geacciden-
teerd parcours over 54 kilometer te
wachten staat heeft het Zand-
voortse Casino team vele kilome-
ters afgelegd met diverse beklim-
mingen van het Bloemendaalse
kopje.

Peter Versteege van het Zand-

voortse tweewielerbedrijf gaat
naar Monaco met de materiaalwa-
gen waarin vele onderdelen. Zo
gaan zeker tien wielen en min-
stens evenzovele banden mee en
ook gaan er een aantal tandwielen
mee. Daar het parcours heuvel-
achtig is zal uit die tandwielen een
keuze worden gemaakt om zo-
doende optimaal met de beste te
kunnen meestrijden.

Als kanshebber voor deze kam-
pioenschappen, die volgend jaar
in Knokke (België) worden gehou-
den, staat titelverdediger Adrie
Janssen hoog genoteerd, doch vol-
gens Versteege behoort plaatsge-
noot Jeroen Bosman zeker tot de
kandidaten. De Zandvoortse casi-
no medewerkers zullen het niet
zonder steun hoeven te doen aan-
gezien een bus vol supporters mee-
trekt om hen met aanmoedigin-
gen tot grootse daden te stuwen.

futselde een WH verdediger de bal en
scoorde beheerst, 0-2. Een geweldige
opsteker. En vijf minuten later wat
het lot van WH definitief beslecht
toen de prima op dreef zijnde midden-
velder Martin van der Mije met een
gave pass Hans Deelstra lanceerde en
die faalde niet, 0-3.

VVH heeft toen nog wel geproberd
iets terug te doen maar kon TZB niet
verontrusten. Door goed op balbezit te
spelen en dan met lange trappen de
voorwaartsen aan het werk te zetten
was TZB de gevaarlijkste ploeg. Uit
een vrije trap, kort voor het einde,
werd het zelfs 0-4. Martin van der Mije
plaatste de bal voor de toestormende
Edwin Duisterhof en die schoof de bal
in het net.

Met deze riante 4-0 overwinning
maakte TZB tevens een einde aan een
reeks van jaren waarin bij VVH altijd
met verlies genoegen moest worden
genomen. „We zijn op de goede weg,"
zou Ed Keur na afloop zeggen. „Er was
een uitstekende instelling en je ziet
dat brengt resultaten."

Zaalvoetbal
verlies TZB

ZANDVOORT - In de hoofdklasse
van het zaalvoetbalgebeuren kwam
TZB in het veld tegen debutant Stal
Spaarnwoude en leed een kleine 2-1
nederlaag. In de bekercompetitie kwa-
men de Zandvoortse teams Cecils en
Nihot tegen elkaar uit. Cecils was te
sterk en zegevierde met 4-1.

TZB had het tegen Stal Spaarnwou-
de erg moeilijk. De Haarlemmers be-
schikten over een goed zaalvoetbal-
lend team en zijn zeker een aanwinst
voor de hoofdklasse. In deze sportieve
en goede wedstrijd, onder prima lei-
ding, had Stal Spaarnwoude in het
eerste gedeelte het beste van het spel
en TZB dankte het aan doelman Fred
van Limbeek dat de score lang dubbel-
blank bleef. Ondanks het uitstekende
werk van Van Limbeek was hij kans-
loos op een inzet die via de paal doel-
t.rnf

Na dit doelpunt kwam TZB beter in
het spel en was het Ab Bol die de gelijk-
maker aantekende. De Zandvoorters
probeerden door te drukken doch Stal
Spaarnwoude herstelde zich en nam
het initiatief weer over. Dat leidde tot
de tweede treffer van de Haarlemmers.
TZB heeft tegen het einde van alles
gedaan om de stand in evenwicht te
brengen. Marcel Cabri en Ab Bol kre-
gen mogelijkheden doch het leverde
niets op. Stal Spaarnwoude zegevierde
met 2-1.

Cecils
Behalve in de bekerwedstrijd kwam

Cecils ook tot winst in de competitie.
In de uitwedstrijd tegen Griffioens
;yerd een knappe 4-3 overwinning be-
'rïaald. Cecils kwam snel op een 1-0
achterstand maar herstelde zich pri-
ma en door doelpunten van Richard
Kerkman en tweemaal Marcel Looyer
werd een 3-2 voorsprong verkregen.
Griffioens gaf zich niet gewonnen en
kwam knap terug tot 3-3. In de span-
nende slotfase greep Cecils toch de
winst toen Richard Kerkman een
vrije trap hard inschoot, 4-3. De Zand-
voorters gaan na twee wedstrijden met
de volle winst aan de leiding in de
interregionale klasse.

Schaaknieuws
ZANDVOORT - In de laatstgehou-

den ledenvergadering van de Zand-
voortse Schaakclub werd als vicevoor-
zitter benoemd Olaf Cliteur.

De eerste competitie-avond voor de
leden is op donderdag 11 september in
het Gemeenschapshuis. De jeugd tot
15 jaar van 19.00-20.00 uur. De senio-
ren kunnen terecht vanaf 20.00 uur.

Voor inlichtingen en opgave van
nieuwe leden: tel: 17272 of 14441.

Slimane wint
tweede prijs

ZANDVOORT - Hassan Slima-
ne (La Boule Unique) heeft in
Haarlem tijdens jaarlijkse jeu de
boulewedstrijden in het Spaarne
Beker Tournooi de tweede prijs be-
haald in de C-poule. Dit is een feli-
citatie waard, omdat deze speler
van La Boule Unique (Nieuw Uni-
cum) het in dit toernooi, waaraan
een honderd spelers meededen,
moest opnemen tegen niet gehan-
dicapte sportlieden.

Goede plaatsen behaalden even-
eens Carla Kret en Dirk Kits van
dezelfde vereniging. Zij vielen dan
wel niet in de prijzen, doch hun
prestaties werden terecht op dit
Spaarne Beker Tournooi, georga-
niseerd door De Gouden Gooi, met
applaus beloond.

Zandvoorters eerste in surfstrijd
ZANDVOORT - In Bergen (N-H)

werden het afgelopen weekeinde surf-
wedstrijden gevaren om de Holland
Surf Cup. Zaterdag konden er bij
windkracht 4 a 5 drie courses worden
gevaren, terwijl zondag één course-
race plus de slalom werd afgewerkt.'
Bij de heren bevestigde Johan Drie-"
huizen zijn stijgende vorm door op de
derde plaats te eindigen achter de twee
'wereld'surfers, Stephan van den Berg
en Onno Tellier. Tim Klijn behaalde
de zevende plaats, terwijl Paul Jansen
dertiende werd. Driehuizen. Klijn en
Jansen beschikten deze wedstrijd over
een Tiga-Neil-pryde-uitrusting. Wou-

ter Egas behaalde met Alpha-Neil-
Pryde een zestiende plaats.

Bij de dames won uiteraard Martine
van Sooling (Tiga-Gaastra) alle races
overtuigend. Het komende weekeinde
zullen de laatste wedstrijden uit deze
serie in Noordwijk plaatsvinden. Jo-
han Driehuizen, Tim Klijn, Paul Jan-
sen en de tegenwoordig in Zandvoort
surfende Petra Oudendijk zullen hier-
aan niet deelnemen omdat zij eerder
deze week naar Frankrijk zyn afge-
reisd om deel te nemen aan de wereld-
kampioenschappen op productieplan-
ken.

Weinig punten ZHC
maar redelijk spel

ZANDVOORT - Voor de ZHC-
hockeyteams stond zondag de eer-
ste wedstrijd op het programma.
Het spelpeil was wel goed doch de
resultaten vielen tegen. De ZHC-
dames behaalden een verdienste-
lijk gelijkspel (2-2) tegen Pinoké
en de heren verloren bij Hermes in
Den Helder met 4-2.

Bij de ZHC-dames debuteerde de
vijftienjarige Manon Kist en die deed
dat zeer goed. In de eerste helft was
Pinoké de toonaangevende ploeg. Het
speelde feller en na vijf minuten lag de
eerste treffer in het Zandvoortse doel.
Pinoké bleef aanvallend gevaarlijk en
een tweede doelpunt kon niet uitblij-
ven. Na twintig minuten keek ZHC
tegen een 0-2 achterstand aan en was
vrijwel ongevaarlijk gebleven. Nog
voor de rust kreeg ZHC een kans om de
achterstand terug te brengen, maar de
ingeschoten strafcorner belandde te-
gen de doelpaal.

In de tweede helft was de inzet bij
ZHC veel beter en werd een groot veld-
overwicht verkregen. Na tien minuten
kwam de spanning weer terug toen
Monique Lubbers een strafcorner be-
nutte, 1-2. ZHC bleef sterk aandringen

en na een gave solo van Manon Kist
kon Monique Lubbers de bal inslaan,
2-2. ZHC heeft in het slotoffensief te-
vergeefs gezocht naar meerdere ope-
ningen.

De Zandvoortse heren staan dit jaar
onder leiding van coach Ron Rood-
hart en behaalden dan wel geen pun-
ten, het hockey dat gespeeld werd wat,
van een technisch goed gehalte. In
Den Helder tegen Hermes ging de eer-
ste helft gelijk op. Beide teams kwa-
men tot prima hockey op de overigens
zware grasmat. ZHC nam door een
strafcorner van Hans Hilke een 0-1
voorsprong, maar voor de rust scoorde
Hermes de gelijkmaker.

In de tweede helft opnieuw twee
teams die zeer aanvallend voor de dag
kwamen en daardoor een zeer aan-
trekkelijke partij op de mat legden.
Hermes nam vlot een 3-1 voorsprong
en de strijd leek gestreden. De Zand-
voorters gaven het echter niet op en
door een strafcorner van Hans Hilke
keerde de spanning terug, 3-2. ZHC
drong aan en probeerde aan de verre
uitreis een punt over te houden. Het
lukte echter niet en Hermes bepaalde
de eindstand in de slotfase op 4-2.

ZVM gevloerd
ZANDVOORT - In de derde

competitie wedstrijd van de ZVM
handbalteams was geen succes
weggelegd. Op de velden in het
binnencircuit verloren zowel de
heren als de dames. ZVM heren
verloor met 8-11 van Umond en de-
dames werden teruggewezen met
6-8 tegen Kolping. Beide teams
speelden in de eerste helft goed
handbal maar lieten het in het
tweede gedeelte liggen.

ZVM en Umond waren in de eerste
helft aan elkaar gewaagd en om beur-
ten werd een voorsprong genomen.
Verdedigend zat het bij ZVM goed m
elkaar en vooral doelman Pieter
Trommel was bijzonder goed op dreef.
Ruststand 6-6. In de tweede helft be-
gonnen de Zandvoortse heren goed en
namen een 7-6 voorsprong. Nadat
ZVM opnieuw op voorsprong was ge-
komen (8-7) zakte het spelpeil enorm.
Umond kon terug komen en zette
ZVM op achterstand. De ZVM-aanval
kon in het verdere verloop niet meer
tot scoren komen, vooral door het mis-
sen van vele kansen. Umond scoorde

wel, via vier strafworpen en greep de
zege met 8-11.

Scores ZVM: Dirk Berkhout l, Joost
Berkhout l, Joop Boukes l, Djurre
Boukes 3, Wim Brugman 2.

Dames
ZVM speelde een enorm goede eerste

helft. Zowel aanvallend als verdedi-
gend liep het perfect en Kolping, dat
wel kansen kreeg, liep tegen een 4-1
achterstand aan. De voorsprong van
ZVM was vooral te danken aan keep-
ster Anja Hendriks die drie strafwor-
pen wist te keren. De tweede helft
werd ook dit Meeuwenteam noodlot-
tig. ZVM kwam nog wel op een 6-3
voorsprong, doch daarna stokte het
ritme en kon Kolping iets terug doen.
De gasten kwamen terug tot 6-6 en
ZVM kreeg toen de kans om opnieuw
een voorsprong te nemen. Twee straf-
worpen werden echter niet benut.
Kolping voelde dat er nog meer in zat
en stelde de 6-8 winst met twee fraaie
treffers veilig.

Doelpunten ZVM: Janneke de Reus
2, Janna ter Wolbeek 2, Marja van
Dam l, Greet Molanus 1.

ZANDVOORT - Zaterdag
jongstleden is het Zandvoortse
vliegerseizoen geopend met de
start van het Zandvoortse gedeel-
te van de eerste Europese Vlieger-
kampioenschappen. Dit is voor de
zesde keer, dat dit jaarlijkse eve-
nement gehouden wordt.

Er zijn een aantal deelnemers die na
afloop van de vierdaagse de Zilveren
medaille verwerven, daar die voor de
vijfde maal meevliegen. De vierdaagse
is op 30 en 31 augustus gestart in Am-
sterdam en krijgt haar vervolg in
Zandvoort. Op zaterdag 13, 20 en 27
september, 4 en 11 oktober aanstaande
wordt de strijd afgewerkt. Op de laat-
ste dag kan een ieder gratis aan dit
vliegerfestijn meedoen. Dan worden
ook om 15.00 uur de Bronzen Euro-
Vliegermedailles, vliegvaantjes en NK
'86 eremetalen feestelijk uitgereikt.

Het vechtvliegeren begint momen-
teel steeds meer internationale inte-

Fly Away
organiseert
vlieger-vierdaagse
resse te krijgen, zoals dat boven Maar-
sen en Zandvoort plaats vindt. Op za-
terdag 20 september wordt de grote
finale boven het parkeerterrein in
Zuid gehouden. Hieraan doen onge-
veer twaalf van de beste Vecht-vliege-
raars mee om het Nederlandse kampi-
oenschap 1986. Ook wordt er gestreden
in de jeugdklasse voor deelnemers on-
der zestien jaar.

Het stabiel vliegeren heeft na een
matig bezet voorseizoen, toch nog een
sterk finale gehad. Het stabiel vliege-
ren is een interessante en moeilijke
tak van de vliegersport. Het gaat

erom, dat een vlieger, die vooraf door
een deskundige jury op originaliteit in
vormgeving en gebruik der materia-
len op punten is gewaardeerd, tijdens
de vliegprestatie één uur op één punt
in de lucht te houden.

Het was de 41-jarige Jaap Hemelrijk
die voor de derde maal het beste voor
de dag kwam. Tweede werd Jan Keij-
zer uit Baarn en zijn vrouw Gre Keij-
zer werd goede derde. Het Nederlands-
kampioenschap voor de jeugd was
voor de 12 jarige Zandvoorter Maarten
Verheijen met een prachtige gele vlie-
ger.

/NTER«
ALL-ROUND VOETBALTOERNOOI 86/87
Vanaf zaterdag 1 november 1986 start Weekmedia in samenwerking met AAJ Sportpromotie, en met steun
van Heineken en Intersportschoenen, het grote ALL-ROUND VOETBALTOERNOOI 86/87.

Het toernooi wordt afgewerkt op 8 speeldagen
(altijd op een zaterdag of een zondag) te beginnen
op zaterdag 1 november 1986 in Amstelveen. Een
team kan slechts voor een toernooidag inschrijven.

Per toernooidag wordt een compleet programma
afgewerkt, bestaande uit:
- zaalvoetbal
- tennisvoetbal
- ,,penalty"schieten
- hooghouden van de bal

Het maximaal aantal deelnemende teams is 48 (32
heren- en 16 damesteams).

Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6
spelers of speelsters; die naar believen kunnen
worden ingezet (echter nooit meer dan 3 spelers of
speelsters tegelijk.

Van elke speeldag gaan de 6 beste teams (4
heren-en 2 damesteams) over naar de grote finale,
die verspeeld wordt op zaterdag 14 maart 1987.

Per toernooidag wordt gestreden om een aantal
fraaie, door Weekmedia beschikbaar gestelde,
wedstrijdbekers.
Vanaf heden is inschrijving mogelijk voor de eerste
vier wedstrijddagen:
- zaterdag 1 november 1986 Amstelveen
- zaterdag 15 november 1986 Zaandam
- zaterdag 6 december 1986 Amsterdam
- zondag 28 december 1986 Volendam
(We komen nog in Nw. Vennep/Almere/Weesp en
Aalsmeer).

Inschrijfgeld per deelnemend team bedraagt ƒ 55,-.
U kunt dit geld storten op rekeningnummer
986849294 Verenigde Spaarbank t.n.v.
AAJ Sportpromotie onder vermelding:
All-round voetbaltoernooi 86/87.

U dient gelijktijdig onderstaande bon op te sturen
naar de afdeling PR en Promotie Weekmedia,
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam, (afgeven
bij een van onze kantoren kan ook).

Inschrijving Ali-round voetbaltoernooi 86/87
Naam:
Adres:
Postcode: Plaats:
Telefoon: Dames/herenteam:
Het team komt uit onder de naam:
Toernooidag: Plaats:
Het inschrijfgeld heb ik overgemaakt.
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Nu nog
meer mogelijkheden

in het zwembad
,J)E DUINPAN'

„Vrij zwemmen"

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

EXTRA WARM WATERDAG:
8.00- 9.00
12.00-13.30
18.00-19.00
20.00-21.30 NIEUW
12.00-13.00
18.00-20.00
12.00-15.30
18.00-21.00 NIEUW
(van 20.00-21.00 zonder speelmateriaal)

8.00- 9.00
12.00-13.00
18.00-19.00
12.00-13.15
11.00-15.00
EXTRA WARM WATERDAG:
11.00-15.00

Iets te vieren? Eerst zwemmen daarna...
patat frites, een kroket en een frisdrankje
voor een speciaal „Feesttarief".

DE DUINPAN
VONDELLAAN 57
TEL. 02507-12170

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter.
Sluitingstijd' dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
• Weekmedia Aalsmeer. Dorpsstraat 8, Postbus 264.

1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant. Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Btjlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purnier, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle biibehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5.- in rekening ge-
bracht

• Bi| plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hel
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2.50 m re"kening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven- tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten). of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing in dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

* Al 56 jaar in Zandvoort m
het Gemeenschapshuis le-
dere donderdagavond de
Zandvoortse schaakclub. Info
tel 17272/14441.

ALUM SCHUIFLADDERS
Bel voor vrijblijvende

demonstratie aan huis
NU 8 meter van ƒ375 voor
ƒ237 en 10 meter van ƒ445
voor ƒ 289 Andere lengtes en
uitvoeringen tot 50% korting

3 jaar garantie
INTERAL LADDERS B.V.

Tel. 072-612262 of
01711-10016

* Bielzen gratis af te halen.
Van Speijkstraat 23.

Cursus Tarot kaarten lezen
Start 17 september, 10 lessen
ƒ 100. Tel. 02507-18100.
* Een gezellige avond'?
Dan donderdag naar de
Zandvoortse schaakclub in
het Gemeenschapshuis. Info
17272.'14441

* Eerste harthulp 4 lessen
cursus reanimatie door de
Ned Hartstichting. Aanv. 8
okt. bij de Kruisver. Inl. tel
16085 b g.g 14624.
* E H.B.O.-cursus stat op 18
sept. 20 uur: Het Rode Kruis
NIC. Beetslaan 14, Z'voort
tnl : tel. 17599 of 17537.

ons tweede thuis
FCDFBATIEVE STICHTING VOOR GEZINSVERVANGENDE TEHUIZEN CN
DAGVERBLIJVEN IV AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

zoekt voor haar kinderdagverblijf „De Lotus-
bloem" te Hoofddorp (voor verstandelijk en meer-
voudig gehandicapte kinderen van 2Vé-17 jaar)

invalgroepsleid(st)ers
Inval veelal ongeregeld bij ziekte en vrije dagen van
de vaste groepsleiding. Kandidaten op zoek naar
vast full-time dienstverband gelieven niet te sollici-
teren.
Gevraagd: - enige ervaring in werken met kin-

deren
- direkte oproepbaarheid
- leeftijd v.a. 24 jaar

Reakties en inl. binnen 10 dagen aan KDV „De Lo-
tusbloem" t.a.v. G. Veldman, hoofd, Nieuweweg
105, 2132 CM Hoofddorp, tel.: 02503-14393.

Voor ons verzorgingstehuis met 158
bewoners is de funktie vakant van

zieken-
verzorgende (m/v)
Hij/Zij dient de nodige ervaring te hebben,
voldoende om zelfstandig en in samen-
werking met collega's de verpleegkundige
verzorging van de bewoners op zich te
nemen.
Éénmaal per 5 weken is er een nachtdienst
van een week in het rooster opgenomen.
Salarisregeling en rechtspositie volgens de
C.A.O. voor bejaardentehuizen.

Uw sollicitatie kunt u richten aan de
direktievan

DE HEEMHAVEN
von Brucken Focklasn 4,
2102 X C Heemstede.
Tel. 023 - 28 72 50.

JUFFROUW JANNIE
MIJN SECPETARESSE KR1JÖT

EEN B^By
WEET U TIJDELIJK EEN ANDER

IN DE KRANT
ZETTEN

DAN KOMT ZE VANZELF

t staat in de krant
iedere week weer

ENQUETEURS/ENQUÊTRICES
Taak: verrichten van enquêtewerkzaamheden 'm de eigen
woonomgeving bij personen en gezinnen. Werktijden goed-
deels in te richten naar eigen keuze en in overleg met de res-
pondenten. Avondwerk zal soms onvermijdelijk zijn. Het is
gewenst dat men over een auto beschikt.

Vereist: ten minste diploma MAVO en enige administratieve
ervaring.

Standplaats: Zandvoort

Honorering geschiedt op grond van het aantal interviews.
Dit aantal kan per regio en per maand sterk verschillen. Deze
functie is beslist geen volle dagtaak.

Schriftelijke sollicitaties inzenden vóór 27 september 1986
aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofd van de
hoofdafdeling Personeel en Organisatie, Postbus 4481,
6401 CZ Heerlen.

centraal bureau voor de statistiek

* Els en Ed Vastenhouw har-
telijk gefeliciteerd met jullie
huwelijk. Veel geluk. Zaal-
voetbalver. Cecils.
* Er zijn mensen die ons
dorp niet mooi vinden, zij wel.
De K.M.T.P. doet er wat aan.
U toch ook9 Bel dan het magi-
sche nr. 14627.
* Frans, Tineke en Nicky
Post, gefeliciteerd met jullie
zoon en broertje Mitchel.
Zaalvoetbalvereniging Cecils.

GEM. WOONR. aangeb. voor
1 a 2 pers. Tijdelijk of perma-
nent. Goede referenties ge-
wenst. Tel 02507-13260.
* Gevr in Zandvoort-Z/C,
2/3 k flat voor 2 k. won. 54 m2,
1e et., balkon, vrij uitzicht, hr
ƒ 292, A'dam-Slotermeerln.
Tel. 020-138353.
Gevr mstructeur/trice als
stand-by voor zwembad De
Duinpan. Tel. 12170.
Gevr. om mijn hobby beelden
hakken uit te oef. schuur of
stukje grond teg. red. verg.
p m Tel 15760.
* Groeten van de verg.
VROUWEN VAN NU uit Da-
vos1 Word lid of bel eens voor
ml. met tel.nr. 16085.
* Hebt u een rolstoel staan
die niet gebruikt wordt? Het
Rode Kruis haalt hem graag
bij u weg! Tel. 14622, Hr. Jan-
sen, 14464, Mw.Roosendaal.
* Het Zandvoorts Nieuws-
blad wil ik bedanken dat ik
door de gratis advertenties
vaak wat verkocht en ge-
kocht heb. Ga zo door!
M C.Koper.

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub in alle stijlen. Veel
kleinantiek. Laagste prijzen'
Leidsestraat 122. Dag. tel.
02520-20993. Koopavond.
* Hulp in de huish. gevr.,
m/v, 2 ocht. p.w., ƒ 12,50 p.u.
Fam v. Collem, tel. 14892.

* Meisje b z.a. als oppas en
evt. voor licht huish werk voor
de ma. en do.ochtend. Tel.
16387.

Jonge charm. vrouw betrouw-
baar en erg lief, ontvangt ou-
dere heren privé voor rustige
gezellige ontspanning op
afspr. Tel. 020-182197, Bilder-
dijkstraat 573, Amsterdam.
Jongeman 23 jr zoekt voor
±'/> jaar kamer in Zand v. Pr.
± ƒ 350. Tel. 023-245388.
Kamer te huur De Witte
Zwaan. Tel. 12164.

KURSUS KERAMIEK
Start na herfstvakantie.
Inl. tel. 15536 of 16344.

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer in de linkerbovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de be-
handeling.
Slecht m Duits en Neder-
lands? Bel: 023-331152.
Te huur 1 slaapkamer en 1
zit/slaapkamer met gebr. v.
k.d.t. Tel. 15982.
Te huur gevr. door werk. j. vr.
zomerhuisje o.i.d. met tuin/-
plaatsje d.t.k. incl. g.w.l. max.
ƒ 500 p.m. Tel. 023-290250 na
18 uur: 023-290732.
Te huur gevr. flat of huis,
hoge huur geen bezw. Zandv.
Bentv. of Heemstede. Tel.
02507-19357.
* Té koop 50 pockets (ver-
schillende), /15. Tel. 12141
* Te koop gevr. camping-
bedje, m goede staat. Tel.
17185.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel. 023-364168,
b g.g. 023-381378.
* T.k. 2 1-pers. bedden met
toebehoren. Tel. 15354.
* T.k. 2-pers. bed, blankgre-
nen, met toebeh. matras,
maat 160x200. 2 verstelbare
Pirelli lattenbodems. Tel.
14593 of 15235.

Voor uw originele party en
uitstapjes op het water
GRACHTENRONDVAART dagelijks om 15.00 uur

Rederij Haarlem - Spaarne t/o 11 - 023-357723

* T.k. 4-pits gasstel, prima
staat, ƒ 45; 250 pockets Bou-
quet-reeks ƒ25. Tel. 02507-
12695.
* T.k.
keuze
17820.

autoradio met voor-
zenders ƒ 50. Tel.

* T.k. beginnersset :golfs-
tokken met tas, z.g.a-.n. Te-
vens golfballen a ƒ 1,50. Tel.
18698.
* T.k. Bosch koelkast, gas-
fornuis. Tel. 15354.
•*• T.k. div. paren houten
schaatsen v.a. ƒ2,50; Haller
oliekachel ƒ20; ijzeren uit-
neembaar rek ƒ2,50. Tel.
18803.
* T.k. gaskachel. Tel. 15354.

T.k. gevr. kano, mod. Kajak
wldwater kano. Tel. 02507-
18698.
* T.k. golfers caddy car
voorzien van brede banden.
Tel. 18698.
* T.k. grijs kostuum, mt 52;
regenjas beige z.g.a.n. Sa-
men ƒ70. Tel. 17846.
* T.k. grijze opoe hengsel
ketel ƒ 10; t.y. zw.w. portable
44 crn, weinig gebr. ƒ 65; nw.
Russ. filmtoestel ƒ75; 9-dlg
mokkaserviesje ƒ 15. Tel.
18803.
* T.k. LPG installatie, com-
pleet, nieuw, 80 liter tank,
ƒ275. Tel. 17820.
* T.k. meisjesfiets, 8 jr ƒ25;
oude herenfiets, fiets nog
goed ƒ 25. Gevr. tweeling kin-
derwagen. Tel. 16017.
* T.k. Philips bandrecorder
met banden ƒ 150; geschulp-
te noten salontafel ƒ 50. Tel.
13557.
* T.k. slaapbank + bankstel
2+1 + 1, klass. gebr., br./bei-
ge + r. salontafel + t.v.-kast
+ secretarie. Alles in noten.
Pr. n.o.t.k. Tel. 14971.
•*• T.k. spelcomputer CBS
met spelletjes. Tel. 19076.
T.k. vol autom. filmcamera m.
geluid en ace. micro truclen-
zen koffer, z.g.a.n. ƒ 750. Tel.
17820.
* T.k.a. fot.tst. Practika Nova
IB ƒ95; telelens Pentor
2.8:135 mm ƒ 110; Comp. flit-
ser ƒ 40 van ƒ 245 voor ƒ 230.
Tel. 17225.

* T.k.a. withouten kinder
bedje ƒ 40 + evt. nwe hoesla
kens, 4 voor ƒ25. Tel. 15913.

SQUASH
SPORTCENTRUM

Wim
Buchel

A. J. v. d. Moolenstraat 47
Tel. 13965-15829

autobanden
LAAGSTE NETTO* PRIJZEN
MET SCHRIFTELIJKE GARANTIE!
complete uitlaatsystemen: schokdempers:

romax TAVONROBT SACHS

P

BMW 3 serie 4 cyl.
FORD Escort III 1.1/1.3
HONDA Accord 1.6
LADA 1.2/1.3
NISSAN Cherry
NISSAN Sunny 1.1/1.3
OPEL Kaden D 1.3N
RENAULT R5GTL
VW Golf 11.1/1.3
VOLVO 3431.4
FORD Sierra 1.3/1.6
OPELAsconaCIGOO
FIATRitmoGO
OPEL Corsa 1.0/1.2

tot'83 299.-
tot'83225.-
tot'82375.-

225,
af'82225.-
af'82225.-

275.-
tot'84179.-
af'80299.-
af'81225.-

295,
375.-

tot'83275.-
235,

2 Stuks:
2 Stuks:
2 stuks:
2 stuks:
2 stuks:
2 stuks:
2 StUkS:
2 Stuks:
2 StukS:
2 StUkS:
2 StukS:
2 Stuks:
2 stuks:
2 StukS:

voor 325.-
voor 325.-
voor 335.-
voorlSS.-
voor 399.-
voor399.-
voor 355.-
voorlSS.-
voor 245.-
voor 395.-
voor 325.-
voor 335.-
voor 335.-
voor 335.-

achter 225.-
achter 295.-
achfôr 335.-
achter 155.-
achter 235.-
achter 235.-
achler 145.-
achter 179.-
achter 185.-
achter 235.-
achter 198.-
achter 155.-
achter 275.-
achter 165.-

inclusief blw, montage en schriftelijke garantie!
MONTAGE
TERWIJL
U WACHT!

VERSE KOFFIE
STAAT KLAAR.

Stuurtriilingen of sporlngsproblemen...
BALANCEREN & UITLIJNEN &<f
^5000 KM GARANTIE g>AM£M Ot^° ^^>

GRATIS
TESTEN!
OP ONZE
ELEKTRON.
TESTBANK

2 JAAR GARANTIE!
ONDERHOUDSVRIJ

32-36 AMP. 85.-
40-44-45 89.-

60 AMPÈRE

GRATIS TESTEN

DAGELIJKS GEOPEND VAN 8-17.30 UUR - ZATERDAGS 8.45-13 UUR

AMSTELVEEN HOOFDDORP BIJLMERMEER
BOUWERIJ 48 HOOFDWEG 662 PARK. GARAGE KLEIBURG
fi 020-41 40 22 <Cnfr 02503-1 57 84 <F3> 020-90 77 68

39 vestigingen in Nederland

Café-Restaurant

„Queenie"
De gehele winter

geopend voor

RECEPTIES - VERGADERINGEN
LUNCHES en DINERS

D«KffN u n i m TOO* rwti

J5BQ
DOE NU OOK IN ZANDVOORT
mee met ons nieuwe dansseizoen 1966
Clubs voor: * Jongeren 14 t/m 20 jaar

* Stellen en (echt)paren

Ba'/room en latijnsarnerikaanse
dansen.
Inschrijving iedere vrijdagavond
van 19.00-20.00 uur.
Daar, waar kwaliteit en
gezelligheid nog samen
'gaan.

scentrum

BOER) '
>Corn. Slegersstraat 2 Zandvoort. Tel. inl.: 023-326906-.

FOTO QUEUE
Compleet

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

5 R E G E L S

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTI KELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

* Toonkunstkoor Zandvoort.
Repetities maandagavond
om 8 uur in ,,De Krocht". In
studie: Messiah. Inl.: tel.
13936 of 13858.
* Wie heeft tijdens groot on-
derhoud omg. Thijsseweg/
eimanstr. een verkeerde blau-
we luxaflex gekregen? Gaar-
ne omruilen. Losekoot, Dr. J.
P. Thijsseweg 4. Tel. 14891.
* Wie wil op maandag- en
vrijdagmorgen mijn huishou-
ding overnemen ? Tel. 13216.
* Wie wil op maandag en
donderdag tussen de middag
mijn hond uitlaten? Tel. 14593
of 15235.

G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander
huisraad te koop9 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.

*
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO- GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres .

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Waekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij:

Telefoon .

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Piaats 2041 JM Zandvoort
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Stichting JHVU wil in Zandvoort
meer dan ontspanningscursussen

Het centrum voor vormings-, ontwikkelings- en creativiteits-
werk, de stichting JHVU uit Haarlem start deze maand met de
nieuwe cursussen, lezingen en excursies waaraan door iedereen
deelgenomen kan worden.

"Deelnemen aan de JHVU cursussen of andere activiteiten
betekent nieuwe dingen leren en nieuwe dingen ontdekken. In
een tijd dat men toch over meer vrije tijd beschikt dan vroeger,
een zinvolle vrijetijdsbesteding. Dat blijkt wel uit het grote
aantal inschrijvingen. De JHVU is er niet alleen voor de Haar-
lemmers, maar vervult al jaren een centrumfunctie in de regio
Zuid Kennemerland. "Jammer dat wij wellicht opnieuw misge-
prikt hebben in de opstelling van het cursusprogramma voor
Zandvoort, maar dat is bespreekbaar en kan veranderd worden.
Ik heb hierover al contact opgenomen met het gemeentebe-
stuur". Dit zegt mevrouw Pijkei Schröder, sinds april 1986
directeur van de Stichting JHVU, die ervan uitgaat dat er meer
in Zandvoort georganiseerd kan worden dan nu het geval is.

Oe cursus Origami die dit jaar in 't Stekkie wordt gegeven (bij genoeg
deelnemers) vereist een bepaalde techniek.

Vorig seizoen, het cursusjaar 1985/86
was 't Stekkie in Zandvoort voor het
eerst opgenomen in het cursuspro-
gramma van de JHVU. "Dat zal wel te
maken hebben gehad met de realise-
ring van het nieuwe wijkcentrum.
Jammer was het dat wegens gebrek
aan belangstelling slechts één cursus,
namelijk Spaans voor beginners, van
start kon gaan. Deze cursus krijgt dit
seizoen een vervolg, weer op de donder-
dagmorgen. Nu hebben wij opnieuw
een taal geïntroduceerd in Zandvoort,
namelijk Franse Conversatie. Deze
cursus wordt op dinsdagavond gehou-
den van 20.30-21.45 uur en staat onder
leiding van mevrouw Stelling. Wij ho-
pen dat hier opnieuw genoeg cursisten
voor inschrijven, zodat wij dan in ieder
geval al vast met twee activiteiten in
Zandvoort bezig zijn", legt mevrouw
Schröder uit.

Volgens de nieuwe directeur is het
bijzonder moeilijk na te gaan waar in
bepaald gebied behoefte bestaat die
kan worden ingevuld door de JHVU.
Door de stichting worden in Haarlem
talrijke cursussen gegeven in de mo-
derne talen. Frans, Engels, Spaans,
Italiaans, maar ook in het Portgugees,
Noors. Zweeds en Arabisch. "Ik zou mij
kunnen voorstellen dat er in Zand-
voort belangstelling zou bestaan voor
bijvoorbeeld Duitse conversatie. Juist
omdat deze cursussen in het winter-
seizoen worden gehouden, zou dit mis-
schien iets voor de Zandvoorters kun-
nen zijn", overweegt ze.

Geen belangstelling
Met spanning wordt dit jaar bij de

JHVU in de Kamperstraat in Haar-
lem gewacht op mensen -die zich in
Zandvoort bijvoorbeeld aanmelden
voor de cursus Tekenen die op vrijdag-
middag in 't Stekkie zal worden ge-
houden. Speciaal bestemd voor men-
sen die nog nooit getekend hebben en
het eigenlijk wel eens willen leren. Na
twaalf lessen heeft men een tekenrol
vol met tekeningen die bijvoorbeeld
gebruikt kunnen worden voor wens-
kaarten, een ontwerp van een wand-
of weefkleed, voor sieraden of het ver-
sieren van keramiek. Vorig jaar be-
stond er geen belangstelling voor deze
cursus, evenmin voor die van het Chi-
nees zwart-wit schilderen, of het Ori-

gami voor beginners, het papier vou-
wen op z'n Japans.

Toch heeft men bij de JHVU deze
cursussen opnieuw voor Zandvoort
gereserveerd, evenals die van calligra-
fie die op donderdagavond zal worden
gegeven. Door Pijkei Schröder wordt
erkend dat de voor Zandvoort geplan-
de cursussen hoofdzakelijk thuis te
brengen zijn op het recreatieve vlak,
en dat er door de JHVU toch nog heel
wat gedaan wordt op educatief gebied.
Een sector waarvoor in de regio erg
veel interesse bestaat.

Theorie kan
in Zandvoort

Door de JHVU worden een aantal
vakken onderwezen die nu eenmaal
niet in Zandvoort gegeven zouden
kunnen worden. Dat zijn die, waar-
voor een aangepaste ruimte noodzake-
lijk is. "Dat is bijvoorbeeld beeldhou-
wen in steen, dat vereist een extra ver-
zwaarde vloer, evenals bijvoorbeeld
het pottenbakken op een schijf, sier-
smeden, klusjes in huis en dergelijke.
Wij verkeren in de gelukkige omstan-
digheid dat wrj hier (in Haarlem - red.)
gehuisvest zijn in een oude ambacht-
school, waar dergelijke voorzieningen
tijdens de bouw al in zijn aangebracht.
Het is ondenkbaar dat wij cursussen
die een speciale omgeving nodig heb-
ben, in Zandvoort zouden geven. Wan-
neer het echt theorie-cursussen be-
treft, dan ligt de zaak heel anders",
verklaart mevrouw Schróder.

Zo zou de cursus 'eenvoudige wis-
kunde', 'basiseducatie', Nederlands,
rekenen of een opstapcursus wellicht
tot de mogelijkheden kunnen behoren.
Belangrijk is natuurlijk dat in Zand-
voort eerst de behoefte wordt gepeild,
alvorens men een cursussenpakket sa-
menstelt. "Daarom is het noodzakelijk
dat eerst overleg plaatsvindt tussen
het gemeentebestuur en de JHVU.
Prettig is het dat wij van het gemeen-
tebestuur zelf al gehoord hebben dat
men zich wil inspannen voor de JHVU
en de cursussen. Eveneens zou de
Zandvoortse emancipatiecommissie
hierin eventueel een taak kunnen
krijgen", is de directeur van de Stich-
ting van mening.

Momenteel blijken er ieder jaar toch

Overzicht van de cursussen van JHVU
Alternatieve geneeskunde
Arabisch *
Aquarelleren
Astrologie
Astronavigatie
Autotechniek *
Balspelen
Basiseducatie:
- taal*
- rekenen *
- open school *
- opstapcursus *
Basic programmeren *
Beeldhouwen
Beeldenstorm
Biesboschexcursie
Bedrijfsadministratie *
Bewegingsleer
Bew.leer/lich-huidverz.
Birma/Thailand
Biotechnologie
Bloemschikken
Boekenlijst
Boekbinden *
Boetseren *
Borneo
Breien
Bridge
Broodbakken *
Calligrafie *
Chinees tekenen
China
Computer *
Doe het zelf *
Droogbloemcollages
Duits'
Edelsmeden *
EHBO'
Engels *
Etsen*
Fietstocht
Filosofie *
Flamenco
Fotografie
Frans*

Goya
Grieks
Gymnastiek
Haarverzorging
Handschriftverbeteren *
Houtarbeid *
Houtsnijden *
Homoeopathie
Humanisme
Ikebana
Indonesisch
Informatica voor vrouwen
Israël
Italiaans
Jazzballet
Kantklossen
Kind en creativiteit
Kleding maken *
Koken *
Kunstgeschiedenis
Kustnavigatie
Lassen *
Linoleum-/houtsnede
Machineschrijven *
Menselijke Verhoudingen *
Metselen *
Model en landschap
Modeltekenen
Molens i.d. omgeving
Multivezel
Muziekgeschiedenis
Muziekanalyse
Muziekserie
Muziekinstrumenten maken
Natuurgeneeskunde
Nederlandse taal *
Ned. v. buitenlanders *
Nederlandse Letterkunde
Noord-India
Noors *
Notuleren *
Olieverfschilderen
Omgaan met anderen *
Omgaan met stress *
Ontleden *

Open Atelier
Open Doka
Operaserie
Origami
Papierknipkunst
Patroontekenen *
Plexiglas
Poppen maken
Portrettekenen
Portugees
Pottenbakken
PTT-excursie
Ritmische gymnastiek
Schoenen ontwerpen/maken *
Siersmeden
Spaans *
Spinnen, verven etc. *
Spreken in het openbaar *
Stenografie *
Stoelen matten *
Stofversieren
Taal der kleding
TAPA
Tekenen/schilderen
Theater
Theaterkostuums
Textiel in de beeldende kunst
Textielmuseum/Damastweverij
Toneel
Toneelserie Stadsschouwburg
Tuinaanleg
Vaarbewijs
Venetië
Vergadertechnieken *
Vilten
Voetballezing
Volksdansen
Wandkleden
Weven *
Wiskunde
Wijnkennis
Yoga
Zeefdrukken *
Zwangerschapsyoga
Zweeds *

zo'n driehonderd cursisten uit Zand-
voort naar Haarlem te komen. Een
respectabel aantal, waarvan toch wei-
licht een deel het prettig zou vinden
wanneer men in Zandvoort terecht
zou kunnen. Volgens mevrouw Schrö-
der dient een degelijk werkstuk ge-
maakt te worden waaruit de Zand-
voortse behoefte blijkt.

Subsidies
Door subsidies van de gemeente

Haarlem, maar ook van Zandvoort en
andere omliggende gemeenten kan de
JHVU ver onder de kostprijs werken.
Toch kan het cursusgeld nog een flin-
ke aanslag zijn op de portemonnaie

van de cursist. Daarom is het nu mo-
gelijk gemaakt het cursusgeld in drie
termijnen te betalen.

Zandvoorters kunnen aan alle
JHVU-activiteiten deelnemen, zonder
dat een verhoogd cursusgeld betaald
moet worden. Dat wordt wel gevraagd
van deelnemers uit gemeenten die be-
paalde cursussen niet subsidiëren.

Enkele weken geleden werd door de
Stichting JHVU een 'open dag-week-
end' gehouden, waar veel bezoekers
werden ontvangen en ingeschreven.
Door de nieuwe directeur werd dit
weekeinde als zeer waardevol ervaren.
Na een aantal jaren voorzitter van de
adviesraad voor de raad van het jeugd-

beleid te zijn geweest (een adviesor-
gaan van de overheid) is mevrouw
Schróder in april in haar nieuwe
functie gestart. Een taak die haar zo te
zien wel ligt. Eén van haar eerste doel-
stelling is: meer publiciteit en leerlin-
gen voor de JHVU, zodat de bezuini-
gingsdrift van de Rijksoverheid be-
streden kan worden met exacte cijfers
over aantallen cursisten en cursussen.
In het bereiken hiervan is zij in ieder
geval al een heel eind op weg.

Wie meer wil weten over het werk,
de doelstelling, cursussen etc. van de
JHVU kan telefonisch (tel: 023-329453).
of schriftelijk contact met de stichting"
opnemen. Het adres luidt: Kamper-.'
straat 37, 2012 XB in Haarlem.

het concertgebouw te verkrijgen. Op
aanvraag wordt belangstellenden een
gratis proefnummer toegezonden.
Voor inlichtingen en opgave kan men
zich richten tot Het Gebeuren, N.P.O.,
Lange Begijnestraat 13 rd, 2011 HH
Haarlem.

Koffieconcert
Groenendaal

HEEMSTEDE - De Koninklijke Ne-
derlandse Toonkunstenaars Vereni-
ging, afdeling Haarlem en omstreken,
organiseert ook komend seizoen weer
een serie koffieconcerten op de zon-
dagochtend in restaurant Landgoed
Groenendaal. Aanstaande zondag, 14
september vindt het eerste van de vijf-
tien concerten plaats. Dit zal verzorgd
worden door de sopraan Ans Philippo
en pianiste Ans Bouter.

Op het zeer uitgebreide programma
van dit eerste concert staan werken
van Purcell, Haydn en Wolf en een
piano-solo, gecomponeerd door Hum-
mel. Daarnaast komen composities
van Berg, Brahms, Schumann en
Fauré aan bod.

De vocaliste Ans Philippo, afkom-
stig uit Haarlem, behaalde in 1969 aan
het Amsterdams Conservatorium het
diploma solozang. Het jaar daarop
kwam zij in het bezit van de 'Prix d'Ex-
cellence'. Behalve bij de operastudio in
Amsterdam, zong zij als gaste van de
Nederlandse Opera Stichting, deThe-
atre National te Brussel en Opera Fo-
rum. Zij vertolkte onder andere de rol
van Susanna in Le Nozze di Figaro,
Zerlina in Don Giovanni en Blond-
chen in Die Entführung aus dem Se-
rail.

Aanvang 11.30 uur. Toegang f 4,50|
kinderen f 2,50, CJP-houders en leden
van de vereniging f 3,50.

Eerste concert
serie A van NPO

HAARLEM - Het eerste concert in
de serie A door het Noordhollands
Philharmonisch Orkest, vindt plaats
op dinsdag 23 september in het Con-
certgebouw in Haarlem.

Onder leiding van dirigent Carlo
Rizzi en met medewerking van de so-
listen Martijn van den Hoek (piano) en
Ben van Oosten (orgel) worden werken
van Ernest Chausson, Frans Lizt en
Charles Camille Saint Saëns uitge-
voerd.

Aanvang van het concert 20.15 uur

Gepaste trots
ZANDVOORT - 'Gepaste trots pro-

dukten' is de titel van een expositie die
vanaf 12 september in het Cultureel
Centrum Zandvoort te zien is. De ten-
toonstelling bevat werken van Jaap
Kloes, Douwe de Jager en Rob Hogen-
birk. Naast reclame en strips tonen de
kunstenaars hun eigen specialiteiten.
Van Kloes zijn er zeefdrukken en illu-
stratiewerk te zien. Van De Jager pen-
tekeningen. Rob Hogenbirk wordt
door een grotere variëteit aan technie-
ken vertegenwoordigd. Naast genoem-
de kunstuitingen zijn van hem ook
nog acrylverven en houten construc-
ties te bewonderen. De expositie duurt
tot en met 5 oktober en is dagelijks,
behalve maandag en dinsdag, geopend
van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Het Gebeuren
HAARLEM - Het Noordhollands

Philharmonisch Orkest heeft haar
traditionele programmaboekje met in-
gang van dit seizoen vervangen door
het tijdschrift 'Het Gebeuren'. Het
blad bevat behalve uitgebreide toe-
Uchting pp de te spelen werken en
informatie over de desbetreffende
componisten en uitvoerenden, uitge-
breide achtergrondartikelen, berich-
ten en service-rubrieken. Het laatste
nummer, in juni, zal telkens een uitge-
breid overzicht geven van het pro-
gramma voor het volgende seizoen.

Het eerste nummer van Het Gebeu-
ren bevat naast programma's onder
andere informatie over'vertrekkende
en nieuwe leden, een gastcolumn van
Noortje van Oostveen en het artikel
De aktualiteit van Liszt, componist of
natuurverschijnsel'. 'Noordhollands
Philharmonisch Orkest in pyama op
net witte doek' bespreekt de nieuwe
film van Marton Bloem met het film-
debuut van de orkestleden. Deze mu-
ziekfilm gaat in oktober in première.

Het Gebeuren is bedoeld als méér
dan een programmablad dat hel genot
van de muziek verhoogt. Men wil na-
drukkelijk de wisselwerking tussen
iet N.P.O. en zijn publiek versterken.
Ook wordt de abonnee een voorkeurs-
aehandeling beloofd bij het bespreken
van plaatsen voor N.P.O.-concerten in
Haarlem.

Een jaarabonnement op Het Gebeu-
ren kost - inclusief verzendkosten -

25,-. Losse nummers zijn voor f 2,50 in

Kamerorkest
in Bennebroek

BENNEBROEK - In de serie 'Mu-
ziek in Bennebroek' wordt vrijdgag 19
september het zesde concert gegeven.
Uitvoerende is het Brabants Kamer-
orkest onder leiding van Daan Admi-
raal. Leo van Doeselaar verleent solis-
tische medewerking aan het 'Concert
voor orgel en orkest' van Handel.
Daarnaast staan op het programma
werken van Van Wassenaar, Mozart,
Dvorak en Grieg. Het concert vindt
plaats in de Gereformeerde Kerk en
begint om 20.15 uur.

Toegangskaarten a f 8,-, f 6,- met
CJP of Pas 65+, zijn te verkrijgen aan
de balie van het gemeentehuis in Ben-
nebroek of bij Kunsthandel Loef,
Rijksstraatweg 39 te Bennebroek, tele-
f oon 02502-6852, en, indien nog voorra-
dig, bij de kassa in het kerkgebouw,
geopend vanaf 19.30 uur.

Kathedraal koor
in Oude Bavo

HAARLEM - Het 'Jongens- en He-
renkoor van de Kathedraal Basiliek
Sint Bavo', onder leiding van Jan Val-
kestijn, zal zondagavond 14 september
in de Oude Bavo aan de Grote Markt
de koorvesper verzorgen. Op het pro-
gramma staan, naast de 'Openingsac-
clamaties' van Valkestijn, motetten
van Hendrik Andriessen, Thomas
Morley en Johann Sebastiaan Bach.
Het werk van Bach is gecomponeerd
voor dubbelkoor, wat betekent dat het
koor zich in tweeën zal splitsen.

Klaas Bolt bespeelt tijdens deze
avond het orgel. Voorganger in de
Koorvesper is dominee Kees Bijl.
Aanvang 19.00 uur.

ZANDVOORT - Menig Zand-
voorter in de leeftijdsgroep tot
vijfenveertig jaar heeft op school
onder de bezielende leiding van
'meneer De Jong' zijn eerste 'gym-
oefeningen' gedaan. Na tweeën-
dertig jaar in de badplaats werk-
zaam te zijn geweest, maakt de
vakleerkracht lichamelijke oefe-
ning nu gebruik van de mogelijk-
heid om met vervroegd pensioen
te gaan. Hem wordt een af scheids-
receptie aangeboden door het ge-
meentebestuur op vrijdag 19 sep-
tember. Na een besloten bijeen-
komst, zijn om 17.00 uur vrienden,
collega's, en andere bekenden die
afscheid van hem willen nemen
welkom in de Zandvoortse raads-
zaal.

In zijn lange loopbaan heeft De Jong
op bijna alle Zandvoortse scholen les-
gegeven. Alleen de Hannie Schaft-
school ontbreekt in de rij. In de bad-
plaats begon hij in 1954 met een baan
voor enkele dagen per week bij zowel
de Maria- als de Wilhelmina-school,
met al spoedig tussen de middag ook
nog even de Julianaschool. Daarnaast
had hij ook nog zijn werkzaamheden
in Heemstede.

Omdat zich kort na de Tweede We-
reldoorlog een tekort aan onderwijzers
voordeed, werd De Jong na zijn mid-
delbare school in 1947 in de gelegen-
heid gesteld de één-jarige spoedoplei-
ding aan de kweekschool te volgen.
Daarna bekostigde de Gemeente Am-
sterdam, waar hij op dat moment
woonachtig was, zijn studie voor de
Montessori-acte. Op aanraden van
oud-leraar Bouwer volgde hij later de
opleiding tot vakleerkracht lichame-
lijke oefening. Een welkom advies voor
De Jong, want na vier jaar op een
Montessori-school les gegeven te heb-
ben, kreeg de onderwijzer behoefte aan
'wat meer ruimte en beweging'.

Bad Riche
"Ik benijdde die gumnastiekleraren

wel omdat hun lessen zo levendig wa-
ren. Sommige leerkrachten weten zich
geen raad als leerlingen druk of la-
waaiig zijn, maar ik had juist moeite
met kinderen die keurig in een bankje
zaten. Over mijn gymnastieklessen zei
een collega van de Van Heuven Goed-
hartschool eens: 'Ergens zat er orde in,
maar ik kan maar niet ontdekken,
waar'. Nou waren de klassen in die tijd
vrij groot. In Zandvoort tot zo'n veer-
tig leerlingen, in Heemstede zelfs tus-
sen de veertig en zestig. Dus dat gaf al
heel wat drukte. Als je in die tijd met
dertig tot veertig leerlingen in een zaal
van acht bij veertien meter terecht

Gymnastiek-leraar beëindigt lange loopbaan

Kinderen keurig in een bankje
bleek niets voor mij te zijn

leerlingen die bijna allemaal in dat
kleine badje moesten. Bovendien kón-
den we er alleen 's morgens vroeg te-
recht, want als de badgasten bij Riche
kwamen, moesten we weg zijn. Omdat
de meeste leerlingen daar alleen maar
stonden te koukleumen, zijn we er al
snel mee gestopt. Dit had zo geen en-
kele zin. De bouw van het zwembad in
Bouwes Palace betekende een hele
verbetering. En nu met de Duinpan
erbij is de situatie natuurlijk ideaal".

Spelopvoeding
"Als je in het spel een fout hebt ge-

maakt, moet je zelf stoppen en niet
afwachten of de scheidsrechter wel of
niet fluit. Dat is eigenlijk in het kort
samengevat waar ik me heel sterk mee
heb beziggehouden. Het is natuurlijk
een ideale situatie, maar als je die al
benadert, slaag je er aardig in de leer-
lingen echt bij de sport op zich te
betrekken. Los van het resultaat, al-
leen om het plezier dat sport kan ge-
ven. Maar door de betaalde sport,
vooral zoals die op de televisie wordt
getoond, wordt dat steeds moeilijker.
Daar wordt een tegenstander 'profes-
sioneel neergelegd' omdat het zo be-
langrijk is om te winnen. Probeer je
leerlingen dan nog maar eens duide-
lijk te maken dat ze een beetje reke-
ning met de ander moeten houden.
Ook met diegenen die niet zo handig

zijn. Maar als je zover bent dat de kin-. „
deren staan te klappen, als een mede-, C
leerling eindelijk na maanden een-
koprol durft te maken, gaat er bij
jezelf ook wel iets gloeien".

De Jong betreurt de bezuinigingen
op het onderwijs ten zeerste. "Zo ko-
men er steeds minder vakleerkrach-
ten, vooral op de lagere scholen. De
onderwijzers zelf moeten die taak
overnemen. Zo komt er van opvoeding
in het spelgebeuren op den duur niets
meer terecht, want daar heb je toch
vakmensen voor nodig. Een onderwijs-
bevoegdheid wil niet zeggen dat je ook
gymnastiekles kunt geven. Wat dat
betreft prijs ik de gemeente Zandvoort
wel omdat zij voldoende vakmensen
aanstelt, ook al moet zij er een aantal
zelf betalen. Maar het is de vraag hoe
lang zij dat nog volhoudt".
Een periode van welverdiende rust
breekt nu aan voor de gym-leraar, die
absoluut geen spijt heeft van zijn be- „
slissing om met vervroegd pensioen te
gaan. Wel zullen jeugdbeleid, milieu-
bescherming en kerk hem nog wel
even bezighouden, omdat hij het werk
dat hij bij de diverse instanties doet,
niet in een paar dagen kan afbouwen.
"Het is absoluut niet zo dat ik in een
leeg gat val. Ik heb het nu af en toe zo
druk, dat ik me afvraag hoe ik er ooit
bij heb kunnen werken".

JOAN KUBPERSHOEK

• Al behoort het lesgeven voor 'Mijnheer de Jong' tot het verleden, voor de foto
keerde hij graag even terug in zijn oude werkterrein

FOTO; BERLOTT

kon, had je het goed getroffen. Dan
had je 'lekker de ruimte'. De Wilhelmi-
naschopl had zo'n gymnastieklokaal,
de mooiste in Zandvoort indertijd. Te-
genwoordig vindt men achtentwintig
leerlingen al veel voor een zaal die
ruim twee keer zo groot is, zoals bij-
voorbeeld de sporthal in Noord".

Naast de gebruikelijke gymnastiek-
lessen troonde De Jong zijn leerlingen

vroeger ook nog mee naar Bad Riche
voor zwemonderricht. "In die tijd
werkte ik op de Gertenbachschool, sa-
men met Jo van Pagee. Ik was daar de
tweede gymnastiekleraar. We gingen
in juni op de fiets met een aantal leer-
lingen naar Riche, maar daar kwam
dan ook de Wilhelminaschool nog bij,
met drie klassen tegelijk. Daar ston-
den we dan met zo'n honderd veertig

VANNU-programma voor september

ZANDVOORT - De vereniging
Vrouwen van Nu is opnieuw gestart
met alle activiteiten en heeft voor sep-
tember en begin oktober het volgende
programma vastgesteld

4 september:
10.00 uur Contactmorgen bij Hotel
Keur. Causerie van Atie Klijn over
'Bewegen voor ouderen'. Intekenen
voor diverse activiteiten
8 september:
08.00 uur vertrek vanaf Gemeen-
schapshuis voor de najaarsreis naar
Davos
10 september:
10.00 uur Verzamelen gemeenschaps-
huis voor strandwandeling o.l.v. Aafke
Verpals.
Opgaven uiterlijk dinsdagavond 9 sep-
tember tel: 13765

21 september:
13.30 Verzamelen bushalte Louis Da-
vidsstraat, vertrek per bus naar het
Trefpunt voor duinwandeling naar
Vogelenzang. Bezichtiging tentoon-
stelling van zomerbloemen. Dona-
teurs welkom
23 september:
11.15 uur verzamelen ingang Frans
Hals Museum te Haarlem. Bezoek
tentoonstelling o.l.v. de heer Kooij.
Kosten f. 4,- p.p. Entree museum ei-
gen rekening.
25 september:
14.00 uur Hotel Keur. Mevrouw
Schekkerman houdt een dia-quiz over
Noord Holland.
30 september:
08.00 uur vertrek per bus naar excur-
sie in Leerdam met bezoek aan glas-en
kristalt'abriek. In de middag bezoek

aan Slot Loevestein. Kosten f. 27,50
p.p. inclusief koffie met gebak en
rondleiding Leerdam en entree Loe-
vestein.
1 oktober:
19.45 verzamelen in de hal van de
Stadsschouwburg in Haarlem voor de
operette 'Der Bettelstudent" door de
Hoofdstad Operette. Slechts 10 bal-
conplaatsen a f. 20,-- konden worden
gereserveerd. Opgaven op donderdag 4
september (contactmorgen).
2 oktober:
10.00 uur Contactmorgen in Hotel
Keur. Mevrouw Terol vertelt over de
Zandvoortse klederdracht. In Zand-
voortse klederdracht getooide poppen
illustreren deze causerie.
Intekenen voor evenementen van ok-
tober/november is dan mogelijk.

SKIËN OP
DE MEERBERG

Voor onze krant begint het skiseizoen in het
weekend van 13 op 14 september 1986.

Op zaterdag en zondag 13 en 14 september a.s.
verzorgt skipiste DE MEERBERG in Hoofddorp

speciaal voor de lezers van onze krant een aantal
spectaculaire demonstraties.

U kunt kijken naar:
Skispringen, slalomskien en balletskién en op zondag 14 septem-
ber a.s. aanvang 14.00 uur ook nog

PARACHUTESPRINGEN
Wilt u in dit weekend zelf ook skiën? Dat kan!

ƒ5,-Voor een proefles betaalt u - tegen inlevering van
onderstaande bon - in dit weekend de prijs van
Wel even bellen ... want vol is vol!
Tel. 02503-34746 (ma. t/m vr. 12.00-20.00 u., za. en zo. 10.00-
17.00 u.)

WEEKMEDIA VOORDEELBON
Tegen inlevering van deze voordeelbon heb ik:

Naam Adres

Plaats Tel.nr

(zolang niet volgeboekt) recht op een proefskiles in
het weekend van 13 en 14 september 1986.
Ik betaal slechts ƒ 5,-
(Meerdere opgaven per voordeelbon is
mogelijk.)
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VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vri|bli|vend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JW VERHUIZING, ONZE ZORG!

)E WIT VERHUIZINGEN

. . .VRHUIZRS
A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31,04 04

Basisschool
Albert van Lingen

Studio: Oranjestraat 12
(gebouw naast Dagmarkt) in Zandvoort-C.

Nieuwe clubs voor Ballroom en
Latin-American.

Speciale clubs voor paren
(elke leeftijd)

Inschrijving
Vrijdagsavonds van 19.00-21.00 uur

en zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur
Inlichtingen telefoon 02507-16623 of 17O82

H.H. STANDHOUDERS
Inschrijving voor de

O'NEILL PRO WORLD CUP 1986
Zandvoort

VAN 10 T/M 19 OKTOBER.

Tevens verpachting tent 1000 m2

VERWACHTE AANTAL
TOESCHOUWERS 300.000-400.000

Voor informatie:
Beatrixplantsoen 10, 2042 PW Zandvoort.

SLAGERIJ ARBOUW
HALTESTFUAT12-20« LM ZANDVOORT-TEL, (02507)1 2S1»

BIEFSTUK 250 gram

RIBLAPPEN 500 gram

CORNED BE AF 100 gram

HAM 150 gram

ROSBIEF 100 gram

MAANDAG + DINSDAG

CORDON BLEU 100 gram

WOENSDAG + DONDERDAG

HAMLAPPEN 500 gram

7,25

9,50

1,85

2,25

2,95

ÏL^Tl1

Voor een

oo'vantopto
f, n verzorgd U

, \ \ ~

salon

janH«"•f

Het adres voor
uw trouwauto's
- witte Mercedes
- Rolls Royce (zilver + wit)
- Old Timer

Taxi Centrale
Zandvoort B.V.
Grote Krocht 18, tel. 12600

(Bij inlevering van
deze advertentie
verzorgen wij
gratis de versiering
van de auto's)

fèP

van

°« 12401.

Heeft u trouwplannen?
Komt u dan eens kijken bij

Joy Bruidsboetiek
i "ir-jf S "~ Wij hebben vele maten en stijlen
^vfc^vl—' "? éénmaal gedragen bruidskle-
^*__^-^ ding. Ook inbreng van recente

bruidskleding en exclusieve
avondjaponnen.

Joy Bruidsboetiek
Kloosterstraat 32 zw - Haarlem
Tel. 023-253521
(zijstraat van de Gen. Oranjestraat)

Geopend ma - do - vr 10-16.30 uur; zaterdag 10.00-15.00 uur; donderdag l
koopavond '

Persoonlijke aandacht is onze reklame!

m

i/i

GROTE KROCHT
24, ZANDVOORT

\~%' -
een

ie
ven.

,7 Heeft u iets te vieren?

3ÊS£1&*« *•"-£'
REST. DELICIA.

Liefde IS •

Drukwerk

voor de mooiste dag
uit uw leven.

drukkerij
van petegenib.v.
KERKPAD 6 - ZANDVOORT
TELEFOON 12793 :

an de

Knip-

"*«^14040

HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE

SNELKOOKPAN

*

I
T

Grote collectie BONTMANTELS LAMMY|
COATS en BONTGEVOERDE REGEN-

I MANTELS van Modisch jong tot Klassiek'
mt 38-52 (met schrift, garantie).

: Bij aankoop van een nieuwe Bontmantel of
Lammycoat kunt U Uw gedragen mantel in-
ruilen.

ATY KETTING BONTMODE
Orionweg 206 Umuiden, tel. 02550-14756 t

Miele Wassalon
WASUNIEK
Haltestraat 63b, tel. 14417

AKTIE
VOORDEEL
DEKENS
REINIGEN
1/2 PRIJS!!

Nieuwe machines oude prijzen

MIELE: er is geen betere!

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPUTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie)

tomcrUjtomcr

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna • Faber - Benraad gaspaarden

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 12518

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, em.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Losse verkoop adressen

L Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,

T. Goosens,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

Pasteurstr. 2, Zandvoort

TAPIJT
AUG. v.d. MME

Marisstraat 13A - Zandvoort • Tel. 15186

Het Proeflokaal
De Blauwe Druif

v.a. l september
elke dag open

vanaf 15.00 uur
Zondags vanaf 18.00 uur.

Tot straks!

Hans Bank
Lange Veerstraat 7

Haarlem 023-320330
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Collegevoorstel met reserve begroet

Commissieleden zien weinig in
een golfbaan in de Zuidduinen

ZANDVOORT - In tegenstelling tot
het college-antwoord dat raadslid Ing-
wersen enkele maanden geleden op
zijn vragen ontving, blijken er in
Zandvoort wel degelijk plannen te be-
staan om in de Zuidduinen een golf-
baan aan te leggen.

De commissieleden Publieke Wer-
ken/Ruimtelijke Ordening werden
met dit college-initiatief geconfron-
teerd op de laatstgehouden vergade-
ring. Het college wilde de mening van
de politieke partijen peilen voordat de
golfbaanplannen verder worden ont-
wikkeld. Wél de meerderheid van deze
commissie bleek tegen het initiatief te
zijn.

Uit de woorden van wethouder Van
Caspel bleek dat het college een jaar
geleden benaderd -werd door Multi-
Golf BV uit Haarlem voor de aanleg
van een golfbaan in het Zuidelijk
duinterrein. Het plan dat door deze
firma werd ontworpen voorziet in de
aanleg van een golfbaan van achttien
holes voor recreatiegolfers, of een ne-
gen holes wedstrijdbaan en een negen
holes baan voor de recreatie. In de dui-
nen zou een 'horizontaal vriendelijk'
clubhuis worden gebouwd en een par-
keerterrein worden aangelegd. Hier-
voor is een wijziging van het bestem-
mingsplan noodzakelijk. Het golfter-
rein zou op een fifty/fifty basis voor
openbaar gebruik en een nog op te
richten vereniging kunnen worden
geëxploiteerd. De plannen door deze
Haarlemse firma ontworpen, blijken
al in een ver stadium te zijn.

Niet te juichen

Het college-initiatief werd door een
meerderheid van de commissieleden
beslist niet juichend ontvangen. Be-
halve de VVD, die 'overwegend posi-
tief' reageerde bij monde van Rita de
Jong. De bezwaren richtten zich voor-
al tegen de opoffering van het laatste

vrije stukje duinterrein dat de inwo-
ners nu nog hebben.

Het CDA (Marijke Paap) en D6S
(Sandbergen) waren zonder meer te-
gen de plannen. "Een mooi plan, maar
wij zijn tegen," liet de D66 vertegen-
woordiger weten. Marijke Paap toonde
zich verbaasd dat de plannen al in een
zo ver stadium waren terwijl de raads-
leden hiervan niet op de hoogte waren.
Zij was beslist niet overtuigd van de
noodzaak van een golfterrein. Met
verwijzing naar de aanleg van het bos
in Nieuw Noord en het bungalowpark
was Bloeme (PvdA) eveneens tegen de
aanleg, omdat het laatste stukje vrije
natuurgebied voor de bevolking ver-
dwijnt. Hij stelde voor een hoorzitting
te houden om de mening van de bevol-
king te peilen.

Duinonderhoud
Jongsma (GBZ) merkte op dat de

gemeente nu wel op een heel eenvoudi-
ge wijze wil afkomen van het beheer
van het duin terrein. Persoonlijk was
hij niet tegen de aanleg van een golf-

baan, maar er behoort dan wel een
groter stuk terrein over te blijven voor
de recreanten. De voorgestelde aanleg
van paden en hekken rond het ven was
in zijn ogen 'geen vrij duinterrein
meer'. Wanneer er een golfbaan zou
komen dan moet er wel aan een groot
aantal voorwaarden worden voldaan
die het open karakter van de golfbaan
zeker stellen. "Geen besloten clubs,
maar dan voor iedereen" stelde hij.

Van Caspel verdedigde het voorstel
door te stellen dat dit duingebied
zwaar-onder druk staat van recrean-
ten die er hun hond uitlaten, f ietscros-
sen, en andere zeker geen milieuvrien-
delijke activiteiten beoefenen. Hij was
van mening dat de aanleg van een
golfbaan het duingebied juist ten goe-
de zou komen.

Dit in flagrante tegenstelling tot de
vertegenwoordigers van 'De Papieren
Tijger' en de Stichting Duinbehoud.
Beide aanwezigen maakten gebruik
van het spreekrecht om de commissie-
leden te wijzen op de verantwoorde-
lijkheden die de gemeente heeft ten

aanzien van het onderhoud van het
duingebied, waaronder zeker geen
golfbaan behoort die er alleen maar
voor zorgt dat onvervangbare duinf lo-
ra verdwijnt.

Vertegenwoordigers van Multi-Golf •
BV die de vergadering bijwoonden om
de plannen toe te lichten, deelden deze
mening niet. Juist omdat de fairways
en greens niet worden betreden treedt
er een verbetering van het duinterrein
op, werd door hen aangevoerd.

Overigens bestreed de wethouder de
zwart/wit meningen van de commis-
sieleden, al beloofde hij deze in de col-
legebesprekingen mee te nemen. Ook
de suggestie van Jongsma nu al vast
hekken te plaatsen rond het terrein
waardoor het bromfiets- en fietscros-
sen kan worden voorkomen, vond hij
een waardevolle suggestie. De golf-
baanplannen lijken wat het college
betreft, nog geenszins van de baan.

Boten kaalgeplukt
ZANDVOORT - Het afgelopen

weekeinde kwam een bootbezitter tot
de ontdekking dat zijn zeilboot die ge-
stald werd op het strand ter hoogte
van Riche, volledig is kaalgeplukt. De
complete drijvers bleken verdwenen.

Een andere bootbezitter moest con-
stateren dat zijn boot achtergelaten
ter hoogte van paviljoen 25, een groot
aantal onderdelen mist die onmogelijk
door de wind kunnen zijn meegevoerd.

Brand verwoest woning
ZANDVCXDRT - Dinsdagmor-

gen rond vier uur is een woonhuis
aan de Plemingstraat door brand
volledig verwoest. Omstreeks half
vier ontving de Zandvoortse
brandweer de brandmelding, bij
aankomst sloegen de vlammen
reeds naar buiten. Hoewel binnen

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
18 sep 04.47 14.05 16.32 --.--
19 sep 04.47 00.23 17.09 14.55
20 sep 05.23 01.08 17.44 15.17
21 sep 06.00 01.54 18.19 14.08
22 sep 06.37 02.38 18.53 14.52
23 sep 07.14 03.11 19.26 15.26
24 sep 07.49 03.27 19.59 15.49
25 sep 08.24 03.47 20.32 16.17
26 sep 09.0504.2221.1716.58
Maanstanden: vrijdag 26 sept.
LK 05.17 uur
doodtij:26 september NAP
-t- 76 cM/04.22 uur

CDA en Gemeente Belangen onthouden stem

Meerderheid raad akkoord met
vijf miljoen voor grond Mabonplan

ZANDVOORT - Zowel de VVD als de PvdA deden vorige
week woensdag wat water in de wijn. Het resultaat hiervan
was dat een meerderheid van de raad zich accoord verklaarde
met het collegevoorstel, 23 ha grond te verkopen aan de pro-
jectontwikkelaar Mabon voor vijf miljoen.

De VVD trok de eis in het bedrag van f.950.000,- dat gereser-
veerd was voor de tracéverlegging van het circuit, voorlopig te
handhaven; de PvdA op haar beurt trok de ingediende amen-
dementen in. Tegen het voorstel stemden de fracties van het
CDA en Gemeente Belangen Zandvoort. Niet omdat men de
plannen niet goed vindt, maar omdat nog geen volledige over-
eenstemming is bereikt met de koper ovtu Je inhoud en tekst
van het nog op te stellen concept-koopcontract.

Deze beide fracties vrezen de beruchte 'addertjes onder het
gras' en voorzien dat de gemeente Zandvoort uiteindelijk niet
dié baten zal halen die worden verwacht en zijn beducht dat
het MABON-plan het zoveelste debacle voor de gemeente
Zandvoort wordt.

renovatie geld op tafel te brengen. Wij
handhaven ons standpunt dat bunga-
lowpark en circuit naast elkaar kun-
nen worden geëxploiteerd", aldus Met-
horst die verder duidelijk sprak van
een 'belangrijke stap en een histori-
sche dag voor Zandvoort nu dit bun-
galowpark wordt binnengehaald.

Uitplaatsingen

In deze extra raadsvergadering
bleek al snel dat slechts de VVD-f rac-
tie zonder voorbehoud accoord ging
met het collevoorstel een 'samenwer-
kingsovereenkomst en grondverkoop
Mabon/Vendoradoplan' af te sluiten,
waarbij het college voorlopig zal vast-
houden aan een grondprijs van vijf
miljoen voor de realisering van een
'Duinpark Zandvoort'. Wel werd door

fractievoorzitter Methorst aange-
drongen op handhaving van de reser-
vering van f. 950.000,- voor de verleg-
ging van het tracé van het circuit. "Nu
blijkt dat deze baanverlegging waar-
schijnlijk niet doorgaat, kunnen wij de
reservering wel handhaven voor de to-
tale renovatie van het circuit. Wan-
neer wij dit bedrag nu afvoeren, dan is
het straks weer moeilijk om voor de

• De allereerste passagiere van de Zandvoortse busdienst voor ouderen wordt zorgzaam geholpen bij het
uitstappen door de 'chauffeur1, één van de negen vrijwilligers die hiervoor dagelijks in touw is. FOTO: BERLOTT

Experiment van start \

Speciale busdienst voor ouderen i
ZANDVOORT - Het is gelukt, de busdienst voor oude-

re Zandvoorters (55 jaar en ouder met een inkomen
beneden de ziekenfondsgrens) is op maandag 15 septem-
ber gestart. Voorlopig zal de 'bus' drie maanden rijden
van maandag t/m vrijdag van negen tot vijf uur.

Wie gebruik wil maken van deze busdienst, die be-
stemd is voor vervoer van en naar sociaal/culturele acti-
viteiten voor ouderen, zoals zwemmen, spelmiddag voor
ouderen, activiteiten in het Gemeenschapshuis etc.
moet dit van te voren kenbaar maken. Hiervoor moet
men bellen met de receptie van het Huis in de Duinen
(Tel: 13141). voor de activiteiten een dag van te voren
tussen negen en drie uur.

Bovendien heeft de bus ook nog een 'belbus-functie'.
Dat wil zeggen dat men, wanneer men in de leeftijds-
groep valt, zich ook kan opgeven voor het doen van
boodschappen in het dorp, een bezoekje bij familie of
kennissen. Men wordt dan gehaald en gebracht op de
afgesproken tijd, doch het vervoer van en naar activitei-
ten gaat voor. De gevraagde rit moet in het schema

passen. Voor deze ritten moet men bellen tussen 15.00 en
17.00 uur, opnieuw naar het Huis in de Duinen. De
kosten voor vervoer naar activiteiten bedragen f. 1,50
retour, voor de belbus betaalt men f. 3,50 retour. Op
dinsdagmiddag is er een rondrit langs de Haarlemse
zieken- en verpleeghuizen, ook nu voor bezoek aan vrien- '<
den en kennissen. De kosten hiervoor bedragen f. 10,- :
retour.

Maandag bleek dat het begrip 'belbus' nog niet héle-
maal is ingeburgerd bij de ouderen, slechts twee passa-
giers hadden zich opgegeven, doch beide dames bleken in
hun nopjes dat zij zo vorstelijk van huis gehaald werden
voor hun kaartmiddagje in het Gemeenschapshuis. "Net
nu het zo regent. Ik vind het wel een uitkomst" glunder-
de de allereerste echte passagiere bij het uitstappen. Wie
meer wil weten over dit eKperiment, dat mogelijk is
gemaakt door een subsidie van WVC en de inzet van veel
Zandvoortse vrijwilligers, kan hierover contact opnemen
met het Dienstencentrum. Tel: 19393, of Zandvoorts
Nieuwsblad van 4 september (pag.3) nog eens rustig
nalezen.

Lijnrecht hiertegenover stond de
mening van de PvdA. Woordvoerder
Bloeme deelde namens zijn fractie mee
dat juist de reservering voor het cir-
cuit een extra post was die door de
gemeente maar node gemist kon wor-
den. Hij pleitte voor verplaatsing van
het verzetsmonument van het Vijver-
park naar het dorp en drong aan op
meer openbaarheid waar het de ver-
plaatsing van de bedrijven betrof. La-
ter bleek dat hierover een hooravond
wordt gehouden. De financiële man
van de PvdA, Kuijken had heel wat
meer op zijn lever. Hoewel in principe
accoord met de vijf miljoen wenste de
PvdA duidelijkheid over het bedrag
dat gemoeid is met de uit- of verplaat-
singen van de bedrijyen. In feite is de
prijs te laag voor dit laatste stukje
vrije grond van Zandvoort. Hij maakte
duidelijk dat eerst een goed voorbereid
koopcontract ter tafel moest liggen al-
vorens de PvdA accoord zou gaan. "Bo-
vendien willen wij vastgelegd zien, zo
onverhoopt de toeristenbelasting wég-
valt, wij van de exploitant eenzelfde
bedrag zullen ontvangen, en moet het
conceptkoopcontract eerst voorgelegd

worden aan deskundigen," stelde hij.

Geen rijp voorstel
Fractievoorzitter van het CDA, Ing-

wersen, sprak evenals de andere
raadsleden zijn grote waardering uit
voor de wijze waarop de plannen tot
stand waren gekomen. De ambtena-
ren oogstten niets dan lof, het college
daarentegen werd geconfronteerd
scherpe kritiek. "Ondanks de goede be-
doelingen, moeten wij constateren dat
de plannen nog niet rijp zijn. Over de
prijs van de uitplaatsingen is nog geen
overeenstemming bereikt, en Uie kun-
nen de pan uitrijzen. Ik mis bovendien
een goed voorbereid conceptkoopcon-
tract. Wanneer wij tot iets besluiten
dan moet er een acte zijn, een koopacte
waarin wij de kleine lettertjes kunnen
lezen".

Hij diende twee moties in. In de eer-
ste motie werd de finale beslissing ter-
zake van het Mabon/Vendorado plan
opgeschort tot de inhoud en tekst van
het conceptkoopcontract bekend wa-
ren. In de tweede motie werd verzocht
de onderhandelingen met de project-
ontwikkelaar pas te heropenen wan-
neer de kosten van de 'uitplaatsingen'
bekend zijn. Momenteel worden deze
geraamd op 2,3 miljoen, zonder de kos-
ten van de verplaatsing van De Zee-
reep. "Wanneer de verkoopprijs van
vijf miljoen is vastgesteld en de uit-
plaatsingskosten worden nog hoger,
dan blijft er van die zo geroemde vijf

vervolg op pagina 3

Provincieleden komen kijkje nemen
Renovatieplan circuit wordt
informeel gepresenteerd

ZANDVOORT - Het vooront-
werpplan van de renovatie van
het circuit wordt op vrijdag 19
september aan diverse vertegen-
•woordigers van Rijk en Provincie
aangeboden. Bovendien zal een
gezelschap van veertig personen,
afkomstig van diverse ministeries
het komende weekeinde een be-
zoek brengen aan het circuit, om
zich ter plaatse van de huidige
situatie op de hoogte te stellen.

Dit maakte persvoorlichter Bu-
walda bekend aan de leden van de
Provinciale Commissie Natuur-
bescherming, Landschapsbeheer
en Recreatie die afgelopen maan-
dagmorgen een werkbezoek
brachten aan het circuitterrein.

Op het ontwerpstreekplan Amster-
dam-Noprdzeekanaalgebied zijn bij de
Provincie Noord Holland enkele hon-
derden bezwaarschriften binnengeko-
men. Deze bezwaarschriften zullen tij-
dens hoorzittingen in de maand okto-
ber door een speciale statencommissie
worden behandeld. Om zich van tevo-
ren te oriënteren en een inzicht te krij-
gen van de situatie ter plaatse, werd
door de diverse statenleden, waaron-
der de gedeputeerden Van Gelder en
Sanders een excursie gehouden naar

Zandvoort. Men bezocht onder andere
het kampeerterrein 'De Branding' en
het daarnaast gelegen 'Roggeveld'. Dit
in verband met de verplaatsing van
camping de Zeereep. Verder leidde de
excursie langs het circuitterrein, waar
het gezelschap werd ontvangen door
persvoorlichter Buwalda, die de bezoe-
kers uitgebreid inlichtte over de pro-
blematiek van de accommodatie. Vol-
gens de Provincievoorlichter, Peter
Heemskerk, waren de bezoekers bij-
zonder geïnteresseerd in de toestand
en plannen voor het binnencircuitter-
rein.

Later deze morgen beklom men een
duin bij de Herman Heijermansweg,
om een goed overzicht te hebben over
het terrein, en de eventuele doortrek-
king van de weg. De delegatie van sta-
tenleden en ambtenaren liet zich hier
uitgebreid over voorlichten. De excur-
sie werd afgerond met een bezoek aan
de Zuidduinen, dit in verband met de
plannen van de gemeente Zandvoort
hier een golfterrein aan te leggen.

Binnenkort kunnen de gemeenten
en instellingen en personen die een
bezwaarschrift tegen het conceptplan
hebben ingediend, een uitnodiging
ontvangen voor het bijwonen van een
hoorzitting. Nog niet is bekend waar
en wanneer de Zandvoortse bezwaar-
schriften zullen worden behandeld.

Leren
koker-
rokken
v.a.

Lange leren jassen v.a. 798,-

3/4 Leren jacks 475,-

Wijde leren rokken v.a. 298,-
Veel modellen dames enV.a. IWf vcci iiiuuciidi uainco cii BflO

ook in natuurkieuren heren Lammy Coats v.a. ugo»-

M | ECnnOnn Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444 •
l rrilrtHIIM Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
••••fclm''>B''1 Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56,

Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

een half uur het sein 'brand mees-
ter' gegeven kon worden, namen
de nablussingswerkzaamheden
nog enige tijd in beslag. Niet voor-
komen kon worden dat de woning
volledig werd verwoest.

De tijdens de brand in de woning
aanwezige bewoonster kon tijdig het
huis verlaten en werd volkomen over-
stuur opgevangen door de buren. Over
de oorzaak van de brand tast men
voorlopig in het duister, de brandweer
sluit kortsluiting niet uit.

Door omwonenden die ondanks de
neervallende regen, de blussingswerk-
zaamheden gade sloegen werd verteld
dat men een grote knal hoorde, voor-
dat men de vlammen zag. Brandweer-
commandant Assië verklaart dit door
erop te wijzen dat bij kortsluiting in de
woning een grote hitte ontstaat die de
ruiten doet springen. "Dit gaat ge-
paard met een explosie. Zodra verse
zuurstof bij de brandhaard komt
slaan dan letterlijk de vlammen naar
buiten, en is er in veel gevallen geen
redden aan, hetgeen ook hier het geval
was", aldus de brandweerman die zegt
dat de schade zeker geraamd moet
worden op honderd- tot tweehonderd-
duizend gulden.

Hulpvaardige
buurman
in het nauw

ZANDVOORT - Niet de kat in het
nauw maakte rare sprongen, maar de
buurman die beloofd had voor het
huisdier te zorgen. Toen deze bewoner
aan de Bilderdijkstraat zijn belofte
wilde uitvoeren bleek de poes van
buurman zich in het huis te bevinden.
De Zandvcorter had geen sleutel en
stond vrij hulpeloos met de voerbak op
de stoep.

De politie bracht uitkomst, een
agent verschafte zich toegang tot de
woning en liet de poes eruit, waarna de
buurman zich haastte het beestje als-
nog te verzorgen.

Sieraden
ontvreemd

ZANDVOORT - Bij een inbraak in
een woning in de Dr. Gerkestraat wer-
den vorige week sieraden ontvreemd.
De waarde van de buit bedroeg bijna
vier duizend gulden. Zaterdag trof een
inwoner van de gemeente een grote
ravage aan in zijn woning aan de
Kostverlorenstraat. De inbrekers had-
den het pand reeds verlaten.

Modeshow in het
Gemeenschapshuis

ZANDVOORT - Op 23 september
organiseert de Nederlandse Vereni-
ging van Huisvrouwen, afdeling
Zandvoort, een modeshow in het Ge-
meenschapshuis aan de Louis Davids-
straat. Aanvang van de show is 14.00
uur.

Deze modeshow wordt gehouden in
samenwerking met 'Jelly's Boutique'
uit Heemstede, een zaak waar uitslui-
tend (gebruikte) kwaliteitskleding van
bekende merken wordt verkocht. Na
afloop van de show bestaat de gelegen-
heid kleding te kopen.

De toegangsprijs voor deze show be-
draagt voor leden (op vertoon van lid-
maatschapskaart) f. 3,50, niet-leden f.
5,- P-P- inclusief koffie/theecom-
plet.

ADVERTENTIE

een loden,
tweed

of regenjas?

see Morris
before

you buy

Haarlem:
Barteljorisstr. 20 (bij Grote Markt)

tel. (023)312655

Wil je af en toe een
extra zakcentje verdienen?

Geef je op als
reserve

bezorger/sfer
bij het

Zandvoorts Nieuwsblad
Tel. 17166

Dader vlucht
na aanrijding

ZANDVOORT - De 29-jarige Zand-
voortse bestuurder van een personen-
auto is zaterdagavond gevlucht, nadat
hij op de hoek van de Linnaeusstraat
en de Noorderduinweg een botsing
rnet een andere auto had veroorzaakt.
Na de aanrijding reed hij direct weg,
zonder zijn identiteit bekend gemaakt
te hebben. De politie trof het voertuig
later aan in de Lorentzstraat, waarop
inbeslagname volgde. Tegen de be-
stuurder zal proces-verbaal opge-
maakt worden.

ADVERTENTIE

C NIEUW

FITNESS EN HEALTH
ZANDVOORT

ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD

Zandv
Nieuwsblad

elke week liet dagelijks nieuws

EEN COMPLETE KRANT MET O.A.

• NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
• SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
• GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
o AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
• FAMILIEBERICHTEN « KERK-EN WEEKENDDIEN-

STEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MID-

DENSTAND

voor nog geen vier tientjes per
jaar weet je het!

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!

NAAM: .

ADRES:

POSTCODE: WOONPLAATS: .

TELEFOON: GIRO/BANKNR.:

IK BETAAL PER KWARTAAL D ƒ 10,65, PER HALF JAAR D ƒ 19,95,

PER JAAR D ƒ 36,95 (voor postabonnees gelden andere tarieven)

In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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FAMILIEBERICHTEN

Op vrijdag 26 sept. '86 hopen onze ouders en
grootouders

Peter Rietdijk
en

Eva Rietdijk-Zwemmer
hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Receptie wordt gehouden van 17.00 tot 18.30
uur in het verenigingsgebouw „De Krocht"
3rote Krocht 41 te Zandvoort.

Hun dankbare kinderen en
kleinkinderen.

3elsiusstraat 2,
!041 TK Zandvoort.

Maar de herinnering is warm
want sterft een mens
gedachtenis blijft leven
m ons, altijd.

Op 15 september ging van ons heen mijn lieve
man en onze zorgzame vader

Engel Koning
echtgenoot van

Anna Maria Norma Keereweer

in de leeftijd van 61 jaar.

Zandvoort:
A. M. N. Koning-Keereweer

Drachten:
D. C. Koning

Roden:
M. J. Vos-Koning
A. J. Vos

2042 CA Zandvoort, 15 september 1986
Cort van der Lindenstraat 2 flat 27

De begrafenis heeft hedenmorgen op de algeme-
ne begraafplaats Tollensstr. te Zandvoort plaats-
gevonden.

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51

DAG EN NACHT VERZORGING

God gaf de rusteloze rust.

Heden ging van ons heen, temidden van zijn ge-
zin, onze lieve broer, zwager en oom

Henk Koning
op de leeftijd van 61 jaar.

Zandvoort:
A. C. v. Wijk-Koning
N. H. v. Wijk

Haarlem:
E. J. Koning-Gerrits

Zandvoort:
L. J. v. d. Werff-Koning
J. v. d. Werff

Neven en Nichten

Zandvoort, 15 september 1986

De begrafenis heeft donderdagmorgen alhier
plaatsgevonden.

„Geslachten gaan,
geslachten zullen komen:
wij zijn in Uw ontferming opgenomen."

Na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis
„Overspaarne" is van ons heengegaan onze
zorgzame vader, groot- en overgrootvader

Hubertus Koel
in de leeftijd van 86 jaar.

Haarlem, 11 september 1986

Namens de familie:
P. A. C. Koel

Corr.adres:
P. A. C. Koel,
Frans Zwaanstraat 8
2042 CC Zandvoort.

De begrafenis heeft dinsdag, 16 september
plaatsgevonden te Zandvoort.

Enige en algemene kennisgeving

Op 10 september 1986 is, na een liefdevolle ver-
zorging in verpleeghuis Overspaarne te Haar-
lem, van ons heengegaan onze dierbare moeder,
schoonmoeder en oma

Martje de Muinck
weduwe van Willem Bos

in de ouderdom van 84 jaar.

W. Bos jr.
Ch. Bos
M. Bos-Mooy
en kleinkinderen

Correspondentie-adres:
Ch. Bos, Boerlagestraat 4, 2041 VE Zandvoort.

De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevon-
den.

'Dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft betekend,
.delen wij u mede dat na een liefdevolle verzorging in
.pverspaarne is overleden

Lamberta Haveman
weduwe van Pieter Drommel

in de ouderdom van 79 jaar.

Wij herinneren ons haar als een lieve en zorgzame moe-
der en oma.

Uit aller naam:
J. M. Lavertu-Drommel

Zandvoort, 14 september 1986.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zandvoortse Brandweer

Heel hartelijk bedankt
voor de hulp
maandagnacht

Bewoners Flemingstraat

ADVERTENTIES

VERSE SPECULAASBROKKEN

R. v. d. WERFF ,
Tolweg 6 - Tel. 15001 \^~ '*

Hinderwet

Gelet op de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, maken Burgemeester en
Wethouders bekend dat door hen onder voorwaarden om gevaar, schade of
hinder voor de omgeving te ondervangen op 13 augustus 1986 vergunning is
verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvraag van
- transportbedrijf A v.d. Veld voor een dergelijke vergunning voor het oprichten
en m werking hebben van een transportbedrijf, gelegen aan de Voltastraat te
Zandvoort, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sektie B no. 8508.

De beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen van 19 september tot 20
oktober 1986 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken,
Swaluestraat 2 te Zandvoort, op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur, alwaar
desgewenst een mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek.
Prmcesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen miheu-
hygiene staat tot 20 oktober 1986 beroep open bij de Kroon voor
a. de aanvrager,
b de betrokken'adviseurs,
c. degenen, die overeenkomstig artikel 20,21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid,

onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben
ingebracht;

d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet m
staat is geweest overeenkomstig artikel 20,21 of 22, tweede lid, of 28 eerste
lid onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te
brengen.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor
deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op
de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking
danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht aan H.M. de Koningin en worden gezon-
den aan de Raad van State, Afdeling voorde geschillen van bestuur, Binnenhof
1, 2513 AA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad
van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Zandvoort, 18 september 1986.

DE BINNENMARKT
RUIM UW ZOLDER OP EN HUUR

EEN STAND VOOR EEN OF
MEE3DERE DAGEN

Ingang: Gasthuisplein 5 - Kosterstraat 5

DAGELIJKS GEOPEND VAN 10 TOT 22 UUR
INLICHTINGEN IN HET GEBOUW VAN DE BINNENMARKT

TEL 13713

Onder auspiciën van O.V.Z.

HOORZITTING
PATIENTEN-
BELEID
Met de gezondheidszorg heeft iedereen te maken.
Daarom is het belangrijk dat wij allen meedenken
en meebeslissen over het beleid en de kwaliteit
van die zorg.
Dat kan.
Via de politiek, maar ook via
patiëntenorganisaties.
De provincie Noord-Holland vindt dat die georga-
niseerde patiënten/gebruikersorganisaties bij de
beleidsvoorbereiding een gelijke positie moeten
krijgen als alle anderen die belang hebben bij de
gezondheidszorg.
Daarom stelden gedeputeerde staten (de dagelijk-
se bestuurders van de provincie) een discussie-
notitie op, getiteld: "Aanzetten vooreen provin-
ciaal patiëntenbeleid".
Daarin staat op welke manier gedeputeerde
staten van plan zijn de patiëntengroepen te
steunen. Daadwerkelijk, door hulp bij het organi-
seren en financieel door het geven van subsidies.
Die notitie kunt u krijgen bij bureau voorlichting
(tel. 023- 163118). Er zijn hiervan ook samen-
vattingen in het Spaans, Italiaans, Turks,
Arabisch en Yoegoslavisch.
Voordat gedeputeerde staten de notitie definitief
vaststellen, houdt de commissie voor de Gezond-
heidszorg een hoorzitting op 29 september om
9.30 uur in het provinciehuis in Haarlem.
Daar kan iedereen die opmerkingen heeft over het
voorgenomen provinciaal beleid ten aanzien van
patiëntengroeperingen, haar/zijn mening geven.
Schriftelijk reageren kan ook, tot 29 september.
Wilt u het woord voeten tijdens die hoorzitting,
bel dan even: 023-163548.
Hulp bij inspraak.

Het Ondersteuningsinstituut, een onafhankelijke
instelling wil graag burgers (groepen) helpen bij
het opstellen van hun inspraakreacties. Tel.
023-319130.

provinciaal bestuur
vannoord-hdland /p

Hotel-Café-
Restaurant

„QUEENIE"
Kerkplein 8 te Zandvoort

vraagt per medio oktober

ZELFSTANDIG
WERKEND

KOK
Telefonische inl. onder

nr. 13599.
Vraagt u s.v.p. naar de

heer van Houten.

Piano-
en

blokfluit-
lessen

Tel. 18486

Drogisten] - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTI KELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

Komt u iets
te kort?

Spar
Zandvoort

Noord
is ALTIJD

op
maandagochtend

Aangeboden:

1 a 2
KAMERS

m. gebr. v. keuken/-
douche, incl. g.l.w.
en c.v., v. zelfst.
jonge vrouw.

Tel. 14801.

Gezellige avonden vragen

Frangelico

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

COfjnhlanôeL
Oan DeciRsen bu

verzorgd en bezorgd
Kerkstraat 12a, 2042 JE Zandvoon

Tel., 02507/12532

Café-Restaurant

eeme

De gehele winter
geopend voor

RECEPTIES - VERGADERINGEN
LUNCHES en DINERS

NU KAN HET NOG!!
Inschrijven voor een volledig dansseizoen
Volgende week starten alle clubs.

Ballroom en latiinsamenkaanse
dansen.
Inschrijving iedere vrijdagavond
van 19.00-20.00 uur.
Daar, waar kwaliteit en
gezelligheid nog samen
gaan.

c)ansc©n(Lrum,

-̂ * -< /\<v/n DE BOER)

^Corn. Slegersstraat 2 Zandvoort. Tel. inl.: 023-326906-

Dierenbescherming
Afdeling ZANDVOORT
Wist u dat.
Wist u dat

Wist u dat

Wist u dat

Wist u dat

Wist u dat

Wist u dat

het binnenkort weer „Dierendag" is.

de kollekte voor de dierenbescherming
van 29 september t/m 4 oktober gehou-
den wordt en dat u zich telefonisch kunt
opgeven (tel. 17418) als u bereid bent
óók een straatje te kollekteren.

dieren in hoge mate afhankelijk zijn van
mensen en dat zij uw hulp nodig hebben.

wij veel geld nodig hebben om in 1987
onze sterilisatie en castratie aktie weer
te kunnen houden.

wij zaterdag 4 oktober weer als vanouds
op het Raadhuisplein staan met onze
verkoopstand en een z.g. „rommei-
stand".
wij graag overtollige voorwerpen en
huishoudelijke artikelen bij u komen af-
halen om in de „rommelstand" te.verko-
pen en dat u daarvoor tel. 14561 kunt
bellen?
wij daarom ook op uw steun en bijdrage
rekenen?

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

: SLAGERIJ ARBOUWpS
HALTESTRAAT1J-2042LMZANDVOOnT-TEl_(l)J507)12«U

BIEFSTUK

RIBLAPPEN

ACHTERHAM
LEVER

PEKELVLEES

ROSBIEF

MAANDAG + DINSDAG

BRAADWORST SOO gram

WOENSDAG + DONDERDAG

BIEFSTUK 250 gram

250 gram

500 gram

ioogram
100 gram

100 gram

100 gram

7,25
9,50
2,75
1,60
1,95
2,95

4,95

7,25

Te huur
per nov. voor werkend
stel

woonk.,
slaapk.,

keuk., tuin.
Eigen w.c.-douche, c.v.

ƒ 750,-all in.
TEL. 12755

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-1 23 27

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons tereeh
voor:

inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS

> een Natura-
uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend ulle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244
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lentrale ontmoetingsdag
roor Gehandicapt Gezin

| ZANDVOORT - Ondersteund
or het dagelijks bestuur van het

Tovinciaal verband 'Philadel-
liia' Noord Holland, is een werk-

ep gestart die een provinciale
(itmoetingsdag organiseert voor
den en nieuwe leden van deze

ng. Deze dag vindt plaats
zaterdag 27 september in het

ijtmoetingscentrum ' De nieuwe
of' in Beverwijk.

'Philadelphia' is een oudervere-
nlging voor het gehandicapte ge-'

L waarbij de zorg om en voor het
stelijke gehandicapte kind

fvoorop staat. Niet alleen voor de
iiiders maar ook voor de broers en
sters is 'Philadelphia' actief.

Bezoekers worden om 09.30 uur die
iterdag in Beverwijk verwacht. Na

muzikaal welkom van het jeugd-
•fcest Soli-Deo-Gloria uit Alkmaar
irdt de officiële opening verricht
ir drs. A.Trapman. Hierna vervolgt

met een lezing over het thema:
eerste jaren na de geboorte van

n gehandicapt kind". Na deze inlei-
ling volgt een optreden van de caba-

:p 'Klein Foutje'. Naast wat al-
.ene kleine en grote fouten vormt
belangrijk deel van het program-
'Het kijken van de maatschappij

nar de zwakzinnigen en hun ouders",
[uziek is van Jan Brandsma en/of

René Meer, teksten van Pieter de
jong. Door hun werk in een grote
ürakzinnigeninrichting hebben deze
jrie mensen in de praktijk kunnen

Ontspaïmings-
cursus in Haarlem

ZANDVOORT - In oktober organi-
seerthet Psycho Natuurgeneeskundig
Ontspanningsinstituut uit Amster-
dam enkele ontspannings-stress cur-
sussen in Haarlem. Dit gebeurt in de
wvenzaal van de HAC, Smedestraat

31 Haarlem.

De cursus is geschikt voor mensen
'an alle leeftijden met nerveuze (spier-
spanningen. De cursus wordt gege-
'en door een gedragstherapeut, die de
:ursisten leert hoe thuis eenvoudige
oefeningen kunnen worden gedaan.

ie oefeningen zijn ontwikkeld ter
'oorkoming en bestrijding van psy-
:hosomatische klachten en zijn een
:ombinatie van meditatie en spieront-
ipanning.

Speciale adviezen worden gegeven
iver voeding, kruiden etc. Gedrag-
itherapeutische adviezen zijn er voor
lensen die last hebben van migraine,

lepressies, hoge bloeddruk hyperven-
ilatie etc.

Sluitingsdatum voor deze cursussen
s 8 september. Opgaven en inlichtin-
;en bij: P.N.O. te Amsterdam, Turner-
traat 15, 3e etage, tel: 020-713036 of
.g.g. 03486-1536.

meemaken wat zich afspeelt rondom
de zwakzinnigen. Hierna volgt een le-
zing van drs Trapman over het onder-
werp "Relatie broers/zusters/gehandi-
capten". Hierna zullen discussie-
groepjes worden gevormd en zal door
een deskundig panel vragen worden
beantwoord.

Na de lunch volgt een optreden van
d« cabaretgroep 'Zwak van zinnen' uit
Baarn. Het programma is aangepast
aan een jeudig en ouder publiek. Om
16.00 uur wordt deze dag muzikaal af-
gesloten door de muziekgroep uit het
Boerlagehuis uit IJmuiden.

Door de organisatoren wordt erop
gewezen dat voor de jeugd dertig per-
sonen klaar staan, die onder supervi-
sie van een deskundig echtpaar dejon-
gere gehandicapten zullen bezighou-
den. Dit gebeurt met spelmateriaal,
handenarbeid, en een levend ganze-
bord. Tijdens dit levend ganzebord
zullen de kleinsten en zwaarder ge-
handicapte kinderen worden bezigge-
houden met zingen, muziek maken
enz.

Medische begeleiding is de hele dag
aanwezig, want een arts en drie
EHBO-medewerkers zullen deze dag
begeleiden.

Wanneer men deze dag wil bijwonen
met zoon of dochter dan kan contact
opgenomen worden met G. J. van Bar-
neveld, Patrijzenhof l, 1742 BD Scha-
gen, of mevrouw Berkhout, Stelvia 24,
1186 EE Amstelveen. Deze dag is voor
leden en nieuwe leden van 'Philadel-
phia' gratis toegankelijk.

Nicaragua-avond
in Haarlem

ZANDVOORT - Op 19 september
wordt in 'Zero' aan de Bakenesser-
gracht 8 in Haarlem een manifestatie-
avond georganiseerd door het Nicara-
gua Comité Haarlem.

Er worden verschillende sprekers
verwacht, terwijl eveneens de tentoon-
stelling 'Nicaragua moet overleven'
wordt gehouden. Bovendien zal de
muziekgroep Afan medewerking ver-
lenen. Deze avond staat in het teken
van een steunproject. Dit eerste con-
crete project van het Comité is gericht
op de cultuur. Vanuit het Nicara-
guaanse Ministerie van Cultuur is
gevraagd om nieuwe uitrustingstuk-
ken en geluidsapparatuur voor een
dansgroep. De beoogde dansgroep ver-
vult een belangrijke regionale functie
in de provincie Rivas.

Een belangrijk deel van de avond zal
dan ook aan dit project gewijd zijn,
evenals bij toekomstige activiteiten.
"Dit omdat de volksdans" sinds de be-
vrijding voor dit land een belangrijk
middel is om de eigen cultuur en tradi-
ties vast te houden en ontwikkelen",
aldus een persbericht van het Nicara-
gua Comité Haarlem. De avond begint
om 20.00 uur.

Eerste concert in
'B'-serie van NPO

ZANDVOORT - Op vrijdag 3 okto-
ber geeft het Noordhollands Philhar-
monisch Orkest het eerste concert van
de serie 'B' Populair in het Concertge-
bouw in Haarlem. Het orkest staat
deze avond onder leiding van de be-
kende Japanse dirigent Jun'Ichi Hiro-
kami. Soliste is Marieke Blankestijn

Het programma wordt geopend met
'Variatie op een thema van Couperin'
van Andriessen, solist Jan van den
Berg (fluit). Daarna volgt het viool-
concert No 4 KV 218 van W.A.Mozart.
Marieke Blankestijn verleent hieraan
solistische medewerking. Dit doet zij
eveneens na de paauze in The Lark
Ascending van V.Willimas. Het con-
cert wordt besloten met de Symfonie
Nr:l van Mendelssohn.

Aanvang 20.15 uur.

Brabants Kamerorkest
speelt in Bennebroek

BENNEBROEK - Op vrijdag 19 sep-
tember concerteert het Brabants Ka-
merorkest in Bennebroek. Dit concert
onder leiding van Daan Admiraal,
vindt plaats in de grote kerkzaal van
de Gereformeerde Kerk, Rijksstraat-
weg 83 te Bennebroek. Aanvang 20.00
uur.

Er is een bijzonder aantrekkelijk
programma samengesteld dat onder-
meer vermeldt: Het Divertimento KV
137 van W.A.Mozart, de Romance in C
van Sibelius, de Holbergsuite van
Grieg en de Roemeende dansen van
Bela Bartok. Solistische medewerking
wordt verleend door de organist Leo
van Doeselaar. Hij speelt met begelei-
ding van het Brabants Kamerorkest
het orgelconcert nr 4 in D.kl.t. van
Handel.

Het Brabants Kamerorkest werd
opgericht in 1955, en bestaat uit een
vaste kern van dertien strijkers, waar
nodig aangevuld met clavecimbel, bla-
zers en slagwerk. Het orkest heeft in
de loop der jaren een grote reputatie
opgebouwd.

Toegangskaarten voor dit concert
zijn a f. 8,~ (CJP en 65+ f. 6,-) p.p.
verkrijgbaar aan de balie van het ge-
meentehuis in Bennebroek, bij Kunst-
handel Loef, Bijksstraat 39. Tel: 02502-
6852, of aan de avondkassa in het
Kerkgebouw op 19 september. Het
kerkgebouw is geopend vanaf 19.30

'In Italiën geteekent'
in Teylers Museum

HAARLEM - In het najaar, van 16
september t/m 16 november worden in
het Teylers Museum in Haarlem teke-
ningen uit eigen bezit getoond van de
zogenaamde 'Italianisanten'. Dit zijn
Nederlandse schilders die door het Ita-
liaanse land en licht beinvloed wer-
den. Samen met groepen kunstenaars
die het Hollands landschap verbeeld-
den (Van Goyen, Ruisdaal en Hobbe-
ma) vertegenwoordigden zij dé twee
grote stromingen van de Nederlandse
landschapkunst in de zeventiende
eeuw.

De tentoonstelling in het Teyler
Museum (Spaarne 16 in Haarlem) is
voor bezoekers geopend van dinsdag
t/m zaterdag van 10 - 17 uur, zondags
van 13-17 uur. Vanaf l oktober is het
museum tot 16 uur geopend.

Activiteiten in
Het Patronaat

HAARLEM - Op zaterdag 20 sep-
tember speelt de Deense groep 'Dis-
neyland after Dark' in Het Patronaat,
Zijlsingel 2 in Haarlem. Deze band is
geënt op de Amerikaanse spaghetti-
westerns. De muziek is namelijk net zo
rauw, gemeen, spannend, maar kent
ook humor. Bovendien zijn de muzi-
kanten in de 'western'stijl gekleed,
met grote hoeden en lange jassen. Dis-
neyland after Dark weet een behoorlij-
ke oorspronkelijke muzikale mix te
baseren op de beste rock & roll tradi-
ties van groepen als Jason & The Sor-
ches, The Gun Club, maar ook de
Hoodoo Guru's.

Deze rockrodeo wordt vooraf gegaan
door The Alabama Kids, een Eindho-
vense Cow-punk met een energieke re-
putatie.

Toegang bedraagt f. 8,50 (met CJP
f. 6,-). Voorverkoop De Toneelschuur
en Café De Gooth in Haarlem. Zaal
open 21.00 uur.

Herfsttoernooi
La Boule Unique

ZANDVOORT - Door La Boule Uni-
que wordt op zaterdag 18 oktober het
vierde jeu de boule herf sttournooi ge-
organiseerd. Er wordt gespeeld in een
A-en B-poule, respectievelijk voor ge-
vorderden en beginners in deze sport.
Er zullen drie partijen worden ge-
speeld, tot zeven punten of veertig mi-
nuten. Spelleiders en spelmateriaal is
bij elke baan aanwezig.

Plaats is Nieuw Unicum, Zand-
voortselaan 165, aanvang van de wed-
strijden 13.00 uur, aanmeldingen tus-
sen 12.00-12.30 uur. Inschrijfgeld be-
draagt f. 2,50 per persoon. Inschrij vin-
gen kunnen ook vooraf geschieden bij
Mevrouw I.Martens-Bauer, Prins
Bernhardlaan 328, 2033 SC te Haar-
lem, telefoon: 023-332343.
De inschrijving sluit op 13 oktober.

Zelf dient gezorgd te worden voor
eventuele medische begeleiding.

Nu nog
meer mogelijkheden

in het zwembad
DUINPAN9

REAKTIVEREND
ZWEMMEN:
Vi uur gym. op het droge
Vi uur gym. in het water

EXTRA
WARMWATERDAG
Ma.: 9.00-10.00
DL: 20.00-21.00
Do.: 10.00-11.00

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN:
in het ondiepe gedeelte ontspannen d.m.v. bewegingsoefeningen

Do.: 11.15-12.00
Vr.: 14.00-14.45 „Belbus aktiviteit'

Yoga
Onder deskundige leiding en de laatste 10 minuten
nog even vrij zwemmen.

Do.: 9.00-10.00

DE DUINPAN
VONDELLAAN 57
TEL. 02507-12170

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal,

okal streeft onze welvaartsstaat ernaar, mensen zo lang
jmogelijk zelfstandig te laten wonen, toch komt er voor
veel oude mensen een dag dat ze niet langer op eigen
benen kunnen staan. Bijvoorbeeld omdat ze een beetje in
de war raken. Of lichamelijk ziek worden, zonder uitzicht
op genezing.

|Vaak is een verpleeghuis dan de enige oplossing. De
meesten wonen daar de rest van hun leven. En zijn ze
aangewezen op de zorg van anderen.
Van artsen. Van maatschappelijk werkers. Van mensen
die voor ze koken en schoonmaken. Maar bovenal van
ziekenverzorgenden. Want de dagelijkse verzorging en
begeleiding van de verpleeghuisbewoner, dat is in eerste
instantie hun zorg.

ZIEKENVERZORGENDE. EEN VAK WAAR JE
HART VOOR MOET HEBBEN.
Ziekenverzorging is een veelomvattend vak. Het be-
tekent het geven van een verplegende behandeling..Dus
op tijd medicijnen geven, temperatuur meten, wonden
verzorgen, noem maar op. Het houdt daarbij de dagelijkse
verzorging van de bewoner in. Dus helpen bij het eten,
wassen, aankleden enzovoort.
Maar minstens zo belangrijk is de sociale kant van de
zaak. 't Is tenslotte niet niks om de oude vertrouwde om-
geving te moeten inruilen voor een verpleeghuis. Er komt
heel wat voor kijken om te helpen daar een thuis van te
maken.
Eindeloos geduld. Veel luisteren en praten. Zorgen voor
ontspanning en afwisseling. Maar vooral ookvoortdurend
beseffen datje mensen probeert te helpen zo menswaar-
dig mogelijk te leven. Gewoon omdat ze daar recht op
hebben.

JE WORDT T NIET ZOMAAR.
Een beroep waar zoveel bij komt kijken leer je natuurlijk
niet van vandaag op morgen. Daar staat een opleiding
voor van 30 maanden, waarvan je de eerste 30 weken
uitsluitend theorie krijgt. De resterende tijd word je - al
werkende - praktisch gevormd in het Dr. Sarphatihuis. Op
tien schoolperiodes van elk een week na, waarnaast je
o.a. tentamens en het uiteindelijke eindexamen doet.
)m toegelaten te worden moet je overigens minstens
16 jaar en 8 maanden oud zijn en 4 jaar vervolgonderwijs
LBO, MAVO of HAVO hebben genoten. Of KMBO, INTAS
dan wel de opleiding tot verzorgingsassistent(e) of BVB-I
gedaan hebben. Ben je 25 jaar of ouder, dan kun je voor
deze eisen ontheffing aanvragen.

EEN OPLEIDING WAAR JE WAT AAN HEBT
3mdat er steeds meer oudere en minder jongere mensen
«men, groeit de behoefte aan ziekenverzorgenden
enorm. Je kan met dat officieel erkende diploma straks

dus overal in Nederland terecht.
Bovendien ga je gelijk al verdienen. Een zakgeldregeling
tijdens de beroepsvoorbereidende periode. Daarna ont-
vang je een redelijk leerlingen-salaris. En je gaat er na-
tuurlijk op vooruit als je na het behalen van je diploma een
vaste aanstelling krijgt.
Daarbij kun je, in verband met onregelmatige werktijden,
rekenen op een onregelmatigheidstoeslag van 25%
op weekse dagen tot zelfs 100% op feestdagen.
Wie overigens bij ons wordt opgeleid krijgt gegarandeerd
een vaste aanstelling in 't Dr. Sarphatihuis. En omdat we
een gemeentelijke instelling zijn, komt dat neer op een
vaste baan met een aantrekkelijke Gemeentelijke Rechts-
positieregeling.
De opleiding start 1 december a.s.

HET DR. SARPHATIHUIS. EEN ONVERVALST
AMSTERDAMS VERPLEEGHUIS.
Een verpleeghuis blijft een verpleeghuis. Laten we maar
eerlijk zijn, doodgaan behoort er tot de realiteit van alle-
dag. Net zo goed als het leven zelf.
Toch zijn geen twee verpleeghuizen gelijk En durven
we te stellen dat de sfeer in het Dr. Sarphatihuis uitzonder-
lijk is.
Een gemoedelijk stukje Mokum met ruim 300 bewoners;
140 lichamelijk zieke en 172 psycho-geriatrische patiën-
ten. Modern gehuisvest achter een eeuwenoude, mo-
numentale gevel.
Inclusief 100 leerlingen werken er 360 mensen die het er
- samen met de bewoners - best naar hun zin hebben.
Stuk voor stuk geven ze om wat ze doen. En dat geeft ze
voldoening.
Als e.e.a. je aanspreekt, vraag dan via de bon meer infor-
matieaan. En onthoud 't: gemotiveerde mensen kunnen
we niet genoeg gebruiken.

l Ik wil wel wat meer weten over de opleiding tot
ziekenverzorgende, die 1 december a.s. begint.

l naam
adres

| postcode
telefoon

l opleiding

l

GEEF OM WAT JE DOET.
WORDT ZIEKENVERZORGENDE IN HET DR. SARPHATIHUIS.

Zenden aan antwoordnummer 10596
1000 RA Amsterdam. (Geen postzegel plakken).

VERPLEEGHUIS-DR. SARPHATIHUIS
(Gemeentelijke dienst voor bejaardenverzorging)
Roetersstraat 2
1018 WC Amsterdam
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is niet genoeg!

...kleding, schoeisel en wal voor kinderen |uisl zo belang-
rijk is; speelgoed... Op dit moment verblijven er ruim 400
kinderen met hun ouders in het vluchtelingenkamp Streit-
strasse in West Berlijn.

Zoals u wellicht op de televisie hebt gezien wordt er op dit moment
met man en macht gewerkt aan het verlenen van onderdak.

De Stichting Europa Kinderhulp doet in samenwer-
kmg met het Rode Kruis alle mogelijke moeite om het kampver-
bli|f voor de kinderen een beetje menselijker te maken door hel
verschaffen van kleding, schoeisel en.. wat speelgoed voor de

kindertjes.

Juist de kinderen hebben uw hulp nodig!
Op die manier trachten wij te helpen waardoor de

kinderen hun ellende een beetje kunnen vergeten. Voor deze
aktie is geld nodig'

ledere gulden is meegenomen.
Stort uw bi|drage daarom op

r^

t.n v. Stichting Europa Kinderhulp,in Krimpen a/d IJssel.
Onder vermelding van. Aktie Berlijn.

Komitee van aanbeveling:
Burgemeester E. van Thijn, Drs. J. Terlouw,
Luitenant kolonel Bosshardt

STICHTING EUROPA-KINDERHULP

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

jlid NVM,

Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

12323
13360

OFF. RENAULT Service en Verkoop

Fa. Ganstier & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 25 18

Deskundig advies.
Voor al uw

SAföSÏASRE INRICHTINGEN,
5, enz.

Op het bureau Interne Zaken van de gemeente-
secretarie kan worden geplaatst een

Funktie-informatie:
De te benoemen functionaris zal worden belast
met:
- inkoop;
- beheer magazijn;
- uitgifte materiaal;
- krediet-bewaking;
- organisatie/beheer bode dienst;
- verzorgen (klein) onderhoud;
- beheer accommodatie.

Funktie-eisen:
- bekendheid met het gemeentelijk apparaat en

ervaring op het werkterrein van het bureau;
- bezit van het diploma SOD I;
- goede contactuele eigenschappen;
- bereidheid tot werken in teamverband.

Salaris:
Het salaris bedraagt maximaal f 3.271- bruto
per maand (schaal 6). Het definitieve niveau van
de f unktie zal te zijner tijd via de regeling funktie-
waardering nader worden vastgesteld.

Inlichtingen:
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen
bij de heer J. Wagenvoort, telefoon 02507-1484 7,
toestel 214.

Sollicitaties:
Sollicitaties, gericht aan Burgemeester en
Wethouders, kunnen binnen tien dagen na
verschijning van dit blac' worden ingezonden
aan het bureau Personeelszaken, postbus 2,
204O AA Zandvoort, onder vermelding van
'vertrouwelijk' op de enveloppe.

Grote collectie BONTMANTELS LAMIvïY'
COATS en BONTGEVOERDE REGEN-j
MANTELS van Modisch jong tot Klassiek]'
mt 38-52 (met schrift, garantie).
Bij aankoop van een nieuwe Bontmantel of
Lammycoat kunt U Uw gedragen mantel in-
ruilen. v-

ATY KETTING BONTMODE
Orionweg 206 Umuiden, tel. 02550-14756

Gevraagd

RUIM WOONHUIS
in Zandvoort-Zuid of
omgeving Wilhelminaweg met
minimaal drie slaapkamers.

Prijsindicatie ca. ƒ 200.000,-
Mak. o.g.
H. W. Coster b.v., 02507-15531.

BROODJE
BURGER
mini broodjeszaak - maxi beleg
Ook voor lunchpakketten en salades

WEEKAANBIEDING

BROODJE
OSSEWORST
+ glas melk
- Open van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag

en zaterdag tot 03.00 uur 's nachts
- Dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4-TEL. 18789

3,95

De specialist
in al uw

bloemwerken

Voor mooie
en leuke
dingen naar
BLOEMEIMHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

V Tel. 1 20 60

GESLOTEN
WEGENS VAKANTIE

VAN
22 SEPTEMBER

TOT
6 OKTOBER

BAKKERIJ E. PAAP
POTGIETERSTRAAT

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-1 82 25

Per 1-11-'86
te huur

ongemeub.
woning

m. kleine tuin.

Tel. 16091,
na 19.00 uur.

SQUASH
SPORTCENTRUM

Wim
Buchel

A. J. v. d. Moolenstraat 47
Tel. 13965 - 15829

W /f
J'-* X?"'?'V,^/"^ i^V~--\

^m^m^^ /„«*-.j <i-

ij/Ilf i A v
«&/

(Een gemiddeld huisgezin besteedt per maand tussen
de 700,- en 800f- in de supermarkt).

zie Consumentengids augustus 1986

AAN U DE KEUZE:
MERKARTIKELEN

de laagst geldende prijzen

HEEL GESNEDEN NEDERLANDS BROOD 1.88
HONIG CAKEMEEL - 500 gram 1.19
HEINEKEN BIER krat a 24 flesjes 15.36
IGLO VISSTICKS - PAK a 10 stuks 3.49
BONDUELLE MAÏSKORRELS - blik 326 gram 1.59
HAK HOLLANDSE BRUINE BONEN - 720 ml 1.79
JOHN WEST PINKZALM - blik 220 gram 2.98
LUYCKS AZIJN GEEL-3/4 liter 89
KESBEKE AUGURKEN-370 ml A/B 1.99
KNORR GROENTESOEP - zilverzakje 78
MAGGI VLEESJUS - 0.3 Itr 79
UNOX SOEPBALLEN - blik 95 gram 1.39
MAGGI AROMA - NR. 3 1.79
UNOX KIPPERAGOUT - blik 400 gram 2.29
CROKY CHIPS - BAAL 200 GRAM 1.39
CALVE PINDAKAAS pot 350 gram 1.89
BOLLETJE ROGGEBROOD - 400 gram 89
PATRIACREAM CRACKERS-pak 200 gram 99
UNOX KNAKWORST - blik 200 gram 1.69
SISI SINAS - LITERFLES 1.09
PEDRO DOMECQ SHERRY - 0,7 liter 7.49
PEIJNENBURG PAREL KANDIJKOEK - 400 gr. ... 2.19
LASSIE TOVERRIJST pak 400 gram 1.69
DIAMANT FRITUURVET -500 gram 1.49
KOMO HUISVUILZAKKEN - pak 20 stuks 3.49
MELITTAKOFFIEFILTERS-nr. 2 doos 80 st 1.69
PRODENT TANDPASTA - 50 ml, 2 stuks 1 79
GLORIX W.C. TOILETBLOK 1.89
PITTAH DINER VOOR DE HOND - baal 5 kilo . . . 10.95

TOTAAL 78.81

ANDERE MERKEN
van bekende fabrikanten

HEEL GESNEDEN IMPORT BROOD 1 59
ANCO CAKEMEEL-500 gram 69
BEST BIER krat a 24 flesjes 9 93
LUX FREEZE VISSTICKS-pak a 10 stuks.. .. 129
PRINCES MAÏSKORRELS-blik 325 gram .. 99
KOOLEN HOLLANDSE BRUINE BONEN - 720 ml 1 39
GREATOCEAN PINKZALM-blik 220 gram . . . 239
BREDER AZIJN GEEL-3/4 liter 45
PEEGELS AUGURKEN A/B-370 ml 129
WILLIES GROENTESOEP zilverzakje . .. 33
CALIFORNIA VLEESJUS-zakje O 3 liter . . . 49
HOMBURG SOEPBALLEN blik 110 gram 69
CALIFORNIA AROMA-NR.3 139
GERMA KIPPERAGOUT - blik 425 gram 1 39
GOLDEN WONDER CHIPS - 200 gram 1 15
PCD PINDAKAAS pot 350 gram 1.19
FRIES ROGGEBROOD - 400 gram 49
BOLAND CREAM CRACKERS - 200 gram 59
MINOS KNAKWORST-blik 200 gram ... 95
3ES SINAS-LITERFLES 95
PEDRO MORENO SHERRY - 0,7 liter 5 49
SCHRIEK KANDIJKOEK-400 gram 109
SILVOSNELKOOKRUST pak 400 gram .. 89
REMIA FRITUURVET-500 gram 99
NON KOMO HUISVUILZAKKEN-pak 20 st. . 249
HOTEL KOFFIEFILTERS - N R. 2, pak a 80 stuks . 99
BLANC DE BLANC TANDPASTA - 50 ml 2 stuks 1 38
"FRIS" W.C. TOILETBLOK ; . . . . 89
POWERDOG DINER VOOR DE HOND - baal 5 kilo 8 98

TOTAAL 52.86

/C)

op bovengenoemd pakket

U heeft de keuze; over smaak valt niet te twisten, beoordeel zelf de kwaliteit.

vanille- of
chocolade
vla

98 tÜevfegnaar

©koffie
luxlmoi.
vacuumpalc

•N KILO'
VOLVCTTE

ONG BELEGEN
GOUDSE KAAS
AN 1250 VOOR

DE PRIJS IS AL EVEN tlôllAMK
ALS DE KAAS ZELF!

TEGEN INLEVERING
VAN DE
SPAR
COUPON
SLECHTS

•• C

U11XVUUJ1UEp7QC«J™
gevulde
spekulaas
pak 240 gram

KWALITEIT
en altijd voordelig!

*
aard-
appelen
5tóov

SPAR ZANDVOORT NOORD ALTIJD MAANDAGOCHTEND GEOPEND
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Rustige vergadering over geluidoverlast

Alle betrokkenen rond de tafel
voor structurele oplossingen

ZANDVOORT - Het bestuur van de pas opgerichte stichting
'Leefbaar Zandvoort', de Horeca, Festivalorganisatoren en ver-
tegenwoordigers van Gemeente en politie zullen gezamenlijk
trachten te komen tot maatregelen die er toe moeten leiden dat
een evenwicht ontstaat tussen de plaatselijke evenementen en
het wonen in het dorpscentrum. Dit om herhaling van de
klachten over geluidoverlast en milieuverontreiniging van de
zijde van de centrumbewoners te voorkomen. Dit was de con-
clusie na de commissievergadering PW/RO die op donderdag 11
september in het raadhuis werd gehouden. Een vergadering
die, ondanks de zeer grote opkomst van het publiek, in zeer
goede harmonie werd gehouden. 'Klagers', organisatoren,
raadsleden en politiefunctionarissen vonden elkaar in een
nabeschouwing over de deze zomer gehouden festiviteiten.

Voorzitter Van Caspel nodigde tij-
fldens deze vergadering de aanwezige
vertegenwoordigers van de diverse

{groeperingen uit rond de tafel plaats
'te nemen, zodat in alle rust over de
klachten van de centrumbewoners ge-
sproken kon worden.

Door Paola Koper (voorzitter Leef-
'baar Zandvoort) werd bezwaar ge-
• maakt tegen de term 'klagers' zij was
, van mening dat beter van 'gedupeer-
den' gesproken kon worden. Door deze
stichting was voor de vergadering een

• 'eisenpakket' ingediend, dat door de
, aanwezige organisatoren en horeca-
voorzitter als té extreem werd aange-
merkt. De Stichting wenst onder an-
dere geen biertapperij meer op straat
tijdens festivals, een sluitingstijd van
alle horecabedrijven om 01.00 uur,

strengere naleving van de geluidhin-
derwet, geen vuilcontainers op straat
en een hardere aanpak van de fout-
parkeerders. Bovendien zou het 'Jazz
behind the Beach'-gebeuren terug
moeten naar 'af', namelijk naar de
opzet van tien jaar geleden. Dat wil
zeggen muziek in de etablissementen
op vrijdag, één concert op zaterdag en
op zondag alleen het onderdeel 'Jazz at
the Church'.

Teleurgesteld
Hoewel het Jazz behind thé Beach

festival de druppel was geweest die de
emmer van klachten van de bewoners
had doen laten overlopen, waren de
bewoners vergeten te klagen bij de or-
ganisatoren. Gert Toonen (één van de

mensen achter de schermen van het
Jazzfestival, sprak hierover zijn teleur-
stelling uit. Eenzelfde klacht werd ge-
uit door de voorzitter van Horeca Ne-
derland (Pred Paap). Hij had ook de
oprichtingsvergadering van 'Leefbaar
Zandvoort' bezocht en toen reeds ken-
baar gemaakt dat de klachten van de
bewoners wel degelijk door de horeca
serieus worden genomen, ook hij had
niets van de stichting vernomen en
werd ter vergadering geconfronteerd
met het 'eisenpakket'.

Toonen was de eerste die de koe bij
de horens vatte, en wees op de structu-
rele problemen in Zandvoort. De
klachten van de bewoners komen niet
voort uit een enkel festival, maar van
de hinder die ieder weekleinde wordt
ondervonden van té luide muziek, te
lawaaiig vertrek van horecagasten en
de mentaliteit van de bezoekers die
zichzelf de tijd niet gunnen een toilet
op te zoeken. Een langdurige irritatie
die tot explosie is gekomen in een war-
me zomer toen verschillende vlak na
elkaar gehouden festivals, de bewo-
ners tot wanhoop bracht.

Als zodanig werd het probleem ook
door 'de raadsleden en anderen erva-
ren.

Striktere controle
Door de raadsleden werd bij de voor-

zitter aangedrongen op openheid over

het terrassen- en vergunningenbeleid.
Jongsma toonde zich teleurgesteld dat
deze vergadering geen gecombineerde
commissievergadering met AZ was,
ondanks zijn verzoek, en niet werd
bijgewoond door de voorzitter van Al-
gemene Zaken, omdat juist dit onder-
deel tot diens portefeuille behoort.
Door Ineke Wind (fractievoorzitter
PvdA), die als eerste namens haar
fractie de problemen van de centrum-
bewoners had aangekaart, werd ge-
vraagd om meer informatie in het tot
nu toe 'duistere' vergunningenstelsel
van de gemeente. "Wij zijn voorstan-
der voor een soepele hantering van
ontheffingen, maar willen wel graag
inzicht in de soorten vergunningen.
Bijvoorbeeld de openingstijden van de
diverse gelegenheden". Zij drong even-
als alle betrokkenen aan op een stren-
gere controle bij muziekoverlast.

Door Paap werd gepleit voor 'vrije
sluitingsuren', omdat dit betekent dat
de etablissementen op verschillende
tijden sluiten en het probleem van het
vertrekkerslawaai daarmee wordt te-
ruggedrongen.

Korpschef Menkhorst van de Zand-
voortse politie toonde zich verbaasd
over de heftige reacties die uit het cen-
trum waren gekomen. "Wij hebben
juist dit jaar een relatief rustig jaar in
vergelijking met andere jaren. Minder
Vernielingen, vechtpartijen enzo-
voorts. Wij meenden op de goede weg
te zijn". Door hem werd gewezen op
het vooroverleg dat ieder jaar plaats
vindt tussen organisatoren van evene-
menten, gemeente en politie. Nog
meer werd door hem de nadruk gelegd
pp de evaluatie na de festiviteiten.
"Wij leren iedere keer van gemaakte
fouten. Door de politie wordt gerea-
geerd op klachten over het geluid,
maar ze zijn bij ons niet binnengeko-
men," liet hij weten. Dit tot grote ver-
bazing van de aanwezigen waarvan
velen zeiden regelmatig de politie ge-
beld te hebben.

Nadere studie van college gevraagd

Voorlopig nog geen
opvang voor campers

ZANDVOORT - De inrichting
van kampeerterrein 'De Bran-
ding' voor opvang van campers
vergt f.150.000,-. Een bedrag waar
de commissieleden Publieke Wer-
ken moeite mee hebben. Reden
waarom de meningen verdeeld
waren in de commissievergade-
ring van donderdag 11 september.
Uiteindelijk werd van het college
gevraagd de aangedragen oplos-
singen nog eens nader te bestude-
ren.

Nadat het verschijnsel camper, of
kampeerwagen, zijn intrede heeft ge-

Duidelijk kwam naar voren op deze
vergadering dat de gemeente en/of or-
ganisatoren zullen moeten zorgen
voor meer openbare toiletten tijdens
festivals; dat in nauwe straten geen
podia kunnen staan; dat het geluid in
veel gevallen minder kan en dat de
politie daartegen moet optreden en
dat de grote vuilcontainers van de
openbare weg moeten verdwijnen.
Wat dit laatste betreft deelde wethou-
der Van Caspel mee dat een strenge
controle hierop wordt voorbereid.
Voor het overige zullen alle betrokke-
nen deze wintermaanden overleg voe-
ren, zodat een herhaling van de klach-
ten zoveel mogelijk wordt vermeden.
Dat het Jazzfestival 'terug moet naar
af' en andere evenementen beperkt
moeten worden, daar zijn in ieder ge-
val de organisatoren het niet mee eens.

tuifzand fcgfjt
• De afgelopen week is er heel
wat a/vergaderd in het dorp,
behalve de extra
raadsvergadering, een
'historische' volgens de VVD
over de besluitvorming rond de
grondverkaop aan de
projectontwikkelaars voor het
Mabonplan, toch ook nog die
van Publieke Werken/'RO
waarvoor veel belangstelling
bestond. Op maandag dan nog
financüen, terwijl gisteravond
de hoorzitting werd gehouden
voor de omwonenden van
Groot Bentveld. Dit zijn dan
alleen de gemeentelijke
vergaderingen, terwijl
vanavond de belangrijke
vergadering plaats vindt van
het 'samenwerkingsverband'
over het surfspektakel in
oktober.
• Bovendien wordt nu al in
besloten kring het
renovatieplan voor het circuit
gepresenteerd, waar de
"buitenwacht' dan enkele

weken later kennis van kan
nemen. Zandvoort lijkt in een
stroomversnelling gekomen,
van allemaal uitgebroede
plannetjes die kennelijk in
deselfde tijd rijp worden.

• Het oudste plan in deze serie
is wellicht de bebouwing rond
Groot Bentveld. Al jaren lang
worden voor dit terrein
plannen ontworpen, die het tot
nu toe niet hebben gehaald.
Opnieuw sijn omwonenden in
het geweer gekomen nu het
gaat om het terrein van het
oudste historische gebouw in
wijde omgeving. Bovendien is
de beloofde restauratie van het
huis zelf nog steeds niet goed
uit de verf gekomen. Pas na
deze restauratie zou er
gebouwd mogen worden op het
terrein. Een uitnodiging voor
bezichtiging van deze
restauratie is nog door
niemand ontvangen, dus 1777

• Zoals viel te verwachten werd
de extra vergadering over het
Mabonplan een langdurige met
de nodige schorsingen. De
toekomst zal moeten leren
welke raadsfracties gelijk
hebben gekregen, die vóór
stemden in de vaste
overtuiging dat dit 'het laatste
redmiddel is om Zandvoort te
handhaven als eerste

badplaats van Nederland' of
diegenen die tegen stemden
omdat het onverantwoordelijk
lijkt zonder een gedegen
koopcontract het laatste
braakliggende terrein te
verkopen. "Een fiasco omdat
het bungalowpark niet
volgeboekt zal worden
gedurende de wintermaanden,
waar de middenstanders niet
beter van worden omdat er
genoeg voorzieningen zijn op
het terrein zelf, geen
noemenswaardige
werkgelegenheid zal bieden
aan de Zandvoorters zelf,
behalve wat parttimers. Dit
omdat de exploitant het eigen
geschoolde personeel mee zal
brengen dat de topfuncties zal
bekleden, en een zwembad dat
te kostbaar zal blijken voor de
gewone burger om er een
baantje te trekken, en waar de
ouderen voor recreatie
zwemmen of zwangere
vrouwen niet langer welkom
zijn omdat zij niet expliciet in
de overeenkomst worden
genoemd", zoals een wat
zwartkijkende ondernemer
zijn hart luchtte na de
vergadering

• Of toch die opbloei van de
gemeente, waar met name de
VVD veel vertrouwen in heeft.
Overigens was het

verwonderlijk dat de VVD na
een schorsing geen beswaren
maakte tegen het PvdA
standpunt en het gereserveerde
geld voor het circuit inleverde.
Verrassing was zelfs merkbaar
op de publieke tribune onder
de aanhang van de PvdA.

• Een 'goede samenwerking
van de college ondersteunende
partijen' heet zo iets. Een goede
samenwerking is uitstekend,
maar de standpunten blijven
verschillen, dit bleek tijdens de
discussie over de golfbaan.
WD voor, D66 tegen en het
PvdA schuifelde daar zo tussen
in met de suggestie een
hoorzitting onder de burgers te
houden, geen vlees en geen vis,
en een PvdA-fractievoorzitter
die op de publieke tribune wat
trachtte bij te sturen richting
D66.

• Tobber zit met de 'Dikke van
Daale' op schoot, en bestudeert
met een ernstig gezicht de
bladzijden.
"Wat zoeken wij nu op", is
onze vraag
"Het woordje 'vooralsnog', ik
dacht altijd dat het betekende,
'voorlopig', en ik heb gelijk,
want dat betekent het ook.
Wanneer ik dus zeg dat ik
'vooralsnog geen lekker stukje
worst lust' wil dat niet zeggen

datje mijn neus voorbij kunt
gaan in de volgende ronde.
Want dan kan ik best wel trek
hebben", antwoordde hij
spitsvondig.
• Nog daar gelaten dat wij
Tobber helemaal geen worst
willen aanbieden, begrijpen
wij hem niet
"Verklaar je nader", nodigen
wij hem uit
"Heel eenvoudig, een lichte
onrust heeft zich van mij
meester gemaakt toen de
wethouder in de laatste
raadsvergadering de historisch
woorden sprak; 'Vooralsnog
zijn wij van plan er alles aan te
doen om het circuit voor
Zandvoort te behouden', ik
dacht misschien hoor ik het
verkeerd, maar nee hoor, ik
verstond het goed, toen dacht
ik misschien ken ik de
betekenis van het woord niet,
•maar ook dat heb ik goed, en
misschien begrijp je nu mijn
ongerustheid en kun je mij bij
benadering opgeven hoe lang
'vooralsnog' nog duurt?

• Vol vertrouwen keek hij ons
aan, maar wij hebben zijn
vertrouwen beschaamd, wij
wisten het antwoord niet op
deze vraag. U Wel?

• Dit was het dan... de krant is
vol, dus... voetjes op tafel... tot
volgende week.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 20 en 21 september

'HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
• NOORD: tel. 19507.
' Adé Scipio Blüme

HUISARTSENPRAKTIJK G J J. Mol
/ P.C.F. Paardekopen
Voor dienstdoende arts: tel

j!j 15600/15091.
(.Verdere inlichtingen omtrent de

'f- weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,

", tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

£ TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
l arts bellen.

' APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
'•> van Kempen, tel: 13073

WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
• Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

1 DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847. +

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
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donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelharing

Kantoor Gasthuisplein
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Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

KERKDIENSTEN

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.00 uur: Interkerkelijke vie-
ring van woord en tafel m.m.v. geza-
menlijke pastores en koren.

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen

10.30 uur: Morgendienst, ds J.Over-
duin

19.00 uur: Avonddienst, ds J.Over-
duin
Woensdag: 20.00 uur: Bjjbeloverden-
king/bidstond/celgroepen.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE STAND
Periode: 9 / 1 5 september 1986

Geboren:
Mitchel, zoon van Pot Pranciscus H
en Bouwman, Hendrika G.
Koen, zoon van Jansen Albert Willem,
en Turkenburg Anna E.W.

Gehuwd: De Graaf Robbert H.W. en
Beekhuizen Carolina Arendina

Overleden: Van Zeeventer geb. van
de Koekelt, oud 82 jaar

Weekend: 20/21 september

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Interkerkelijke
dienst van woord en tafel in de RK
Kerk St. Agatha
Creëche aanwezig
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Interkerkelijke
dienst van woord en tafel in RK Kerk
Gezamenlijke pastores

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
21 september: Oecumenische dienst
10.00 uur in RK kerk St Agatha

Nationale Collecte
Nierstichting

ZANDVOORT - Onder het motto
'Zuiver omdat 't moet' houdt de Nier
Stichting Nederland dit jaar van 22
tot en met 28 september haar jaarlijk-
se collecte.

De stichting zet zich in voor alle
nierpatiënten in Nederland. In 1985
gaf zij 3,3 miljoen gulden uit aan we-
tenschappelijk onderzoek ter voorko-
ming en behandeling van deze ziekte
en de verbetering van de transplanta-
tie-resultaten. Aan dialyse en trans-
plan tatie werd 1,2 miljoen besteed, aan
sociaal-maatschappelijke begeleiding
en directe hulpverlening nog eens 2,5
miljoen gulden.

Tijdens de collecteweek gaan onge-
veer vijftig duizend vrijwilligers op
pad om giften van particulieren en
bedrijven te verzamelen. Deze zijn na-
melijk onontbeerlijk voor het werk
van de Nier Stichting. Voor inlichtin-
gen kan men zich wenden tot het Bu-
reau Nier Stichting Nederland, Groot
Hertoginnelaan 34, 1405 EE Bussum,
telefoon 02159-15057.

daan, wordt in Zandvoort veel hinder
ondervonden van deze verblijfsrecre-
anten. Veelal wordt op de boulevard
gekampeerd en treedt vervuiling en
overlast op in de directe omgeving van
de parkeerplaats. In voorafgaande ja-
ren werd het terrein 'de pumstort'
deze verblijfsrecreanten als verblijf-
plaats aangewezen. Op verzoek van
omwonenden, die veel overlast van
deze voorzieningen ondervonden,
werd deze dit jaar niet voor de campers
opengesteld. Daardoor zochten de
campers zich een plaatsje elders in het
dorp. Dit werd in veel gevallen de
Noordboulevard. Hierdoor ondervon-
den de strandpachters veel hinder.
Door raadsleden werd aangedrongen
op een permanente voorziening. Het
college heeft in samenwerking met de
Dienst Publieke Werken de materie
onderzocht en is gekomen met een
drietal plaatsaanwijzingen. Oplossm-
gen waarover de meningen zeer ver-
deeld waren.

Anderhalve ton
Er blijken in Zandvoort drie terrei-

nen voor de opvang van campers in
aanmerking te komen.
• Een deel van het kampeerterrein 'De
Branding' is te verharden, waardoor
een opvang ontstaat voor circa 27/33
campers. Deze kunnen gebruikmaken
van de faciliteiten van het kampeer-
terrein en worden daar als het ware
'ingebed'. De kosten voor deze voorzie-
ning bedragen circa f. 150.000,-;
• De campers kunnen worden onder-
gebracht op het reeds bestaande par-
keerterrein aan de Zuid Boulevard,
bekend onder de naam 'de wei'. Dit
parkeerterrein wordt reeds verpacht,
maar het laatste deel ervan wordt bij-

na niet gebruikt. Voordeel is dat geen
verharding en afzetting gerealiseerd,
hoeven te worden, nadeel is dat de no-
dige voorzieningen aangebracht die-
nen te worden. Bovendien zullen pro-
cedures gestart moeten worden omdat
het terrein een andere bestemming
heeft. Medewerking van de exploitant
is vereist. Waarschijnlijk is dit de
goedkoopste oplossing;
« Naast het Shell station aan de
Noordboulevard is een terrein voor
campers in orde te maken. Kosten
hiervan worden geraamd op f. 90.000,-
, omdat behalve de voorzieningen ook
een afrastering gemaakt moet worden.
Evenals het parkeerterrein in de Zuid
zullen hiervoor procedures gestart
moeten worden, en blijven de beide
laatste terreinen slechts 'noodvoorzie-
ningen'.

Liever de puinstort
Jongsma van Gemeentebelangen.

Zandvoort zag geen heil in de aange-*
dragen oplossingen en was voorstan-*
der de puinstort definitief m te rich-"
ten voor de campers, Bloeme van de.
PvdA daarentegen zag wel iets in het'
plan de campers op de Noordboule-"
vard onder te brengen 'omdat men.
daar toch altijd gaat staan'. De VVD
(Rita de Jong) en het CDA (Marijke'
Paap) hadden duidelijk moeite met het'
bedrag van f. 150.000,- dat een defini-
tief terrein uit de gemeentelijke kas-
zou vragen. Sandbergen (D66) was de*
enige die, ondanks de hoge kosten,,
toch van mening was dat het aanwij-
zen van 'De Branding' uiteindelijk'
misschien te verkiezen is, omdat dé|
gemeente dan van alle klachten en
overlast af komt. Dit ook al omdat1
zowel de Zuid- als de Noord-oplossing^
slechts 'nood'voorzieningen zijn. Hij
wenste echter eerst een kosten/baten
analyse, omdat, het logisch is dat cam-~
pers voor het verblijf toch zullen moe-i,
ten betalen.

Wethouder Van Caspel beloofde de
meningen van de commissieleden 'mee
te nemen' voor nadere besprekingen
in het college voordat een voorstel de
raad bereikt.

Hotelexploitant in moeilijkheden
door nalatigheid zaakwaarnemer

ZANDVOORT - De hotelexploi-
tant Ed van Wonderen die sinds
een jaar Hotel Keur huurt van
mevrouw Ishak is in moeilijkhe-
den gekomen doordat zijn zaak-
waarnemer, de heer Bakboord de
huur niet heeft afgedragen. De ei-
genaresse heeft in een kort geding
dat maandag diende voor de
Haarlemse rechtbank nu ontrui-
ming van het hotel geëist. Van
Wonderen had op zijn beurt zijn
voormalige zaakwaarnemer ge-
dagvaard om rekening en verant-
woording af te leggen over de ver-
dwenen huurpenningen. De pre-
sident doet maandag 22 septem-
ber uitspraak in dit korte geding.

Door de eigenaresse, mevrouw Is-
hak, wordt geëist dat Van Wonderen,
die sinds een jaar het hotel huurt en
exploiteert, zijn huurschuld betaalt
en het hotel verlaat, omdat zij bespre^
kingen met een nieuwe huurder heeft
gestart. Van Wonderen die in de me^
nmg verkeerde dat zijn zaakwaarner
mer regelmatig de huur overmaakte,
had deze man eveneens voor de recht-
bank gedaagd om opheldering over
deze kwestie te geven.

Tijdens de rechtzitting werd niet
duidelijk wie er nu precies in gebreke
was gebleven, wel dat zowel de eigena-
resse als de exploitant benadeeld zijn.
"Ik heb wel vertrouwen in de uit-
spraak volgende week," liet de gedu-
peerde hotelexploitant na de rechtzit-
ting weten.

ADVERTENTIE

RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool**
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Onze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

vervolg van voorpagina

Vijf miljoen
miljoen maar bitter weinig over," con-
stateerde deze fractievoorzitter, die er
zijn verbazing over uitsprak dat de
verkoopvoorwaarden bepaald worden
door de koper en niet de verkoper. "Het
is krankjorum dat wij eerst de prijs
bepalen en dan de randvoorwaarden.
Een schril contrast van goed zaken
doen," merkte hij op.

Circuit verkwanseld
Het CDA ontving de steun van Ge-

meente Belangen Zandvoort (GBZ).
Woordvoerder Jongsma sprak van een
goed plan met een slechte financiële
invulling. De gevraagde vijf miljoen
was té laag, terwijl hij het vermoeden
uitsprak "dat het circuit op tactische
wijze wordt ingeruild voor het bunga-
lowpark". Het gehele voorstel is een
bestuurlijke misser van de eerste orde,
waarbij de gemeente Zandvoort de rol
van Sinterklaas vervult, luidde het
commentaar van deze fractie, die
evenals de overige raadsfracties meer
duidelijkheid wenste over de positie
van het personeel van het zwembad.
Sandbergen D66 drong aan op een
spoedige afronding van het plan, mits
er duidelijkheid kwam over de gestelde
vragen.

Wethouder Van Caspel reageerde
furieus op de insinuatie ten aanzien
van het circuit. "Het college is van
mening dat vooralsnog het circuit
naast het bungalowpark kan voortbe-
staan. Wij doen daar alles aan. De klei-
ne baanverlegging gaat niet door. Wij
•werken aan een totale renovatie van
het circuit, met steun van de Rijkso-
verheid. Deze renovatie betekent ook
minder geluidhinder voor de omwo-
nenden. Het circuit plus bungalow-
park kan", aldus Van Caspel die hier-
mee ook de vragen gesteld door Ri-
chard van As (CDA) beantwoordde.

Moties verworpen
De beantwoording van de vragen in

de eerste ronde leverde slechts de in-
diening van twee amendementen van
de PvdA op. In de eerste werd het gere-
serveerde bedrag voor het circuit uit
het voorstel geschrapt, het tweede
amendement behelsde een principe-
accoordverklaring met het voorstel,
hangende de definitieve koopovereen-
komst.

Door Van Caspel werd naar voren
gebracht dat zaken doen met een prin-
cipe-verklaring door de koper niet zou
worden geaccepteerd, waarna een
schorsing volgde. Na veertig minuten
overleg bleek dat de college-ondersteu-
nende partijen het toch eens geworden
waren. De PvdA trok het tweede
amendement in en de VVD de eis dat
het circuitbedrag gehandhaafd moest

• De feestelijke opening van Sociëteit Ouysterghast door burgemeester Machielsen op
zaterdag 13 september 1986.

Burgemeester opent
FOTO; BERLOTT

ZANDVOORT - Zaterdagmid-
dag heeft burgemeester Machiel-
sen in gezelschap van zijn echtge-
note de nieuwe sociëteit van
Duysterghast aan de Diaconie-
huisstraat geopend.

Het voltallige bestuur van Duys-
terghast, inclusief de vrouwelijke le-
den Netty Smit en Ank Stroethof,
hadden het echtpaar Machielsen voor
deze opening afgehaald met een fraaie
antieke auto, waarna bij aankomst in
de Diaconiehuisstraat de opening
plaatsvond. Dit gebeurde met de ont-
hulling van het naambord dat aan de
gevel van de nieuwe soos is aange-
bracht, hierna werd het glas geheven.

Na bezichtiging van het fraaie inte-
rieur uitte de burgemeester zijn com-
plimenten over de metamorphose die
het gebouw heeft ondergaan. Het be-
stuur van de soos ontving een glazen
wandversiermg plus kruik met in-
houd namens het gemeentebestuur.

Daarna volgde de feestelijke receptie
waar veel oudleden, leden en belang-

stellenden het bestuur feliciteerden
met het nieuwe onderkomen. Door
praeses Sikkens werd met schaamrood
op de kaken bekend, dat de vrouwelij-
ke bestuursleden, de dames Smit en
Stroethof, niet door hun mannelijke
collega's waren genoemd, toen de jour-
nalist en de fotograaf van Zandvoorts
Nieuwsblad hen vorige week een be-
zoek brachten.

worden. De moties van het CDA wer-
den met elf stemmen tegen en zes vóór
verworpen.

Het resultaat van de schorsing was
eveneens dat het uitplaatsingsbedrag
de 2,3 miljoen niet mag overschrijden.
Dit werd in de raadsvergadering vast-
gesteld. Met de schrapping van de 9,5
ton en de toevoeging over de uitplaat-
singlimiet werd het voorstel tegen
middernacht met elf stemmen voor
(VVD, PvdA en D66) en zes tegen (CDA
en GBZ) aangenomen.

Internationale
surfers bestolen

ZANDVOORT - Peter Cabrina en
Robby Naish, twee internationaal zeer
bekende brandingsurfers zijn in Zand-
voort geconfronteerd met diefstal uit
hun auto's. Naish mist uit zijn auto
een twintigtal handgemaakte skeg-
gen, een zonnebril en twee blauwe tas-
sen met het opschrift: "Mistral/Gaas-
tra Sails". In de tassen bevond zich
divers gereedschap die de surfer ge-
bruikt bij de uitoefening van zijn
sport. Omdat het aangepaste skeggen
en materiaal betreft is de surfer bij-
zonder gedupeerd. Op de tassen staat
nog met kleinere letters: 'Naish-Ha-
waï'

Uit de Audi van Cabrina verdwenen

een autovideo en radiocassette plus
een fotocamera. Door de Zandvoortse
politie wordt een onderzoek ingesteld.

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166
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Ik vond wat Ik zocht op de Grote Krocht

mode
begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort

Mare O'Polo
NICO VERHEY

SWING E R

GROTE KROCHT 28
ZANDVOORT

TEL 02507-15734

SLINGER OPTIEK
wegens verbouwing

van 22 september tot 18 oktober
tijdelijk VERKOOP EN SERVICE

in de winkel ernaast

GROTE KROCHT 20B1

SLINGER OPTIEK

Kom kijken naar onze
PLANTEN- en

BLOEMENPRACHT

Zo'n sortiment had U
NIET VERWACHT!

Erica
Grote Krocht 24 -Zandvoort

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

Dus ik kocht wat ik zocht op de Grote Krocht

Dansschool
Albert van Ling-en (Lid F.D.O.)

Studio: Oranjestraat 12
(gebouw naast Dagmarkt) in Zandvoort-C.

NU INSCHRIJVEN!!

Clubs voor paren (alle leeftijden)
1e jaars - 2e jaars enz.: ballroom en Latijns-
Amerikaans

Speciale cursus UITSLUITEND
Latijnsamerikaanse dansen.

Inschrijving
Vrijdagsavonds van 19.00-21.00 uur en zaterdagmiddag van
14.00-16.00 uur in de studio óf telefonisch -16623 - 17082

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

FOTO QUEUE
Compleet

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

Gevr. betrouwbare

JONGE VROUW
tot 40 jaar,
m. erv. voor

huish, werkzaamheden,
3 a 4 maanden per jaar,

tijden n.o.t.k.,

ƒ12,- p. uur.
Nadere inl. tel. 15889.

WOONRUIMTE
GEVRAAGD voor
2 medewerksters
van de Herbergh

't BOECKANIERSNEST
(kokkin en administratie)

Zandvoortselaan
187, telefoon 12401.

VOOR TELEGRAAF
ZANDVOORT

bezorgers gevraagd
Verdienste ± 50,- tot 80,- p.w.

Voor kleine wijk
1/2 uur per dag.

Aanmelden tussen 18.00-20.00 uur 02503-
35295 of 023-315515 van 09.00-12.00 uur.

TROUWEN...?
Wij bieden u een unieke
akkommodatie voor uw
BRUILOFT, met
aantrekkelijke prijzen
voor diner en receptie
dranken.
Gratis CUPIDO
PASPOORT van de

l twaalf
trouwkombinatie, met
interessante informatie
en voordelen.

Komt u eens
vrijblijvend bij ons
langs, er ligt in ieder
geval een presentje voor
u klaar.
Herbergh
't BOECKANIERSNEST
Zandvoortselaan 187. Telefoon 12401.

zondag 12 oktober a.s.

DAM tot DAM loop
Start 14.00 uur op Dam ra k, A'dam

Organisatie LE CHAMPION
i.s.m. A.V. ATOS, A.V. ZAANLAND en

PAROOL SPORT
Een unieke tnmloop over 16, l km van de Amsterdamse Dam
- via de U-tunnel - naar de Zaandamse Dam.

Inschrijfgeld: per persoon ƒ 15,- dncl. herinnering)

Inschreven: heden tot 26 september bi|:
Het Parool/Weekmedia: Wibautstraat 131 en Rokir
Amsterdam, Kerkgracht 105 Almere Haven,
Dorpsstraat 54-56 Amstelveen, Nieuwstraat l 3
Weesp, Dorpsstraat 8 Aalsmeer,
Weerwal 19 Purmerend en
Gasthuisplein l 2, Zandvoort.

Inlichtingen: 075-161011 (Le Champion)

110

Gratis deelname aan de Dam tot Dam-loop
of halve marathon van Egmond plus 'n
gratis schoenentas als je nu abonnee
wordt van Runners maandblad voor de
loopsport.
vla Runners verlengde inschrijving Dam
tot üam-loopjnogelijk tot 25 september

HUISVROUWENGYMNASTIEK
(onder leiding van een fysiotherapeut)
Een bezoek aan de sauna behoort tot
de mogelijkheden.

CONDITIE TRAINING

AEROBIC DANCE TRAINING
De inspannende en stimulerende manier voor
een optimale ontwikkeling van conditie en
lichaam.

Z A N D V O O R T

Sinds enkele weken heeft FITNESS & HEALTH haar deuren geopend.

FITNESS & HEALTH IS MEER DAN EEN SPORTSCHOOL

FITNESS & HEALTH heeft alles in huis om een goede en verantwoorde lichaamsontwikkeling
te kunnen garanderen. De altijd aanwezige fysiotherapeuten zorgen voor deskundige
begeleiding en verschillende soorten massages. De zonnestudio (zonnebank en snelbruiner)
sluiten aan bij onze visie dat een goede conditie en een gezond lichaam bij elkaar horen.

tegenover politiebureau.

Paradijsweg l tel: O25O7-17742 M.S. international

H. W. COSTER BV M
MAKELAAR O.G.

UdNVM

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 15531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT OF WONING.

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

ZANDVOORT
DR. C.A. GERKESTRAAT

Bovenwoning op 1e en 2e verd. En-
tree, grote L-woonkamer, gr.
woonkeuken, ruime badgelegen-
heid/toilet/douche/wastafel..
2e etage: 2 slaapkamers. Het ge-
heel is gerenoveerd en v.v. dubbele
beglazing.
Groot balkon op het zuiden.
Vraagprijs ƒ132.500 k.k.

ZANDVOORT
DE FAVAU6EPLEIN

Gezellige flat met garage in cen-
trum dorp, direkt aan boulevard en
nabij casino.
Ruime woonkamer met open
haard, moderne keuken, douche,
toilet (modern sanitair), 2 slaapka-
mers. Onderverd.: kamer, kitchen/'
douche/toilet.
Vraagprijs / 185.000,-

BENTVELD
ZANDVOORTSELAAN

Hoekwoning met tuin.
Entree/hall, woonkamer (ged. dub-
bele beglazing), keuken, toilet.
1e etage: 3 slaapkamers, badka-
mer/douche, vliering.
Vraagprijs ƒ 175.000,-- k.k.

ZANDVOORT
KOSTVERLORENSTRAAT

Halfvrijstaand woonhuis met garage
en tuin voor en achter.
Hall, woonkamer met open haard,
moderne keuken, 2 slaapkamers,
badkamer/bad/douche/toilet.
3 Wooneenheden, bestaande uit:
woonkamer/kitchenette (één met
woonkeuken), slaapkamer, douche/
toilet. Vraagprijs ƒ 275.000 k.k.

ZANDVOORT

ACHTERWE6
Gezellig parterre-appartement, met
zonnige tuin en garage.
Woonkamer rnet moderne open
keuken, slaapkamers, tussenka-
mer, douche/toilet/wastafel.
Vraagprijs ƒ85.000,-k.k.
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'ZB krijgt te weinig met gelijkspel
|!ANDVOORT - Dat TZB dit
Lr mogelijkheden bezit om met"
Itop mee te draaien bleek wel uit
]| wedstrijd tegen Alliance. In de
-j-ste helft een gelijkopgaande
Ifijd met een 0-1 voorsprong voor
E, Haarlemmers en in de tweede
Elft een op alle fronten overheer-
/id TZB dat met het uiteindelij-
f resultaat van 1-1 iets te weinig

Leeg.

l Technisch had Alliance in de begin-
e wat meer in haar mars en TZB
npenseerde dat met een enorme in-

(,, die tot de laatste minuut werd vol-

gehouden. In een gelijkwaardige par-
tij, die het aanzien volkomen waard
was, waren de uitgespeelde kansen erg'
schaars en moest het wat van af-
standsschoten komen. Zo knalde Ab
Bol de bal via de vingertoppen van de
Haarlemse doelman over en in de zelf-
de minuut tikte Fred van Limbeek de
bal over de lat de Zandvoortse doellat.
Toen Alliance een licht overwicht
kreeg werd de beste kans geschapen
door TZB. De noeste werker op het
middenveld Hans Deelstra, lanceerde
Ab Bol die vrij voor de doelman kwam.
Zijn inzet ging echter via die doelman
over. Geen voorsprong dus voor TZB
doch de volgende aanval van Alliance

Junioren verliezen
in tafeltennisstrijd
ZANDVOORT - Geen leuk be-

Ijin van de competitie voor de drie
ïffnicum-juniorenteams, want
Ijiet 1-9, en 2 maal 0-10 werden zij
[door Nieuw Vennep, GTTC uit
Illaarlem resp. Meertreffers uit
[Akersloot verslagen. Het pupil-
[len-team met Anthony Bakker,
l Geert Kuneman en E wout van
Ipuyn echter scoorden een duide-
Ijijke winstpartij door in Haarlem
Iran GTTC met 7-3 te winnen.

Unicum I-Nieuw Vennep 2; uitslag
1-9

De pas gepromoveerde Unicum-ju-
nioren Torn Steiner, David Augustin
en Erik Stokman hadden veel moeite
och aan te passen aan het snelle taf el-
tennis in de Ie klas. Erik opende de
strijd maar kwam niet hoger dan 7-21
en 16-21 tegen de Nieuwvenneper To-
len, David volgde net als Torn met een
in "drieën verloren set. Het dubbelspel
in de vierde partij gaven Torn en Da-
vid geen enkel uitzicht op winst want
irrlO-21 en 14-21 moesten zij zich ge-
wonnen geven.'De enige winstpartij
kwam van Torn in de 7e partij tegen
Nancy v.d. Lans die zich in drie games
gewonnen gaf.

Unicum 2-GTTC 2; uitslag 0-10

Ook "dit team met Robert ter Heij-
Iden, Arno Westhoven en Robert Cli-
Iteur was het afgelopen seizoen kam-
I pioen en promoveerde naar de 2e klas.
|Een stapje hoger op de competitie-lad-
Ider betekent echter ook zwaardere te-'
Igenstanders. Arno Westhoven had
ïnog de grootste kans om de Unicum-
leer te redden maar faalde in de derde
fgame met 21-23.

Unicum 3-Meertreffers 3; uitslag 0-
10

De 4e klas-spelers Joost Wiesman,
Pieter Stroobach en Marco Molenaar
konden ondanks de vele spannende
wedstrijden niet tot winst komen. De
extra spanning van zo'n eerste compe-
titie-wedstrijd speelde toch wel mee

• Unicum-tafeltennisser Geert Kune-
man scoort volle winst tegen GTTC uit
Haarlem.

waardoor de zenuwen af en toe de
overhand kregen. Een zeer spannend
dubbel met een eerste game (21-12
zelfs) werd door de Akerslootse combi-
natie geroutineerd in winst omgebo-
gen. Ook Marco Molenaar, tot nu toe
spelend in de pupillenklasse gaf blijk
van een duidelijke vooruitgang en zal
in de komende wedstrijden zeker winst
kunnen maken.

GTTC I-Unicum l Pupillen; uitslag
3-7

De enige winst voor Unicum kwam
van juist dit jeugdige team met Geert
Kuneman die de eerste partij overtui-
gend met 21-11 en 21-17 naar zich toe-
trok. Geert noteerde overigens een vol-
ledige winst door drie Haarlemse te-
genstanders klop te geven. Anthony
Bakker moest één partij gewonnen ge-
ven en Ewout van Duyn, won er één en
verloor twee partijen net aan in drie
games. De dubbelpartij, voor Unicum
gespeeld door Geert en Anthony werd
probleemloos met 21-19 en 21-18 ge-
wonnen.

Komende zaterdag ontvangt het pu-
pillenteam het team uit Heemstede,
terwijl de overige teams uit spelen te-
gen de Haarlemse verenigingen On-
kyo en TOG.

ADVERTENTIE

SKIËN OP
DE MEERBERG

In het seizoen 85/86 hebben bijna l 200 van onze lezers op ski-
piste DE MEERBERG in Hoofddorp via een voordeelbon uit de krant
een SKIPROEFLES genomen. Het merendeel van de deelnemers stond
zelfs voor het eerst op de lange latten. Een enorm succes . . .

Daarom ook dit jaar (seizoen 86/87) weer
SKIËN OP DE MEERBERG op=

-dinsdag 30/9 10.00-12.00 / 13.00-15.00 /
19.55-21.00 uur

-woensdag 1/10 10.00-12.00 uur
- donderdag 2/10 10.00-12.00 / 13.00-15.00 /

19.55-21.00 uur
-vrijdag 3/10 10.00-12.00 / 13.00-17.30 /

18.00-20.00 uur
- zaterdag 4/10 10.00-18.30 uur
- én zondag 5/10 10.00-15.00 uur

Tegen inlevering van onderstaande bon
betaalt u voor zo'n proefles (duur ca.
50 minuten les + 10 minuten vrij skiën) slechts

Deze prijs is inclusief het gebruik van skistokken en skischoenen.
Tevens ontvangt iedere deelnemer een KOPJE KOFFIE + GEBAK.

VOOR DE SNELLE BESLISSERS.
Mocht u zo enthousiast zijn, dat u nog binnen een week (na afloop
van de proefles) besluit op DE MEERBERG een skicursus te volgen, dan
betaalt u, voor de bij de lessen verplicht aan te schaffen skipas (waar-
mee u tot en met april 1987 vrij kunt skiën) slechts: „vijfentwintig gul-
den" (normale prijs ƒ 49,-)

ƒ 12.'50

Overigens kost een leskaart (6 lessen)
- overdag ƒ 99,- + ƒ 49,- (skipas)
- 's avonds en in het weekend ƒ 125,- + ƒ49,- (skipas)

(6 vervo/g/essen halve prijs)

WILT U ZEKER ZIJN VAN EEN PROEFLES OP HET DOOR U
GEWENSTE TIJDSTIP BEL DAN NU NAAR:
Skipiste DE MEERBERG in Hoofddorp. Tel. 02503-34746.
En ... denkt u er om VOL IS ECHT VOL!!

DURE SKIKLEDING IS BESLIST NIET NOODZAKELIJK.
Een stevige oude broek/trui en handschoenen zijn al genoeg.

WEEKMEDIA VOORDEELBON
Tegen inlevering van deze bon heb ik:

Naam:

Adres.-

Plaats: Telefoon:
(zolang niet volgeboekt) recht op een proefskiles op ski-
piste DE MEERBERG. Ik betaal hiervoor slechts ƒ 12,50
Deze prijs is inclusief het gebruik van ski's, skistokken,
skischoenen en KOFFIE en GEBAK.
Met deze bon kunnen ook meerdere personen
worden opgegeven.

betekende wel een treffer. De buiten-
spelval werd opengezet doch werkte
niet en via de binnenkant van de paal
scoorde Alliance 0-1.

Vanaf de eerste minuut van de twee-
de helft zetten de mannen van coach
Ed Keur Alliance de duimschroeven
aan. Alliance moest terug en er ont-
stond paniek in de defensie. Met
enorm veel inzet gepaard gaande met
goede Combinaties drong TZB door tot
ver in het vijandige strafschopgebied.
Ab Zwemmer pikte een verkeerde te-
rugspelbal op en zag tot zijn teleur-
stelling de bal naast het doel rollen.
Ook een lob van diezelfde speler trof
net geen doel en uit enige hoekschop-
pen, wel onoverzichtelijke situaties
maar de gelijkmaker bleef vooralsnog
uit.

Alliance kon niet meer gevaarlijk
worden en doelman Pred van Limbeek
kreeg slechts een aantal terugspelbal-
len te verwerken. Beide teams streden
met een honderd procent inzet zonder
over de schreef te gaan. In het laatste
kwartier werd de strijd wat grimmi-
ger. De tot dantoe goed leidende
scheidsrechter trad toen echter niet
afdoende op tegen wat geïrriteerde
spelers. De badgasten bleven toch
vechten voor de gelijkmaker en kregen
tien minuten voor tijd loon naar wer-
ken. Ed Keur had een extra aanvaller
ingebracht en onder de steeds groter

wordende druk bezweek Alliance. Ab
Bol pikte een vrije trap op en kNAlde
van twintig meter de bal via een Haar-
lemse verdediger in het doel, 1-1.

TZB wilde meer en ging door, maar.
moest toen oppassen niet te overmoe-
dig de aanval te zoeken. Gelukkig voor
de Zandvoorters bleef het achterin
goed op slot maar twee punten zaten
er niet meer in daar de krachten af na-
men om tot een juiste afwerking te
komen.

Ondanks dat coach Ed Keur op
meer had gehoopt dan het gelijke spel
was hij in het geheel niet ontevreden.
„Er is goed gevoetbald en ik vind dat
we wat meer verdiend hadden. In
plaats van een 1-0 voorsprong kom je
achter en dat was jammer. Maar het
was een zeer aantrekkelijke wedstrijd.
Goed voor het publiek dat wel genoten
heeft. Het gaat toch wel beter elke
week en het is leuk datje een opgaande
lijn ziet in het voetbal. Nee, het gaat
vrij behoorlijk en dat is de verdienste
van de spelers. Het was jammer dat
het zo lang duurde eer de gelijkmaker c
viel, doch toen die viel dan moet je c
weer oppassen dat je niet te veel in de jj
aanval gaat. Gezien het vertoonde spel .g
ben ik toch tevreden. Alliance is een a
goede ploeg en daar hebben we erg; o
goed tegen gespeeld," vindt de Zand-l£
voortse coach. Een fel duel om de bal met uiteindelijk als winnaar Ab Zwemmer.

Zaalvoetbalclubs scoren goed
ZANDVOORT - In de zaalvoet-

balcompetitie waren veel Zand-
voortse teams in actie en daarbij
werden zeer goede resultaten be-
haald. Zo kwam Cecils voor de der-
de maal in het veld en behaalde
ook, al was het met moeite, de der-
de overwinning. Hoofdklasser
TZB trad tweemaal aan en nadat
eerste Houttuin Hillegom met 4-3
was verslagen leed TZB tegen
Koppers OG een ruime 10-5 ne-
derlaag. Auto Versteeg/ZVM won
met 5-0 van Hoofddorp en Zand-
voort Noord behaalde reeds drie
knappe zeges. Het nieuwe zaal-
voetbalteam de Kaashoek verloor
in competitieverband met 6-3 van
Berbee en in het bekertreffen won
het met 9-2 van Roher.

Cecils
Cecils bleef ook in het derde duel

ongeslagen maar het heeft aan een
zijden draadje gehangen. In een zeer
goede en spannende partij zaalvoetbal
was Mimi's veruit het meest in de aan-
val en Cecils dankte de overwinning
voornamelijk aan doelman Ed Steffers
die de meeste fantastische reddingen
verrichtte. Cecils nam door Rob Colle-
wijn een 1-0 voorsprong en uit een
counter zorgde Jos van der Meij voor
2-0. Mimi's overwicht werd beloond
met een treffer van Gerard van
Schalk doch net voor de doelwisseling
schoot Rob Collewijn Cecils naar 3-1.
Na de pauze heeft Mimi's constant op
de helft der Zandvoorters gespeeld en
het aanvallende spel leverde een twee-
de treffer op van Gerard van Schalk.
Er volgde een waar bombardement op
Cecils doel, maar zoals vermeld Stef-
fers was niet te passeren.

TZB
Een goed gemotiveerd TZB heeft een

4-3 overwinning weten te behalen op
een hard spelend Houttuin Hillegom.
Na een moeizame start, waarin Hille-
gom een 0-1 voorsprong verkreeg door
slordig uitverdedigen, bouwde TZB
een overwicht op dat wel moest resul-
teren in treffers. Hans Deelstra
bracht TZB naast Hillegom en enkele
minuten later scoorde Ab Bol 2-1. Na
de rust hetzelfde beeld, met dit ver-
schil dat Hillegom het gebrek aan
techniek door middel van hardheid
probeerde te compenseren. TZB hield
het hoofd koel en Robert Koning zorg-
de voor 3-1. Hillegom kwam terug tot
3-2 maar het antwoord van TZB liet

Z'75 behaalt
eerste winst

ZANDVOORT - Zandvoort '75
heeft in de derde competitiewed-
strijd eindelijk voor winst gezorgd.
SVJ werd met 2-0 aan de kant
gezet, door een Zandvoorts team
dat goed voetbal op de grasmat
legde. SVJ bleef door dit resultaat
na drie wedstrijden zonder enig
punt.

De badgasten pakten de zaken di-
rekt stevig aan en zetten SVJ onder
druk. Het overwicht leverde na 25 mi-
nuten succes op toen Philip van de
Heuvel raak schoot, 1-0. SVJ is in het
eerste gedeelte totaal niet aan de bak
geweest en had geluk dat twee doel-
puiiten van Dennis Keuning door de
scheidsrechter werden geannuleerd.

Na de rust zocht Zandvoort'75 de
zwakke schakel bij SVJ op en speelde
daardoor veel over rechts. Dat was
goed gezien en er had van geprofiteerd
moeten worden. Dat lukte niet en de
Zandvoorters zakten onbegrijpelijk
weg. Er sloop weer angst in het team
zonder dat dat eigenlijk nodig was.
Men was de betere en had totaal niet
bevreesd hoeven te zijn voor dit SVJ.
In die fase kwamen de Zandvoorters
goed weg met een inzet tegen de lat
doch na dit matige kwartiertje werd
het goede spel van de eerste helft we-
derom opgevat.

Het was direct 2-0 toen Pieter Brune
een gave vrije trap in het doel deed
belanden. SVJ probeerde het nade-
rend onheil te voorkomen maar bezet
niet de kwaliteit om het de Zandvoort-
se defensie erg lastig te maken. Met
snelle uitvallen was Zandvoprt'75 zeer
gevaarlijk en had er meer ingezeten.
SVJ ontkwam echter aan een grotere
nederlaag.

„Een goede inzet werpt vruchten
af," stelde trainer Gerard Nrjkamp.
„Vorige week hebben we onnodig pun-
ten verloren, maar nu werd er goed
gewerkt en gevoetbald. We hadden wel
mogelijkheden op drie of vier nul,
maar ik ben tevreden met dit resul-
taat."

niet lang op zich wachten en Hans
Deelstra scoorde wederom, 4-2. Vele
kansen volgden, maar werden niet be-
nut en daardoor kreeg TZB het nog
even moeilijk toen het 4-3 werd, doch
verdere wijziging in de stand zat er
niet in.

De volgende wedstrijd was minder
succesvol en Koppers OG profiteerde
van een vooral zeer matige eerste helft
van TZB. Binnen vijf minuten keek
TZB tegen een 3-0 achterstand aan
waarna Marcel Cabri iets terug kon
doen. Koppers OG ging door en Fred
van Limbeek werd nogmaals drie keer
kansloos gepasseerd, 6-1. De strijd leek
totaal gestreden toen Robert Koning
de bal in eigen doel werkte (7-1) maar
TZB herstelde zich. Drie doelpunten
van Marcel Cabri en één van Ab Bol én
de spanning was terug (7-5). TZB
dacht toen een vrije trap te mogen
nemen maar de scheidsrechter had
voordeel gegeven aan Koppers en dat
profiteerde door 8-5 te scoren. In de
slotfase zette TZB nog wel aan, maar
Koppers counterde naar een 10-5 zege.

Zandvoort Noord
Zandvoort Noord kwam reeds drie-

maal in actie en in Hoofddorp werd
gespeeld tegen Groene Lantaarn die
gelijk de „rode lantaarn" werd door
een 5-2 zege. De Zandvoorters speelde
voor het eerst in het nieuwe tenue van
sponsor Keur Glas. De volgende wed-
strijd was voor de beker tegen ZV
Meerwijk en Zandvoort Noord had de
smaak te pakken en ging door naar de
volgende ronde door een 5-0 overwin-
ning.

Het team dat enige nieuwe spelers
heeft moest nog wel aan elkaar wen-
nen doch dat gaat blijkbaar goed want
ook de volgende tegenstander was to-
taal kansloos. Koesveld werd wegge-
veegd met 7-1 en even leek het uit de
hand te lopen toen Jan Hein Carree
aan het hoofd werd geraakt. Gelukkig
viel het allemaal mee en kon de wed-

strijd worden afgemaakt. De Zand-
voorters willen dit seizoen meestrijden
in de top en hebben zelfs een trai-
ningsuur in de Pelikaan op donderdag
van 19.00 uur tot 20.00 uur.

ZVM/auto Versteeg
ZVM begon met veel vertrouwen

aan het treffen met Hoofddorp. Al snel
kregen de Zandvoorters een rugge-
steuntje door een doelpunt van Henk
van der Mey. Ook ZVM had enige
nieuwe spelers en moest even op el-
kaar inspelen. Dat ging snel want hel
was Henk Gaus die voor 2-0 zorgde
Hoofddorp was aangeslagen en ZVM
drukte door via een gave pass van Pie-
ter Brune op Steef Gerke die er 3-0 van
maakte. De badgasten bleven jagen en
Rokko Termaat brak door en werc
hardhandig gevloerd. De strafschop
werd door Henk Gaus verzilverd, 4-0

Hoofddorp heeft 'geprobeerd de eer
te redden maar doelman Michel Win-
ter pakte alles. Vlak voor het einde
maakte ZVM het karwei af via een
fraaie treffer van Bobby Brune, 5-0
Het was reeds de derde overwinning in
deze competitie.

De Kaashoek

' Naast de reeds bestaande zaal-
voetbalteams heeft Zandvoort een
nieuwe vereniging gekregen namelijk
De Kaashoek. Deze club bestaat uit
één team en komt uit in de tweede
klasse E en is onder andere ingedeeld
bij ZVM. De eerste competitiewed-
strijd van De Kaashoek was geen suc-
ces daar Berbee te sterk was en won
met 6-3. De, tweede wedstrijd werd ge-
speeld in het kader van de beker en dat
verging De Kaashoek duidelijk beter.
Tegen het in de vierde klasse uitko-
mende Roher werd een grote 9-2 over-
winning behaald. Alex Miezenbeek
had met vier doelpunten een groot
aandeel in de zege. Door dit resultaat
gaan de Zandvoorters over naar de
tweede ronde.

ZHC-heren op dreef
ZANDVOORT - In de heren

hockeycompetitie bekroonde
Zandvoort een goed gespeelde
wedstrijd met een 1-0 overwin-
ning op Weesp. Tegen het zeker
niet zwakke Weesp was Zandvoort
duidelijk de sterkere en de winst
was dan ook terecht. De Zand-
voortse dames hadden weinig ge-
luk en kregen klop van Voordaan
met 2-0.

Zandvoort speelde vanuit een per-
fect functionerende defensie met een
goed aansluitend middenveld. Voor
Weesp was er geen doorkomen aan en
zodra Zandvoort in balbezit was wer-
den goede aanvallen opgezet. Kansen
kreeg ZHC om de score te openen maar
in de eerste helft bleef de stand dub-
belblank.

In het tweede gedeelte bleef Zand-
voort de strijd dikteren alleen de doel-
punten ontbraken. Eenmaal sloeg
Zandvoort toe en dat bleek uiteindelijk

genoeg te zijn. Mare Meyer scoorde uit
een strafbal de enige treffer. Weesp
heeft in de slotfase nog wel getracht
aan de nederlaag te ontkomen, doch de
ZHC defensie onder aanvoering van
Daan Pens gaf geen krimp.

Dames
De ZHC dames verloren de wed-

strijd in de eerste helft. De teams wa-
ren goed aan elkaar gewaagd maar
halverwege die eerste helft scoorde
Voordaan uit een strafcorner en vlak
voor de rust werd zelfs de tweede tref-
fer een feit, 2-0. In de tweede helft was
Zandvoort oppermachtig en verwierf
zich een groot veldoverwicht.

Met vlot en goed kombinatiespel
werden, fraaie kansen geschapen.
Zandvoort leek daardoor terug te ko-
men maar de afwerking lukte niet. Of
de bal ging net naast of de Voordaanse
doel vrouwe was een sta in de weg. Met
wat meer geluk had er veel meer inge-
zeten voor de Zandvoortse dames.

Geconcentreerd hockey tijdens het duel Zandvoort-Weesp FOK, DICK Loenen

3VGEND/S
VOETBAL

Zondag: Zandvoortmeeuwen-Haar-
lem 14.30 uur terrein Vondellaan.

DSK-TZB 14.30 uur te Haarlem.

Zaterdag: Aalsmeer-Zandvoort '75
14.30 uur.

HOCKEY
Zondag: ZHC heren-Reigers 14.30

uur Duintjesveld.
HIC-ZHC dames.

ZAALVOETBAL
Vrijdag in de Pellikaanhal: 18.00

uur Zandvoortmeeuwen D. jun.-HBC;
18.30 uur Zandvoort '75 B jun.-Zand-
voortmeeuwen; 19.00 uur Zandvoort
Noord 6-BSM 2; 19.45 uur Kaashoek
Z.-HD/Lanser; 20.40 uur Zandvoort
Centrum-Sihi FC; 21.25 uur TZB 6-
Hoofddorp 3; 22.15 uur Zandvoort-
meeuwen 5-Sekura 4.

Maandag in de Pellikaanhal: 20.45
uur TZB-DIO; 21.40 uur Cecils 2-HBC
2; 22.20 uur Zandvoort Noord 5-Zand-
voortmeeuwen 4.

Vechtvliegerstrijd
ZANDVOORT - Aanstaande zater-

dag aanvang 11.00 uur gaat de grote
finale van het Nederlands vechtvlie-
gerkampioenschap de lucht in boven
het BP parkeerterrein in de zuid. Na
vele voorronden, onder andere in
Zandvoort, Amsterdam en Maarssen,
is een aantal vechtvliegervirtuozen
geselecteerd.

Dat is de Nederlands kampioen van
1984 George Wattimena uit Zeist, de
kampioen van 85 Alex LAnu uit Am-
sterdam, de jeugdkampioen Davy
Kooijmans uit Maarssen en de prijs-
vechters Willem Philippens, Eddy Sa-
lamony, Ferry en Donny Beckers, C.
van Hutten en R. Song. In de finale-
competitie gaan deze negen uit maken
wie de drie eerste plaatsen gaan bezet-
ten. De leeftijd van de deelnemers is
van 15 tot 72 jaar en diegene die jonger
is dan 16 jaar komt automatisch in het
bezit van de jeugdtitel.

In Zandvoort zijn plannen om in sa-
menwerking met de Ind. vechtvlieger
club Nederland, met wie ook dit kam-
pioenschap georganiseerd wordt, een
vecht-vlieger-formatie genaamd
„Rainbow Arrows" op te richten,
waarmee later in het najaar de oplei-
ding voor wordt gestart. Belangstel-
lenden voor deze sport kunnen zich
komende zaterdag op het Fly Away
vliegveld in zuid aanmelden als lid.
Tevens gaat de gewone vliegervier-
daagse normaal door en kunnen be-
langstellenden nog steeds aan dit eve-
nement meedoen.

Strandvissers
vangen bot

ZANDVOORT - De leden van de
Zandvoortse Zeevisvereniging hebben
afgelopen zaterdag een slechte vangst
behaald. Na een vakantiestop van
twee maanden toog men naar het
strand om de nodige visjes te verschal-
ken. Helaas nu bleken de vissen met
vakantie, want slechts twee leden
haalden de buit binnen. Automatisch
werden zij in de wedstrijd eerste en
tweede. De gelukkigen waren Kees
Blom en Cas Al.

SPORT KORT

Lions weggespoeld
ZANDVOORT - De start van de

basketbalkompetitie is voor Lions niet
erg hoopvol. Tegen HOC heeft Lions
totaal geen kans gehad op een positief
resultaat en de 116-65 nederlaag is niet .
mis.

Lions kwam vanaf het eerste fluit-'
signaal in de problemen doordat HOC
enige driepunters door de basket liet
glippen. Al snel een 14-7 achterstand
en die liep steeds hoger op. Bij de rust
was de strijd reeds beslist, 33-50.

In de tweede helft werden de Zand-
voorters van het veld geveegd HOC
begon met een zware press en The
Lions leed enorm veel balverlies. Veel
paniek in het Zandvoortse team en
HOC scoorde er lustig op los tot de
eindstand van 65-116. Lions had de
stand een iets gunstiger aanzien kun-
nen geven maar dan hadden de straf-
worpen beter benut moeten worden.

Topscores Lions: Rene de Jong 16,
Pierre ter Veer 14, Peter Bos 8, Geurt
Jan Beekhuizen 8.

Senioren roeien
toch beter

ZANDVOORT - In Katwijk hebben
de junioren van de Zandvoortse Red-
dingsbrigade geleerd, dat de oudjes het
nog best doen. Terwijl zij op de negen-
de plaats beslag legden, eindigden de
senioren (Aug. van der Mije, Torn en
Gert-Jan de Roode, Rob Vos en stuur-
vrouw Lia Sol) op zevende plaats.

De strijd speelde zich af op vrijdag 12
september voor de Katwijkse kust
waar door de kustbrigade de jaarlijkse
'paalrace' werd georganiseerd. De
weersomstandigheden waren uitste-
kend, doch de zee was wat ruw. De tijd
die door de junioren van de ZRB (Eric
de Roode, Mike Kuiper, Jan Lamain,
Richard Vos en stuurman Dik Dray-
er) werd gehaald was 51.23, de senioren
legden het traject af in 50.38 sec. Win-
naar werd de Katwijkse Reddingsbri-
gade in een tijd van 42.08 sec.

Bridgers doen mee
aan Koningsbeker

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Bridgeclub is het seizoen 1986/87 ge-
start met een deelname aan de 'Ko-
ningsbeker'-wedstrijd, waarvan de fi-
nale op 27 mei 1987 wordt gehouden.

Vorige week woensdag werd in dit
verband de eerste voorronde gespeeld.
Eerste werd het koppel Kroezen/Ver-
geest met 70.24% (een goede start van
deze 'nieuwelingen'); op de tweede
plaats eindigde het echtpaar Van beek
met 63.39%, Derde werd het paar Heil-
ker/Vulsma met 63.21 en het koppel
Groen/Veldhuizen werd vierde met
62.05%.

Deze week is men op de bridgeclub
gestart met de competitie. Inlichtin-
gen over speelavonden worden ver-
strekt door de wedstrijdleider,
C.Braun, tel: 14060, of mevrouw Vis-
ser, tel: 18570.

Te weinig wind
voor surfers

NOORDWIJK - De finale van de
Pall Mail Holland Surfcup in Noord-
wijk is niet geworden wat er van ver-
wacht werd. Door te weinig wind kón-
den de wedstrijden niet mee tellen in
het kampioenschap en zijn het slechts
goede oefen course-races geworden. In
die races, die dus niet meetelden, toch
goede Zandvoortse prestaties. Martine
van Soolingen surfde zaterdag naar
twee tweede plaatsen en zondag was zij
veruit de snelste. Bij de heren eindigde
Wouter Egas als negende en zestiende
en Jan van Wierts werd dertiende en
twaalfde.

Zondag leek gunstig te zijn voor de
surfers met een windkracht zes, doch
toen de startvlag viel draaide de wind
en zakte af naar windkracht vier en
tijdens de race nog minder. Zodoende
wederom geen wedstrijd die meegere-
kend kon worden. De totaal uitslag
van het brandingsurfen om de Pall
Mail export Holland cup stond dus al
vast en daarbij was het niet verwon-
derlijk dat Martine van Soolingen de
titel opeiste. Jolanda de Jong werd
tweede en Zandvoortse Petra Ouden-
lijk werd derde.

De overwinning bij de heren ging
naar Onno Tellier voor Stephan van
den Berg. In de voorste gelderen vielen
ook enige Zandvoorters op zoals Tim
Klijn met een zesde en Johan Driehui-
zen met een achtste plaats. Deze sur-
fers worden goede kansen toegedacht
voor de pro World Cup die van 10 tot
en met ] 9 oktober alhier plaatsvindt.
In de eindstand werden Paul Janssen,
Wouter Egas, John Leuven en Jan
van Wierts respectievelijk geplaatst
als nummer, 13, 30, 33 en 39.

Zmeeuwen laat punt liggen
SCHELLINGWOUDE - Vooral

verdedigend gaat het steeds beter
met Zandvoortmeeuwen. In de
eerste wedstrijd vier doelpunten
tegen, daarna twee en zondag
geen enkel. Helaas schort het nog
aan de afmaking anders waren er
twee punten uit Schellingwoude
meegenomen, nu bleef het 0-0.

In de eerste helft waren de teams
aardig aan elkaar gewaagd met toch
de betere kansen voor Zandvoort-
meeuwen. Zo had een lob van John
van der Zeijs meer verdiend. De bal
werd echter van de doellijn gewerkt.
Schellingwoude probeerde tevergeefs
de Zandvoortse defensie uit te spelen.

Een enkele maal lukte dat doch dan
stond een prima keepende Armand
Postma op zijn post.

De tweede helft was geheel voor
Zandvoortmeeuwen dat Schelling-
woude terug drong. In de eerste mi-

nuut knalde Jan Hein Carree keihard
op doel en wederom stond een speler op
de doellijn om een score te voorkomen.
De badgasten werden veel sterker en
moesten in defensief opzicht wel at-
tent blijven voor de counters maar
met laatste man Alwin Leijsner aan
het hoofd lukte dat wel. Het Zand-
voortste overwicht mondde uit in een
inzet van John van der Zeijs, die ge-
keerd werd en Mario van Meelen be-
sloot een solo met een daverend schot
tegen de lat.

Vlak voor het einde veel schrik in de
Zandvoortse gelederen toen Jan Hein
Carree een voorwaarts in het straf-
schopgebied neerlegde doch de
scheidsrechter zag er niet meer in dan
een vrije trap, die niets opleverde. Elf-
tal begeleider Henk Kinneging blijft
vol vertrouwen in het Meeuwenteam.
„Tot de zestien meterlijn gaat het erg
goed maar de afwerking ontbreekt
nog. Maar de stemming is goed en ik
heb er het volste vertrouwen in dat het
met die afwerking ook wel goed komt".
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Volvonieuws '87:
roter, sneller

780 nu ook in Nederland
HET nieuws uit Beesd, waar de Nederlandse Volvo-fabrieken

gevestigd zijn, voor 1987 zit 'm voor een belangrijk deel in de
motoren. Zo is er een nieuwe 2.3 liter carburateurmotor voor de
modellen uit de 240- en 740-serie en een nieuwe 2.8 liter V6 voor
de Volvo 760 en 780. Bijna alle Volvo-benzinemotoren zijn ook
geschikt voor ongelode benzine met een octaangetal van RON
95, de Eurosuper. Ook zijn in een aantal modellen katalysator-
versies leverbaar. Verder is er de nieuwe 360 GLT Sedan.

Nieuwe Nederlandse bus
op Fiat-onderstel

Nieuw is ook dat de kostbare en lu-
xueuze Volvo 780 nu in Nederland le-
verbaar wordt. Verder is de 740-versie
uitgebreid met een 740 Wagon met
benzine- of dieselmotor.

Voor alle modellen zijn er nieuwe
kleuren en in de verschillende model-
series zijn bovendien wijzigingen aan-
gebracht op het gebied van comfort en
veiligheid. Zo hebben bij voorbeeld de
740/760 Sedanmodellen voortaan een
gelaagde achterruit en krijgen alle
740-modellen hoofdsteunen achterin.

Vermeldenswaard is ook dat alle
240-, 740- en 760-modellen (de grote
Volvo's dus) zijn voorzien van een
,,long life"-uitlaatsysteem met een ge-
middelde levensduur van zeven jaar.

De komst van de 780 naar ons land
zal de kopers vast niet in dikke rijen
naar de showrooms voeren. We belan-
den hier m de afdeling belastingaftrek

wegens representatiekosten en
voor het bedrag van / 136.750,-.

wei Het topmodel van Volvo, de 780 Coupé.

Wat daar allemaal tegenover staat?
Om te beginnen een auto naar een
ontwerp van Nuccio Bertone. De Vol-
vo 780 wordt trouwens ook gebouwd bij
Carozeria Bertone in Italië. In ons
land zal de Volvo 780 uitsluitend wor-
den geleverd met de nieuwe 2.8 liter
V6-motor. Het vermogen bedraagt 125
kW/170 pk en dat maakt het in combi-
natie met de automatische transmis-
sie met overdrive mogelijk langdurig
hoge snelheden aan te houden.

De uitrusting is meer dan compleet.
Om met het technische deel te begin-
nen: de Volvo 780 heelt een anti-blok-
keerremsysteem, automatische ni-
veauregeling achter en een cruise-
control. Er is een elektrisch bediend
glazen schuifdak en een volledig auto-

matisch werkend klimaatsysteem met
airconditioning. De twee voorstoelen
zijn niet alleen elektrisch verwarmd,
maar ook elektrisch verstelbaar. Ze
schuiven automatisch naar voren als
de rugleuning naar voren wordt ge-
kanteld om achterin te kunnen stap-
pen. En daarna schuiven ze weer keu-
rig in hun oorspronkelijke stand te-
rug.

De stoelen zijn bekleed met leder van
hoge kwaliteit, het dashboard is voor-
zien van fraaie houten panelen. Na-
tuurlijk is er centrale portiervergren-
deling, zijn de zijruiten en spiegels
elektrisch bedienbaar en de spiegels
bovendien verwarmd. Een micropro-
cessor-geregeld stereo audiosysbeem
behoort ook tot de standaarduitrus-
ting.

Om maar weer even tot de beter be-
reikbare werkelijkheid terug te keren,

nieuw in deze reeks is de 360 GLT
Sedan. De krachtbron, een 2.0 liter
voorzien van LE-Jetronic inspuiting,
een Pulsair-systeem en uitlaatgasre-
circulatie levert 84 kW/116 pk bij 6000
t.p.m.

Hij is geschikt voor ongelode en gelo-
de benzine met oktaangetallen vanaf
91 RON en voldoet, zonder dat een
katalysator nodig is, aan de Europese
emissie-eisen die vanaf oktober 1991
zullen gelden voor auto's met een ci-
lindermhoud tussen 1.4 en 2.0 liter. De
topsnelheid bedraagt meer dan 180
km/h. De verbruikscijfers bij respec-
tievelijk 90 en 120 km/h en in stadsver-
keer bedragen 6.1, 8.2 en 12.3 liter per
100 km. De 5-deurs uitvoering kost
ƒ 31.495,-, de Sedan / 32.235,-. Van het
oermodel van deze serie, de 340, be-
staat ook een bestelwagen-uitvoering,
die slechts ƒ 17.380,- incl. BTW kost.

OP de Autobus RAI (van 16 tot
en rnet 21 september) presen-

teert Fiat een primeur: de Ducato
15-persoons bus, die tot stand is
gekomen in nauwe samenwerking
met Carrosseriefabriek Veth uit
Arnhem.

De talrijke mini-bussen beperken
zich als regel tot acht zitplaatsen, ook
omdat dit de grens is voor het rijbewijs
B. Toch blijkt er in ons land een groei-
ende behoefte te bestaan aan een bus
voor iets grotere passagiersaantallen.
Denk maar aan de vele voetbalelf tal-
len en andere sportteams.

De Ducato 15 + l is inmiddels door

de Rijksdienst voor het Wegverkeer
goedgekeurd voor het vervoer van 15
passagiers plus de bestuurder. Basis is
de normale Ducato, maar Veth in
Arnhem verlengt de carrosserie met
vijftig centimeter. De bus is dan zes
meter lang, maar toch handzaam in
het verkeer.

Achterin staan twee driepersoons-
banken dwars op de rijrichting (de
passagiers kijken dus opzij) en dat
maakt een plezierig onderling contact
tussen de inzittenden in dat gedeelte-
mogelijk. De overige zitplaatsen kij
ken normaal naar voren. Krachtbro;,
is de Ducato, 14 diesel, een sterke 2500
cm3 viercilinder.

Een primeur op de Autobus RAI (van 16 t/m 21 september). Fiat Nederland er
Carrosseriefabriek Veth uit Arnhem ontwikkelden deze zes nieter lange Duca-
to-bus, die vijftien passagiers kan vervoeren.

Een van de beroemdste bou-
wers van sportwagens, Lo-

tus, overweegt om zich wei-
licht in Nederland te vestigen.
Lotus bekijkt verschillende
plaatsen in Europa om een
nieuwe fabriek neer te zetten.
Het bedrijf gaat zich aanzien-
lijk uitbreiden en de produktie
opvoeren van 800 tot 5000 au-
to's per jaar. De nieuwe fa-
briek gaat de nieuwe X 100
produceren, en verbreekt
daarmee de traditie van hand-
gebouwde sportwagens, want

BEDRIJF GAAT NU PRODUKTIEWAGENS BOUWEN

Lotus mogelijk naar Nederland
de X 100 wordt een produktie-
wagen.

Lotus is vooral bekend geworden
van de formule-1 races, waarin het
bedrijf fantastische resultaten heeft
behaald, vooral gezien de concurrentie
van veel grotere merken als Ferrari en
Ford. Lotus werkte lange tijd samen
rnet John Player Special, en deze wa-
gens werden enige tijd bestuurd door
de overleden Elio DiAngelis. Lotus

won zes maal in de formule-l het we-
reldkampioenschap voor construc-
teurs, en dat was natuurlijk vooral de
prestatie van Colin Chapman, stich-
ter en eerste directeur van het bedrijf.
Hij stierf in 1982. Hij richtte het be-
drijf m 1955 op

Het eerste model dat zich drager van
het Lotus-embleem kon noemen, was
de Elite (het meest links van de serie
foto's). Dit type stamt uit 1957 en was

vooral modern in die tijd vanwege zijn
vormgeving, constructie en polyester
koetswerk. (De eerste produktie-sport-
wagen van polyester was overigens de
Chevrolet Corvette in 1953). De Elite
had een 1216 cc Coventry Climax mo-
tor.

In 1962 volgde een van de meest po-
pulaire Lotussen aller tijden: de Elan.
Klein, wendbaar, snel, opklappende
koplampen. Het was een sportwagen

die als maatstaf voor andere sportwa-
gens gold. Ook hier was de constructie
weer het zwaartepunt, en werd ge-
bruik gemaakt van een motor van een
ander merk, de Ford 1500. Deze werd
opgehoord tot 1588 cc en produceerde
105 bhp bij 5500 toeren. Hierbij af ge-
beeld staat de oorspronkelijke, open
versie. Later, in 1965 volgde een coupé
en een fastback. De Elan werd ge-
bouwd tot 1973, een bewijs voor de po-
pulariteit van de wagen.

Alles bleef maar goed gaan, en de
garage in Londen was een fabriek in
Cheshunt geworden, en in 1966 werd
de fabriek in Norfolk betrokken. In
1969 kreeg Colin Chapman een lintje
voor zijn exportprestaties. En de Elan

kreeg er steeds maar versies bij. Maar
ook kwam er een nieuwe ster aan het
firmament: de opmerkelijke Europa,
voorzien van de motor uit de Renault
16 die vóór de achteras geplaatst was.

In 1974 kwam een nieuwe Elite, het
eerste model met vier zitplaatsen dat
de fabriek maakte. Daarna volgden de
Eclat en de Esprit, die mocht meespe-
len in de James Bondfihn 'The spy
who loved me'. Het jongste model is a°
Excel uit 1982, met een nieuwe versie
die in 1985 geïntroduceerd werd. Begin
van dit jaar kreeg General Motors een
meerderheidsbelang in Lotus. Daar-
mee is eigenlijk aan het zelfstandig
voortbestaan van de David onder de
sportwagenbouwers een einde geko
men. AG

De eerste, de Elite. De tweede en meest succesvolle, de Elan. De opzienbarende Europa. De nieuwste creatie, beetje on-Engels.

Hondenkapsalon , ,cLoE Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van
uw rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort
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Haltestraat 30
Zandvoort. Tel. 12175
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Grote sortering kamerplanten
tegen aantrekkelijke prijsjes

1 pot wormenmest 4,50

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie)

Nieuwe- en Inruil FORD's?
Autobedrijf J. JONGSMA!
Curiestraat 8.
Telefoon: werkpl.-mag.: 12323

showr.: 13360

OFF. FORD Service en Verkoop

TAPIJT
AUG. v.d. MME

Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

The First
The best.

Voor de kille avonden 1 zak
OPEN HAARD BLOKKEN 6,00

Van Stolbergweg l c,
Zandvoort.
Tel. 17093

Tof 1 december
dinsdags gesloten

Wij stellen u in de gelegenheid om als eerste
1 in uw omgeving, dus echt als allereerste,
eigenaar te worden van een bijzonder op-

vallende auto. Hoezeer u dit op prijs stelt, hangt
nu al' van uw aktie. Ofwel, hoe snel u bij ons
langskomt om de fonkelnieuwe Renault Super 5
First te bemachtigen. De overbekende, zuinige
en snelle Renault Super 5 die door onze ontwer-
pers van een aantal fraaie extra's is voorzien.

Iets dat direct opvalt als u alleen al naar de
opvallende wielen kijkt. Stuk voor stuk hebben wij

ze alle vier voorzien van sportieve wieldoppen.
De vlotte lijn van de Renault Super 5 First

wordt nog eens extra ondersteund door een rode
bies. Binnenin wacht u voorin een verstelbare
rugleuning van de bestuurdersstoel en hoofdsteu-
nen en achter een geheel opklapbare achterbank,
hetgeen resulteert, in een geweldige laadruimte.

Een ruitewisser met sproeier en een a la
seconde reagerende achterinitverwarming staan
garant voor een helder zicht. Wanneer u rijdt in
de Renault Super 5 First zal men zich afvragen wat

er voorbijkomt. Voor deze nieuwsgierige blikken
heeft de auto de aanduiding 'First'. Gewoon om
aan te duiden dat u niet zomaar in de eerste
de beste auto rondtoert Zien wij u vandaag nog?'

De Renault Super 5 First kost f 16.925,-
(inclusief BTW) met 956 cc motor, afleverings-
kosten f395,- en is ook als superzuinige Diesel* ver-
krijgbaar, reeds v.a. f20.750,- (Super 5 TD First) en
f22.825,- (Super 5 GTD First).
l'i ij/.on !ot l oktober l!)S(i

• Diwd-uitvoerwiRen ziiu
voorzien van andere i-Mia's

RENAULT SUPER5 FIRSTi
Zandvoort; Rinko, Curiestraat 8 (Nieuw Noord),

Tel. 02507-13360.
5 jaar plaatwerkgarantie. Renault adviseert elf oli
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Gemeente Zandvoort in greep van nieuwe wet

Financiële tegenvaller door
nieuwe wetgeving speelautomaten

ZANDVOORT - De Gemeente
Zandvoort heeft een flinke finan-
ciële strop in het vooruitzicht als
de nieuwe Wet op de Kansspelen
eind dit jaar in werking treedt.
Door de verlaagde tarieven van
vergunningen voor speelautoma-,,
ten wordt de opbrengst hiervan
jaarlijks ruim f 100.000,- minder
dan op dit ogenblik. De mogelyk-
heid om het 'verlies' te verminde-
ren door meer vergunningen af te

, geven, stuitte binnen de Commis-
' sie voor Financiën, waar deze her-

• ziening maandag ter sprake
kwam, op teveel bezwaren. Een
ander effectief middel om de scha-
de te beperken had men niet di-
rect voorhanden, zodat besloten
werd het oordeel van de Commis-
sie voor Algemene Zaken af te
wachten, alvorens naar een ande-
re oplossing te zoeken.

*< De tarieven die de nieuwe wet, in
. feite een herziening van de bestaande,

hanteert, liggen veel lager dan de hui-
dige. Vooral Amsterdam en Zandvoort

, worden door het - in verhouding - gro-
te aantal speelautomaten dat zich in
deze gemeenten bevindt, in ernstiger
mate gedupeerd dan andere plaatsen.

De Zandvoortse ondernemers die een
of meerdere van deze toestellen heb-
ben opgesteld, betalen hiervoor mo-
menteel een bedrag dat varieert tus-
sen ongeveer f 350,- en f 550,- per stuk.
Een prijsstelling, waartegen, volgens
commissielid Methorst, 'nooit bezwaar
is gemaakt". Met de nieuwe wet komt
het maximum-tarief op f 125,- per au-
tomaat: f 75,- voor het toestel en f 50,-
voor een vergunning.

Waarschijnlijk zal er een overgangs-
maatregel komen voor gemeenten die
zich in een uitzonderingspositie be-
vinden, waardoor de teruggang in ba-
ten geleidelijk, in drie jaar tijd, zal

' plaatsvinden. Uiteindelijk komt dan
de opbrengst voor de gemeente Zand-
voort, waarvoor deze regeling mogelijk
van toepassing wordt, in totaal op

, f21.600,-. Momenteel bedraagt deze
f 126.800,-.

Een mogelijkheid om het 'verlies' te
compenseren is het toelaten van meer
kansspelautomaten in de badplaats.

Het aantal automaten in horeca-be-
drijven, in Zandvoort momenteel geli-
miteerd tot twee per bedrijf, en speel-
hallen is in principe onbeperkt. Van
de gemeente zelf wordt verwacht, dat
zij een verordening opstelt, waarin het
aantal toegestane speelautomaten-
hallen en toestellen per gelegenheid
wordt vastgesteld. Aan deze verorde-
ning ontlenen de hallen hun bestaans-
recht, omdat zij in principe verboden
zijn. Aan horeca-inrichtingen in
sportcomplexen, dorps- en buurthui-
zen die bezocht worden door jongeren
van onder de zestien jaar, kan alleen
vergunning worden gegeven voor de
plaatsing van zogenaamde 'behendig-
heidsautomaten'.

De uitbreiding die nodig zou zijn om
dezelfde inkomsten te houden, is het
merendeel van de commissie echter te
gortig. Het CDA heeft al bezwaar te-
gen het huidige bestand, omdat ver-
slaving bij jongeren optreedt. "Deze
jongelui doen van alles om aan geld te
komen", aldus Van As. Ook hij be-
treurt het inkomstenverlies, maar
blijft tegen uitbreiding.

De verantwoordelijkheid voor de
verordening ligt bij de burgemeester,
die daarmee het aantal speelautoma-
ten kan bepalen. VVD-er Methorst is
echter wel van mening, dat de ge-
meenteraad gemachtigd is een beper-
king op te leggen. Overigens uitte ook
hij zijn verbazing over het feit dat de

rijksoverheid zonder meer de nieuwe
tarieven heeft vastgesteld.

De exploitatie van speelautomaten
in het casino valt niet onder het beleid
van de gemeente. De vereiste aanwe-
zigheidsvergunning wordt in dit geval
afgegeven door de ministers van Justi-
tie en Economische Zaken.

'Dat de nieuwe wet in eerste instan-
tie is gebaseerd op overwegingen van
economische aard en niet vanuit het
oogpunt van openbare orde, blijkt on-
der andere uit het feit, dat beroep al-
leen mogelijk is bij het College van
Beroep voor het Bedrijfsleven en niet
bij de Afdeling Rechtsspraak van de
Raad van State op grond van de Wet
Arob'. Dit constateert de chef Algeme-
ne Zaken, Dost, in zijn visie betreffen-
de de herziening, die aan de stukken is
toegevoegd. 'Voor strafbaarstelling is
de Wet op de Economische Delicten
van toepassing.' Voorts stelt hij voor,
het probleem van de gemeente Zand-
voort schriftelijk onder de aandacht te
brengen van de Minister van Econo-
mische Zaken. Daarnaast acht hij het
ook gewenst de Raad van State op de
hoogte te brengen, omdat deze thans
advies'uit moet brengen over deze Al-
gemene Maatregel van Bestuur.

De commissie besloot maandag eerst
de behandeling van deze kwestie in de
Commissie voor Algemene Zaken af te
wachten, alvorens verdere stappen te
ondernemen.

Strandwacht-
diploma voor
ZRB-leden

ZANDVOORT - Bij de
Strandwachtexamens die afgelopen
zondag door de KNBRD te Bloemen-
daal werden afgenomen, behaalde een
aantal leden van de Zandvoortse Red-
dings Brigade het felbegeerde diplo-
ma.

Het diploma Strandwacht A werd
behaald door: Ron Bierman, Marcello
Geerts, Anne Hemminga, Ed Hen-
driks, Monique van Koningsbruggen,
Carla Spaans, Martin Stokman en
Paul Tromer.

Het diploma Strandwacht B was
voor Astrid Nieland, Christien Kempe
en Dirk Spaans. Als enige behaalde
Richard Kempe het diploma Strand-
wacht Jeugd.
Alle kandidaten werden opgeleid door
de eigen instructeurs van de ZRB, Lia
Sol en Kitty üngureanu, die deze taak
vrijwillig op zich namen.

Expositie 'Gepaste trots',
'n onverwachte belevenis

ZANDVOORT - In het Cultureel
Centrum Zandvoort is momenteel de
expositie 'Gepaste Trots' te bezichti-
gen. De tentoonstelling staat garant
voor een uurtje van 'prettige verwon-
dering' over bonte acrylverven en
vlijmscherp getekende strips en pente-
keningen van drie jonge IJmuide-
naren.

Naast zijn reclame-, zeefdruk- en il-
lustratiewerk zal het bekijken van
Jaap Kloes' zwart-witte strips op me-
nigeen een boeiende uitwerking heb-
ben. De duizenden kleine puntjes
waar de haarscherpe tekeningen uit
bestaan, geven de uitgebeelde, meren-
deels realistische figuren een enigs-
zins mystiek karakter. Deze techniek,
ook wel realistisch pointillisme ge-
noemd, is oorspronkelijk afgeleid van
het vroegere impressionisme. In com-
binatie met de 'ghetto-achtige' sfeer
roept dit afwisselend gevoelens van
warmte, dreiging en wanhoop op, wat
absoluut aanzet tot verder 'lezen' en
kijken.

Douwe de Jager is vertegenwoordigd
door strips, pentekeningen en
reclamewerk. Zijn werkwijze is vrij
impulsief te noemen, wat echter abso-
luut niet ten nadele werkt, getuige de
opbouw in zijn tekeningen en aquarel-
len. De Jager heeft de laatste jaren
onder andere veel werk verricht als
illustrator van boekjes voor kleuters,
zoals de bekende ABC-boekjes. Daar-
naast verricht hij regelmatig reclame-
werk voor diverse bedrijven, waaron-

der bijvoorbeeld de Hoogovens in IJ-
muiden. Eén van de inspiratiebron-
nen voor zijn pentekeningen is onder
meer de Noorse mythologie.

Het werk van Rob Hogenbirk doet
in eerste instantie enigszins 'luchtig'
aan. Zijn strips verschenen al in diver-
se bladen, zoals bijvoorbeeld 'Bonus' in
het dagblad Trouw. Voor reclamewerk
voerde hij verschillende opdrachten
uit, waarvan hier enige voorbeelden te
zien zijn. Zijn acryl-verfwerken, stem-
mig vooral door de kleurkeuze, zetten
beslist aan tot een nadere beschou-
wing van het nu eens realistische, dan
weer vrij abstracte onderwerp. Slechts
de expert zal bij de portretten de geraf-
fineerde tandenborsteltechniek her-
kennen. Naast houten constructies
toont Hogenbirk ook zeefdrukken, die
getuigen van een uitstekende beheer-
sing van deze techniek.

Gezien de sfeer die de meeste werken
ademen, zal het de bezoeker van de
expositie niet bijzonder verbazen dat
deze drie jonge kunstenaars al gerui-
me tijd een collectief vormen. "Vooral
voor de gezelligheid", aldus een van
hen. Een 'gezelligheid' die duidelijk de
basis vormt van prima werk.

De tentoonstelling die duurt tot en
met 5 oktober is dagelijks te bezichti-
gen in het Cultureel Centrum, aan het
Gasthuisplein van 13.30-16.00 uur, be-
halve op maan-en dinsdag.

Joan K.

ZANDVOORT - Tot minstens l
oktober aanstaande blijft het on-
mogelijk een nieuw rijbewijs aan
te vragen. Bovendien is het ondui-
delijk hoe lang men na deze da-
tum nog moet wachten op de af-
gifte van het nieuwe document.
Dit blijkt onder andere uit de re-
actie van burgemeester en wét-
houders op de vragen die VVD-
fractievoorzitter Methorst enige
tijd geleden heeft gesteld. Aanvra-
gen, die bij de Provincie Noord-
Holland worden ingediend, wor-
den niet meer in behandeling ge-
nomen en geretourneerd.

De aanvraag voor een nieuw rijbe-
wijs die de fractievoorzitter in augus-
tus bij de provinciale griffie van
Noord-Holland indiende, werd op 10
september onbehandeld terugge-
stuurd, met de mededeling dat de af-
gifte-bevoegdheid met ingang van l

Aanvragen nieuw rijbewijs
voorlopig niet mogelijk
oktober overgaat van de Commisaris
der Koningin naar de burgemeester
van de desbetreffende woonplaats. De
aanvrager werd geadviseerd zich na
die datum tot het gemeentehuis te
wenden.

In het schrijven van het college,
eveneens verzonden op 10 september,
verklaart hij 'het niet verstandig te
vinden nu al een persbericht te laten
uitgaan, aangezien de invoeringsda-
tum nog niet vaststaat'. Bovendien is
het college van mening 'dat rijbewij-
zen, waarvan thans de geldigheidsda-
tum afloopt, nog op de oude gebruike-
lijke wijze ter verlenging bij de provin-
ciale griffie aangeboden dienen te

worden, 'daar de huidige Wegenver-
keerswet en -reglement nog van
kracht is'. 'Als hieromtrent iets nader
bekend is, zullen wij hier in de pers
aandacht aan besteden', aldus het col-
lege.

Wel bereidt de gemeente zich onder-
tussen voor op de behandeling van
aanvragen. Het personeel van de afde-
ling Burgerzaken zal in de tweede
helft van september cursussen volgen
bij de Noord-Hollandse bestuursaca-
demie en wordt dan in staat geacht,
mede dankzij de automatisering van
het persoonsregister, met de huidige
bezetting deze nieuwe taak per l okto-
ber naar behoren te verrichten. Bij

navraag van Methorst verklaarde de
afdeling Burgerzaken dat men 'hoopt
op tijd klaar te zijn'.

In zijn brief drong hij er destijds bij '.
het college op aan, bij de provinciale- •-.
en rijksoverheid te pleiten voor eeri •
soepele overgangsregeling, omdat *
Zandvoorters, van wie voor l oktober ,
dit document verloopt, 'buiten hurï-
schuld enkele weken zonder geldig rij-
bewijs hun voertuig besturen, met alle
mogelijke strafrechtelijke- en civiel-
rechtelijke gevolgen van dien'.

B & W geven toe dat de burgers
inderdaad gedurende een maand in
een vacuüm terecht kunnen komen,
maar zij 'nemen aan dat dit bij de
rijksoverheid ook bekend is en ver-
trouwen erop dat er een soepele over-
gangsregeling zal gaan gelden'.

Het kostendekkende tarief voor de
'in principe automatisch te vervaardi-
gen' rijbewijzen is door de gemeente
bepaald op f 25,-.

Groot racefestival op circuit
ZANDVOORT - Ter afsluiting

van het autoraceseizoen 1986 or-
ganiseert de Nederlandse Auto-
rensport Vereniging op zondag 21
september weer het traditionele
Racefestival .op het circuit in
Zandvoort. Voor de liefhebbers
van de autosport of zij die daar
graag een keer kennis van willen
nemen een unieke kans, want
dankzij de distributiepunten van
Marlboro en Ford liggen weer vele
gratis toegangsbewijzen klaar.

Er is zondag 21 september veel te
doen op de racebaan. Maar liefst acht
autoraces met vele internationale
coureurs worden er die dag verreden,
terwijl er tevens een truckrace voor
het Nederlands kampioenschap is.
Het voorprogramma begint al om 's
ochtends tien uur met onder meer een
autorace op twee wielen en de finale
van de Marlboro Challenge. Het race-
programma vangt om half een aan en
duurt de gehele middag tot zes uur.
Bezoekers ontvangen een gratis auto-
sportkrant van maar liefst achten-
veertig pagina's, met alle informatie
over de races op Zandvoort.

Spanning verwacht
Het raceprogramma geeft autosport

van de bovenste plank. De eerste race
is direct al raak. Dertig Ford Fi'es'ta
rijders uit Engeland rijden op Zand-
voort de laatste wedstrijd voor hun
kampioenschap. Normaal gesproken
komen vierentwintig rijders aan de
start maar speciaal voor Zandvoort
hebben alle deelnemers ingeschreven,
terwijl bovendien dan het kampioen-
schap beslist zal worden. Na de Fiës-
ta's een optreden van de Sports 2000
wagens waar het kampioenschap be-
slist zal worden tussen Jaap van Silf-
hout, Hans Ernst, Lammy van den
Heuvel en Charles Zwolsman. In de
produktietoerwagens spitst de strijd
zich toe op Jeroen Hin en Arie Ruiten-
beek, oftewel Mercedes versus BMW.
De winnaar mag zich kampioen van
Nederland noemen. Bij de toerwagens
ook een optreden van Deense coureurs
met Toyota Corolla's en de Squadra
Bianca's. Dan, het is dan inmiddels
kwart over twee, maar liefst drie races
achter elkaar voor de Europese kam-
pioenschappen. Begonnen wordt met
de Bridgestone Euro Cup FF 1600, een
titanenstrijd met Formule Ford 1600
racewagens waarin onder meer onze
landgenoot Gerald van Uitert. Vervol-
gens komt een bijzonder spectakulaire
klasse aan bod, de Renault Alpine V6
Europa Cup, met Michael Bleekemo-
len, die misschien op Zandvoort zijn
pechseizoen kan afsluiten met een
hoge score. In de Townsend Thoresen

Euroserie Formule Ford 2000 zal fel
gestreden worden om de punten, im-
mers in deze klasse kunnen de cou-
reurs doorstoten naar het grotere
werk.

Voor de Toyota rijders is het ook. al
weer de laatste race van het seizoen.
Hier gaat de strijd tussen John Vos en
Fred Krab met als hoofdprijs de natio-
nale titel én een Toyota personenauto.
In de Supertoerwagens zijn al drie
kampioenen bekend, John Meyers in
de klasse tot ISOOcc, Arthur van De-
dem in de klasse 1600 tot 2500cc en
Raymond Coronel in de klasse boven
2500cc. Jaap van den Berg, Paul Wel-
ther en Mike van de Raadt zullen uit-
maken wie in de klasse van 1330 tot
1600cc de titel mag opeisen. De trucks
besluiten de grootse racedag op Zand-
voort met ongetwijfeld een zinderende
race voor de nationale titel.

Een nieuwe verschijning dit jaar
zijn de produktietoerwagens die rijden
volgens het groep N-reglement. Vrij-
wel standaard personenwagens waar-
van in één jaar tijd minimaal 5000
stuks moeten zijn geproduceerd. Op-
merkelijk is ook dat op banden wordt
gereden die normaal gebruikt worden
voor de openbare weg. Er is de volgen-
de klasse-indeling: turboklasse tot
2000cc en een van 2000 tot SOOOcc, in-
clusief de omrekeningsfactor van 1,4
(dus een 1400 cc turbowagen x 1,4 =
1960cc). Verder een klasse met wagens
zonder turbo tot 2000cc en een van
2000 tot SOOOcc.

In de klasse tot SOOOcc turbo wist
Hans Hugenholtz in een eerdere race
het Nederlands kampioenschap voor
Ford-rijder Theo Koks weg te kapen.
Onder de 2000cc turbo mag ook Geer-
lof Stam in de Renault 5 GT Turbo
zich al nationaal kampioen noemen.
Tijdens het Racefestival van 21 sep-
tember is de strijd BMW versus Mer-
cedes nog geheel open. Bij winst van
Arie Ruitenbeek gaat de titel naar
BMW, terwijl Jeroen Hin alles op alles
zal zetten om de titel bij Mercedes te
krijgen. In de klasse onder 2000cc gaat
de winst tussen de Opel coureurs Ja-
ques Burger en Matthieu van Berkel.

De supertoerwagens die voorheen
produktietoerwagens werden ge-
noemd rijden volgens het groep A-re-
glement dat qua preparatie meer toe-
laat dan bij de groep N. In de klasse tot
ISOOcc is John Meijers met de Talbot
Rally 3 al kampioen. Arthur van De-
dum wist met zijn BMW de klasse 1600
tot 2500cc op zijn naam te schrijven.
Raymond Coronel wist via zes over-
winningen zijn Opel Monza naar het
Nederlands kampioenschap te bren-
gen. In de klasse van 1300 tot 1600cc

gaat de titelstrijd tussen Jaap van den
Berg, Paul Welther en Mike van de
Raadt.

De Formule Ford 1600 dient als
springplank naar het grotere werk. De
Ford-motoren van deze open racewa-
gens hebben een inhoud van 1600cc.
Een streng reglement zorgt ervoor dat
er weinig speelruimte is voor kostbare
preparatie. De wagens rijden op één
soort banden. De wagens hebben een
gewicht van 420 kilogram. De strijd
om het Nederlands kampioenschap
gaat tussen Jaap Bokhoven en Frans
Vorös. Degene die wint heeft de titel.

Technisch zijn de Formule Ford
2000-renwagens vergelijkbaar met de
Formule Ford 1600. Alleen het gebruik
van banden zonder profiel en vleugels
boven de wagens maakt de afstelling
van dergelijke voertuigen tot een kri-
tische zaak. De chassis zijn net als de
1600-serie opgebouwd uit een buizen-
f rame, terwijl motorisch een twee liter
Ford-krachtbron wordt gebruikt.
Dergelijke wagens gebouwd voor 1981
rijden in de Dunlop 2000-klasse. Ook
in de Formule Ford 2000 weten we al
wie de Nederlands kampioen is. Allard
Kalff wist met vijf overwinningen het
maximaal aantal punten te behalen
en schreef eveneens de Beneluxtitel op
zijn naam.

De Sports 2000 is een lage tweezitter
die van boven open is, terwijl de strak
gelijnde polyester-carrosserie de mo-
nocoque omsluit. Motorisch is deze
klasse gelijk aan de Formule Ford
2000. Ook worden zowel slicks als pro-
fielbanden gebruikt. De beste papie-

Bij de sports 2000 Peter Kox op kop

Programma
racefestival
10.00 uur Start voorprogramma
met o.a. Twee Wielen Autorace en
Finale Marlboro Challenge
12.30 uur Race Ford Fiesta Cup
(GB)
13.00 uur Race Sports 2000
13.35 uur Race produktietoerwa-
gens (groep N), Toyota (DK),
Squadra Bianca's
14.15 uur Race Bndgstone Euro
Cup Ff 1600
14.55 uur Race Renault Alpine V6
Europa Cup
15.40 uur Race Townsend Thore-
sen Eurosenes FF 2000
16.20 uur Race Toyota Cup
16.50 uur Race supertoerwagens
(groep A)
17.30 uur Truckrace
18.00 uur Einde racedag.

Toegangsprijs vijftien gulden,
kinderen tot 12 jaar halve prijs.
Gratis toegangskaarten te ver-
krijgen bij de Ford-dealers en de
verkooppunten van Marlboro (ta-
baks verkooppunten).

ren zijn dit jaar in handen van Jaap
van Silfhout.

John Vos en Fred Krab zullen ten-
slotte uitmaken wie zich de kampioen
in de Toyota Cup mag noemen. Dit is •
een merkencompetitie op basis van de •
600 kilogram wegende, voorwielaange- '
dreven Toyota Starlet 1.3 Economie. .
Een korte overbrenging en een vijf- •
versnellingsbak maken deel uit van de '
,race-specificaties'. De motor levert
rond de 90 pk.

Rampbestrijdingsoefening
in Zandvoort Nieuw Noord

ZANDVOORT - Op woensdag
24 september zal het terrein rond
de flatwoningen aan de Lorentz-
straat en Keesomstraat omge-
bouwd worden tot 'rampterrein'
waar de bewoners 'gered' en 'afge-
voerd worden naar een noodhos-
pitaal'. Deze calamiteit speelt zich
af tussen 12.00-17.00 uur en is een
grootscheepse EHBO oefening
voor de leden van het 61ste Korps
Mobiele Colonnes. Ze staat onder
leiding van de Commandant van
de Regionale Brandweer. Deel
van deze colonne maken uit de
brandweerkorpsen en Rode
Kruis-afdelingen van Aalsmeer,
Amstelveen, Hoofddorp, Zand-
voort, Haarlem en Hilversum.

Het Korps Mobiele Collones (KMC)
is het militaire deel van de Nederland-'
se Rampenbestrijdingsorganisatie.
Ook dit korps is bij de reorganisatie
van de rampenbestrijding (opheffing
BB, instellen regionale Brandweer-
organisaties) niet ontkomen aan de
nodige aanpassingen.

Zo zijn mobiele colonnes brandweer
uit de organisatie verdwenen; zijn de
mobiele colonnes redding/geneeskun-
dig ingrijpoend gewijzigd en uitge-
breid en zijn er een aantal ziekenauto-
compagniën opgericht. Voor 1990
dient deze nieuwe organisatie rond te
zijn. Het KMC zal dan bestaan uit 19
redding/geneeskundige colonnes, 12
ziekenauto-compagniën en een com-
pagnie voor de nooddrinkwatervoor-
ziening.

A

Deze eenheden, met een totale sterk-
te van circa 23.000 man, bestaan uit
dienstplichtig personeel. Wanneer een
ramp zich voordoet zullen de autori-
teiten hiervan telegrafisch op de hoog-

Wil je af en toe een
extra zakcentje verdienen?

Geef je op als
reserve

bezorger/ster
bij het

Zandvoorts Nieuwsblad
Tel. 17166

te worden gesteld. Na uitkomst van
het mobilisatietelegram zal het KMC
binnen 48 uur operationeel dienen te
zijn.

De inzet van de eenheden van het
KMC geschiedt op aanwijzing van de
civiele rampenbestrijdingsautoriteit,
de Minister van Binnenlandse Zaken,
of de Commissaris van de Koningin
van de betreffende provincie. Het ope-
rationele optreden in het rampgebied
zal plaatsvinden onder leiding van de
commandant van de regionale brand-
weer.

De eenheden worden per toerbeurt
geoefend voor hun taak. In de week
van 22/26 september is de 61ste colon-
ne aan de beurt voor een oefening.
Nadat op 22 en 23 september de indivi-
duele kennis en vaardigheid zijn ge-
test wordt op 24 en 25 september in
eenheidsverband worden opgetreden.

Vanaf medio dit jaar moet een deel
van het KMC ook in vredestijd binnen
24 uur kunnen optreden. Na een eerste
oefening, die in Zoetermeer werd ge-
houden, is nu Zandvoort aan de beurt.
In het kader van de 'Buitengewone
Oproep Rampenbestrijding' zal de
ramp zich afspelen rond en in de flat-
gebouwen van de Keesomstraat en
Lorentzstraat. De bewoners zijn voor-
af geïnformeerd en kunnen medewer-
king verlenen aan deze oefening,
waarbij ook kinderen begeleid door
ouders een aandeel in kunnen krijgen.

Van de flatgebouwen zullen voor de
oefening alleen de doorlopende galerij-
en en trappenhuizen worden ge-
bruikt. De liften blijven in principe
vrij voor de eigen bewoners/sters en
worden niet geblokkeerd. De denk-
beeldige slachtoffers zullen ter plaatse
worden verpleegd en met brancards
worden afgevoerd. Voor de totale oefe-
ning zijn vijfhonderd slachtoffers no-
dig. Hoewel door het KMC professio-
nals worden ingehuurd kunnen bewo-
ners deelnemen aan de oefening. Zij
ontvangen dan een beloning van f. 25.-

-. Tot 20 september kunnen bewoners
die een brief hebben ontvangen zich
hiervoor opgeven. Informatie wordt
verstrekt door het Korps Mobiele Co-
lonnes, Legerplaats Crailo, postbus
314,1251 AH Laren, of telefonisch door
Kapitein M.G. van Denderen en Adju-
dant J.G.Heming, tel: 02159-78375. Tij-
dens de oefening kan men met eventu-
ele vragen terecht op de 'centrale', in
dit geval het kantoorgebouw van
EMM aan de Thomsonstraat

Koude nachten met veel dauw
Poollucht heeft er voor ge-

zorgd dat het vorige week tegen
zonsopkomst behoorlijk koud is
geweest. In Zandvoort werden in
de thermometerhut herhaalde-
lijk temperaturen geregistreerd
van flink onder de tien graden.
Als laagste kwikstand werd 3,0 gr.
C. gemeten en dat gebeurde in de
vroege morgen van donderdag 11
september. In de polders, waar 's
ochtends verraderlijke mistban-
ken aanwezig waren, moet het
ongetwijfeld nog wat kouder zijn
geweest. Zelfs meende ik, op weg
naar Breukelen, op enkele gras-
pollen langs de slootkant een wit-
te aanslag (rijp) te ontwaren, het-
geen zou betekenen dat ook in
onze regio het al tot de eerste
nachtvorst (aan het aardopper-
vlak) is gekomen. En dat is toch
wel heel erg vroeg in het seizoen.

Minimumtemperaturen in
Zandvoort van 7 tot en met 13
september:

zondag 7 sept. 8.4 gr.C., maan-
dag 8 sept. 8,6 gr.C., dinsdag 9
sept. 6,8 gr.C., woensdag 10 sept.
5,6 gr.C. donderdag 11 sept. 3,0
gr.C. vrijdag 12 sept. 7,9 gr.C., za-
terdag 13 sept. 4,0 gr.C. In deze
zevendaagse periode week de mi-
nimumtemperatuur liefst vijf
graden naar beneden af van de
normale waarde.

Ook overdag bleef de tempera-
tuur op een laag pitje, doorgaans

zp'n 15 a 18 graden. In elk geval
liet de zon zich niet onbetuigd en
was het op een windstil, zonnig
plekje nog heerlijk toeven gebla-
zen. In langer en kouder worden-
de nachten dauwt het erg vaak,
welke optrekt zodra in de morgen
de zonnestralen de lucht boven
het dauwpunt verwarmen. Op
bepaalde tijden kan de altijd - in
meer of mindere mate - aanwezi-
ge waterdamp in de atmosfeer
condenseren als resultaat van af-
koeling, wat op verschillende ma-
nieren kan plaatsvinden. Een
van die mogelijkheden is aan de
onmiddellijke oppervlakte van de
aarde, wanneer de waterdamp uit
de lucht neerslaat in de vorm van
waterdruppels, zodra deze in con-
tact komt met iets kouds. Op dat
moment koelt de lucht namelijk
af.

Doordat koude lucht niet zo-
veel waterdamp kan vasthouden
als warme lucht treedt er conden-
satie op, anders gezegd: het dauw-
punt wordt overschreden. En wel
het eerst op de koudste opper-
vlakten, zoals aan grassprietjes
en andere planten, maar ook op
daken van auto's en huizen of
schuurtjes. Op dat principe be-
rust de dauw, maar er zijn ook
verschijnselen gebaseerd op het
beslaan van ruiten en van glazen
koud bier of limonade in een
warm vertrek.

Dauw is alleen overvloedig in

een kalme, heldere nacht in voor-
al de herfst en de winter. In de
zomer zijn de nachten te kort, zo-
dat er in de regel een te geringe
afkoeling is voor dauwvorming
en in het voorjaar mag u bij een
dan zo vaak uit de noordoosthoek
waaiende wind er van uitgaan,
dat de lucht te droog is om het
dauwpunt te bereiken. Desalniet-
temin kan dauw natuurlijk in ie-
der jaargetijde voorkomen, alleen
de kansen variëren sterk, die weer
mede afhankelijk zijn van de
luchtsoort, waarin wij ons bevin-
den.

Op alle plaatsen waar men de
gehele hemel vrij ziet is de dauw-
vorming aanzienlijk, op beschut-
te plaatsen is ze gering. Met het
eerste worden bijvoorbeeld be-
doeld de wijde polders, inet het
laatste de tuin bij uw huis. Hoe
vochtiger de lucht, hoe meer
dauwvorming. Dauw is ook over-
vloedig op een heldere ochtend na
een bewolkte nacht, waarin de
lucht weinig waterdamp heeft
verloren. Indien de gehele nacht
bewolking aanwezig is, wordt een
gedeelte van de warmte naar de
grond teruggekaatst, omdat de
wolken dienst doen als een reus-
achtige deken, en stijgt de tempe-
ratuur in het gras, waardoor
dauw achterwege blijft. Is het
winderig, dan komt de lucht in
beweging en de koude lucht gaat
zich mengen met de warmere
lucht erboven. De grondtempera-

HET WEER

Paul Dekkers

tuur zal dan slechts langzaam
dalen en het dauwpunt zal waar-
schijnlijk niet bereikt worden.

Dauw moet gezien worden als
een voorteken van eerder goed
dan slecht weer. De afwezigheid
van dauw in de vroege morgen
kan soms betekenen dat de lucht
gedurende de nacht geheel be-
wolkt werd en dat frontale regen
onderweg is. Bij opkomende wind
houdt het dauwen op en kan
reeds gevormde dauw zelfs ver-
dwijnen. In het Engels bestaan
ten aanzien van dauw de volgen-
de weerspreuken: „When the dew
is on the grass, Ram wil never
come to pass". „Never" dan wel in
de betekenis van „tot de volgende
avond" (vrij vertaald: Wanneer
het heeft gedauwd op het gras, zal
het voorlopig niet gaan regenen).
En: „When the grass is dry at
morning light, Look for ram befo-
re the night". (Wanneer het gras
's ochtends droog is, houdt dan

maar rekening met regen nog
vóór het einde van de dag).

Frontale bewolking en regenzo-
nes van Biscajedepressies, die
vanaf het weekeinde vat op ons
weer kregen, deden de koude en
dauwrjjke nachten (voorlopig)
weer tot het verleden behoren. Zo
zagen wij de temperatuur m de
nacht van zaterdag op zondag
niet lager komen dan 11,6 gr.C.
Wel belandden wij van de drup in
de regen en werd het overdag
flink koud. Wat te denken van de
maximumtemperatuur van
slechts 12,4 gr.C. op maandag jl.
in Zandvoort. Was de neerslag vo-
rige week te verwaarlozen, de
laatste dagen stond periodiek re-
gen van betekenis op het pro-
gramma. Vanaf zaterdagavond
toten met afgelopen dinsdagmor-
gen werd 21 mm regen afgetapt.

Unieke omgeving
Waarschijnlijk is het de Zand-

voorters nog met genoeg bekend
over welk een uniek natuurgebied
men in de directe omgeving be-
schikt. Wanneer men destijds niet
besloten had tot waterwinning in
het duinterrein, dan zou de hele
kuststrook van Zandvoort tot aan
Den Haag waarschijnlijk volge-
bouwd geweest zijn met huizen.

Door deze waterwinning be-
schikt men nu over een unieke flo-
ra en fauna, daarom is het van
groot belang dat men ook de aan-
grenzende stroken grond goed be-
heerd en intact laat, want wat is er
in feite nog over van het prachtige
ongerepte duinterrein?

Fietscross geweld
ZANDVOORT - De Zandvoortse

fietscrossvereniging sloot dit seizoen
af met een clubrace waaraan acht ver-
enigingen deelnamen. Vierennegentig
deelnemers zorgen voor een grandioos
fietscrossgebeuren op de baan in
Noord.

In diverse klassen trokken de cros-
sers uit Alkmaar, Heiloo, Uithoorn,
Amsterdam, Velsen, IJmuiden, Rij-
senhout en Zandvoort ten strijde. De

Vrijwillige Hulpverlening

1 7 3 7 3

allerjongsten is natuurlijk enorm leuk
om die te zien rijden doch het betere en
snellere werk komt van de oudere
jeugd, die zich met veel risico de bocht
in werpen, zonder dat er brokken van
komen. Daardoor spannende ritten en
de Zandvoortse jeugd kon zeer goed
meekomen in dit geweld.

Bij de junioren tot 7 jaar behaalde
Jeroen Vrees een knappe tweede
plaats en bij de 9-jarige greep Joost
Buisman een tweede plaats. Ook een
tweede plaats voor Patrick Terpstra
bij de 12-jarigen en Frank Weijers be-
haalde een derde plaats bij de 13-jari-
gen. De wat gevorderde rijders kwa-
men uit in de zogenaamde experts-
klasse. -Mark Nachtegeller was in de
groep van 7 jaar zeer goed op dreef en
pakte een tweede plek, terwijl Edward
Terol derde werd bij de groep van 17
jaar. 'De meisjes lieten zich evenmin
onbetuigd en kwamen uit in de Pow-
der Puf f s-klasse. In de groep 7 jaar was
Jolanda Nachtegeller in vorm en be-

reikte een prachtige tweede plaats. Bij
de recreanten 8 en 9 jaar finishte Je-
roen Vissers eveneens als tweede voor
Harry Faase. Jordi van der Woude
snelde in de groep 10/11 jaar naar een
verdienstelijke derde plaats.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

1 71 66

Informatiemarkt in Haarlem voor ouders
van gehandicapten

ZANDVOORT - Op vrijdagmiddag 3
en zaterdag 4 oktober wordt in Het
Schalkererf aan de Bernadottelaan in
Haarlem/Schalkwijk een informatie-
markt met tal van attracties gehou-
den voor ouders/verzorgers en belang-
stellenden van geestelijk gehandicap-
ten.

De markt is onderdeel van de viering
van het tienjarig bestaan van de Vere-
niging van Ouders van Geestelijk Ge-
handicapten (VOGG), afdeling Haar-
lem. De vereniging is opgericht op 11
september 1976 en is voortgekomen uit
Helpt Elkander (interlevens beschou-
welijk - 1952) en Voor het Zorgenkind
(Rooms Katholiek - 1957).

Op vrijdag 3 oktober wordt de infor-

matiemarkt officieel geopend. Dit ge-
beurt met een formeel- en informeel
gedeelte. Om 14.30 uur houdt de Haar-
lemse wethouder van Welzijnsbeleid
mevrouw H.C.J. van Son een toe-
spraak, waarna de VOGG-mformatie-,
brochure over de Zuidkennemerland-
se zorg voor geestelijke gehandicapten
wordt gepresenteerd door de voorzitter
van de Haarlemse afdeling. Daarna
wordt de informatiemarkt geopend,
gevolgd door een receptie.

Belangstellenden zijn welkom op za-
terdag van 10.00-16.00 uur in Het
Schalkererf, Bernadottelaan, Haar-
lem/Schalkwijk. Degene die de ope-
ning wenst bij te wonen wordt vrijdap
verwacht rond 14.15 uur.
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MlCRO
SUCCESVOLLE KLEINE

ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S"
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter.
Sluitingstijd dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
D2977-28411 of afgeven of zenden aan.
• Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort
*• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms-

•' bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
' alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd- vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5,- in rekening ge-
bracht

• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hè
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2.50 in re'kenmg gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

•*• Aangeb kristal whisky set
m karaf en ijsemmertje Tel.
14104
Aangeboden stencilmachi-
ne, te a b Van 9-17 uur
02507-16114
ALG KUNSTGESCHIEDENIS
15 lessen v klassieken tot he-
den ƒ150 Inl tel 02507-
12184 mw Drs L Beugel

ALUM. SCHUIFLADDERS
Bel voor vrijblijvende

demonstratie aan huis
NU 8 meter van ƒ375 voor
ƒ237 en 10 meter van ƒ445
voor ƒ 289. Andere lengtes en
uitvoeringen tot 50% korting.

3 jaar garantie
INTERAL LADDERS B V

Tel 072-612262 of
01711-10016

* Betty en Willem gefelici-
teerd met de geboorte van
jullie dochter Jody
* BIJ een hartstilstand moet
binnen 5 min hulp komen!
Volg dus óók een 4-lessen
cursus eerste harthulp Inl.
bel- 16085 b g g. 16424
* Bijna is de ijsbaan open.
Kom nu schaatsen ruilen!
Zandvoortse schaatsruil-
beurs Woensdag 14-16 uur
Const Huygensstr 18

BONTMANTEL-INRUIL
Met (kleine) bijbetaling.
Meest exclusieve lichtge-
wicht nappa lammy-coats en
bontmantels Bontgevoerde
regenmantels Bel voor af-
spraak of uitgebreide docu-
mentatie 020-233488
B z a huish hulp v donder-
dag v 9-12 uur in gez z. kin-
deren, ƒ 10 p u. Br o nr 798-
74718 bur v d blad

* De B2 Jun van Zandvoort
Meeuwen zoeken een paar
maten die met willen voetbal-
len Aanmelden: tel.
18990/16447 of 18328.
•*• Een lieve oma gezocht die
mijn 2 dochters, 7 en 8 jaar
naar school en in vakantie wil
opvangen in Noord. Tel
14882
•*• Gevr huish hulp 3 a 4 u.
p w, mak te onderh. ben.-
won m Centr. Tel 19327.
•*• Gevr. oude spullen voor
rommelmarkt. Tel. 12298.

Hillegom-antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
m alle stijlen, ook Mechels en
Henry II. Laagste prijzen1

Leidsestraat 122. Dag. tel
02520-20993. Koopavond
•*• ledere donderdag klaver-
jassen bij Delicia. Spelen of
passen. 2 Oktober om 20 uur,
kosten ƒ 2,50 U bent van har-
te welkom m de Kerkstr
Jonge charm. vrouw betrouw-
baar en erg lief, ontvangt ou-
dere heren privé voor rustige
gezellige ontspanning op
afspr. Tel. 020-182197, Bilder-'
dijkstraat 573, Amsterdam
* José veel suces met auto-
njden' Tegen niemand zeg-
gen hoor1

KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan
Tel 02507-12164

* T k 6 lakens 1-pers nw; 6
akens 1-pers (gebr); 2 de-
<ens 2-pers, 2 dekens 1-
pers ; 3 kussens. In één koop
ƒ125; 1 onderschuifbed ƒ 25;
1 tuint (nw) formica 60x80
cm ƒ20 Tel 15884

* Nieuw klaverjasvereniging
Delicia start met de competi
tie op donderdag 2 okt om 20
uur, kosten ƒ2,50. Inl. tel.
17397

Passage 42
Zonnestudio

Kapsalon
ZONNEBANK 20 min ƒ 9
(snelbruiner)

abonnement 10x ƒ 80
GEZICHTSKANON

20 min. ƒ 10
abonnement 4x ƒ 35

LICH KANON 40 min. ƒ 40
abonnement 3x ƒ 100

WIJ WERKEN OP
AFSPRAAK

ZONNESTUDIO OOK
'S AVONDS GEOPEND

Passage 42
Tel. 12560

Vriendelijke groeten
Ben, Edith en Ellie
Pijnlijke voeten?

Nieuw waterzolen!
Stort ƒ 9,95 op bankrekening
565776.886 m. vermelding
van schoenmaat en u ont-
vangt ze franco thuis.

Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan. Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de be-
handeling.
•*• Rectificatie! Cursus eerste
Harthulp begint op maandag
6 okt i.p.v. 8 okt. Er is nog
deelname mogelijk Inl. bij de
werkgr. reanimatie. Tel
16085.
TE HUUR gestoff zit/slaapk
incl. gebr. k d.t., ƒ450 p.m
mcl Tel 02507-15947.
Te koop aangeb. Philips ge-
zichts/zonnehemel, als
nieuw. N w pr ƒ 395 nu ƒ 175;
spelcomputer, incl. 4 spelen,
ƒ 100,3 smokings, mt 46, ƒ 50
p.st. Tel 02507-14191.
-*• Ter overname gevr
Spaans 1 Eso S1 deel 1 leer-
boek + werkboek. Tel 02507-
12698.
•*• Ter overname gevr. Has-
selblad camera. Tel 02507-
14135.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel. 023-364168,
b.g g. 023-381378.
* T k. 2 tienersl.kam., best
uit. bed + spnaal ƒ50; kast
ƒ50; nachtk. ƒ 15, buro ƒ50;
ombouw + verl ƒ25, kleur
br/beige. Tel. 15100

-*• T.k Aristona kleuren t.v.,
i.gst. Prijs ƒ200 Tel. 16076
•*• T k bankstel- 2+1 + 1-zits;
br beige; ronde salontafel;
t.v. kastje Tel 14971

T k begmnersset golfstok-
ken met tas, in nieuwe staat,
tevens caddycar Tel. 18698.
•*• T k. brommer Yamaha
FS 1 + verz en lekke band'
Prijs ƒ250. Tel. 15563
T k. div antiek w.o.' tafel +
4 stoelen ƒ500, Biedermeier
vitr kast ƒ 1500; idem kast
dicht m. panelen ƒ 1750; idem
damesbureau ƒ 750; Chip-
pendale bankstel compl. m
vloerkl., prijs n o.t.k.; bruin le-
ren bankstel ƒ 750. Tel. 13078.
* T k eiken slaapkamer +
linnenkast met spiegel uit
grootm.tijd Pr n o.t.k Tel
17953
•*• T.k gevr echte mooie
pauwenstoel (riet). Tel 15052.

* T k gevr. kort zwemvest
n 2-delig surfpak Tel. 18698.

* T.k. gevr. onderschuifbed-
den, 90 br, zonder matras-
sen Tel. 16548.
* T k. kleuren t.v., 66 beeld,
ƒ250 Tel. 12659

ONBEPERKT TENNISSEN

ƒ 90,- p.p. 1 oktober - 1 april

DE DUINPAN
VONDELLAAN 57. TEL. 02507-12170

Ifdo bromet mode
tondvoort

haltestraat 18 - 2042 LM zandvoort
telefoon 02507-17878

De gelukkige winnaressen van de
2 beauty weekends zijn:

Mevr. E. Boelaars
uit Bentveld met nr. 27 en

Mevr. E. Leenders
uit Zandvoort met nr. 53.

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

BEINSDORP
VENNEPERWEG 436

Vrij gel. goed onderh. tussenwoning met
diepe achtert. o.h. zuiden.

Ind.: entree, ruime L-kamer met mogel.h.
voor open haard, woonkeuken, toilet +
douche, 1e et. 3 slaapk., 2e et. vliering

CV-gas.

Alleen zij die wonen en/of werken i.d.
Haarl.meer komen in aanm. v.e. woon-

vergunning.

Vraagprijs ƒ138.000,- kosten koper.

Inl. Mens Makelaardij bv. Heereweg
231, Lisse, tel. 02521-19135.

Voor uw originele party en
uitstapjes op het water
GRACHTENRONDVAART dagelijks om 15.00 uur

Rederij Haarlem - Spaarne t/o 11 - 023-357723

* T.k. wit keukenblok, ƒ50
Tel. 13078
* T k. zee-zoetwater aquari-
urn, 140x40 comp. m. kast,
filterpomp enz. Tel. 12298
* T.k. z.g.a.n 4-pits gas-
kookplaat Tel 12298
* U bent welkom' BIJ het
toonkunstkoor (TO.Z.) Elke
maandagavond 8 uur repeti-
tie m De Krocht. Kom eens
langs1

* U maakt zelf troefi Wilt u
klaverjassen, kom dan op 2
okt om ± 1930 u naar de
Kerkstraat bij Delicia U bent
van harte welkom
* Velen bepalen zich tot
kankeren U niet, want u belt
die nijvere K M T. P. en word
lid. Gewoon doen Eenvoudig
14627 draaien.
-A- Wegens verb. t k. gasfor-
nuis, merk Pelgrim, pr.n.o t k.
gevelkachel v keuken ƒ 100,
afzuigkap ƒ50 Tel. 17964
* Werkster gevr., 2 halve da
gen p w Tel 17159.
Zoekt u een adres voor blok
fluitles'' Tel 02507-16820.
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ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander

huisraad *e koop7 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt jwilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals hat
voorbeeld aangeeft

*
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN. '

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13 30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag

Naam

Adres

Telefoon

Postcode

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij'

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Piaats 2041 JM Zandvoort

* T.k. mini wasmachine,
i.zg.st ƒ50 Tel. 02507-
15196.
* T.k. ronde eiken eettafel,
ƒ125 Tel 14104

* T.k. royaal gasfornuis, pri-
ma staat, ƒ100 Tel 15137
* T.k slaapbank, merk BK +
secrétaire, i.z.g st. Tel. 14971.
*T.k staande scnemer-
lamp, gemaakt van antiek
karrewiel, ankerketting met
leren kap. Prijs ƒ 175. Tel
16125
* T.k. staande schemerlamp
met leren kap, ƒ 50, eikehou-
ten wijnrek, ƒ 25. Tel 16076.
* T k. stereotoren, alles in
één, merk Nik'ko MHS
boxen, 4 jr oud, boxen 50
Watt, pr. n.o t.k Tel 15100.
* T k. tinnen plateau +• hou-
ders + div. tin voorwerpen
voor liefhebbers. Tel 14104.
* T k. wegens verhuizing
mahonie salonkast en ovale
of r.hoekige eethoek, ronde
hoekbank + salontafel Tel.
02507-13743.

T.k. weinig gebruikte naai-
machme, merk Naumann, 1 jr
oud, prijs ƒ 150. Bellen na 18
uur. 15292.

• *wen
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Tijdens de onlangs
gehouden test door de Stichting

Wijneducatie waaraan door versh il lende
Maitres du Vin en Cheveliers du Vin werd
deelgenomen kregen de Rioja Bel Tinto
beoordeling zeer
goed en de Rioja
Conde Bel Blanco
de beoordeling
goed.

tijdelijk
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september ƒ
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• Dordrecht l Sliedre,:
(zie voor juiste adressen

* T k. wit houten kinderledi-
kantje, ƒ40. Tel. 15913

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en

geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE

TEL. 020-562.2485

Voor een stralend uiterlijk
en van top tot teen

verzorgd bij

Kap- en
schoonheidssalon

99Janine
Kosterstraat 11

Zandvoort. Tel. 14975

csu
Schoonmaak Efficiency B.V.

vraagt
voor 10 uur per week

een nette
schoonmaker m/v

voor een objekt in Zandvoort
Uw reaktie zien wij met belangstelling tegemoet
op telefoonnr. 02507-17593 en/of 071-311211.

SPORTCENTER
W l M BUCHEL

A. J. v. d. M ooienstraat 47,
tel. 13965-15829

WIJ ZIJN GEOPEND
's morgens, 's middags, 's avonds en

tijdens de weekenden.

CLUBS EN LESSEN IN
Aerobic - Badminton - Dames

keep fit gymn. - Club 40+ en 60+

Jeugdjudo alle leeftijden.
Nieuwe club 6-7 jaar.

Donderdagmiddag 15.30 uur.

Judo en Jiu Jitsu

Volleybal - Squash - Sauna -
Zonnebanken - Zaalhuur.

Marisstraat 13A - Zandvoort
Telefoon 15186

Miele Wassalon
WASUNIEK
Haltestraat 63b, tel. 14417

AKTIE
VOORDEEL
DEKENS
REINIGEN
1/2 PRIJS»

Nieuwe machines oude prijzen
MIELE: er is geen betere!
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Grote 'ramp' in Zandvoort Noord
ZANDVOORT - "In de vroege

morgenuren van woensdag 23 sep-
tember heeft zich in Zandvoort-
Noord een grote ramp voorge-
daan. Een ontploffing in het gas-
net, gevolgd door enkele kleinere
explosies, heeft veel slachtoffers
geëist. Flatgebouwen in de Kee-
somstraat en Lorentzstraat gren-
zend aan het circuitgebied zijn in-
gestort. Op het tijdstip van de ex-
plosie zes uur waren veel mensen

1 thuis, gevreesd wordt dat nog veel
slachtoffers zich onder het puin
bevinden. Het Korpsmobiele Co-
lonnes, onderdeel van de Neder-
landse Rampenbestrijdingsorga-
nisatie, is door de Ministerie van
Binnenlandse Zaken ingezet om
de helpende hand te bieden".

Dit was de opdracht die drie com-
pagnies van de 61ste Mobiele Colonne
Redding/geneeskundige troepen en de
31ste ziekenautocompagnie ontvin-
gen. Met honderd voertuigen arriveer-
den de vijfhonderd manschappen
rond het middaguur in Zandvoort en
een uur later was de reddingsoperatie
in volle gang. 'Slachtoffers' werden
hevig bloedend, in shocktoestand, met
gebroken ledematen etc. van 'de op
instorten staande' gebouwen verwij-
derd en in eerste instantie overge-
bracht naar een 'gewondennest'. Een
plaats waar zij de eerste verzorging
ontvingen, daarna werden zij, veelal
op een brancard, met speciale zieken-
auto's naar de Pellikaanhal, de brand-
weergarage of de Sporthal aan de
Prinsesseweg afgevoerd. Hier stonden
artsen klaar om de gewonden te ver-
binden en te verzorgen en om er voor
te zorgen dat zij zo snel mogelijk naar
een ziekenhuis werden vervoerd.

Dat laatste deel werd vergeten, want
zodra de slachtoffers verbonden wa-
ren, mochten zij via de achteruitgang
weer vertrekken. De dag zat er dan op
voor de leden van 'Lotus' EHBO'ers
die een speciale training hebben ont-
vangen om voor 'gewonde' te spelen,
en de ürieenvijftig Zandvoorters die
zich voor deze oefening hadden aange-
meld.

Discussieavond
werkgroep Exodus

ZANDVOORT - Op vrijdag 26 sep-
tember wordt in het gebouw Brug-
straat 15, een open discussie-avond ge-
houden rond het boek van professor
dr. H.M.. Kuitert 'Alles is Politiek,
maar Politiek is niet alles'.

De schrijver is hoogleraar in de dog-
matiek en de ethiek aan de theologi-
sche faculteit van de Vrije Universi-
teit. Een medewerker van deze facul-
teit, drs. Hans Reinders houdt een in-
leiding, daarna is er ruimte voor dis-
cussie.
Om 19.45 uur wordt koffie geschon-
ken, om 20.00 ur begint de inleiding.

ADVERTENTIE

f ltt lEÜ W
FITNESS EN HEALTH

2ANDVOORT
•ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD

Waterstanden

Öatum HW LW HW LVV
25sep 0824034720.3216.17
26 sep 09.05 04.22 21 17 16.58
27 sep 10.060516230517.52
28 sep 10.25 05.30 23.45 0/.11
29 sep 12.5107.11 -.--19.29
30 sep 00.58 08.47 13.3620.58
1 okt 01.4409.49 14.11 21.54
2 okt 02.21 10.40 14.42 22.38
3 okt 02.53 12.01 15.1423.17
Maanstanden: vrijdag 3 okt.
NM 19.55 uur
springtij:vrijdag 3 okt.NAP
+ 117 ctvl 02.53 uur

Een herhalingsoefening voor mili-
tairen in de leeftijd van 27/35 jaar, die
al twee jaar geleden de eerste 'omscho-
lingscursus' ontvingen om voor deze
colonne in aanmerking te komen. De
herhalingsplichtigen komen namelijk
uit alle afdelingen van het leger. Na
een eerste training, volgt twee jaar la-
ter een oefening, zoals deze zich
woensdag in Zandvoort afspeelde.
Deze werd nog gevolgd door vandaag
een grootscheepse oefening in Haar-
lem en in de avonduren één in Hilver-
sum. De manschappen zijn deze week,
in verband met de bereikbaarheid
(hun thuisbasis is Crailo) gelegerd in
verschillende sporthallen in de omge-
ving zoals in Hoofddorp in de Com-

mandopost van de BB aan de Manege-
laan, Sporthal De Bloemhof in Aals-
meer en de Proosdijhal in Kudel-
staart. Verder zijn in Amstelveen nog
twee sporthallen 'gevorderd' voor het
onderbrengen van de colonneleden.
Bovendien werd in Zandvoort mede-
werking verleend door brandweerlie-
den en 12 EHBO'ers. De artsen die in
de diverse sporthallen de gewonden
verzorgden, waren herkenbaar aan de
blauwe band. Aan deze oefening deden
17 artsen mee die allemaal op 'herha-
lingspefening' waren. Een herhalings-
oefening waaraan zowel de vrijwilli-
gers, de bevolking van Zandvoort.
maar ook het kader en de manschap-
pen duidelijk plezier aan beleefden.

Honderduïzenden bezoekers verwacht
Organisatie World Surf Cup
werkt nu op volle toeren

ZANDVOORT - Na maanden-
lange onderhandelingen met de
O'Neill vertegenwoordigers kón-
den de Zandvoortse organisatoren
op donderdag 18 september in Ho-
tel Keur de belangstellenden en
deelnemende ondernemers met
trots mededelen dat de finale van
de O'Neill Pro World Cup Surfen
in de periode van 10/19 oktober in
Zandvoort zal worden gehouden.

Een grootscheeps evenement dat
honderdduizenden bezoekers naar de
badplaats zal trekken. Tenminste dat
werd voorspeld door de aanwezige
O'Neill vertegenwoordiger. Rob Heil-
bron, die sprak van een half miljoen
bezoekers. Hij baseerde deze cijfers op
de belangstelling die het evenement in
voorgaande jaren getrokken heeft
Scheveningen en Kijkduin, dit waren
slechts voorronden, terwijl in Zand-
voort de finale wordt gevaren.

Het Zandvoortse strand zal een ware
metamorfose ondergaan. Het spekta-
kel zal zich afspelen tussen de beide
grote hotels, namelijk Bouwes Hotel
en Palace Hotel. Dit gedeelte van het
strand zal voor de wedstrijd in gereed-
heid worden gebracht. Dit betekent
behalve vier/vijf strandpaviljoens, een
grote tent voor de deelnemers en een
helicopterhaven die ter hoogte van
strandtent 14 zal worden gerealiseerd.

Voor belangstellenden bestaat de mo-
gelijkheid een rondvlucht met een he-
licopter te maken. Op de Rotonde
komt een pers- en jurytoren, terwijl
verschillende eet/en dranktenten op
de boulevard zullen verrijzen. Af-
spraak is dat deze met een tussen-
ruimte van tien meter worden opge-
steld, zodat het uitzicht op het surf ge-
beuren voor de bezoekers vanaf de
boulevard niet wordt belemmerd. Op

het Van Fenemaplein komen diverse
tenten voor promotie en de pers, dit
omdat de perstoren op de Rotonde
hoofdzakelijk zal worden gebruikt
door televisieploegen van diverse sta-
tions. Dinsdagavond bracht de NCRV,
in het TV-programma 'Surfmagazi-
ne', de kijkers op de hoogte van het
komende festijn, maar ook de TROS,
de NOS, Sky Channel, Veronica en
buitenlandse TV-stations hebben in-
teresse getoond voor live-uitzendin-
gen.

Nadat op 13 maart in Hotel Keur
veel Zandvoortse ondernemers en-
thousiast reageerden op het komende
spektakel en geld toezegden, bleek nu,
een half jaar later, dat verschillende
het hadden laten afweten. Reden
waarom de organisatie met 'bloedend
hart' niet-Zandvoortse ondernemers
heeft moeten aantrekken om het ge-
beuren financieel rond te krijgen. Om
deze finale in Zandvoort te houden,
moet de organisatie namelijk
f. 150.000,- plus f. 35.000,- BTW beta-
len, een bedrag dat oorspronkelijk
spontaan door de Zandvoortse onder-
nemers was toegezegd, doch waarvan
zes maanden later slechts een klein
deel is ontvangen. Voor het komende
evenement is een aparte stichting in
het leven geroepen waarvan de be-
stuursleden, Cor van Buren, Hein
Rietberg en Jan Schuurman de dage-
lijkse beslommeringen zullen regelen.

Veel hulp is toegezegd van de zijde
van politie, brandweer, KNZHRM,
Reddingsbrigade en Rode Kruis zo liet
woordvoerder Fred Paap van het Sa-
menwerkingsverband donderdag-
avond tijdens de informatie-avond we-
ten.

In het dorp zullen de festiviteiten
niet die afmetingen aannemen die
men dit jaar tijdens de diverse festivals
gewend was. Geen muziek op straat

(daarvoor is het te laat in de tijd), maar
wél levende muziek in diverse etablis-
sementen. Nog éénmaal zal Hotel Zo-
merlust aan de Kosterstraat/Gast-
huisplein schitteren voordat de slo-
pershamer het pand zal kraken. Hier
zullen surfers en bezoekers zich in de
avonduren kunnen vermaken. Gedu-
rende de weekeinden, dus op vrijdag-
zaterdag- en zondagavond zullen daar
verschillende bekende formaties op-
treden. Funky Stuf, Pasedena en Rosa
King zijn hierover al benaderd en heb-

ben medewerking toegezegd. Op de
'door-de-weekse-avonden' wordt ge-
dacht aan een bepaald thema, zoals
een 'Amsterdamse', Tiroleravond etc.

Door Fred Paap, de preases van deze
avond werden de ondernemers uit-
drukkelijk gewaarschuwd dat men
voor deze periode zelf de diverse ver-
gunningen op het raadhuis moet aan-
vragen, wanneer men in zijn/haar eta-
blissement levende muziek wil bren-
gen.

Onze kinderen mogen niet de dupe worden
Verontwaardigde Zandvoortse ouders
steunen actie basisscholen massaal

ZANDVOORT - De Zandvoortse la-
gere scholen hebben in een schrijven
aan de ouders hun verontrusting ge-
uit over de aangekondigde bezuinigin-
gen. Zij wijzen daarbij op de nadelige
gevolgen voor de schoolgaande kinde-
ren, indien de plannen van minister
Deetman van Onderwijs inderdaad
doorgaan. Vooral de vier-jarige kleu-
ters die op een 'ongunstige' datum ja-
rig zijn, zal een stuk ontwikkeling
worden ontnomen. De leerkrachten
dreigen overbelast te worden omdat
vervanging van zieke collega's slechts
voor korte tijd mogelijk wordt. Daar-
naast moeten zij dan ook een deel van
het 'speciaal onderwijs' op zich nemen.
In de brief dringt men er bij de ouders
op aan, via een aangehechte kaart
hun bezwaren bij de minister kenbaar
te maken.

"Ik vind het onbegrijpelijk", aldus een
van de ouders die bij de Nicolaasschool
op hun kinderen staan te wachten.
"Die jongste van mij is nu drie jaar.
Normaal gesproken zou zij in oktober,
als zij vier wordt, meteen naar de eer-
ste klas kunnen, maar nu gaat daar
bijna een jaar overheen. Zij kan dan
alleen 's morgens terecht in de peuter-
klas. Maar daar zit ze samen met kin-
deren die veel jonger zijn, waardoor ze
zich wel gauw zal gaan vervelen. Bo-
vendien kost mij dat wel elke dag f 5,50
terwijl ik niet kan gaan werken omdat
de kleine 's middags thuis is. Of ik
moet haar vanuit de peuterklas naar
een crèche brengen, maar dat is na-
tuurlijk ook niets". Een andere ouder
prijst haar kind gelukkig omdat het
volgend jaar nog net in juni vier
wordt, zodat het dan direct in augus-
tus naar school kan. "Ik doe ook zeker
mee, want het is een belachelijke
maatregel waar geen enkel kind de
dupe van mag worden".

De nieuwe regeling voor vier-jarigen
houdt in, dat kinderen van deze leef-
tijd pas aan het begin van het nieuwe
schooljaar tot de basisschool worden
toegelaten. Dit in tegenstelling tot de
huidige regel, dat een kind dat vier
jaar wordt, direct met het onderwijs
kan beginnen. In de nieuwe situatie
mist het de ontwikkeling, die zijn leef-
tijdgenootjes van enkele maanden ou-
der wel kunnen ondergaan. Een kind
dat bijvoorbeeld kort na l augustus
1987 deze leeftijd bereikt, zal moeten
wachten tot augustus 1988. Dat kan
een 'achterstand' van bijna een jaar
betekenen.

De scholen constateren in hun brief,
dat de huidige peuterklassen niet zijn
ingesteld op de opvang van deze 'oude-
re' kinderen. De noodzakelijke kennis
en middelen zijn daarvoor in onvol-
doende mate aanwezig.

Bovendien wordt op de basisschool
de individuele begeleiding door de
leerkrachten onmogelijk omdat de
leeftijden in de groepen te sterk varië-
ren. Zodoende zal men moeten terug-
vallen op een klassikale aanpak. De
voorzitster van het 'Directeuren Over-
leg Zandvoort', de nieuwe naam voor
het vroegere schoolhoofdencontact, is
van mening dat de nieuwe maatregel
betekent dat de vierjarigen uit de ach-
terstandgebieden nu een nog grotere
achterstand zullen oplopen. "Bekend
is dat juist in de milieus waar deze
kinderen vandaan komen geen tijd is
voor spelletjes, puzzels, voorlezen,
kortom die activiteiten die voor deze
leeftijdsgroep nodig zijn. Vorig jaar
nog werd er ach en wee geroepen toen
bleek dat Nederland het slechtste on-
derwijssysteem had, en nu probeert
men bewust het hele onderwijs de nek
om te draaien", zegt zij verontwaar-
digd.

Even opletten
De zogenaamde 'vervangingsmaat-

regel' die onderdeel uitmaakt van het
bezuinigingspakket van de minister,
betekent, dat een bijvoorbeeld door
ziekte afwezig personeelslid pas na een
periode van acht weken vervangen
mag worden. Bij een afwezigheid van
één tot acht weken zal de taak door de
resterende staf overgenomen moeten
worden.

Kinderen van wie de leerkracht
'kort' ziek is, zullen in andere klassen
ondergebracht moeten worden, om
hen nog enig onderwijs te laten genie-
ten. Of een andere onderwijzer moet
'even opletten' of het in de desbetref-
fende klas rustig blijft. Het betekent
een aanzienlijke vergroting van de
werkdruk voor het schoolpersoneel.

Daar komt bij dat er een toenemend
aantal aanmeldingen te verwachten
is, van leerlingen die eigenlijk op het
'speciale onderwijs' thuis horen. Ook
deze sector wordt door de minister ge-
kort. 'Een onaanvaardbare, botte leer-
lingenstop voor probleemkinderen',
aldus de brief. De basisscholen klagen
erover, dat bij hen de deskundigheid

• Verbazing en verontrusting, ook bij deze ouders bij de Nicolaasschool. Het is
maar de vraag of de jongste kinderen straks dezelfde kansen krijgen als de
oudere broers/zusjes.
De meeste kinderen van de Zandvoortse basisscholen hebben de protestkaart
tegen de plannen van minister Deetman door hun ouders ondertekend al weer
op school ingeleverd. FOTOBERLOTT

en gelegenheid voor de noodzakelijke,
extra individuele begeleiding van deze
leerlingen ontbreekt.

De aktie vindt in Zandvoort veel ge-
hoor, wat tekenend is voor de veront-
rusting die onder de ouders leeft. In de
tekst op de kaart stelt men dat een
bezuiniging van één miljard gulden
onverantwoord is, omdat nu al de
grens van het onmogelijke is bereikt.
De plannen bedreigen de kwaliteit van
het onderwijs en zijn daarom onaan-
vaardbaar voorkinderen, ouders, leer-
krachten en schoolbesturen.

Een groot deel van de kaarten is al

ondertekend ingeleverd, op sommige
scholen al ruim negentig procent. Zij
zullen, in een poging hem op andere
gedachten te brengen, op een landelij-
ke bijeenkomst, 2 oktober aanstaande,
aan de minister worden aangeboden.
De bezuinigingen zouden moeten in-
gaan op l januari 1987. Er komt echter
steeds meer weerstand tegen de plan-
nen, zoals nu bijvoorbeeld ook van
VVD-fractievoorzitter Voorhoeve en
de onderwijsspecialist van deze partij,
Franssen, die de vier-jarigen minder
uren per week naar school wil laten
gaan.

\

L-

Wil je of en toe een
extra zakcentje verdienen?

Geef je op als

bij het
Zandvoorts Nieuwsblad

Tel. 17166

Exploitant ondanks vonnis optimistisch
ZANDVOORT - De president van de

Haarlemse rechtbank, mr. Van den
Haak, heeft bepaald dat de Zandvoort-
se hotel exploitant Ed van Wonderen,
binnen een maand Hotel Keur aan de
Zeestraat moet verlaten. Gebeurt dit
niet dan volgt een boete van f. 2000,-
per dag tot een maximum van
f. 100.000,-. Van Wonderen krijgt een
maand de tijd zijn zaken te regelen,
maar moet er dan wel voor zorgen dat
de huur over de komende maand bin-
nen twee dagen na uitspraak van het
vonnis is betaald. Bovendien is hij ver-
oordeeld de kosten van het geding te
betalen. Ondanks deze uitspraak is de
exploitant optimistisch en voorziet hij
dat hij de nieuwe huurder van het
hotel zal zijn.

De zaakwaarnemer van Van Won-
deren is veroordeeld de achterstallige
huur te betalen, een bedrag van
f. 154.500,- waarbij dan vanaf 12 sep-
tember 1986 nog rente berekend zal
worden, plus de kosten van het geding.

De eigenaresse van Hotel Keur, me-

vrouw Ishak had de exploitant van het
hotel voor de rechtbank gedaagd, om-
dat er een grote huurschuld is. Zij eiste
dat hij het hotel zou ontruimen omdat
zij besprekingen heeft gestart met een
nieuwe huurder. De exploitant zei
niets van een huurschuld te weten,
omdat hij zijn zaakwaarnemer, de
heer Bakboord had opgedragen uit de
opbrengsten van het hotel de huur
aan de eigenaresse over te dragen. Hij
daagde op zijn beurt Bakboord voor de
rechter, zodat afgelopen maandag
dubbel vonnis werd gewezen.

Door de president van de rechtbank
werden beide eisers in het gelijk ge-
steld, hetgeen inhoudt dat Van Won-
deren behoort te vertrekken en Bak-
boord alsnog moet zorgen dat de huur-
penningen aan mevrouw Ishak wor-
den overgemaakt.

Ed van Wonderen is echter vrij opti-
mistisch gestemd na de uitspraak. "Ik
heb continu contact onderhouden met
de echtgenote van mevrouw Ishak. De
enige man}er om de huurschuld bin-

nen te krijgen was het kort geding. Ik
heb al afspraken gemaakt dat ik het
bedrijf verder zal voortzetten. Er be-
staat een uitstekende verstandhou-
ding tussen mij en de eigenaars. Ik heb
nog grote plannen met het hotel en zie
de toekomst beslist niet somber tege-
moet," laat hij weten.

Grote schade door
kleine vergissing

ZANDVOORT - Vorige week don-
derdag botsten twee auto's op elkaar
omdat beide bestuurders dachten, op
een voorrangsweg te rijden. De voer-
tuigen kwamen op de hoek van de
Haarlemmerstraat en de Kostverlo-
renstraat met elkaar in aanraking. De
zesentwintig-jarige automobilist, die
uit de richting van de Zandvoortse-
laan was gekomen, kon met zijn auto
zijn weg vervolgen. De andere, negen-
enveertig-jarige bestuurder moest zijn
zwaar beschadigde voertuig laten
wegslepen.

ADVERTENTIE

Lange leren jassen v.a. 798,-
3/4 Leren jacks 449,-

Leren koker- Wijde leren rokken v a 298,
rokken Veel modellen dames en
v.a. 198,- heren Lammy Coats v.a. 598,-
ook in natuurkleuren

AANBIEDING: Leren tassen d.v. kleuren
HF l FFRQHflP Kerkstraat 26, Zandvoort, tel. 02507-15444 Grote Hout-
UE. LEEIlonUr straat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3, Haarlem, 023-322187,
Gen. Oranjestraat 56, Haarlem, tel. 023-270850: Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

Vals geld
in omloop

ZANDVOORT - Tot tweemaal toe
heeft een bezoeker van de badplaats
vorige week valse biljetten van vijftig
Engelse pond aangeboden om daar-
mee zijn inkopen te betalen. Donder-
dag kreeg de beheerder van een boe-
tiek aan de Burgemeester Engelbert-
straat argwaan en belde de politie. Het
biljet was inderdaad vals. Na enig
speurwerk werd de dader aangehou-
den.

Een dag later meldde ook een winke-
lier van de Boulevard Barnaart dat bij
hem met vals geld was betaald. Hij
herkende de aangehouden man als de-
gene die hiermee enkele souvenirs had
gekocht.

Automobilist na
achtervolging
aangehouden

ZANDVOORT - Donderdagavond
ontweek een slingerende auto op de
Zandvoortselaan nog net een surveil-
lance-auto van de politie. Deze zette
direct de achtervolging in. Na zeven-
honderd meter kon men het voertuig
dat af en toe op de verkeerde weghelf t
terecht kwam, staande houden. De be-
stuurder bleek onder invloed van alco-
holhoudende drank te zijn. Nadat op
het politiebureau een bloedproef was
genomen, werd hem een rijverbod op-
gelegd, dat werd gevolgd door een pro-
ces-verbaal.

Nieuwsblad
elke week hef tiageiijks nieuws

EEN COMPLETE KRANT MET O.A.

• NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
• SPORT a ACHTERGRONDINFORMATIE
• GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSN1EUWS
• AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
• FAMILIEBERICHTEN • KERK-EN WEEKENDDIEN-

STEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MID-

DENSTAND

voor nog geen
jaar weet je het!

tientjes per

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!

NAAM:

ADRES:

POSTCODE: WOONPLAATS:

TELEFOON: GIRO/BANKNR.:

IK BETAAL PER KWARTAAL D ƒ 10,65, PER HALF JAAR D ƒ 19,95,

PER JAAR D ƒ 36,95 (voor postabonnees gelden andere tarieven)

In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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FAM1UEBERICHTEN

Tot onze diepe droefheid is na een langdurig
ziekbed toch nog onverwacht van ons heenge-
gaan onze lieve papa, schoonpapa, opa, broer,
zwager en oom

Pieter Jacobus Delies
op de leeftijd van -)9 jaar.

Zandvoort:
Rob
Charlotte
Klaus
Hans
Simone
I.inda
A. Delies-van der Wiel
en verdere familie.

20-11 VE Zandvport, 21 september 1986
Boerlagestraat 5
De begrafenis heeft hedenmiddag plaatsgevon-
den op de algemene begraafplaats te Zandvoort.

t
Dankbaar dat aan zijn lijden een einde is geko-
nien, maar bedroefd omdat wij hem, die zoveel
voor ons betekende, moeten missen, delen wij u
mede. dal rustig is ingeslapen, mijn dierbare
man, onze vader en opa

Matthijs Johannes Balk
echtgenoot van Jacoba Margaretha Hendrika

Maria Beijersbergen
Zandvoort. 23 september 1986
Oosterparkstraat 64
20-12 AT Zandvoort

.i. M. H. M. Balk-Beijersbergen
Kindeten en kleinkinderen

De overledene l ig t opgebaard in het uitvaartcen-
truin Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheidnemen op donderdaga-
vond 25 september a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.
De Eucharistieviering zal plaatsvinden op vrij-
dag 26 september om 12.00 uur in de parochie-
kerk St. Agatha te Zandvoort, waarna de leraar-
debestelling zal plaatsvinden om 13.15 uur op de
Algemene Begraafplaats, Tollenstraat te Zand-
voort.
Gelegenheid, tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer van de begraafplaats.
Vertrek van huis om 11.30 uur.

IN VERBAND MET HET OVERLIJDEN VAN
ONZE VADER, DE OPRICHTER VAN ONZE

ZAAK. BAKKERIJ BALK: ZIJN WIJ VRIJDAG
26 SEPTEMBER 1986 VANAF 11.00 UUR

GESLOTEN

HOGEWEG 28

GEKARD en JAAP BALK

DOKTERSBER1CHTEN

P, Flieringa
huisarts

AFWEZIG wegens ziekte
tot 6 oktober
Waarneming:

Huisartsen. Andersom Drenth en Zwerver.

ADVERTENTIES

Hoera

De hele dag jarig

Be! om te feliciteren 19243

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

IN DE KRANT
ZETTEN

DAN KOMT ZE VANZELF

9 Grote collectie BONTMANTELS LAMMY
I COATS en BONTGEVOERDE REGEN-
t MANTELS van Modisch jong tot Klassiek
i mt 38-52 (met schrift, garantie).
T : Bij aankoop van een nieuwe Bontmantel of
A : Lammycoat kunt U Uw gedragen mantel in-
* ruilen. "

T ATY KETTING BONTMODE
$ Orionweg 206 Umuiden, tel. 02550-14756

HARINGKRAAM

AR1E KOPER
OP HET RAADHUISPLEIN

Openingsaanbieding
4 haringen voor ƒ 9,-

Geopend: vrijdag-zaterdag-zondag
'Tel. 13855

Bij deze maken wij U bekend dat
m.i.v. 1 oktober

zal worden overgenomen door onze
medewerkster MARGRIET KONING.
Wij danken u voor het genoten ver-
trouwen van de afgelopen jaren en
hopen dat u dat zult voortzetten bij
MARGRIET.

M AR JA, PIET en
MARIJE KONING

Kwaliteit en service als vanouds, is
wat ik u kan bieden. Kom woensdag 1
oktober even langs om te profiteren
van de feestelijke aanbieding:

~>ATAT, KROKET of FRIKADEL
voor 1 gulden

TOT 7'ENS MARGRIET

Telefoon 17401. Geopend van 12.00-20.00 uur.
Tollenstraat t/o 2. DINSDAGS GESLOTEN.

De specialist
in al uw

bloemwerken

Voor een
uitgebreid
assortiment naar

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
ï Tel. 1 20 60

Café Restaurant „DELICIA
^|,t eigenaar W. Schoo

iv^ KERKSTRAAT 16, TEL. 12270 ZANDVOORT

gezellig dineren voor redelijke prijzen

elke dag geopend vanaf l l uur

SPECIALITEIT:
PANNEKOEKEN EN POFFERTJES

ir gelegenheid tot vergaderingen, bruiloften
e.d.

* gezellig borrelen in onze bar „Black
Jack"

Nieuw opgericht:
onze klaverjasvereniging „Delicia"
vanaf 2 oktober weer op elke donderdag

Bar „BLACK JACK
eigenaar W. Schoo

KERKSTRAAT 18, TEL. 14220 ZANDVOORT

* sfeervol ingericht, zachte muziek,
goedkope drankjes

* diverse grill-specialiteiten, o.a. Gamba's,
Saté, Spare-ribs, T-bone steak, Entrecôte

elke dag een dagschotel
voor f 12,50

elke dag verse oesters,
M dozijn voor f 24,50

iedere woensdag onbeperkt mosselen
(gebakken of gekookt) eten f

voor slechts J

W// z/'/'n elke dog geopend v.a. 8 uur, keuken
open tot 2 uur.

Op bestelling zowel in het restaurant als in de bar: gegrilled speenvarken voor 4 tot 80 personen.

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennernerland

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

VERSE SPECULAASBROKKEN

R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 15001

ZIJN
WU GESLOTEN VAN
29 SEPTEMBER TOT

20 OKTOBER.

SPORTCENTER
WilVI BUCHEL

A. J. v. d. Moolenstraat 47,
tel. 13965-15829

WIJ ZIJN GEOPEND
's morgens, 's middags, 's avonds en

tijdens de weekenden.

CLUBS EN LESSEN IN
Aerobic - Badminton - Dames

keep fit gymn. - Club 40+ en 60+

Jeugdjudo alle leeftijden.
Nieuwe club 6-7 jaar.

Donderdagmiddag 15.30 uur.

Judo en Jiu Jitsu

Volleybal - Squash - Sauna -
Zonnebanken - Zaalhuur.

MiJN SECRETARESSE KRIJGT

EEN BABY
UTUDELUK EENANDER/

't staat in de krant
iedere week weer

Nu nog
meer mogelijkheden

in het zwembad
„DE DUINPAN"

ZWEMLES VOOR VOLWASSENEN
(nu overdag)

Di. 15.15-16.00 uur
Do. 14.30-15.15 uur

DE DUINPAN
VONDELLAAN 57
TEL. 02507-12170

KAMER
te huur
De Witte
Zwaan

tet. 02507-12164

WONINGRUIL
Gevr. leuk kl. huisje

in centrum

Aangeb. gr.
eengezinswoning
Centrum (Emm)

Br.o. nr. 74740 bur.
v.d. blad.

Gestoft,
zit/slaapk.
incl. gebr. k. d. t.

425,- p.m. all in.

Tel. 02507-
13050

Sportbeoefenaars opgelet
Naar: conditietraining,

huisvrouwengymnastiek
geweest?

Of een wedstrijd gehad.
Spierpijn?

Voor deskundige massage ook
aan huis, tel. 02520-15042.

SQUASH
SPORTCENTER

Wim
Buchel

A. J. v. d. Moolenstraat 47
Tel. 13965 - 15829

Goed verzekerd bij
Aegon

Assurantiekantoor
A. M. Folkers
voor al uw

verzekeringen
Reis-,

annuleringskosten
en bromfiets-

verzekeringen wor-
den direct aan u

meegegeven.

Gasthuisstraat 4
Tel. 13283

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN l

Dorpsplein 2 .
Dagelijks inzenden

van goederen.
IN- en VERKOOP

Tevens verhuur
serviesgoed, tafels

en stoelen.
Inlichtingen:

02507 -1 21 64
of 137 13

Gemeente gaat rijbewijzen verstrekken
Met ingang van woensdag, I oktober a.s. zal de afdeling burgerzaken
rijbewijzen gaan verstrekken.
Deze afdeling, gevestigd aan de Schoolstraat 6, neemt deze taak dan
over van de Commissaris der Koningin van de provincie Noord-Holland.

Vanaf l oktober zijn aanvraagformulieren verkrijgbaar bij genoemde afde-
ling. die dagelijks geopend is van 8.30 tot 12.30 uur.
Bij de aanvrage dient te worden overgelegd:
- het ingevulde aanvraagformulier
- het oude rijbewijs, indien het om een verlenging gaat
- eventueel de geneeskundige verklaring
- twee identieke, recente, goedgelijkende pasfoto's
- in geval van eerste aanvraag of categorieuitbreiding, het daarop betrek-
king hebbende rijvaardigheidsbewijs
- ƒ 25.00 aan legeskosten.

Ten einde de achterstand weg te werken, welke ontstaan is door het niet
meer in behandeling nemen van aanvragen in de maand september door de
pro vincialc griffie, zal de afdeling burgerzaken gedurende
de maand oktober op donderdagen van 18.00 tot 20.00 uur geopend zijn.
Omwisseling van een buitenlands rijbewijs
Een aanvraag voor het omwisselen van een buitenlands rijbewijs van Zand-
voortse ingezetenen dient eveneens ingediend te worden bij de afdeling bur-
gerzaken.
De aanvraag wordt dan ter behandeling doorgezonden aan de Minister van
Verkeer en Waterstaat.
Het buitenlandse rijbewijs moet'daarbij worden ingeleverd.
Rijbewijsaanvraag van een persoon zonder vaste woon- ofverblijfplaats
Een dergelijke aanvraag dient ook te worden ingediend bij de afdeling bur-
gerzaken, indien men op dat moment te Zandvoort verblijft. Bij de aanvraag
moet een uittreksel uit het Centraal Persoonsregister worden ingeleverd.
Deze aanvraag wordt ook ter behandeling doorgezonden naar de Minister
van Verkeer en Waterstaat.
Houders van Nederlandse rijbewijzen die in hel buitenland wonen
In geval men in het.buitenland woont, moet men een aanvraag rechtstreeks
indienen bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (de Onderafdeling
Rijbewijzen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Postbus 9008,
9460 HA Veendam)
Daarbij moet een officieel document worden overgelegd, waaruit blijkt, dat
de aanvrager niet in Nederland woont en waarop tevens de geboortedatum'
en geboorteplaats staan vermeld, bijvoorbeeld een uittreksel uit het Centraal
Persoonsregister of een verklaring, uitgereikt door een ambassade, consu-
laat, buitenlandse gemeente.
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij alle gemeenten in Nederland, de
ANWB, de KNAC, Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in
het buitenland en bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Aangevraagde bouwvergunningen
111B86 Kennemerweg (golfterrein) - erfafscheiding
112B86
113B86

Jac. van Heemskerckstraat 4
Boulevard Paulus Loot 17

114B86 Haltestraat 25

- verbouw pand
- vernieuwen erfafscheiding/

berging
- veranderen gevel

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
82B86 Patrijzenstraat 12

149B85 Burg. van Alphenstraat/
Dr. J. G. Mezgerstraat

103B86 C. v. d. Lindenstraat 20
96B86 Fazantenstraat 7
80B86 Burg. van Alphenstraat
98B86 . De Sav. Lohmanstraat 16
94B86 Fahrenheitstraat 46
88B86 Kostverlorenstraat 68

104B86 Zandvoortselaan 295
101B86 Zuiderstraat 3

uitbreiden woning
bouw 28 woningen

wijziging dakkapellen
plaatsen dakkapel
plaatsen tribune
plaatsen dakkapel
plaatsen dakkapellen
plaatsen dakkapellen
uitbreiden garage
verbouw pand

Zij, die menen dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kun-
nen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, post-
bus 2, 2040 AA Zandvoort.

Onderzoek naar ontstaan van kanker
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort hebben besloten
medewerking te verlenen aan een wetenschappelijk onderzoek naar het ver-
band tussen voeding en het ontstaan van kanker.
Dit onderzoek dat inmiddels is gestart wordt uitgevoerd door de Rijksuniversi-
teit Limburg te Maastricht en het T.N.O. te Zeist.
Ten behoeve van dit onderzoek is een steekproef getrokken uit de 55 t/m 69-
jarige inwoners, die een vragenlijst ontvangen met het verzoek deze ingevuld te
retourneren.
Wij verzoeken u uw medewerking aan dit onderzoek te willen verlenen.

ZÓnegrens Circuitgebied Zandvoort
Ingaande maandag 29 september 1986 ligt gedurende een maand ter secre-
tarie, afdeling Algemene Zaken (geopend van 08.30 -12.30 uur) voor een ieder
ter inzage het besluit dd. 5 augustus 1986 no. 88 van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland, houdende goedkeuring van het besluit tot vaststelling van
een zônegrens circuitgebied Zandvoort, als bedoeld in artikel 53 van de Wet
geluidhinder, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 juni 1985.
Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot Gedeputeer-
de Staten hebben gewend, kunnen gedurende voormelde termijn bij de Kroon
beroep instellen.
Gelijke bevoegdheid komt toe aan degenen, die zich tijdig tot Gedeputeerde
Staten hebben gewend met bezwaren tegen wijzigingen die de gemeenteraad
bij de vaststelling van het besluit heeft aangebracht.
Een beroepschrift dient in.tweevoud te worden gezonden aan de Raad van
State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Zandvoort, 25 seotember
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CONDITIE TRAINING
(vanaf 3O september elke dinsdag en donderdag
vanaf 19.3O uur)

AEROBIC DANCE TRAINING
De inspannende en stimulerende manier voor
een optimale ontwikkeling van conditie en
lichaam, (vanaf 3O september elke dinsdag en
donderdag vanaf 19.3Ouur)

HUISVROUWENGYMNASTIEK
Z A N D V O O R T

Sinds enkele weken heeft FITNESS & HEALTH haar deuren geopend.

FITNESS & HEALTH IS MEER DAN EEN SPORTSCHOOL

FITNESS & HEALTH .heeft alles in huis om een goede en verantwoorde lichaamsontwikkeling
te kunnen garanderen. De altijd aanwezige fysiotherapeuten zorgen voor deskundige
begeleiding en verschillende soorten massages. De zonnestudio (zonnebank en snelbruiner)
sluiten aan .bij onze visie dat een goede conditie en een gezond lichaam bij elkaar horen.

tegenover politiebureau.

Paradijsweg l tel = O25O7-17742

Op eenzame hoogte
met MS Fitness apparatuur

L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia,
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,
Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goossens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

Drogisterij - Reform

Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTI KELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten. -
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

vobrt.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
« Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
bode, De Nieuwe Weesper, Mulder Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5.- in rekening ge
bracht.

• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummen
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hè
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor word
ƒ 2.50 in re'kening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi
rokaart.

.Voor uw originele party en
uitstapjes op het water

: Rederij Haarlem - Spaarne t/o 11 - 023-357723

*• Aangeb. tienertoerkaart,
j, ie gebruiken in herfstvakantie
van 10 t/m 19 oktober. Van
ƒ40 voor ƒ20. Tel. 17301.

IALG. KUNSTGESCHIEDENIS
115 lessen v. klassieken tot he-
fden ƒ 150. Inl.: tel. 02507-
,12184 mw Drs. L. Beugel.

ALUM. SCHUIFLADDERS
Bel voor vrijblijvende

demonstratie aan huis.
NU 8 meter van ƒ375 voor
ƒ 237 en 10 meter van ƒ445
voor ƒ 289. Andere lengtes en
uitvoeringen tot 50% korting.

3 jaar garantie.
INTERAL LADDERS B.V.

Tel. 072-612262 of
01711-10016

* Bazar. Donderdag 2 en
vrijdag 3 okt. in het Jeugdhuis
achter de N.H. Kerk. Open v.
2-5 en 7-10 uur.

BONTMANTEL-INRUIL
Met (kleine) bijbetaling.
Meest exclusieve lichtge-
wicht nappa lammy-coats en
bontmantels. Bontgevoerde
regenrnantels. Bel voor af-
spraaK of uitgebreide docu-
mentatie: 020-233488.

* Cursus eerste harthulp/re-
animatie in 4 lessen door de
Ned. Hartstichting op ma. 6,
13,20 en 27 oktober, 8-10 uur.
Tel. 16085, b.g.g. 16424.

* De vereniging Vrouwen
van Nu is terug na een prach-
tige najaarsreis, wordt ook lid
of bel eens voor informatie:
tel. 16085 of 14462.

* Qevr. oude spullen en kle-
ding v. rommelmarkt. Tel.
12298 na ,18 uur.

Groot feest zaterdag 27
september. De Bevers van
The Buffalo's worden dan ge-
installeerd. Inl. C Kramer. Tel.
14244.

* Heeft u zin om te klaverjas-
sen? Kom dan donderdag av.
om 8 uur in de kantine van
Z.V.M, voetbal. U bent van
harte welkom. Inl. tel. 13180
of 16219.

Heer, n.r., zoekt perm. part.
gem. woonr. m. verw. en kas-
ten, eig. kook- en wasgel.,
douche, tel.- en t.v.-aansl.,
±/400 p.m. Br. o. nr. 798-
74739 bur. v.d. blad.

* Hoera! Michel Geurs is de
hele dag jarig. Bel om te felici-
teren: 19243.

* Houdt u van zingen? Kom
eens een maandagavond om
8 uur bij T.O.Z. (toonkunst) in
,,De Krocht".

•*• Ik heb stof. Wie wil mij hel-
pen kleding te maken? Tel.
19263.

* 'k zoek een Mistral Super
Jght o.i.d., evt. met karretje
en niet te duur. Tel. 15884.

Jonge charm. vrouw betrouw
Daar en erg lief, ontvangt ou-
de.'e heren privé voor rustige
gezellige ontspanning op
afspr. Tel. 020-182197, Bilder-
dijkstraat 573, Amsterdam.

* Nieuw klaverjasvereniging
Delicia start met de competi-
tie op donderdag 2 okt. om 20
uur, kosten ƒ 2,50. Inl. tel.
17397.

* T.k. Philips videopac spel-
computer met 5 banden. Pr
n.o.t.k. Tel. 15579.

Passage 42
Zonnestudio

Kapsalon
ZONNEBANK 20 min. ƒ 9
(snelbruinbuizen)

abonnement 10x ƒ 80
GEZICHTSKANON

20 min. ƒ 10
abonnement 4x ƒ 35

LICH.KANON 40 min. ƒ 40
abonnement 3x ƒ 100

WIJ WERKEN OP
AFSPRAAK

ZONNESTUDIO OOK
'S AVONDS GEOPEND

Passage 42
Tel. 12560

Vriendelijke groeten
Ben, Edith en Ellie

Te huur gevr. eengezinswon,
of flat. Huur max. ƒ450.
Event. woningruil mog. in
Velp(Gld). Inl. 085-614911.

* Te koop 1 paar leren ski-
schoenen, mt 43, ƒ45. Tel.
02507-15884.

* Te koop gevr. ouderwetse
kassa met zwengel en geldia-
de, liefst intact. Tel. 13961.

Te koop markies, breed 3.20,
uitval 1.10, nw ƒ975 voor
ƒ400. Tel. 12521.

* Te koop vloerkleed, 2x3
m., z.g.a.n. Tel. 13317.

Te koop wegens verhuizing
inboedel + div. artikelen. Za-
terdag 27-9-'86 tussen 10.00-
12.00 uur Passage 3/10.

* Te koop Yamaha FS1
brommer + verzekering en
lekke band! Prijs ƒ 175. Tel.
15563.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel. 023-364168,
b.g.g. 023-381378.

* T.k. brommer Peugeot
103 SP (rood,geel) + verz.
Tel. tussen 18-19 uur: 15066.

* T.k. diepvrieskist,. merk
Elektrolux, i.z.g.st. Prijs
n.o.t.k. Tel. 17231.

* T.k. div. hanglampen, zeer
goedkoop; manou kinderw.,
z.g.a.n. met div. extra's. Tel.
02908-1210.

* T.k. diverse grootmoeders-
tijd kastjes en schemerlam-
pen, serviesgoed, handdoe-
ken. Tel. tussen 20 en 22 uur:
16145.

* T.k. Ford Granada 2.0 l,
'79, i.z.g.st. Pr. n.o.t.k.; bank-
stel, eiken, 3+1 + 1-zits, beige
met motief. Inl. Tel. 12183.

* T.k. geiser ƒ35; afzuiger
ƒ25; vrieskist als p.st. Tel.
16050.

* T.k. gevr.: plaatjesalbums
(Verkade enz.); Teleac-cur-
sus Spaans (Por Favor); Lego
of Techn. Lego; Minolta X300
camera. Tel. 02503-147P7
* T.k. Praktica Sufer TL +
lens 50 mm + 135 mm lens +-
flitser in combitas. Nw.pr.
± f 950, vr.pr. ƒ 225, in nieuw
staat. Tel. 17193.

* T.k. steieo auto- radio/-
cassetterec. met boxen, ƒ 75;
acculader, 6/12 volt, ƒ50; im-
periaal, ƒ15. Tel. 02507-
12879.

* T.k. z.g.a.n. herenrace-
fiets, blauw en 10 versn. en
een damesfiets. Prijs n.o.t.k.
Te. 02507-12498.

* T.k.g. opoefiets in goede
staat. Tel. 02507-12498.

* Voor de zoveelste keer
ben ik geslaagd in koop en
verkoop door deze Micro's.
Dank aan het Zandvoorts
Nieuwsblad. Chris de Joode.

* Voor nu en dan logeer-
adres gezocht voor lieve rode
kater, tegen vergoeding. Tel
19112.

Woningruil, aang. 5-kam. een-
gez.woning. Gevr. kleiner,
niet in Noord. Br. o. nr. 798-
74738 bur. v.d. blad.

Won.ruil iJmuiden/Zandvoort.
Aang. ben.won. met tuin.
Gevr. Zandvoort of omg. won.
of flat. 3. W. Nagtegaal, Rijn-
straat 27, 1972 VA Umuiden
(vrijw. Rode Kruis).

voor
dansles

Inschrijving:
beginners-en
gevorderden-

clubs.
Dirk Sonoystraat 155

Amsterdam, Geuzenveld
Telefoon: 020-1 13260

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

Compleet '
foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken

en ontwikkelen

DRüGISTEfflJ
MOERENBURG

Haltestraat 1,
Zandvoort

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DRQGSSTERU

Haltestraat 1
ZANDVOORT

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

AMSTERDAM
HEEFT

BLOEDARMOEDE
13.000 DONOREN TE WEINIG

é é <) ô
BEL 123456

BLOEDBANK AMSTERDAM

ONBEPERKT TENNISSEN
ƒ90,- p.p. 1 oktober - 1 april

DE DUÏNPAN
VONDELLAAN 57. TEL 02507-12170

mini broodjeszaak - maxi beleg
Ook voor lunchpakketten en salades

WEEKAANBIEDING

BROODJE
OSSEWORST
+ glas melk
- Open van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag

én zaterdag tot 03.00 uur 's nachts
- Dinsdag gesloten

-TEL.

5 R E G E L St> K t u t L b jm M

—M
G R AT l S

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander .

huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere \
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300.- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER / 5,25 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Wsekmedia
Postbus 122. 1000 AC Amsterdam

of afgeven bi|:

Telefoon .

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Piaats 2041 JM Zandvoort

zondag l 2 oktober a.s.

DAM
Start 14.00 uur op Domrak, A'dam

Organisatie I.E CHAMPION
i.s.m. A.V. ATOS, A.V. ZAANLAND en

PAROOL SPORT

Een unieke inmloop over 16,1 kin van r i t ; Ams
- via de IJ-tunnol • naar de Zaandumse Dom.

Inschrijfgeld: per persoon / 15,- l incl. hcnr;n.-

Inschreven: heden lot 26 september hi|:
Het Parool/Weekmediu: Wibaulstrcioi 1 3 1 en
Amsterdam, Kerkgracht 105 Almere Hav.-n.,
Dorpsstraat 54-56 Amstelveen, Nieuwstraa! l ,'.
Weesp, Dorpsstraat 8 Aalsmeer,
Weerwal l 9 Purmerend en
Gasthuisplem l 2, Zondvoort.

Inlichtingen: 075-161011 (Le Champion)

Gratis deeflname aan de Dam tot DarrHoop
of halve marathon van Egmond plus 'n
gratis schoenentas als je nu abonnee
wordt van Runners maandblad voer de
loopsport.
via Runners verlengde inschrijving Darn
tot Dam-loopjnogelijk tot 25 september

Het kabeltelevisie-
abonnementstarief
Zandvoort wordt
gewijzigd.
Met ingang van 1 oktober a. s. zal het 3TW-tarie:' worden
gewijzigd van 19% naar 20%. Wij zijn hierdoor Genoodzaakt
het. abonnementstarief met ƒ0,15 per maand te verhogen.
Het abonnernentstarief bedraagt per 1 oktober n. s. f 18.20
per maand (incl. auteursrechtenvergoeclino en ï'0% BTW).

Casema
rw centrale anlenne systemen exploitatie r
casema, gevestigd te 's-gravennage

15.00 /

17.30 /

In het seizoen 85/80 hebben bijna 1 200 van onze lezers op ski-
piste DE MEERBERG in Hoofddorp via een voord'jcibon uit de krant
een SKIPROEFIES genomen. Het merendeel van cv a:.:^int-,ners stond
zelfs voor het eerst op de lange latten. Een en< -.:•••,} succes . . .

Daarom ook dit jaar (seizoen 8Ó/87I weer
SKIËN OP DE MEERBERG op:

-dinsdag 30/9 10.00-12.00 / i 3.00-: 5.00 /
19.55-21.00 u.ir

-woensdag 1/10 10.00-1 2.00 - •
-donderdag 2/10 10.00-1 2.00 / i :

19.55-21.00 •..'."•
- vrijdag 3/10 10.00-12.00 / ! :>

18.00-20,00 w,
- zaterdag 4/10 10.00-13.30 vu-
- én zondag 5/10 10.00-15.00 '..".r

Tegen inlevering van onderstaande bon
betaalt u voor zo'n proefles (duur ca. ..;".-
50 minuten les + 10 minuten vrij skiën) slechts fi' K Mai a

tx-

Deze prijs is inclusief het gebruik van skies, stokken >.;n skisdioonen.
Tevens ontvangt iedere deelnemer een KOPJE KCFF.'E + GEBAK.

VOOR DE SNELLE BESLISSERS.
Mocht u zo enthousiast zijn, dal u nog binnun i.-c:' • • > >ia ofloop
van de proefles! besluit op DE MEERBERG een sk;cu•:.•. ' " . . irjen, dan
betaalt u, voor de bij de lessen verplicht aan te sci ) - • . - . • , :i.i -os (waar-
mee u tot en met april 1987 vrij kunt skiën) slecht. . ,i!.,:v\vintig gul-
den" (normale prijs ƒ 49,-)

Overigens kost een leskaart (6 lessen)
- overdag ƒ 99,- + ƒ 49,- (skipas)
- 's avonds en in het weekend ƒ l 25,- + ƒ 49.- (skipas!

fó vervo/g/essen halve prijs)

WILT U ZEKER ZIJN VAN EEN PROEFLES OP HET DOOR U

GEWENSTE TIJDSTIP BEL DAN NU NAAR:

Skipiste DE MEERBERG in Hoofddorp. Tel. 02503-34746.
En ... denkt u er om VOL IS ECHT VOL!!

DURF SKIKLEDING IS BESLIST N/ET NOODZAKELIJK.
Een stevige oude broek/trui en handschoenen ::ijn cl genoeg.

WEEKMEDIA VOORDEELBON
Tegen inlevering van deze bon heb ik:

Naam:

Adres:

Plaats: Telefoon:

(zolang niet volgeboekt) recht op een proefskiles op ski
piste DE MEERBERG. Ik belaal hiervoor slechis ƒ l 2,50.
Deze prijs is inclusief het gebruik van ski's, skis'okken.
skischoenen en KOFFIE en GEBAK.
Mei deze bon kunnen ook meerdere personen
worden opgegeven.
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CROKY CHIPS
gezouten of paprika

BAAL 200 GRAM

COSECHA1985
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S1Ï̂ *W%S codes en krijg

BONBONS
CRÈME BOX

üUU gram

TAART VAN DE WEEK
VRIESVERS

(dus verser kan niet)

TAART
mooi opgemaakt, voor

6-8 personen

AMSTERDAM:
• Mercatorplein 49-53 • Bilderdijkkade 41 - 53
• Admiraal de Ruyterweg 56 • 2e Nassaustraat 26 - 30
• Lijnbaansgracht 31 -32 • Johan Huizinga-
laan 180 - 188 • Stoterkade 110 - 127 • Delflandplein
188 - 194 • Burgemeester de Vlugtlaan 133 • Nicolaas
Ruychaverstraat 10 • OSDORP: Tussenmeer 1a
• NOORD: Motorkade 10 • OOSTELIJKE
EILANDEN: Kattenburgerkruisstraat

® OOSTZAAN'Zuidemde 39 *VOLENDAM:
Hyacintenstraat 14 9 HOOFDDORP: Marktlaan 55
«NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185 «ZWANEN-
BURG: Dennenlaan 19 • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat 21

een Micro u onder de mensen.

Hoe bespaar
u ruimte, tijd (

geld op u w
krantenarchif

WEEKMEDIA O!
MICROFICHE
Bel nu voor eer,

abonnement of nader!
informatie

Tel. 020-562.248
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ZANDVOORT - De omwonenden
/an Groot Bentveld zullen zich tot het
literste toe verzetten tegen de bouw
van zesendertig clusterwoningen op
dit landgoed en daarbij niet aarzelen
van alle wettelijke middelen gebruik
te maken. Dit bleek vorige week
woensdag tijdens de hoorzitting uit de
woorden van onder andere Mr. J.V.C.
Oonstandse van het door de omwonen-
den ingeschakelde advocatenkantoor
Fibbe. Met zijn betoog oogstte hij in de
bomvolle raadzaal een uitbundig ap-
plaus. Hij noemde het project 'van de
zotte', daarmee vooruitlopend op het
commentaar van de overige woord-
voerders. Ook zij hadden geen goed

Veel belangstelling voor hoorzitting •

Omwonenden Groot Bentveld verwijten
gemeente 'onbegrijpelijke nonchalance'
getuigden van
nonchalance'.

'een onbegrijpelijke

In de periode 30 oktober/11 novem-
ber 1985 werd door het gemeentebe-

woord over voor de plannen van Ge-- stuur het bouwplan voor dit project
meente Zandvoort, die volgens hen ter visie gelegd. Een noodzakelijke pro-

Landgoed Groot Bentveld dat jarenlang verwaarloosd werd.
(ARCHIEFFOTO'S)

cedure omdat realisering van het
bouwplan een bestemmingsplanwijzi-
ging inhoudt. De Provincie is ge-
vraagd een 'verklaring van geen be-
zwaar' voor het project af te geven. De
tervisielegging leverde de gemeente
Zandvoort het record aantal van hon-
derd bezwaarschriften op, reden waar-
om op woensdag 17 september in het
raadhuis een hoorzitting werd gehou-
den, die werd geleid door wethouder
Van Caspel, en waar de indieners van
de bezwaarschriften de gelegenheid
kregen hun standpunten nader toe te
lichten. De bezwaren van de omwo-
nenden richten zich tegen de toene-
mende verkeersdruk en de bebouwing
van het oudste landgoed in Kenne-
merland.

Geforceerde inbreuk
"De gemeente zoekt alleen maar een

reden van 'algemeen belang, om zo-
doende de bouwer van de woningen
een vergunning te kunnen geven. En
de reden voor deze geforceerde in-
breuk op het bestemmingsplan, heeft
zij gevonden in de gratis restauratie
van Groot Bentveld", aldus Constand-
se. "Een geschenk van de firma Bak-
ker, dat Zandvoort helemaal niet no-
dig heeft". De advocaat was er van
overtuigd dat er voor restauratie vol-
doende subsidie te krijgen is, zodat
deze de gemeente geen geld hoeft te

1 kosten.

Over deze mogelijkheid had hij niets
gevonden in het gemeente-archief, bij
de bestudering van de dossiers, die hij
bovendien zeer 'summier' en incom-
pleet vond. "Ik concludeer hieruit, dat
belangrijke gegevens ons onthouden
worden, of gewoon niet aanwezig zijn.
De grond voor een dergelijke belang-
rijke beslissing ontbreekt, zodat die op
basis van deze dossiers niet terecht is".
De onroerend-goedbelasting die de wo-
ningen zouden opleveren wegcijfe-
rend, noemde hrj de huidige eigenaar
van het landgoed, het aannemersbe-
drijf J.M. Bakker BV uit Nieuw-Ven-
nep, 'de enige belanghebbende die uit
het project winst zou behalen'.

In het belang van de huidige bewo-
ners en omwonenden pleitte hij bij het
college om af te zien van het bouw-
plan, dat volgens hem de integriteit
van de omgeving ernstig aantast. Hij
noemde hierbij vooral het verloren
gaan van 'een stilte-gebied met een
unieke flora en fauna', niet op de laat-
ste plaats door een flinke toename van
het verkeer. "Ik vraag U de moed op te
brengen, alsnog aan onze bezwaren te-
gemoet te komen", aldus Constandse.

Dat de verkeersdrukte in te grote
mate zal toenemen, was ook de mening
van de heer Burggraaf van de gemeen-
te Bloemendaal, die daarbij uitging
van 'twee auto's voor elk van de zesen-

dertig woningen, plus de drukte die de
noodzakelijke dienstverlening met
zich mee brengt'. Als de Duinrooslaan
het aanbod van verkeer niet kan ver-
werken, zal de ontsluiting gedeeltelijk
via de Gemeente Bloemendaal moeten
plaatsvinden.

Wangedrocht
Architect T.J. Jongh Visscher sprak

zijn afschuw uit over de geplande
clusterwoningen, die hij afdeed met
'wangedrochten' en 'barakkenkam-
pen'. De plaatsing van de negen woon-
blokken met ieder vier woningen, vond
hij 'de vernietiging van een monu-
ment, kortzichtig vandalisme, reden
genoeg om de bouwplannen te hero-
verwegen'.

De woordvoerder van Contact Mi-
lieubescherming Noord-Holland, D.
Bol, schaarde zich achter de vorige
sprekers en vond het 'krankzinnig' dat
Zandvoort probeert 'monumenten te
redden, door er omheen te bouwen. En
dat dan ook nog in een waterwin-
gebied'. De argumentatie van de ge-
meente getuigde volgens hem van wei-
nig scherp inzicht en daarom drong
ook hij aan op een onderzoek naar an-
dere mogelijkheden.

De vertegenwoordiger van de firma

De maquette van de woonclusters waartegen bezwaar gemaakt wordt.

Bakker, Van Haaften, ondermijnde
het milieu-argument met de stelling,
dat ook de villa's rond Groot Bentveld
op voormalig natuurterrein waren ge-
bouwd. Dit moest men dan ook de
nieuwe bewoners maar gunnen. In-
gaande op het argument van 'meer
verkeer", vergeleek hij de nieuwe situ-
atie met die van andere landgoederen,
waar hotels waren gevestigd, zodat
ook daar een grotere drukte getole-
reerd werd.

Daarnaast wees hij op het bestaande
bestemmingsplan, dat wel de bouw
van kassen toestaat. "Dus U heeft de
keuze tussen negen clusters of vijf
duizend vierkante meter glas", aldus
Van Haaften. Dit lokte bij Burggraaf

echter de reactie uit, dat een kwekerij
wel is toegestaan, maar een tuincen-
trum niet, zodat het met de verkeers-
drukte 'wel mee zou vallen'. Boven-
dien verwacht deze dat zich voor een
kwekerij nauwelijks gegadigden zul-
len melden.

Wethouder Van Caspel ging niet in
op de kritiek, maar beloofde de bezwa-
ren in de overwegingen van het Colle-
ge van Burgemeester en Wethouders
mee te nemen. "Als de gemeente de
plannen alsnog wil uitvoeren en de
Provincie verzoekt om een verklaring
van geen bezwaar, zal zij haar ook de
op de hoogte brengen van de door u
geuite bezwaren", aldus Van Caspel.

Stuifzandtmjzana Jgf

Stuifzand
• Het is dan toch gelukt, de
onderhandelingen van het
Samenwerkingsverband
hebben tot resultaat geleid. De
O'Neül Pro World Cup komt
naar Zandvoort. De tijd zal
moeten leren of de mensen die
er al die uren vergaderen in
hebben gestopt gelijk krijgen
en het inderdaad een
evenement is dat zoveel
bezoekers naar Zandvoort zal
lokken. Aan de organisatie sal
het in ieder geval niet liggen,
want alles lijkt tot in de
puntjes geregeld. Afgewacht
moet ook worden of men het
evenement vijfjaar achtereen
wenst te orgniseren, want er
wordt opnieuw een grote
aanslag gepleegd op veel
vrijwilligers die al een hele
somer in touw zijn geweest.
Voorlopig is iedereen vol goede
moed, dus houden so.
• Gelukt is het ook de delegatie
van Rijks-en Provincie-
ambtenaren te ontvangen en
hen een voorlopig rapport aan
te bieden van de renovatie van
het circuit. Overwegend
positief werd gereageerd, en op
zondag heeft in ieder geval het
weer meegewerkt om de
betrokken personen 'een dagje
citcuit' te bieden. Het is
bovendien de circuitdirectie
gelukt opnieuw de
Zandvoortse Grand Prix op de
voorlopige racekalender te
krijgen. De laatste zondag van
augustus 1987 is gereserveerd
voor Zandvoort. Nu maar
afwachten of het lukt en er
geen tegenspoed komt in de
vorm van ene heer Ecclestone
die nog steeds verwacht dat er
tenminste iets gebeurt aan de
accommodatie.
• Het lijkt ook gelukt te zijn om
op de afdeling burgerzaken
van het Raadhuis, dat zetelt in
de Schoolstraat alles in
gereedheid te hebben voor de
afgifte van rijbewijzen per l

oktober. Het allereerste
rijbewijs nieuwe stijl zal
trouwens worden uitgereikt
aan Zandvoorts eerste burger.
En dat gebeurt niet op l
oktober, maar al op 26
september, kun je nagaan hoe
voortvarend de ambtenaren in
Zandvoort werken. Trouwens
de Zandvoortse ambtenaren
ontvangen regelmatig
compliment op compliment
van de raadsleden, hieruit kun
je afleiden dat de woorden van
hun grote baas, Minister van
Dijk, zeker niet op hen van
toepassing zijn.
• Tobber zit zichtbaar te
genieten in Jiet late
najaarszonnetje en verkeert in
een uitstekend humeur. "Weet
je ik geloof zo graag in
sprookjes", meldt hij zonnig,
"en deze week heb ik mij weer
een aantal sprookjes laten
vertellen waar ik
onvoorwaardelijk vertrouwen
in heb"
• "Wat waren dat dan voor
verhaaltjes?"
"Nou natuurlijk dat er zeker
een half miljoen mensen
komen kijken, dat vind ik wat
hoor, zoveel mensen. Verder
dat er op het Gasthuisplein
muziek gemaakt gaat worden
in Zomerlust waar de mensen
nu eens niet over sullen klagen,
omdat het immers de laatste
keer is dit jaar. Geen
milieucontroleurs worden daar
op afgestuurd, want in oktober
doet de verdraagzaamheid zijn
intrede in Zandvoort. Dan is
het seizoen over en is de druk
van de ketel.
• Dat zag je ook duidelijk op de
laatste vergadering van het
Samenwerkingsverband. Net
zo eensgezind als ze in maart
zijn geweest, waren se ook deze
avond. Ik dacht nog er zullen
wél kleine vraagjes komen
over; Waarom hij wel en ikke
niet, maar niks ervan hoor.
Allemaal weer 'hand in hand
kameraden' allemaal gelijk de
portemonnee getrokken voor
de BTW, allemaal gelijk het
geld overgemaakt dat al eerder
beloofd was, prachtig, prachtig
toch zeker.
• Sssst val mij niet in de reden,
wanneer jij daar niets van
gemerkt heb, dan was jij op de
verkeerde vergadering
binnengestapt

• Verder heb ik mij laten
vertellen dat de vandalen die
het nieuwe wachthuisje bij het
busstation, een abri heet zo'n
ding, vernield hebben, het ook
weer sullen repareren. Ja dat
was een klein vergissinkje.
Jaren hebben de mensen
gewacht op een tochtvrij
onderkomen en dan is het er,
en nog geen 24 uur later zijn
alle ruiten stuk. Dan schaam ik
mij diep als Zandvoortse kat
dat dat hier kan, maar goed ze
sullen het weer repareren, die
vandalen dan.
• Ja en dan heb ik ook
vertrouwen in het voorstel van
de liberaal Van Marie. Ja die
man is met een brillant idee
gekomen. Je weet natuurlijk
dat door de jarenlange
waterwinning in de duinen het
grondwaterpeil behoorlijk is
gezakt. Al weer enkele jaren
wordt er nu gezuiverd
Rijnwater in het duin
gepompt, dat heet 'infiltreren'
dat is noodzakelijk. Zandvoort
zit met het probleem dat het
gezuiverde water afgevoerd
moet worden naar de
Leidsevaart, daar moet een
speciale afvoerleiding worden
gebouwd, dat kost handen vol
geld, miljoenen. Nu heeft Van
Marie bedacht dat het best eens
zo zou kunnen zijn dat in
plaats van dat gezuiverde
Rijnwater de duinen
geïnfiltreerd worden met
gezuiverd Zandvoorts water.
Toen ik dat hoorde hé, ik werd
er helemaal stil van, wat een
geniale gedachte. Laat de
wethouder deze suggestie maar
goed onderzoeken, want so'n
gedachte is alleen al goud
waard.
• Ja en dan is er nog het
sprookje dat er binnenkort een
nieuwe dierenwet in het
parlement aangenomen zal
worden. Daar kan ik alleen
maar baat bij hebben, dus wat
mij betreft ik heb nog niet
soveel goed nieuws gehoord in
één week.
mijn week kan niet meer stuk
• Lichtelijk verbijsterd hebben
wij hem een prettige week
toegewenst, zou hij echt deze
week in Zandvoort geweest
zijn??
• Dat was het dan weer, de
krant is klaar...voetjes op
tafel...tot volgende week».

Een dagje wandelen groeide
uit tot een gouden bruiloft

ZANDVOORT - Het is al bijna vierenvijftig jaar geleden dat Peter
Rietdijk de stoute schoenen aantrok, en het meisje dat hrj aardig vond
uitnodigde voor een wandeltochtje in de omgeving. Om het vooral
maar niet té officieel te doen lijken, óf liever om niet te tonen dat hij
Befje Zwemmer eigenlijk bijzonder aardig vond, werd de uitnodiging
verpakt, "in een tochtje met vrienden en vriendinnen". Of het nu op
Goede Vrijdag of Hemelvaartsdag weet hij niet meer, maar wel dat hrj
met Evert Molenaar, Isaak Ockenburg, Grietje Groen en Befje Zwem-
mer van Zandvoort naar de Ruïne van Brederode liep, vandaar naar
IJmuiden en via het strand weer terug naar Zandvoort. Vanaf die dag
was het 'aan' tussen Eefje en Peter, zo 'aan' dat er een driejarige
verloving op volgde en het paar op 24 september 1936 door de ambte-
naar der Burgelijke Stand, Piet Van der Mrje, in het Zandvoortse
raadhuis in de echt werd verbonden.

Dat betekent ook dat gisteren in de familiekring de gouden bruiloft
werd gevierd, en dat op vrijdag 26 september 1986 iedereen tussen 17-
18.30 uur welkom is in Verenigingsgebouw De Krocht, waar het
gouden bruidspaar dan receptieert.

Volgens mevrouw Rietdijk leerde zij
haar man kennen bij haar oom Klaas
Zwemmer. "Ik kende hem wel van ge-
zicht, want wij zijn naar dezelfde
school gegaan, maar in die tijd be-
moeiden de jongens zich niet met de
meisjes. Bij mijn oom zag ik hem ei-
genlijk pas goed en toen hrj vroeg of ik
op die vrije dag mee wilde gaan, leek
mij dat wel leuk. Pas later hoorde ik
dat ik er echt bijgevraagd was omdat
Peter dat wilde. Het was een geweldige
dag. Wij hebben nog wat gebruikt in
dat cafeetje op de hoek bij de Ruïne, en
toen naar IJmuiden en weer terug. Ik
weet nog dat ik 's avonds doodmoe was.

Wij hadden ook nog foto's gemaakt, ja
dat was een heel blije dag, dat weet ik
nog goed".

Van die dag dus wel foto's maar niet
van de trouwdag. Mevrouw hierover:
"Ja dat werd een rommelige dag. Na-
dat wij driejaar verloofd waren vertel-
de Peter dat zijn baas die winter werk
voor hem zou hebben. Nou dan kón-
den wij wel trouwen, vonden wij. Peter
was huisschilder en vaak was het zo
dat je dan in de wintermaanden zon-
der werk liep. Wij enthouiast plannen
gemaakt, keurig in ondertrouw ge-
gaan, ik had mijn jurk al, een blauwe,

Risa aan de Elbe. Het duurde tot na de
oorlog voordat ik weer naar huis kon.
Toen wij in Nederland aankwamen
moesten wij eerst nog in Weert een
paar weken in een kazerne, omdat het
Noorden van Nederland nog niet be-
vrijd was. Eind mei kwam ik eindelijk
thuis en zag ik mijn dochtertje Ria
voor het eerst. Zij was toen anderhalf
jaar oud, want mijn vrouw was net een
paar maanden in verwachting toen ik
weg moest en dan maak je je behoorlijk
zorgen", vertelt hij bedachtzaam.

Het echtpaar Rietdijk was met hun
oudste zoon Jaap geëvacueerd naar
Amsterdam, waar ook Ria werd gebo-
ren. "Ik ben korte tijd na de geboorte
van Ria met de kinderen naar mijn
moeder in Heemstede gegaan, want in
1944 zag ik het in Amsterdam niet
meer zitten. Later ben ik teruggegaan
naar Amsterdam en het duurde tot
november 1945 voordat wij weer naar
Zandvoort konden".

Toen begon ook een betere periode.
Rietdijk had werk en hield dat tot aan
zijn pensionering in 1978. Er werden
nog twee zoons geboren, Peter en Roei.

"Wy hebben het best naar ons zin sa-
men. Wij hebben altijd veel van fiets-
tochten gehouden, maar daar komen
wij nu niet meer toe. De gezondheid
van mijn vrouw, daar moeten wij toch
altijd om denken. Wij hebben een
klein autootje en kunnen de kinderen
en familie bezoeken, ik houd van puz-
zelen en lezen en nog meer van die
kleine dingen. Mijn vrouw heeft altijd
veel aanhandwerken gedaan", zegt de
bruidegom.

Met het bezoek aan de kinderen wor-
den de zonen en hun gezinnen bedoeld,
want dochter Ria emigreerde naar
Australië. "Daar zijn wij acht maan-
den geweest en het was geweldig, een
heel mooi land", vertelt mevrouw en-
thousiast. Bovendien komt Ria over
voor de bruiloft, en al is het dan jam-
mer dat haar gezin niet mee komt,
dankbaar is het bruidspaar wel voor
alle kleine en grote dingen die het le-
ven hen nu nog te bieden heeft. Daar
horen zeker woensdag 24 en vrijdag 26
september bij, wanneer hun bruiloft
in goede harmonie met alle dierbaren
wordt gevierd.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 27 en 28 september
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen
HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper.
Voor dienstdoende arts: tel
15600/15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
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artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A.Mulder, tel: 13185
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.
BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: tel. 12600.
DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-

uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.
PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

KERKDIENSTËN~
Weekend: 27/28 september

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen
Creëche aanwezig
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Mevrouw Van Keu-
len-Schaafsma, Overveen
Gezamenlijke pastores
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
24 september. 14.00 UUR Vrouwen-
middag
26 september: Oecumenische Werk-
groep Exodus, discussieavond over
thema: "Alles is politiek, maar politiek
is niet alles".
Inleider drs. H.Reinders, aanvang
20.00 uur
28 september: dr" S.L.Verheus - Am-
sterdam
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: K.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m..m.v. St.
Caeciliakoor
Cel: J.v.d.Meer, Thema: 'Wij hadden
kunnen weten'

In de gezellige woning aan de Celciusstraat temidden van bloemen en
wenskaarten willen zij best samen op de bank voor de foto. FOTO: BERLOTT

beeldschoon met allemaal plooitjes.
Een week voor het huwelijk vertelde
die baas dat het werken in de winter
niet door ging. Peter kwam bij me en
vroeg aarzelend of wij nu nog wel zou-
den trouwen, ik vond van wel en zo
gebeurde. Maar het zat ons niet mee,
mijn vader kreeg 's morgens een onge-
luk en Jaap Schuiten, de kolenboer die
foto's zou maken, moest plotseling die
morgen een wagon kolen lossen. Heeft
Anton Steen de foto's gemaakt, maar
daar was geen enkele geslaagde bij.
Daarom vieren wij onze gouden brui-
loft nu een beetje extra, met foto's",
lacht ze.

KERK v.d.NAZARENER, Zijl weg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen

10.30 uur: Morgendienst, ds J.Over-
duin

19.00 uur: Avonddienst, ds J.Over-
duin
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond/celgroepen.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE STAND

Periode: 15 /22 september 1986

Geboren: Boudewvjn, zoon van Keur
Pieter en Duivenvoorden Paulina
Jody dochter van Koene Willem, en
Van Soolingen Elisabeth
Kirsten en Jorrit, dochter en zoon Van
Schmidt Peter en Van Koekelt Hen-
drika

Ondertrouwd:
Van der Moolen, Willem Albertus en
Goddrjn Maria Jacoba Justina

Gehuwd:
Heitkönig Antonius Richardus en
Smit Sonja,
Huisman Richard en Smit Jessica
Van Hooijdonk Thomas Adrianus Ma-
ria en Van der Meulen, Geertruida
Renske

Overleden:
Koning, Engel oud 61 jaar
De Rijke geb. Van den Bergen, Maria
Catharina oud 93 jaar

Trouwens het zat het echtpaar Riet-
dijk in de beginjaren niet mee. Peter is
een zoon van Peter (Piet) Rietdijk en
Cornelia Zwemmer. "Mijn vader
kwam uit Vlaardingen, maar mijn
moeder was een echte Zandvoortse, na
hun huwelijk zijn ze in Zandvoort
gaan wonen en daar ben ik ook gebo-
ren. Heel in de verte was mijn vrouw
familie. Oom Klaas de dorpsomroeper
waar ik haar tegenkwam, was een ge-
zamenlijke oom van ons. Mijn vrouw is
er één van Jaap Zwemmer (Sport) en
Rie v.d. Schenkel. Zij was de vierde
van zeven kinderen. Zij hielp haar va-
der in de petroleumhandel. Ja, ik was
één van de weinige vrouwen met een
rijbewijs. Mijn vader was begonnen
met een hondenkar, later paard en wa-
gen en toen een vrachtauto. Moest je
de mensen in die jaren zien kijken, als
ik achter het stuur zat." "Vrouwen
met een rijbewijs zag je in die jaren
maar bitter weinig", valt haar man
haar trots bij.

Na hun trouwdag begon nu niet be-
paald een zonnige tijd, eerst werkeloos
en toen de crisisjaren er nog eens dun-
netjes overheen. Echt naar werd het in
1943 toen Peter naar een krijgsgevan-
genkamp werd afgevoerd door de be-
zstter. "Ik was in militaire dienst ge-
weest en moest mij melden, wij werden
gelijk naar Amersfoort gebracht en la-
ter via een groot verzamelkamp naar

ZAKELIJK BEKEKEN
Fitness & Health - Zandvoort

Enkele weken geleden hebben Geor-
ge Katz en Jan van der Kooy de deu-
ren van het sportcentrum 'Fitness &
Health - Zandvoort' wijd open gezet
voor geïnteresseerden, en dat blijken
er in Zandvoort en omgeving toch heel
wat te zijn. "Wij hebben weinig rucht-
baarheid gegeven aan de opening van
ons centrum en het bezoekersaantal is
boven verwachting, daarmee wordt
toch wel aangetoond dat wij in een
behoefte voorzien", vertelt Katz, die er
de nadruk oplegt dat Fitness & Healt
beter vergeleken kan worden met een
instituut dan met een willekeurige
sportschool.

Het blijkt dat Katz, afkomstig uit
Den Haag, méér wilde dan alleen bezig
zijn in de fysiotherapie. Na enkele ja-
ren in een groepspractijk gewerkt te
hebben en de studie manuele therapie
gevolgd te hebben, besloot hij zijn ken-
nis en ervaring op een andere wijze te
gebruiken, namelijk daar waar advie-
zen gegeven kunnen worden, omdat
hij gelooft dat een goede en verant-
woorde lichaamsontwikkeling bij kan
dragen tot een beter gebruik van de
spieren die de mens voor bepaalde
sporten nu eenmaal meer gebruikt
dan de anderen. Bij een goed gebruik
van het lichaam kan het aantal k wets-
uren tijdens de uitoefening van een
sport verminderd worden. "Ik begin
dus bij de bron. Wij, want Jan van der
Kooy is trainer/begeleider, begeleiden
iedere sportman/vrouw tijdens de oe-
fenmgen", vertelt Katz. Het blijkt dat
de oefeningen voor een ieder verschil-
leiid zullen zijn afhankelijk van de
sport die men beoefent. "Een groot
aantal klanten komt voor conditie
training, en dat is heel wat anders dan
'body-building'. Ik ben van mening
dat men tegenwoordig de begrippen
conditietraining en body building té
veel met elkaar verward. Daarom ont-
vangt iedereen die zich opgeeft een
keuring. Wij willen het conditie-
niveau van onze klanten kennen, (wij
meten de bloeddruk etc.) voordat wij
hen oefeningen opgeven. Daarbij
wordt rekening gehouden met ver-
schillende aandoeningen die men al
kan hebben, voordat men er zelf van
op de hoogte is. Bovendien houden wij
de vorderingen bij die de mensen ma-
ken", verklaart Katz.

Katz en Van der Kooy hebben lang
gezocht voordat zij een ruimte vonden
die voldeed aan de eisen die door hen
werden gesteld. Het werd de Paradijs-
weg in Zandvoort, maar de opening

vond pas plaats nadat een grondige
renovatie was uitgevoerd. De boven-
verdieping werd bij het sportcentrum
getrokken. Hier werden de kleedka-
mers en douches gecreëerd, alsmede
een behandelkamer voor fysiothera-
pie. Blikvanger ongetwijfeld is de 'nat-
te ruimte', een vertrek uitgevoerd in
wit marmer, waar een Turks bad,
dompelbad, douches en voetenbaden
werden ondergebracht. Deze natte
ruimte biedt toegang tot het zonneter-
ras. Hier aangrenzend bevindt zich
een ruime sauna, uitgevoerd in het
bekende Finse hout. Eveneens op deze
verdieping een relaxruimte waar een
grote open haard als blikvanger fun-
geert. Hier ook de bar waar men diver-
se 'gezonde' hapjes en drankjes kan
gebruiken. Want behalve conditie-
training, huisvrouwengymnastiek,
aerobic dance training kan men ook
de bekende 'di.spo'figuurcorrectie me-
thode in dit instituut volgen. Ge-
wichtsvermindering en figuurcorrec-
tie door een samenspel van dieet en
sport, hiervoor moet men wel 4 a 5
maal per week naar 'Fitness & Health'
waar onder deskundige begeleiding
verrassende resultaten kunnen wor-
den bereikt.

Op de benedenverdieping is de
sportzaal gevestigd. Voorzien van de
meest geavanceerde toestellen, is deze
zaal in de ogen van de kenners het
neusje van de zalm. Grote spiegels zor-
gen ervoor dat men zichzelf kan corri-
geren wanneer men tijdens de oefenin-
gen 'in de fout' gaat. Om Fitness &
Health compleet te maken, het is ook
mogelijk om in de zonnestudio via zon-
nebank of snelbrumer te zorgen voor
een finishing touch. Overigens wor-
den Katz en Van der Kooy terzijde
gestaan door Anita Regeer en Corinne
Moens die beiden ook veel uren heb-
ben besteed aan de totstandkoming

'van het centrum.
Fitness & Health - Zandvoort be-

vindtzich aan de Paradijsweg 1. Dage-
lijks van 10.00-22.00 uur geopend, za-
terdag en zondag van 10.00-18.00 uur.
Sauna vanaf 14.30 uur (op speciaal
verzoek en bij voldoende animo even-
tueel ook in de morgenuren). De sauna
is er uitsluitend voor vrouwen op dins-
dag vanaf 18.00 uur, op woensdag van-
af 18.00 uur voor mannen, de overige
dagen gemengd. Fitnesstraming ge-
durende de hele week ook gemengd.

Voor prijzen en informaties kan
men bellen: 02507-17742.
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Helaas heeft de
NATUURVOEDINGS
winkel in Zandvoorf geen
vruchten kunnen afwerpen.

„DE LENTEBLOESEM"
gaat l 4 dagen

UITVERKOPEN
van 29 september t/m l l
oktober

20% KORTING
op alle artikelen behalve op
brood, gebak en groenten

TOT ZIENS

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 25 18

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Zandvoort
Nic. Beetslaan 44

woonhuis, voor- en achtertuin.
Vrij uitzicht over sportvelden.
Woonkam., open keuk.,
4 siaapkam.
Vraagprijs ƒ149.000,- k.k.
Inl.:

cen/E makelaar/0.9.

Tel. 02507-12614

Spar prijst vers
voordelig daarom .

koop je er al het vers!
Extra Belegen
Goudse Kaas
Volvet

Brie'45%
Carré d As

Bakker Mini
Kaas-

>
l Iglo Gesneden
Bl?d-- IfiQspinazie 10"

1.
Volvet Jonge Groot
Goudse
Kaas

Mona
Yoki Drink

99Yoghurt Heel Volkoren
154 Tarwe- |99 Shampoo ig
JU brood 1. ;:;.:;:-;;;,;::, 1.

Pinda-ï
of _
Kaas- Ar*
knabbelsyj
pare|.
kandij- 198
koek;:,:: !•
Natrena

SPAR ZANDVOORT NOORD\
altijd maandagochtend

\ geopend

Banketbakkerij

SEIJSENER
vraagt een

AANKOMEND
VERKOOPSTER

Haltestraat 23. Tel. 12159
(30 september weer open)

BANKETBAKKERIJ

SEIJSENER
Haltestraat 23 - Zandvoort - Tel. 1 21 59

Uitgerust en wel zijn wij weer terug op
dinsdag 30 september met ons

EIGEN VERS GEBAKKEN
brood en gebak.

Wij staan weer het hele jaar voor u klaar!

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

TEL. 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie)

AUG. v.d.

Marisstraat 13A - Zandvoort
Telefoon 15186

Te huur

met d., t. en kookgel.
Vrije opgang.

ƒ 495,- all-in.
Tel. 13448.

TAPIJT
AUG. v.d. MME

Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 151!

Komt u iets
te kort?

Spar
Zandvoort

Noord
is ALTIJD

op
maandagochtend

geopend

Leeuwenieuws en leeuwevoordeel bij
uw Peugeot Talbot dealer! Tijdens een
feestelijke najaarsshow presenteren
wij u een reusachtig auto-aanbod: de
Peugeot '87-modellen. Een gamma, dal
in elke prijsklasse onverslaanbaar is.

PEUGEOr309DIESEI1,9.
ONGEHOORD GOED.

NUEEN2Q5HALEN,ZOMER'87
BETALEN.

Voor het sterke nummer, de 205,
geldt nu een fantastisch financierings-
aanbod. Wie vóór 31 oktober a.s. 'n
nieuwe 205 personenauto koopt,
kan tot maximaal 10.000 gulden fman-
cieren en hoeft vóór l juli 1987 geen
rente en aflossing te betalen!

NIEUWS 30!) DICSEL l S) 2 UITVOERINGEN VA l 23995.-

Kom kijken, en vang de nieuwe
Peugeot 309 Diesel in uw vizier. Met z'n
krachtige, maar fluisterstüle 1.905 cm'
motor en 5 versnellingen levert hij pres-
taties die z'n concurrenten met de staart
tussen de wielen doet wegsluipen.

Zoals een acceleratie van 0-100
km/u in 15.3 seconden en een topsnel-
heid van maai' liefst 160 km/u. En bij
dat alles is hij nog extreem zuinig óók:
l op 22,7 bij 90 km/u., bij 120.km/u
l op 16,9 en in de stad l op 14,3.

De nieuwe 309 Diesel is leverbaai1

in 2 uitvoeringen, de GLD en de nog
luxere GRD. En natuurlijk zijn ook de
benzineversies van de succesvolle 309
present in de showroom, v.a. f 19.885,-.

VOOKO1.EL. 'N \ OlAVASSr.N 205 VOOK 'M JUNIOR PRIJS', l 1fi.7!)3,-.

505 V6 EN TURBO INJECTION
MET STANDAARD ABS.

Het chique topmodel uit de Peugeot
range is vanaf nu ook leverbaar met eei
krachtige 6-cilinder V6 motor. En,, evj
als de luxueuze Turbo Injection versj
standaard voorzien van ABS en A
bele stuurbekrachtiging. <

Nieuw is ook de 505 GT E
Turbo met 110 DIN pk motor en intlij
cooler. Voor nóg betere prestaties
een gunstig brandstofverbruik.

Of u kiest voor een lening tot
maximaal f 10.000,- over 36 maan-
den tegen een rente van 6,9%. Vraag
ons naai" de volledige voorwaarden
van deze fantastische aanbiedingen,
die gelden voor alle uitvoeringen van
't sterke nummer.

•-A;

305 CRYSTAL 505 SX SELECT,
EXTRA SCHERP GEPRIJSD.

De liefhebbers van libxe auto's
zullen aangenaam worden verrast bij
het zien van de Peugeot 305 Crystal
modellen met vele extra's. Zoals ver-
nis metaallak, zonnedak en aerodyna-

~fflis,che-wielplaten.
£r Voor deze 305 Crystal Sedan

geldt xtijdelijk een prijs van slechts
fe-f 21.995;-. En in royale Break-uitvoe-
Nnng heeft u 'm al voor f 24.995,-.

Daarnaast hebben we 'n 505 in
eèivSX Select-uitvoering. Met 'n aan-

chique extra's. Zoals: velours be-
KJing,\ metaalkleur met vernislak,

^clusieve striping, vóór en achter
|>ofdsteunen, enz.

>eze speciale 505 SX Select is er
gaf f 29.995,-. En dat betekent
Miefstf 2.500,- voordeel op deze

Irerïjke auto.

205XS_,2U5 JUNIOR EN Dl
205 GT1115 DIN PK.

De 205 XS met 80 DIN pk
heeft een extra sportief in- en exterietjf
Verder is er nu een 205 Junior
veel extra's voor 'n Junior-prijs: v.
f16.795,-.

En de GTI heeft nu maai' ui
115 DIN pk onder de motorkap,
voor 'n top van 196 km/u. Echt 'n?aütp |
voor leeuwentemmers. , V^

•*s»

VOOR F 305-PER MAAND.
/oor alle modellen uit de 305

tot 31 oktober a.s. een
jtréfkelijke financieringsregeling,

aanbetaling van '/:. van de
^tiafprijs van de nieuwe auto -
ivoor de inruil van uw huidige

JX ^atatö kan gelden - betaalt u geduren-
|,Y dë^As. maanden f 305,- per maand
£?«•. *. ~- x A

Yente en aflossing. Vraag ons
^de speciale voorwaarden.

205 309

ou \ \ l ri s,sr>

2QS

203 CABRIOLET VA l 33.415.-

' 3 0 &

;)05\',\ I 2 1 S W Ö . -

KOM NAAR DE PEUGEOT NAJAAR! 25 SEPTEMBER T/M 4 OKTOBER.
I'RU/LN ZIJN INCL I5TV\ IIXC'I. AI'LEX EHINGSkOSHA' \\ IJ/l(;i\c;r.N \ (KJRHPIOI'IJI.N I'l.l'l,l.(M l M.UOI 1,1- \SI. DIHI.CI I,I.\SI.\' 11 C.I.N I.LN AANTREKKELIJKE I'KUS. VlUAGTUOOKEENSN/WRnEMOGELIJKIMOnEN \',\,\'FINANCIKHINCOI-'LI'G-OMI»OU\V.

®
f
\

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.
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[C-dames triomf
JZANDVOORT - Evenals vorige
leek behaalden de hockeyteams
[in ZHC een overwinning en een
Jerlaag. Nu echter viel er een

ge te noteren voor de dames, met
|i) van HIC, en de heren verloren
let 2-1 van Reigers.

J De Zandvoortse dames hadden het
I-oèilijk tegen het sterke HIC maar de
Lrdediging maakte een ijzersterke in-
jfruk en was met doelvrouwe Henny
pnsen aan het hoofd onpasseerbaar.

Jvanuit die gesloten defensie werden
ftfde aanvallen opgebouwd en uit één

van scoorde Sanne Toenbreker
je, naar later zou blijken, winnende

Ireffer, o-l. Wat HIC ook probeerde,
jjetstuitte op een onverzettelijk Zand-
loort.

De heren van Zandvoort en Reigers
aren aan elkaar gewaagd. In de eer-

|ite helft viel de beslissing en kwam de
einduitslag reeds vast te staan. Rei-
Iers nam in die periode een 2-1 voor-
iprong, voor Zandvoort scoorde Wou-
ier Pont. In de tweede helft heeft
Zandvoort tevergeefs aangedrongen
om op z'n minst een gelijkspel uit het
\uur te slepen doch Reigers gaf geen
duimbreed toe.

Fietscrossers
naar halve finale

ZANDVOORT - Jeroen Vrees (8) is
iet gelukt het afgelopen weekeinde
een finale-plaats te bemachtigen voor
de Finale Junioren Cup '86 Fietscross,
die op 5 oktober in Goirle verreden zal
worden. Helaas hebben Joost Buis-
man (9) en Richard Zwemmer (17) on-
danks uitstekende verrichtingen de f i-
naleplaats niet bereikt.

De drie Zandvoortse fietscrossers
ontvingen van de KNWU de eervolle
uitnodiging mee te dingen in Nijme-
gen tijdens de Halve Finale Cup Ju-
nioren wedstrijden naar een • finale
plaats. Het werd een bijzonder span-
nende, doch vermoeiende dag voor de
lorige fietscrossers.

In een veld van 284 crossers op een
onbekende (en gevaarlijke) baan werd
een harde en langdurige strijd gele-
verd, die alleen voor Jeroen het gewen-
ste resultaat opleverde. Joost en Ri-
chard die toch uitstekend hebben ge-
presteerd en hoog op de ranglijst van
Noord Nederland zijn geplaatst hopen
dat zij volgend jaar opnieuw een uit-
nodiging voor dit spectakel zullen ont-
vangen.

Feestelijke drive
bij jubileum

ZANDVOORT - Omdat op 17 sep-
tember 1946 de Zandvoortse Bridge
Club werd opgericht, werd op woens-
dag 17 september 1986 een feestelijke
bri'dgedrive gehouden voor de leden
van ZBC.

Door de evenementencommissie wa's
voor een aantrekkelijk programma ge-
zorgd, er werden enkele kado's uitge-
reikt aan leden die zich voor ZBC ver-
dienstelijk maken. Een en ander ging
gepaard met de gebruikelijke toe-
spraakjes.

Hoogtepunt werd de drive van vijf-
entwintig uitgezochte spellen die ge-
speeld moesten worden. Groter nog
was de verrassing bij de einduitslag.

Behalve de nummer één (koppel Po-
lak/Smink) met 79 overpunten, vielen
in de prijzen de paren die respectieve-
lijk op de 17e, 9e en 40ste plaats eindig-
den. Hiermee werd de feestdatum ex-
tra belicht. De gelukkigen waren het
paar De Vries/Haalman, de dames
Van Os/Saueressig, en koppel
Harms/VdBerg. Hierna volgde nog
een bridgebingo. Na middernacht
keerden de leden met een flesje jubi-
leumwijn huiswaarts in de zekerheid
dat op zaterdag 4 oktober in Hotel
Bouwes het eigenlijke jubileumfeest
nog gevierd zal worden.

Slotraces anti-climax
voor Zandvoortse coureurs

ZANDVOORT - Ter afsluiting
van het raceseizoen stond als re-
den op de uitnodiging om met
Marco Keur te komen feesten in
Club Pomme. Stilletjes had de
éénentwintigjarige Zandvoortse
bakkerszoon echter gehoopt daar
zondagavond met vrienden en zijn
nieuwe sponsor het glas te kun-
nen heffen op een glanzend en
veelbelovend debuut in de formu-
le Pord-2000 klasse. Het mocht
echter niet zo zijn. De eerste on-
kostenrekening kon zelfs al wor-
den opgemaakt, want de ambi-
tieuze formule Ford 2000-debu-
tant kwam niet zonder schade uit
een gevecht met de subtop.

Geheel onnodig. AJs een iets te greti-
ge jonge hond was Keur op jacht ge-
gaan naar de derde plek in de Eurose-
rie-race. Hij raakte de achterkant van
Maarten Bottelier met als gevolg dat
de ombouw van zijn nieuwe Swift
vloog. Hij kon zijn race nog wel uitrij-
den, maar de strijd was gestreden. In
dergelijke eenzitters gaat het nu een-
maal niet zo lekker zonder voorvleu-
gels en gestroomlijnde ombouw. Gelet
op deze handicap was de vijfde plaats
nog niet eens zo gek. Verwacht mag

dan ook worden dat de naam Keur
volgend jaar terug te vinden zal zijn in
de top van de formule 2000-klasse.

Totaal geen reden tot feestvieren
had Keurs plaatsgenoot Frans Vöros.
De belofte van Jan Lammers Racing
had het kampioenschap in de formule
1600 al op zak, toen het noodlot in de
laatste ronde van het seizoen toeslag.
De gehele race had Vörös als eerste
Nederlander in het Europese veld op
een zevende plek gereden. De eerste
nationale titel leek binnen. Temeer
daar rivaal Jaap Bokhoven met een
kapotte aandrijving was uitgevallen.
Maar Bokhoven zou toch nog kam-
pioen worden. Twee voorgangers spin-
den in het Scheivlak en op dat snelle
gedeelte van het circuit kun je onmo-
gelijk van je lijn afwijken. De klap die
volgde betekende voor Voros een bij-
zonder zuur einde van zijn tweede
race-seizoen.

Zuur was het eveneens voor drie-
voudig Nederlands kampioen John
Vos. In de Toyota Starlet merkencom-
petitie zat een prolongatie van zijn ti-
tel er dik in. De enige die hem er nog
van af kon houden was Pred Krab. En
die deed dat dan ook, nadat Vos al in de
eerste ronde zijn motor had opgebla-
zen. Voorwaarde was, dat Krab als
tweede zou moeten finishen. Dat lukte

net. Achter winnaar John Postmaa
haalde hij nog net voldoende punten
binnen voor het kampioenschap. Het
halve puntje voorsprong op Vos was
genoeg.

Klapstuk van het gratis toeganke-
lijk racefestival was de negende ronde
voor de Europa Cup van de Renaults
Alpine. In het verleden heeft Neder-
land met Lammers en Bleekemolen
goed gepresteerd in deze klasse, die
doorgaans het bij programma vormt
van een Grand Pnx voor formule 1-
wagens. Wellicht komt dat er volgend
jaar weer van. Zandvoort staat im-
mers weer op de voorlopige kalender.
Voorwaarde is echter opnieuw dat het
circuit gerenoveerd moet zijn en daar-
over zijn de betrokken instanties het
nog niet eens. Maar de plannen liggen
in elk geval op tafel.

Plannen zijn er ook bij Renault Ne-
derland om de zaak weer serieus aan te
pakken. Door beperking van het race-
budget en terugtrekking van sponsor
Rothmans is dat er dit jaar met van
gekomen. Door zelf de teamleiding op
zich te nemen en hulp van Renault en
Marlboro slaagde Michael Bleekemo-
len erin de zaak draaiend te houden.

Maar de successen bleven uit en de
Haarlemmer had in acht races slechts

• De Ford Formulewagens in hun laatste race op het circuit in 1985. Of de Formule-1 races (GP) in 1987 weer in
Zandvoort worden gehouden is nog niet bekend. Positief is wel het bericht dat Zandvoort op de voorlopige

foto DICK LOENENracekalender 1987 voorkomt.

twee punten vergaard.
Voor Zandvoort werd besloten niet

langer m zee te gaan met motortuner
Schnck. De reparatie werd voor het
eerst zelf ter hand genomen en met
succes. De V 6 Turbo ging een seconde
sneller en dat betekende eindelijk aan-
sluiting bij de top. Voor het eerst in dit

seizoen stond Bleekemolen op de eerste
startnj. Nog voor koploper Schutz. die
er niet aan te pas zou komen wegens
een crash op de eerste honderd meter.

Sigala won onbedreigci voor de Frans-
man Gouhier. Geen opvallende klas-
sering voor de nummers twee en drie

op de ranglijst. Verrassender was de
derde plaats van Bleekemolen. die er
na Zandvoort weer veel zin in heeft
gekregen. Hij kan zich nog twee races
uitleven. Op Le Mans en Madrid kan
nog wat goedgemaakt worden van wat
een verloren seizoen dreigde te wor-
den.

BC Lotus goed van start
ZANDVOORT - De badminton-

cpmpetitie is voor BC Lotus vrij
redelijk gestart. In totaal kwamen
elf teams in het veld en daarvan
zorgden vijf ploegen voor winst,
vijf leden een nederlaag en één
boekte een gelijkspel. Verheugend
was het optreden van het eerste
team dat knap met 5-3 van Me-
renwiek l won.

In het begin zag het er niet naar uit
dat Lotus van Meren wiek zou winnen.
Na twee heren-enkelspelen keek Lotus
tegen een 0-2 achterstand aan, doch de
Zandvoortse dames zouden later voor
herstel zorgen. Ronald Bossink beet de
spits af voor Lotus en pakte na veel
spanning de eerste set met 15-12. De
tweede set ging minder vloeiend en
Meren wiek sleepte er een derde set uit.
In die beslissende set heeft Ronald
Bissink het moeten afleggen met 9-15.
Ook Willem Touset was niet in staat
om het Zandvoortse team aan een
punt te helpen. Met 6-15 en 8-15 had
Touset geen schijn van kans. Het
keerpunt kwam van de dames en Yo-
landa Kuin behaalde een simpele
overwinning met tweemaal 11-4. Inge
Ipenburg zorgde dat Lotus op gelijke
hoogte kwam door een eveneens ge-
makkelijke zege, 11-3 en 11-5.

Ronald Bossink en Willem Touset

vormden een herendubbel en kwamen
tot beter spel dan in het enkel. Meren-
wiek bood fanatiek tegenstand maar
was niet in staat de Zandvoorters af te
stoppen, 15-12 en 17-14. De damesdub-
bel Yolanda Kuin en Inge Ipenburg
zochten in de eerste set naar het juiste
ritme en verloren dan ook met 15-17.
Daarna liep het voortreffelijk en met
15-4 en 15-11 werd het vierde wed-
strijdpunt bemachtigd. Het beslissen-
de punt kwam van het gemengddub-
bel Kuin/Bossink. In een enorme
spannende driesetter bleef het Zand-
voortse duo Merenwiek de baas met de
cijfers, 10-15, 15-9 en 17-16. De winst
kon Lotus dus niet meer ontgaan
maar het koppel Ipenburg/Touset
heeft toch geprobeerd de zege nog
meer glans te geven. Dat lukte echter
niet en Merenwiek kon via de setstan-
den 15-11, 14-17 en 4-15 de schade be-
perken tot een 5-3 nederlaag.

De overige resultaten waren: Lotus
2-Van Zijderveld 11 3-5; Lotus 3-Vel-
sen 6 6-2; Lotus 4-F1. Typehead 4-4;
Lotus 5-Almere Haven 4 3-5; Lotus 6-
Spaarnestad 2 1-7; Lotus Hl-Weesp
Hl 3-5; Lotus H2-Minerva Hl 1-7; Lo-
tus H3-Minerva H2 7-1; Lotus Al-VR
6-2; Lotus Cl-Slotermeer Cl 5-3.

Komend weekend staan de volgende
wedstrijden voor Lotus op het pro-
gramma: Lisse 2-Lotus 1; Amsterdam

Ronald Bossink doet er van alles aan
maar kon niet voor winst zorgen.
Foto: Dick Loenen.
2-Lotus 2; Dumwijck 10-Lotus 3; Vel-
sen 5-Lotus 4; Veenland l-Lotus 5;
Van Zijderveld 16-Lotus 6; IJmond 1-
Lotus 7; Almere Haven Hl-Lotus Hl;
Flower Shuttle Hl-Lotus H2; Veen-
land Hl-Lotus H3; IJmond A2-Lotus
Al; IJmond Cl-Lotus Cl.

AALSMEER - Na een zwakke
competitiestart met twee nederla-
gen heeft Zandvoort '75 het vorige
week ingestelde herstel afgelopen
weekend duidelijk meer gestalte
gegeven door een van de koplopers
Aalsmeer in eigen huis met 0-1 te
verslaan. Een prima prestatie en
door dat resultaat staan de Zand-
voorters weer dicht bij de top. Za-
terdag aanstaande komt koploper
Swift op bezoek en dat belooft een
uitermate spannend gebeuren te
worden.

In een uitstekende partij voetbal
heeft Zandvoort '75 vanaf het eerste
fluitsignaal het heft in handen geno-
men. Met goed opgezette aanvallen en
een geweldige inzet werd Aalsmeer te-
rug gedrongen op eigen helft. Door het
agressieve spel en een hoog tempo kon
het technische Aalsmeer geen vat krij-
gen op het spel. Met de afwerking zat
het de Zandvoorters niet erg mee en
een inzet van Philip van de Heuvel
had meer verdiend en ook een gave
voorzet van Coen van der Heuvel
bracht niet het gewenste resultaat.
Verdedigend kwam Zandvoort '75 m
het geheel niet m gevaar.

Na de pauze een zelfde spelbeeld met
een Zandvoort '75 dat Aalsmeer geen

ZANDVOORT - Slechts twee
zaalvoetbalteams in actie en daar-
bij ruime winst voor Zandvoort-
meeuwen met 9-3 over BSM. TZB
speelde tegen koploper DIO en
was zeker niet de mindere maar
verloor met 4-3.

Zowel BSM als Zandvoortmeeuwen
begonnen ongeslagen aan dit duel en
tot 3-3 heeft BSM stand kunnen hou-
den, daarna was Zandvoortmeeuwen
duidelijk de betere en greep een ruime
zege. BSM startte vlot tegen een stroef
Zandvoortmeeuwen, 1-0. Henk Gaus
zorgde al snel voor 1-1 en toen liep
BSM uit naar 3-1 en leek Zandvoort-
meeuwen het moeilijk te krijgen. De
Zandvoorters gooiden er een schepje
boven op en het was gedaan met BSM.
Ronald Halderman, Bobby Brune en
Steef Gerke zorgden voor een 4-3 vopr-
sprong. De Zandvoortse machine
draaide op volle toeren en BSM zakte
na de 5-3 van Bobby Brune volledig
ineen. Een goed gemotiveerde Steef
Gerke scoorde tweemaal en Pieter

Zaalvoetbal winst en verlies
Brune en Henk Gaus bepaalden de
eindstand op een 9-3 overwinning.

TZB
TZB kreeg koploper DIO op bezoek

en had meer verdiend dan de 4-3 ne-
derlaag. De scheidsrechter was niet cp
komen dagen en Adri van Lent was
bereid gevonden deze wedstrijd te flui-
ten. Het werd een te harde zaalvoet-
balwedstrijd die toch wel sportief ver-
liep. TZB kwam moeizaam in het spel
en leed door foutieve passes nogal eens
balverlies. DIO kwam na een kwartier
spelen op een 0-1 voorsprong.

Na de doelwisseling was het Robert
Koning die de ploegen naast elkaar
bracht. Een snelle counter van DIO
betekende 1-2 doch TZB bleef in een
goed resultaat geloven en Martin van
der Mije kogelde van verre raak, 2-2.
Een slecht genomen vrije trap van
TZB betekende een snelle overname

van DIO en nummer drie lag in de
touwen. Toen DIO op 2-4 kwam gooi-
den de Zandvoorters alles op de aanval
en Ab Bol bracht vijf minuten voor het
einde de spanning weer terug, 3-4. In
de slotfase kende Van Lent TZB een
strafschop toe doch na felle protesten
van DlO-spelers en op aangeven van
de lijnrechter werd er anders beslist en
werd TZB de kans ontnomen om als-
nog een verdiend gelijkspel te bemach-
tigen.

Keur Glas/ZVN
Afgelopen maandag moest Keur

Glas-Schilders tegen het sterke team
De Gier spelen in Nieuw-Vennep,
waar de Zandvoorters hun eerste ne-
derlaag incasseerden door met 8-3 te
verliezen.

Na enkele minuten spelen en een
rommelig begin werd al snel tegen een
2-0 achterstand aangekeken, waar-

door de Keur Glas spelers moeilijk in
hun spel konden komen. Nadat er
meer aanvallend werd gespeeld had
dit snel succes. Met een fraai doelpunt
scoorde Jan Hein Carree 2-1. maar al
vrij snel liep De Gier uit naar 4-1.
Keeper Willem van de Kuyl moest uit-
vallen met een gescheurde enkelband
zodat Willem Paap de taak kreeg om
het verdere scoren van De Gier te be-
letten. Aanvallend waren de Zand-
voorters zeker sterker en menigmaal
moest De Gier met grove overtredin-
gen aan de noodrem trekken. De Gier
bouwde met „gelukstreffers" de voor-
sprong verder uit. Riek Keur en nog-
maals Jan Hein Carree brachten ten-
slotte de achterstand terug tot 8-3.

Na afloop stelde coach/trainer Ab
Lammers vast dat er meer uit deze
wedstrijd viel te halen, doch door on-
voorziene omstandigheden werd dit
wel moeilijk gemaakt, zodat deze wed-
strijd maar snel vergeten moet wor-
den. Ondanks deze nederlaag blijft
Keur Glas in het topklassement mee-
doen.

ZVM en Haarlem in evenwicht
ZANDVpOKT - Opnieuw bleek

een goed gespeelde eerste helft
niet voldoende voor Zandvoort-
meeuwen om twee punten tegen
Haarlem te bemachtigen. Door
eriige omzettingen in het Meeu-
wen team was de tweede helft twee
klasse minder en aangezien Haar-
lejn toen eveneens niet tot groots
voetbal kwam zakte de amuse-
mentswaarde naar een bedenke-
lijk niveau. De teams deelden de
punten, 2-2.

Het eerste kwartier tastten beide
teams elkaar af en toen Zandvoort-
meeuwen wat meer greep op de strijd
krijg en enige goede aanvallen, vooral
over links opbouwde, kwam Haarlem
zeer onverwachts op voorsprong. Een
ongevaarlijke vrije trap werd door
doelman Armand Postma losgelaten
en Nielen zette Haarlem op 0-1. Het
leek of dit Zandvoortmeeuwen stimu-
leerde daar Haarlem met goed aan-
valsspel werd teruggedrongen. Een
gave voorzet van Mario van Meelen
kreeg de Haarlem doelman niet onder
controle en eerst Ivar Steen en in de
rebound Jos van der Meij hadden voor
de gelijkmaker moeten zorgen. Even
later wederom een leeg doel. Wim
Paap miste de bal waarna Ivar Steen
voor open doel over knalde.

Onder aanvoering van de hardwer-
kende middenvelders Jos van der Meij
en Jan Hein Carree bleef Zandvoort-
meeuwen het beste van het spel nou-
den. In de 35e minuut eindelijk de ge-
lijkmaker. Wim Paap en Jan Hein
Carree gingen goed door op een hoge
voorzet en Carree knalde de bal hoog
iri de touwen, 1-1. De Haarlemse kee-
per had enorm veel moeite met hoge
voorzetten en greep even later weder-
om niet sterk in en Jos van der Meij
zag toen geen kans om de bal in het
lege doel te plaatsen. Haarlem kreeg in
deze periode weinig kans daar de
Zandvoorters elkaar steeds goed op-
vihgen. Aanvallend verliep het over
links tussen Van Meelen, Carree en

Een redding van de Haarlemse keeper. Foto: Dick Loenen.

Marcelle erg vlot zonder dat er meer-
dere doelpunten vielen.

In de tweede helft had trainer Cees
van Sloten Ahvin Leijsner een meer
aanvallende rol gegeven en kwam Si-
mon Molenaar in het veld voor Ivar

Steen. Die omzettingen waren niet be-
vordelijk voor de rust in de defensie en
Haarlem werd gevaarlijk meteen kop-
bal naast. Opbouwend kwam Zand-
voortmeeuwen toen ook niet meer tot
prestaties en Haarlem greep nogal

eens hard in waardoor het spelpeil erg
daalde. Na een kwartier kwam Haar-
lem op voorsprong toen een voorzet
zomaar kon worden ingetikt, 1-2.

De strijd kreeg een rommelig karak-
ter en Zandvoortmeeuwen probeerde
met inzet de bakans te verzette. Good
Old Jos van der Meij gaf de aanzet tot
de gelijkmaker. Hij omspeelde een te-
genstander en knalde op de paal waar-
na Frans Makau in de rebound raak
schoot, 2-2. Nadat Haarlem aanvoer-
der Vervoort na een aanslag op de be-
nen van Jan Hein Carree kon vertrek-
ken heeft Zandvoortmeeuwen nog wel
geprobeerd om de beslissende treffer te
forceren maar er zat te weinig lijn in
het spel om daartoe te komen, alhoe-
wel Wim Paap tweemaal er dicht bij
was.

Zandvoortmeeuwen trainer Cees
van Sloten was niet erg te spreken
over het vertoonde spel. „Ik kom er
steeds meer achter dat in de derde
klasse een systeem spelen erg moeilijk
is. Andere clubs spelen vaak achter
dicht houden en dan met een lange bal
iets proberen. Dan probeer je in de
rust wat te doen en zet je Alwin Leijs-
ner meer naar voren. Ik denk dat de
spelers een goede wedstrijd nodig heb-
ben misschien dat het dan gaat lopen.

Postzegelnieuws
ZANDVOORT - De eerste bijeen-

komst van de Zandvoortse Postzegel-
club in het seizoen 1986/87 wordt ge-
houden op vrijdag 26 september in het
Gemeenschapshuis, Louis Davids-
straat, met een veiling die omstreeks
21 uur begint.

De deuren van het gebouw zijn ech-
ter al om 19 uur open voor leden en
belangstellenden. In deze tijd kan men
namelijk onderling zegels ruilen en in-
formatie inwinnen bij de bestuursle-
den over de activiteiten van de club en
de eerste lustrumviering die dit sei-
zoen wordt gehouden.

Vergadering
Sportraad

ZANDVOORT - Op maandag 6 ok-
tober komt de Sportraad Zandvoort in
openbare vergadering bijeen in de
kantine van de Voetbalvereniging
Zandvoort '75, op het binnenterrein
Circuit, ingang Tunnel Oost. Aan-
vang 20.00 uur.

De agenda vermeldt: Behandeling
van de ingekomen stukken, waaron-
der het inventarisatierapport over de
ongebruikte uren in bporthallen en
zwembaden 111 Noord Holland: circu-
laire van de Nederlandse Genootschap
Sportmassage etc. Benoeming vice-
voorzitter.en penningmeester, benoe-
ming plaatsvervangend lid sportraad
Zandvoort. discussiestuk garantie-
regeling oud papier en wat verder ter
tafel komt.

Handballers
halen uit

ZANDVOORT - De ZVM handbal
heren zijn erin geslaagd de lastige uit-
wedstrijd tegen Meervogels tot een
uitstekend einde te brengen. De Zand-
voorters zijn totaal niet in de proble-
men geweest en hebben vooral in de
slotfase Meervogels overspeeld. 17-8.

Zowel verdedigend als aanvallend
liep het naar wens bij ZVM en binnen
tien minuten was er een 5-0 voor-
sprong opgebouwd. Het scoren verliep
toen wat stroever doch de voorsprong
is totaal niet in gevaar gekomen en bij
rust was die 3-8. Na de pauze had ZVM
opnieuw een fase dat het doel moeilijk
gevonden kon worden doch Meervo-
gels bleef steeds tegen een achterstand
aan kijken van vijf doelpunten. In de
slotfase draaide de Zandvoortse ma-
chine op volle toeren, en mede door
prima handbal van invaller Gerard
Boukes. werd Meervogels naar een
duidelijke 17-8 nederlaag gespeeld.

Doelpunten ZVM: Djurre Boukes 7.
Wim Brugman 4. Gerard Boukes 3,
Dick Berkhout l, Jos Dekker l. Jan
Drayer 1.

kans gaf door kort te dekken en bij
balbezit de voorwaartsen direckt aan
het werk te zetten. In de vijftiende
minuut kreeg Zandvoort '75 eindelijk
loon naar werken. Een uitgespeelde
aanval kon door Philip van de Heuvel
afgemaakt worden maar hij zag dat
naamgenoot Coen er beter voorstond
en die mocht de aanval afmaken, 0-1.
De doelpuntenmaker werd even later
vervangen door Peter Braamzeel.

Aalsmeer heeft in de slotfase gepro-
beerd de achterstand weg te werken
doch zoals reeds gesteld de Zandvoort-
se defensie gaf geen presentjes weg.
Met snelle tegenstoten hadden de
Zandvoorters de stand een rianter
aanzien kunnen geven. Philip van de
Heuvel, Peter Braamzeel en René
Paap kwamen oog in oog met de Aals-
meer-doelman doch wisten met die
mogelijkheden geen raad. Vijf minu-
ten voor het einde heeft Aalsmeer de
enige kans gehad en daarbij belandde
de bal op de lat. Het zou niet verdiend
geweest zijn als de bal in het net zou
zijn verdwenen.

„De stijgende lijn van vorige week
hebben we voortgezet," aldus een ui-
terst contente trainer Gerard Nij-
kamp. „Aalsmeer ligt Zandvoort '75
wel. Ik had opdracht gegeven ze niet te
laten tikken en kort te dekken en dat
is uitstekend gelukt. Het werd een
prachtige wedstrijd en een twee of drie
nul uitslag was zeker niet geflatteerd
geweest. De jongens hebben zich meer
dan honderd procent gegeven en nu is
het belangrijk dat ze scherp blijven
voor de komende belangrijke wedstrij-
den."

Ruilbeurs
ZANDVOORT - Op zondag 28 sep-

tember wordt in Café Zomerlust,
Hoofdstraat 142 in Santpoorteen ruil-
beurs gehouden. Vanaf 12.30-17.00 uur
kan men daar terecht voor het ruilen
van postzegels, munten, bankbiljet-
teii. ansichtkaarten uit de omgeving,
sleutelhangers etc. Toegangsprijs be-
draagt f. 1.25. Inlichtingen worden
verstrekt door H. van Grumbkow, Bo-
nairestraat 12, Santpoort-N, tel: 023-
382411 of 384049.

Sport Agenda
VOETBAL
Zondag: Volewijckers-Zandvoort-
meeuwen 14.30 uur te Amsterdam

TZB-

Zaterdag: Zandvoort'75-Swift 15.00
uur terrein bmnencircuit

HOCKEY

Zondag: Loenen-Zandvoort heren.

ZHC dames-Eechtrop 13.00 uur
duintjesveld.

BASKETBAL

Zaterdag: TYBB-Lions dames 20.15
uur Van Turnhouthal Haarlem.

Hoofddorp 2-Lions heren 19.30 uur
sporthal Hoofddorp.

HANDBAL

Zondag: ZVM dames-Blinkert 13.00
uur terrein bmnencircuit.

ZVM heren-VZV 14.10 uur terrein
bmnencircuit.

VOLLEYBAL

Zaterdag in de Pellekaanhal, dames:
Sporting OSS l-Die Raeckse 2 18.30
uur; Sporting OSS 2-Allides 20.30 uur;
Sporting OSS 4-VVH l 19.30 uur;
Sporting OSS 5-FES 4 18.30 uur. He-
ren: Sporting OSS l-Spaarne'75 2
20.00 uur; Sporting OSS 2-De Bunkert
l 19.30 uur; Sporting OSS 3-Die
Raeckse 6.

ZAALVOETBAL

Vrijdag in de Pellikaanhal: 18.00
uur Zandvoortmeeuwen C Jun.-Zand-
voort'75; 18.30 uur Zandvoortmeeu-
wen 2 C Jun.-Hillegom: 19.00 uur TZB
2-DSK dames; 19.45 uur Zandvoort
Noord-Kalmthout A jun.; 20.30 uur
Nihot L.-Lankhaar; 21.25 uur Zand-
voortmeeuwen-v.d. Post; 22.20 uur
Zandvoort Noord 2-Houttum Hille-
gom 2.

Maandag in de Pellikaanhal: 20.45
uur Zandvoortmeeuwen vet.-Zand-
voort Noord: 21.30 uur TZB-Concordia
vet.: 22.15 uur Zandvoortmeeuwen 3-
Concordia 3.

Standen
Tweede klasse KNVB
zvv
DEM

Zaandijk

Haarlem

Schelling woude

NAS

Vierde klasse KNVB zaterdi

Swift

SMS

Beursbengels

DSC'74

SCW

Aalsmeer

Tweede klasse HVB

EHS

Spaarnestad

Schalkwijk

BSM

Heemstede

DSK

voetbalclubs
4-7
4-6

4-5

4-5

4-5

4-4

«

4-6

4-6

4-5

4-5

4-5

4-4

4-6

4-6

4-5

4-4

4-4

4-4

Halfweg
Schoten

Z'meeuwen

KFC

Volewijckers

Wijk aan Zee

Zandvoort'75

SIZO

Hoofddorp

De Geuzen

Halfweg

SVJ

Vogelenzang

TZB

VVH

KIC

Spaarnevogels

Alhance

4-4
4-4

4-3

4-2

4-2

4- 1

4-4

4-4

4-3

4-3

4-2

4-1

4-4

4-3

4-3

4-3

4-3

4-3

Vechtvliegeren spannend gebeuren
ZANDVOORT - Zaterdag was het

prachtig vhegweer om de Nederlandse
kampioenschappen vechtvliegeren te
houden. Na het Stabiel vliegeren van
enige weken geleden was nu het par-
keerterem in Zuid de plaats voor de
vechtvhegers. Na een lange voorselec-
tie met vele wedstrijden en toernooien
kwamen de besten aan de start.

Niet alle geselecteerden kwamen op-
dagen, maar dat mocht de vliegerpret
niet drukken. Opmerkelijk was juist
dat de niet eerder geselecteerde inval-
lers voor de reeds geselecteerden ein-
digden. Kampioen van Nederland
werd de Hoofddorper Ronnie Visbeen,
die de gouden Fly Away plak in het
bezit krijgt en een fraaie sweater. Op
de tweede plaats kwam vechtvlieger-

virtuoos Eddy Salamony eveneens uit
Hoofddorp. De derde plaats was wég-
gelegd voor het vyitienjarige aanko-
mende Zandvoortse talent Misha,
Dirks, die tevens een gouden medaille
verwierl als Nederlands jeugdkampi-
oene.

De medailles worden op de Fly A\\ay
slotdag van de nog steeds „vliegende"
vliegervierdaagse. zaterdag 11 oktober
om 15.00 uur uitgereikt.

Dat dit vechtvliegeren in het bui-
tenland een groot aanzien heeft ver-
kregen, blijkt uit de plannen van Fly
Away om de eerste World Wide Kitê
Games te houden 111 het Olympisch
jaar 1992 en wel boven de vliegerplaats
in Zandvoort.
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Even tijd voor een foto, v.I.n.r. achterste rij: Leony Voetelink, Linda Paap, Ingrid Duivenvoorden, Ditte Valk, Arlette
Sandbergert, Sabina Blom, Joanna v.d. Meer, Annemiek Duivenvoorden, Saskia Wester en Anouk Noorden/liet.
v.I.n.r. voor: Sharon Kerkman, Annerose Abbenes, Sandra Dijkzeul, Vanessa Noordervliet, Vivian Croes, Ingrid
Kraaijenoord, Sandra Paap, Petra Holst.

i jaar voor kunstzwemsters
ZANDVOORT - Nu al kunnen

de kunstzwemsters van de Zand-
voortse Zwem & Poloclub de Zee-
schuiniers terugkijken op een zeer
goed 1986. Het aantal behaalde
kunstzwemdiploma's, een goede
graadmeter voor hun prestaties,
bereikt bijna dertig stuks (vanaf l
januari) zodat het recordjaar 1984
met 32 diploma's wellicht over-
troef kan worden.

Een groot aantal meisjes is zeer bin-
nenkort toe aan liet volgende kunst-
zwemdiploma. Petra Holst en Saskia
Wester maken een goede kans om tij-
dens de komende wedstrijden hun A
diploma te halen, het hoogste kunst-
zwemdiploma, Ingrid Kraaijenoord,
Linda Paap. Sabine Blom en Anne-
miek Duivenvoorden zijn kandidaten
voor B, terwijl Sharon Kerkman al
dicht het C-diploma is genaderd. Uit-
stekende vooruitzichten want nieuwe
zwaardere diploma's geven ook meer
kansen in het Nationale kunstzwem-
gebeuren.

Opgericht m 1979 is deze
kunstzwemaf deling erg snel en vooral
kwalitatief goed van de grond geko-
men, en is inmiddels onbetwist de bes-
te kunstzwemveremging van de
zwemkring Noord Holland, en behoort
landelijk - voorzichtig gesteld - bij de
beste vijftien clubs van Nederland.
Kunstzwemmen is een sport met een
duidelijk show-element en om die re-
den worden de Zeeschuimers regelma-
tig gevraagd demonstraties te verzor-
gen. Begin september traden zij op tij-
dens een tropical-zwemfestijn in
zwembad de Duinpan voor de bewo-
iiers van Nieuw Unicum, afgelopen
week nog werden zij door de KNZB zelf
uitgenodigd m Wassenaar hun gerou-
tineerde kunstzwem-huzarenstukjes
te demonstreren, uiteraard gaat de
ploeg ook wel eens naar andere zwem-
verenigmgen om d.m.v. uitvoeringen
het kunstzwemmen te propageren.

De beste kunstzwemsters op C-ni-
veau hebben samen met andere vere-
nigingen nu ook een kringploeg gefor-
meerd waarmee tegen andere zwem-
kringen in Nederland gestreden zal
worden. Daarin zijn veel Zeeschuim-
sters vertegenwoordigd zoals Ditte
Valk, Lmda Paap, Annerose Abbenes,

Sabina Blom, Ingrid Kraaijenoord en
Sandra Dijkzeul. Een kringploeg van
acht, waarin zes Zeeschuimers straks
over de grenzen van Noord-Holland
triomfen proberen te scoren.

Diploma's werden behaald door: Sa-
bina Blom D. Annerose Abbenes D,
Leony Voetelink DC, Annemiek Dui-

venvoorden EDC, Sandra Dijkzeul
EDC, Sharon Kerkman ED, Sandra
Paap E, Suzanne Scheevaas FE, Van-
essa Noordervliet FE, Leticia van Lin-
gen F, Anita de Boer FE, Kim Smaling
F, Vivian Croes FE, Daphny Paap F,
Marjolijn v.d. Meer F, Joanne v.d.
Meer C en Kelly Smaling F.

Bazar In Jeugdhuis
ZANDVOORT - Op donderdag 2 en

vrijdag 3 oktober wordt in het Jeugd-
huis achter de Hervormde Kerk aan
het Kerkplein een bazar gehouden. De
openingstijden zijn van 14-17 uur en
19-22 uur.

Het belooft een aantrekkelijke bazar
te worden met rommelmarkt, verlo-
tmg van Zandvoortse poppen etc. Bo-
vendinn zijn er verschillende stands
met attractieve artikelen zoals hand-
werken. handenarbeidartikelen enz.

Brons voor Jeroen Bosman
tijdens Casinowielrennen

MONTE CARLO - Vorige week
woensdag vond het Europees wiel-
renkampioenschap plaats voor
Casino medewerkers en daarbij
behaalde Nederland zeer goede re-
sultaten. De zege ging naar een
Monegask doch met een tweede
plaats voor de Scheveninger Ten
Kate en een prachtige derde
plaats voor de Zandvoorter Jeroen
Bosmen was het succes geweldig.

Voor de start was het een drukte van
belang bij de Zandvoortse sponsor en
materiaalman Peter Versteege. De
juiste verzetten moesten toen aange-
bracht worden om op het zware par-

Villef ranche van de 2e categorie. Op de
top van „La Turbie" demarreerde de
Monegask Giraldi en die is niet meer
teruggezien. Drie renners waaronder
Ten Kate en de plaatsgenoot Jeroen
Bosman zetten nog wel de achtervol-
ging in doch konden Giraldi niet meer
terugpakken. In de eindsprint om de
tweede plaats eiste Ten Kate de tweede
plaats op, met een half wiel voor Je-
roen Bosman die op een uitstekende
derde plaats beslag legde en de bron-
zen plak in ontvangst mocht nemen.
Ondanks dat titelhouder André Jan-
sen (Casino Rotterdam) zijn titel niet
wist te prolongeren, was het toch een
prima resultaat van de Nederlandse
Casino-wielrenners.

Een uitgeputte Jeroen Bosman wordt na de finish opgevangen door begeleider
Peter Logmans en een aantal supporters.

cours mee te kunnen draaien. De Na-
tionale Stichting Casinospelen werd
vertegenwoordigd door 22 coureurs
onder wie 6 van het Casino Zandvoort.
In totaal kwamen 120 deelnemers van
38 casino's uit 9 Europese landen aan
de start. Die renners moesten een par-
cours afleggen van 55 kilometer met
onder andere „La Turbie", een berg
van de Ie categorie. Voor kenners is
deze berg bekend als onderdeel van de
afsluitende tijdrit van de ronde Parijs-
Nice, met een hoogteverschil van 1300
meter over 13 kilometer.

Door een enorm hoog tempo vanaf
de start, scheidde zich een groep van
25 renners af. aan de voet van de Col de

. ZANDVOORT - De eerste wed-
strijd in de seniorencompetitie ta-
feltennis werd door Steiner, Hop-
pe en Ter Heijden met duidelijke
winst afgesloten. Taf eltennisvere-
niging 't Spinneweb uit Haarlem
werd het slachtoffer. Unicum 2
wist een gelijkspel af te dwingen
van het Hoofddorpse HTC terwijl
de overige seniorenteams yerlo-
ren. Het eerste jeugdteam (junio-
ren) slaagde er evenmin in om On-
kyo te bedwingen, het 2e junioren-
team speelde verdiend gelijk tegen
TOG uit Haarlem, het 3e team
speelde met twee man en verloor.
Het eerste pupillenteam met
Geert Kuneman, Anthony Bak-
ker en Ewout van Durjn wonnen
hun tweede wedstrijd van Heem-
stede.

Unicum l-'t Spinneweb: 7-3

Een zeer sterke opening van Steiner
met winst in 21-15 en 21-12 werd ge-
volgd door Hoppe die met ongeveer de-
zelfde cijfers zijn tegenstander over-
wpn. Ter Heijden lukte het niet om
zijn tegenstander op verlies te zetten,
zodat bij een 2-1-stand het dubbel ge-
speeld werd. Een zeer moeilijk lopende
dubbelpartij voor de Unicummers
Hoppe en Steiner die pas in de 3e game
het karwei konden afmaken. Steiner
won alle drie de partijen, Hoppe moest
er één afgeven, terwijl Ter Heijden het

Winst voor tafeltennisers

Spinneweb delft onderspit

Casino-Zandvoort
1976 -1986

Bij de viering van het tienjarig
bestaan van het Casino wordt de
gemeente Zandvoort niet direct
betrokken. Op l oktober zwllen het
de bezoekers zajn die waarschijn-
lijk een extra feestelijke ontvangst
te beurt zal vallen.

Wél zijn er veel activiteiten voor
het personeel, en is het Casino dit
jaar een grote sponsor geweest bij
de talrijke Zandvoortse evenemen-
ten.

De tafeltennissers van Nieuw
Unicum merken wel iets van het
jubileum, op maandag 29 septem-
ber ontvangen zij van het Casino
een tafeltenniskanon. Een leuke
geste, maar meerdere Zandvoortse
verenigingen en instellingen heb-
ben de afgelopen tien jaar wel de-
gelijk gemerkt dat er in Zandvoort
een Casino is, vaak werd niet te-
vergeefs een beroep op deze speel-
bank gedaan.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

17166
Nipt verlies TZB

HAARLEM - TZB is er niet in
gslaagd om bij DSK de punten mee
naar huis te nemen. In een spannende
partij voetbal bleven de Haarlemmers
de Zandvoorters de baas met 3-2.

DSK was vrijwel de gehele wedstrijd
iets sterker doch TZB hield" knap
stand en wist zelfs een 0-1 voorsprong
te nemen door een doelpunt van Ab
Bol. Nog voor de rust viel de gelijkma-
ker en na de thee drukte DSK door
naar een 3-1 voorsprong. TZB heeft
toen nog wel geprobeerd om aan de
dreigende nederlaag te ontkomen en
kwam niet verder dan een treffer van
Ab Zwemmer, 3-2. De tijd was toen te
kort om alsnog een gelijkspel te force-
ren.

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en

geld op uw ,
Itfantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE,

TEL. 020-562.2485

INTER-
VOETBALTOERNOOI 86/87

Vanaf zaterdag 1 november 1986 start Weekmedia in samenwerking met AAJ Sportpromotie, en met steun
van Heineken en Intersportschoenen, het grote ALL-ROUND VOETBALTOERNOOI 86/87.

zesde overwinningspunt voor Unicum
scoorde.

HTC 5-tInicum 2: 5-5

Floris Wiesman, Marcel Keur en in-
valler WUlem van de Oetelaar konden
tegen het sterke HTC in Hoofddorp
toch nog een wedstrijdpuntje meepak-
ken dankzij twee overwinningen van
Floris, de dubbelpartij en de winst van
Marcel en Willem op de zwakste scha-
kel in de HTC-tegenstand.

Nieuw Vennep H-Unicum 3 7-3

Geen gelukkige start voor dit team
waarin Ad Endema samen met Cees
Weyers en Jan Bolt voor de drie punt-
jes zorgden. Helaas niet genoeg voor
winst.

TYBB 6-Unicum 4 7-3

Mark ter Braake, Bert de Ruig en
Alex de Goede wisten slechts driemaal
te scoren tegen het sterke Haarlemse
team.

Unicum 5-Rapidity n 0-10

Over het algemeen is dit team (al-
thans in de vorige competitiehelft) re-
delijk succesvol in het tafeltennisspel.
Echter gepromoveerd naar de 5e klas
is het begrijpelijk dat er op sterkere
tegenstanders wordt gestoten. Het Be-
verwijkse Rapidity heeft het v.d.
Laan, de Ruig en v.d. Aar niet gemak-
keljjk gemaakt, erger nog, zij kwamen
er bijna niet aan te pas. Toch licht-
puntües in deze wedstrijd voor v.d. Aar
en de Ruig die ieder een set in drie
games afdwongen.

Junioren
Onkyo-2-Unicum l 6-4

Voor de tweede maal een verliespar-
tij incasseren is niet leuk. Een span-
nende wedstrijd, dat wel, waarin Torn
Steiner 2 maal setwinst kon noteren,
het dubbel overtuigend werd gewon-
nen, Erik Stokman zijn eerste setwinst
in de Ie klas mocht noteren en David
Augustin helaas met lege handen

bleef. Gezien de vechtlust van dit
hooggestegen juniorenteam moeten er
toch binnenkort positievere resulta-
ten te melden zijn.

Junioren: TOG I-Unicum 2 5-5

Een partij in Haarlem waar zowel
Robert Cliteur als Robert ter Heijden
tweemaal tot setwinst kwamen. Arno
Westhoven draaide gewoon wat min-
der en kon daardoor slechts éénmaal
winst scoren. Jammer dat het dubbel
verloren werd, waarbij beide Unicum-
spelers niet echt geconcentreerd ach-
ter de tafel stonden. Dubbel jammer
eigenlijk want het had de Unicum-
mers ten slotte de winst kunnen bren-
gen.

Junioren: TOG 2-Unicum 3 8-2

Joost Wiesman en Marco Molenaar
moesten het met z'n tweeën opknap-
pen omdat hun derde teammaat Pie-
ter Stroobach verhinderd was. Dat be-
tekende al een verliesstand van 3-0
voordat de wedstrijd begon. Alleen

Joost kon twee partijen met winst af-
sluiten, prima en uitstekend spel, ter- j
wijl Marco een drietal malen zeer
dicht bij de setwinst kwam, maar het j
uiteindelijk toch moest afleggen.

Pupillen: Unicum I-Heemstede 2 7- [

Was Geert Kuneman vorige week de
beste tafeltennisser, nu deed Anthony
Bakker van zich spreken door de drie
partijen té winnen. Geert noteerde in
ieder geval toch tweemaal setwinst
terwijl Ewout van Duijn met éénmaal
winst ook van zich afbeet tegen de
toch wel pittige Heemsteedse tegen
standers. Tot nu toe een onverslaan-
baar Unicum-team waar het enthou-
siasme vanaf straalt.

Voor aanvulling en versterking van
diverse teams zowel jeugd als senioren,
kunnen nieuwe leden zich elke maan-
dagavond aanmelden op de tafelten-
nistraining in Nieuw Unicum; jeugö-
leden vanaf 19.00 uur, senioren vanaf
ca. 20.00 uur.

Drie succesvolle junioren v.I.n.r.: Robert ter Heijden, Erik Stokman en Robert
Cliteur

Het toernooi wordt afgewerkt op 8 speeldagen
(altijd op een zaterdag of een zondag) te beginnen
op zaterdag 1 november 1986 m Amstelveen. Een
team kan slechts voor een toernooidag inschrijven.

Per toernooidag wordt een compleet programma
afgewerkt, bestaande uit:
- ijshockeyvoetbal
- tennisvoetbal
- ,,penalty"schieten
- hooghouden van de bal

Het maximaal aantal deelnemende teams is 48 (32
heren- en 16 damesteams).

Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6
spelers of speelsters, die naar believen kunnen
worden ingezet (echter nooit meer dan 3 spelers of
speelsters tegelijk.

Van elke speeldag gaan de 6 beste teams (4
heren-en 2 damesteams) over naar de grote finale,
die verspeeld wordt op zaterdag 14 maart 1987.

Per toernooidag wordt gestreden om een aantal
fraaie, door Weekmedia beschikbaar gestelde,
wedstrijdbekers.
Vanaf heden is inschrijving mogelijk voor de eerste
vier wedstrijddagen:
- zaterdag 1 november 1986 Amstelveen
- zaterdag 15 november 1986 Zaandam
- zaterdag 6 december 1986 Amsterdam
- zondag 28 december 1986 Volendam
(We komen nog m Nw. Vennep/Almere/Weesp en
Mijdrecht

Inschrijfgeld per deelnemend team bedraagt ƒ 55,-.
U kunt dit geld storten op rekeningnummer
986849294 Verenigde Spaarbank t.n.v.
AAJ Sportpromotie onder vermelding:
All-round voetbaltoernooi 86/87.

U dient gelijktijdig onderstaande bon op te sturen
naar de afdeling PR en Promotie Weekmedia,
Wibautstraat 131, 1091 Gl. Amsterdam, (afgeven
bij een van onze kantoren kan ook).

Inschrijving All-round voetbaltoernooi 86/87
Naam:
Adres:
Postcode: Plaats:
Telefoon: Dames/herenteam:
Het team komt uit onder de naam:
Toernooidag: Plaats:
Het inschrijfgeld heb ik overgemaakt.

SLAGERIJ ARBDUW
HAUTESTHAAT12-2M2LMZANDVOOBT-TEU(OJ507)1 2f U

BIEFSTUK 250 gram

HAM 150 gram

ROLLADE 100 gram

CORNEDBEAF 100 gram

ROSBIEF 100 gram

MAANDAG + DINSDAG

GORDON BLEU 100 gram 1,75

WOENSDAG + DONDERDAG

RIBLAPPEN 500 gram 9,00

BABI PANGANG SOOgram 4,95
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DINER OF

ZAKENLUMCH
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Z f t N D V O Q R T
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MUZIKAAL OMLIJST

WINTER EN WILD

;>• SPECIALITEITEN

Dansschool
Albert van (Lid F.D.O.)

Studio: Oranjestraat 12
(gebouw naast Dagmarkt) in Zandvoort-C.

Aanvang clublessen ballroom en
latijns-amerikaanse dansen

(1e week oktober)

Inschrijving paren nu nog mogelijk
(1e en 2e jaars)

alsmede voor speciale cursus
latijns-amerikaanse dansen

Inschrijving
Vrijdagsavonds van 19.00-21.00 uur en zaterdagmiddag van

14.00-16.00 uur in de studio óf telefonisch 16623-17082

DE BINNENMARKT
NOG 2 WEKEN

GEOPEND
T/M 5 OKTOBER

Ingang: Gasthuisplein 5 - Kosterstraat 5

DAGELIJKS GEOPEND VAN 10 TOT 22 UUR
INLICHTINGEN IN HET

GEBOUW VAN DE BINNENMARKT
TEL. 13713

Onder auspiciën van O.V.Z.
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ZANDVOOBT - In de tien jaar dat het Casino in Zandvoort is
Jevestigd heeft de gemeente Zandvoort een bedrag van f. 5.554.658,54

an 'toeristenbelasting' ontvangen. Toeristenbelasting wel tussen
jiaakjes, omdat sinds de Hoge Raad te Amsterdam besliste dat in die
remeente de exploitanten van de rondvaartboten ten onrechte toeris-
fenbelasting hadden betaald over de bezoekersaantallen, de Stichting
Casinospelen op haar beurt het gemeentebestuur van Zandvoort dui-
[lehjk heeft gemaakt dat deze belasting ten onrechte wordt betaald.

Sindsdien (1985) is de Stichting ertoe overgegaan wél toeristenbelas-
ling te betalen, maar dan 'onder protest' hangende een nog nader te
pereiken accoord. Hoewel door raadsleden regelmatig wordt geïnfor-
leerd naar de vorderingen van deze besprekingen, blijft het antwoord

|ran de respectievelijke wethouders, eerst Plieringa en nu Aukema
[raag.

Casino Zandvoort viert tienjarig bestaan
Omstreden toeristenbelasting betekent
een dikke vijf miljoen in gemeentekas

De winnende koksbrigade van Casino Scheveningen ontvangt de N.S.C,
wisseltrofee uit handen van algemeen directeur van de Nationale Stichting
Casinospelen, drs. J. C. Kroes.
V.l.n.r.: P. J. Bronke, drs. J. C. Kroes, S. K. Kwee.

Zandvoort op tweede plaats
ZANDVOORT - Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Casino

Zandvoort werd de eerste Holland Casino's Koksbrigade-competitie georga-
niseerd voor de brigades van Casino Rotterdam, Casino Scheveningen,
Casino Valkenburg en Casino Zandvoort.

ledere vestiging vaardigde twee koks af, die een 3 gangenmenu bereidden,.
dat beoordeeld werd op originaliteit, smaak, portionering, opmaak, verkoop-
baarheid, combinatie en kleurschakering. De jury bestond uit W. Engel van

•de Kastanjehof in de Lage Vuursche, W. Vogel van Les Quatre Canetons in
Amsterdam, R. Potsdammer als culinair journalist en de heren C. F. Hoog-
endoorn en J. H. Holten van de Nationale Stichting Casinospelen.

De competitie werd gewonnen door de brigade van Casino Scheveningen,
gevolgd door Casino Zandvoort, Casino Valkenburg en Casino Rotterdam.

Het winnende 3 gangenmenu zal gedurende één maand in alle vestigingen
van de Holland Casino's worden geserveerd.

Algemeen directeur van de
Stichting Nationale Casinospe-
len, drs J.C.Kroes, hult zich even-
eens in stilzwijgen wanneer dit
punt ter sprake komt. Over het
tienjarig bestaan, de positie van
het Casino-Zandvoort, het perso-
neel, het spelaanbod en zijn ziens-
wijze op de toekomst van Zand-
voort, daarover wil de heer Kroes
wel spreken, de toeristenbelasting
'voorlopig nog even niet'. Wél wil
de algemeendirecteur kwijt dat er
naar wegen gezocht wordt het
verschil uit de wereld te helpen.
Dat straks de gemeente Amster-
dam wél een bedrag van f. 2,50 per
bezoeker zal ontvangen, heeft een
heel andere reden. "Door de ge-
meente Amsterdam moeten mil-
joenen geïnvesteerd worden voor
betere ontsluitingswegen naar
het nieuwe casino, een extra brug
over het Singel, dat is een miljoe-
nenverslindend project. Het is
dan ook logisch dat, wanneer Am-
sterdam die kosten voor haar re-
kening neemt, het Casino straks
terugbetaalt in de vorm van een
riks per bezoeker. Dat is de prijs
die wij moeten betalen voor inf ra-
structurele hervormingen. Am-
sterdam en Zandvoort kunnen in
dit opzicht niet met elkaar verge-
leken worden. De erfpachtgelden
in Amsterdam spreken ook een
woordje mee. Wij beschikken in
Zandvoort niet over een eigen ge-
bouw, noch waren er extra voor-
zieningen nodig toen wij ons hier
in 1976 vestigden".

Geweldige vlucht
In de tien jaar dat het Casino-Zand-

voort nu bestaat heeft de Stichting
Nationale Casinospelen een geweldige
vlucht genomen. Na Zandvoort kwam
Valkenburg, toen Scheveningen, vo-
rig jaar werd het casino in Rotterdam
geopend en binnen enkele maanden
volgt de opening van het Amsterdam-
se casino. Daarna zullen in nog meer
plaatsen in Nederland vestigingen
van de stichting worden geopend. De
vrees dat Amsterdam een groot deel

• Vestigingsdirecteur B.Storace en algemeen directeur drs J.C.Kroes zien de
toekomst van het Casino Zandvoort met vertrouwen tegemoet.
De foto op de achtergrond werd genomen bij de opening van het eerste casino
in Nederland, een overzicht van het totale personeel uit 1976.

FOTO: BERLOTT

van de Zandvoortse bezoekers weg zal
trekken bestaat niet. "Wij vinden Rot-
terdam in dit geval een goede testcase.
Wy hadden verwacht dat de opening
van Rotterdam een nadelige invloed
zou hebben op Scheveningen, doch na
een terugval in de eerste drie maan-
den, kwamen de bezoekers weer terug.
Ieder casino trekt nu eenmaal zijn ei-
gen bezoekers, iedere vestiging heeft
zo z'n eigen sfeer. Dat is ook belang-
rijk, bezoekers komen voor de sfeer en
persoonlijk heb ik Zandvoort altijd het
gezelligste casino gevonden. Ondanks
dat wij 'inwonend' zijn, ligt Zandvoort
nog steeds goed in de markt," is de
reactie van drs. Kroes. Door hem
wordt erop gewezen dat Zandvoort een
grote streekfunctie vervult, van IJ-
mond tot Bollenstreek. Bezoekers die

niet zo snel naar Amsterdam zullen
gaan wanneer zij probleemloos kun-
nen parkeren in Zandvoort. Wel zul-
len er Amsterdamse gasten wegblij-
ven, zo wordt vermoed, maar zelfs dat
is niet zeker.

In de loop van de tien jaar is het
spelaanbod van het Casino-Zandvoort
vergroot, maar het aantal tafels en
medewerkers is kleiner geworden. Nog
steeds kan men terecht voor Ameri-
kaanse roulette en Black Jack, maar
sinds 1981 is het ook mogelijk je geluk
te beproeven met Franse roulette en
baccara. Overwogen wordt om de spel-
kansen in Zandvoort uit te breiden
met een speciale hal voor speelauto-
maten.

Dit betekent niet dat de regels van
'het huis' worden overschreden. Ook al

zal men straks slechts de speelauto-
matenhal willen bezoeken, dan nog
blijft de toegangsprijs gelijk en zullen
bepaalde eisen gesteld worden aan de
kleding van de bezoekers. "Deze zomer
hebben wij wat lichtere kledingvoor-
schriften ingesteld," legt de nieuwe
vestigingsdirecteur B. Storace uit.

"Het is voor het personeel er niet ge-
makkelijker op geworden, maar gedu-
rende de warme periode hebben wij
geen bezwaar gemaakt tegen heren
zonder das. Nu het wat kouder wordt
komt men vanzelf al minder in vnje-
tijds kleding. Voorheen was het erg
strikt, geen sportschoenen, altijd een
colbert. Nu wordt de kleding beoor-
deelt bij binnenkomst. Ik denk dat het
toch ook gescheeld heeft in het aantal
bezoekers, want wij hebben meer gas-
ten ontvangen dan vorig jaar. Het feit
dat men nu gemakkelijker kon bin-
nenlopen heeft daarin misschien toch
wel een rol gespeeld"

Dat misschien ook de goede zomer
debet is aan het verhoogde aantal be-
zoekers in de maanden juli/augustus
wordt door de heer Storace betwijfeld.
Veel eerder het feit dat er geen grote
evenementen waren. Het wereldvoet-
baltournooi in Mexico dit jaar is in alle
casino's merkbaar geweest, namelijk
veel minder bezoekers dan de juni-
maand in voorafgaande jaren.

In de loop der jaren is men in Zand-
voort met drie tafels en twintig man
minder gaan werken. Een en ander
heeft nu geleid tot een vrij constante
bezetting. Het record aantal bezoekers
van de eerste maanden, duizend per
dag, is niet meer gehaald, maar werd
zelfs ook niet in Scheveningen ge-
naald vlak na de opening. Werd oor-
spronkelijk het personeel voor Val-
kenburg ook in Zandvoort opgeleid,
nu is het zo dat ieder casino over een
eigen opleidingscentrum beschikt.
Het technisch personeel uit Zandvoort
ontving in de beginjaren een opleiding
in Haarlem, maar sinds een jaar of
acht gebeurt dit in de badplaats zelf.
Wel is er verschil in de nationaliteit
van het technisch personeel. In de be-
ginjaren was dat in Zandvoort 80%
buitenlanders en 20% Nederlanders,
nu zijn de cijfers precies omgedraaid.
80% van het Zandvoortse personeel
heeft de Nederlandse nationaliteit,
slechts 20% komt uit het buitenland.

Een groot voordeel wordt door de
vestigingsdirecteur genoemd het feit.
dat men sinds de laatste jaren werkt
met een CAO. Het personeel wordt nog
wel steeds uit de 'tronc' (fooienpot) be-
taald maar de arbeidsvoorwaarden
voor zowel spel technisch als niet spel-
technisch personeel zijn nu in een ,
CAO vastgelegd, wat dat betreft is de
Stichting Nationale Casinospelen de
kinderziekten te boven.

Casino en Zandvoort
Door drs. Kroes wordt erop gewezen -

dat het feit dat de Grand Pnx dit jaar
niet doorging eveneens een tegenval-
ler voor het Casino betekent. "Het is
toch nog altijd zo dat Zandvoort best •
wat allure kan gebruiken. Wjj zijn ,
waarschijnlijk de enigen die Hordo
dankbaar zijn. Hij heeft het Bouwes
Hotel een aardige facelift gegeven, wat'
er later gebeurde was natuurlijk ui-',
termate slecht. Die wisseling van dé •
wacht en de negatieve publiciteit over •
het hotel. Dat heeft ook ons Casino in ~f
Zandvoort geen goed gedaan. Wij hoj-
pen dat daar nu een einde aangekp?':
men is. Positief wordt door ons bij-t:.
voorbeeld ervaren dat Cecil's in het,
hotel is gevestigd. Wij volgen de ontj -
wikkelingen in Zandvoort op de voet; ï
De plannen voor een bungalowpark" J
zijn uitstekend, maar toch is het het
circuit dat aan Zandvoort de mterna-
tionale allure verleent. Wij kunnen •
slechts hopen dat het gemeentebe-;
stuur dat niet zal vergeten", geeft de •
algemeen directeur te kennen. ^

Over de bezetting van het Casino»
kan na tien jaar gezegd worden dat het;
bezoekersaantal ligt rond de 300.000-
personen per jaar. Het mag eens een'.
jaar wat minder worden (een diepte- •
punt was 1980/81), per kwartaal mo- 't
gen er verschillen optreden, toch blijkt;
aan het einde van een boekjaar dat het -,
bezoekersaantal 300.000 plus of 300.000':
min bedraagt, in ieder geval treden er -'
geen grote verschillen meer op \

Dit is dan ook één van de redenen
waarom de Stichting geen verplaat- J
sing van het Casino overweegt. Een l
totale facelift van het hotel zou plezie- •
rig zijn, maar voorlopig neemt men •
een afwachtende houding aan. Dat"
heeft niets te maken met de vestiging ,
van het Casino in Amsterdam, maar •
alles met de plannen die het gemeente- '
bestuur voor Zandvoort heeft. "Wan- I
neer men overweegt Zandvoort haar •
oude grandeur te hergeven met de '
bouw van nieuwe hotels, een bunga- ~.
lowpark en het circuit handhaaft, dan .
zal het zilveren jubileum van het Casi-
no Zandvoort in het jaar 2001 gevierd '
kunnen worden", voorziet de alge- ,
meen directeur van de Stichting Ne- •
derlandse Casinospelen.

MARGREET ATES

Bijzondere film
in Centrum 111

ZANDVOORT - De succesvolle film
van de Zweedse cineaste Agnetha
Elers-Jarleman "Smartgransen"
wordt op woensdagavond l oktober in
Centrum 111 in Heemstede vertoond.
Deze film, die de Nederlandse titel
'Wat blijft is pijn' kreeg, handelt over
de gevolgen van een auto-ongeluk
wanneer de getroffene zwaar gehandi-
capt blijft. De Zweedse cineaste heeft
het aangedurfd vijf jaar lang het pro-
ces waar zij en haar vriend midden in
zaten te filmen. De twijfels, de wan-
hpop, het verdriet, gelatenheid en de
pijn, maar ook de kracht van twee vi-
tale mensen staan centraal in deze
film.

Aanvang van de voorstelling in Cen-
trum 111, Heerenweg 111 te Heemste-
de is 20.00 uur. Kosten f. 4,50 per per-
soon. Het centrum is toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Op vrijdag 3 okto-
ber volgt nog een voorstelling in het
NVSH-gebouw, Ripperdastraat 11
Haarlem, aanvang 20.30 uur. Er wordt
koffie geschonken vanaf 20.00 uur.
Entree voor NVSH-leden f.3,- niet-
leden f.4,-. Op beide avonden is er
gelegenheid om na afloop met elkaar
te praten. Een gespreksleider is aan-
wezig.

Activiteiten in
Het Patronaat

HAARLEM - In Het Patronaat, Zijl-
singel 2 in Haarlem, wordt op vrijdag
26 september aandacht besteed aan
'eelbelovende Nederlandse groepen
lie het verdienen wat bekendheid te

^rijgen. Onder de titel 'Hup Holland
'"dup' krijgen musici de kans zich aan
het publiek te presenteren. Deze
avond zijn het The Landlords en Les
Zazous die deze gelegenheid wordt ge-
boden. Beide groepen baseren zich op
muziek uit de zestiger jaren.

The Landlords maken korte melo-
dieuze en krachtige songs, zoals die in
de beat en psychedelische periode wor-
den gekenmerkt. Een verfrissende gi-
taargroep bestaande uit: Hidde Sik-
kes, Ludo Wiegerinck, Gert Jonkers
en Peter Petter.

Les Zazous is een Katwijkse beat-
groep die al weer vier jaar bestaat en al
verschillende successen heeft geboekt.
'Chain Gang' was de eerste single die
hoge ogen heeft gescoord. Zij nemen
het vooroordeel weg dat 'sixtiesband-
jes' altijd 'trashbandjes' zijn. De meer-
stemmige vocalen en geraffineerde be1

geleiding klinken zeer professioneel en
verraden invloeden van onder andere
The Beatles en Shadows.

OP zaterdag 27 september is het reg-
gaetime in dit jeugdgebouw met 'The
Revelation Time'. Dit is volgens ken-
ners de beste Nederlandse reggaeband,
die gegroepeerd is rond de zanger/gita-
rist Djeynah Delbety. Van hem 7,ijn de
overtuigende 'Rastateksten'. Hij be-
schikt over een intrigerend hoge,
maar zeer krachtige stem. !

Met teksten over cultuur, het socia-
le leven en de liefde van de Rastafaria
wil deze groep een positieve bijdrage
leveren aan deze wereld. Op beide
avonden opent het Patronaat de deu-
ren om 21.00 uur. Toegang bedraagt
f. 8.50 (f. 6,50 voor CJP). Voorverkoop
De Toneelschuur en De Gooth.

Lee Towers en Mannenkoor
voor Amnesty International

ZANDVOORT - Ter gelegenheid
van het vijfentwintigjarig bestaan
van Amnesty International wordt in
Zandvoort een concert gegeven, door
het Zandvoorts Mannenkoor en Lee
Towers. Deze gebeurtenis vindt plaats
op zondag 19 oktober in de Hervormde
Kerk aan het Kerkplein. Aanvang
twee uur.

Het concert staat onder leiding van
Dico van Putten, die voor deze speciale
gebeurtenis een bijzonder programma
heeft samengesteld waarin verschil-
lende nog niet in Zandvoort gezongen •
liederen zijn opgenomen.

De toegangsprijs bedraagt f. 10,~
p.p. Kaarten voor dit concert zijn nu
reeds verkrijgbaar bij de AKO lec-
tuurshop op het Kerkplein 11, aan de
bar van het Gemeenschapshuis, gedu-
rende de avonduren en indien nog
voorradig op zondag 19 oktober aan de

• Lee Towers, belangeloze mede-
werking voor Amnesty International.

ingang van de kerk vanaf 13.30 uur.
De baten van dit concert zijn be-

stemd voor Amnesty International af-
deling Zandvoort. Men verwacht een
grote recette omdat zowel Lee Towers
als het Mannenkoor belangeloze me-
dewerking verlenen.

Gospelmusical Alpha & Omega
in Wilheminakerk Haarlem

ZANDVOORT - Op donderdag 9
oktober wordt in de Wilhelmina-
kerk in Haarlem, Gedempte Ou-
degracht 61, een uitvoering gege-
ven van de Gospelmusical 'Alpha
& Omega' van de zanger/compo-
nist Adrian Snell. Medewerking
wordt verleend door het Interker-
kelijk jongerenkoor Edoza o.l.v.
Ces Brouwer.

Adrian Snell schreef de musical die
bedoeld is als profetisch muziekwerk
over het einde der tijden. De Joden
spelen hierin een centrale rol, het
tekstmateriaal is ontleend aan de bij-
belboeken Openbaringen en Jesaja.
Na de premiere in Jeruzalem op Eerste
Paasdag, trok de musical elders in Eu-
ropa veel belangstelling. De Europese
premiere vond plaats tijdens het
Christian Artists Congres. Groot suc-
ces op het eerste concerttournee on-
dervond dit werk in Scandinavië.

Dankzij de steun van Edoza, als su-
borganisatie, is men er in geslaagd een
uitvoering in Haarlem te krijgen tij-
dens de Nederlandse tournee van 'Al-
pha & Omega' die van 26 septem-
bert/m 12 oktober duurt. Hierna vol-

gen nog Engeland, Zwitserland en an-
dere Europese landen.

Op donderdag 9 oktober in Haarlem
wordt de avond om 20.00 uur geopend
door Edoza onder leiding van Cees
Brouwer. Dit koor zal een aantal eigen
liederen ten gehoren brengen. Daarna
begint de musical waaraan medewer-
ken het combo van Rob van Dijk, het
koor Sprinter Singers uit Zoetermeer
o.l.v. Nan van Groeningen en de syn-
thesizer/keyboardgroep van Adrian
Snell. Licht en geluidstechniek even-
als de productiebegeleiding is in han-
den van Continental Sound.

Alle aanwezigen ontvangen een gra-
tis programmablad zodat de tekst goed
gevolgd kan worden. De muziekstijl
loopt van klassiek tot pop, zodat de
musical goed in het gehoor ligt van
alle leeftijdsgroepen.

Toegangsprijs f. 15.00 op de avond
zelf aan de zaal, in de voorverkoop be-
taalt men f. 12,50 p.p. Reservering kan
geschieden via telefoon: 023-
364467/319059. Voorverkoopadres in
Zandvoort: Rob Peterse, Tjerk Hidde-
straat 73, Zandvoort of bij het VVV-
kantoor in Haarlem.

• Het Interkerkelijk Jongerenkoor Edoza dat donderdag 9 oktober in het
voorprogramma van de gospelmusical Alpha & Omega in Haarlem medewer-
king verleent.

Het is koud buiten, de kachel aan
De meeste kachels zijn in sep-

tember vroeger op temperatuur
gebracht dan normaal. Geen
wonder, want met een gemiddelde
maximumtemperatuur van 16,6
gr. en een minimumtemperatuur
van 8,4 gr.C. in Zandvoort bleven
de eerste twintig dagen van deze
maand ruim twee graden te koud
voor de tijd van het jaar. Het
voortdurend afstromen van pool-
lucht naar Noordwest Europa -
ongewoon lang voor een maand
als september - is ook vorige week
weer niet zonder uitwerking in
onze regio gebleven. Zo zagen wij
de temperatuur in de weerhut in
de nacht van donderdag op vrij-
dag zakken naar 4 gr.C. en zater-
dagmorgen was het ook 4 gr.C. De
maximumtemperaturen overdag
lagen tussen 19 en 20 graden.

Vergeleken met Rusland is dat
zeker nog niet zo winters te noe-
men: op het schiereiland Taimir,
een woest en winderig gebied dat
uitsteekt in de Noordelijke Ijszee,
bleef het kwik overdag al enkele
graden onder nul en viel er
sneeuw. De gemiddelde septem-
bertemperatuur bedraagt daar 2
graden en het heeft er deze
maand al eens 17 graden gevro-
ren.

Begin vorige week was de aan-
dacht vooralg gericht op Frank-
rijk en Duitsland. Een bandbe-
wolking, zijnde een frontale zone,
waaruit plaatselijk enkele tien-
tallen millimeters regen viel, liep
van de Golf van Biscaje naar
Scandinavië en markeerde de
scheidingslijn tussen koude pool-

lucht in het noorden en warme
subtropische lucht in het zuiden.
Vooral in Frankrijk kwamen op
zeker moment aan weerszijden
van het front markante tempera-
tuurverschillen voor; m het
Noordfranse Lille was het
's maandags flink koud met een
maximum van slechts 11 gr.C.,
terwijl het Zuidfranse Perpignan
zonnig zomerweer rapporteerde
bij een hoogste kwikstand van ...
35 gr.C.! Fóhneffecten van de Py-
reneeën zullen ongetwijfeld hier-
bij een rol hebben gespeeld.

Slechts even mocht het uiterste
zuiden van Zuid-Limburg de
warme lucht proeven. Het werd
er tijdelijk 20 graden. In Luxem-
burg en Frankfurt werd nog 23
graden gehaald. Geleidelijk aan
verschoof de frontale zone in
zuidoostwaartse richting, daarbij
Limburg, Luxemburg en Frank-
furt in de kou zettend met een
maximumtemperatuur van
maar 9 gr.C. In het plaatsje
Prum, in het Westduitse Eifelge-
bergte, ging deze temperatuurda-
ling vergezeld van een windhoos,
die orkaanuitschieters haalde
van 150 km per uur en een miljoe-
nenschade achterliet.

Van steeds meer invloed op het
weer in ons land werd een krach-
tig hogedrukgebied ten westen
van Ierland, dat steeds dichterbij
kwam. We konden dit duidelijk
vaststellen aan de snel stijgende
barometer, die op donderdag een
hoogste stand aanwees van 1036,5
milibar. Hoe hoog dat voor een
septembermaand wel was blijkt

uit het feit dat de record hoogste
luchtdruk voor De Bilt in deze
herfstmaand 1038 milibar be-
draagt, een waarde die al weer
dateert van 27 september 1906.

Deze anticycloon vormde een
onoverkomelijke hindernis voor
oceaandepressies, die richting
IJsland-Scandinaviè afbogen
(o.a. ex-cycloon Earl), zodat het
bij ons droog bleef en wij meer een
blauwe lucht dan een bewolkte
lucht te zien kregen. Velen viel de
heldere diep blauwe tint van de
lucht op. De met noordelijke tot
noordoostelijke winden vand e
poolstreken aangevoerde lucht
was in de hogere niveaus behalve
koud (vorstgrens op tijdelijk 1200
meter hoogte) ook droog. Deze
zuivere lucht bevat slechts zeer
kleine hoeveelheden stofdeeltjes
en waterdamp. Bijgevolg kon het
zicht bij voorbeeld op de Wadden-
eilanden oplopen tot 50 km.

Toen de hogedrukcel in het

weekeinde dicht bij Nederland
kwam te liggen werd door het ge-
deeltelijk wegvallen van de wind
het veel prettiger voor het gevoel.

's Middags kon men weer heel wat
mensen zien zonnen, een privile-
ge, dat de natuur ons de laatste
weken eigenlijk maar heel weinig
had verleend. Overdag kon de
temperatuur weer enige graadjes
winst boeken. Zo bedroeg het
maximum in Zandvoort op zater-
dag 19,2 gr. en op zondag 19,8 gr.C.

Erg gunstig voor ons zou zijn
wanneer het zwaartepunt van
hogedruk boven Duitsland of de
Alpen zou komen te liggen. In dat
geval geraakt West-Europa in
een mildere, zuidelijke luchtstro-
ming. Een samenspel tussen
doorzettende depressies bij IJs-
land en ten westen van de Britse
Eilanden, geeft dan kans op een
fraaie nazomerse periode.

Weliswaar breidde het hoge-
drukgebied begin deze week zich
naar Midden-Europa uit, doch
het zwaartepunt kwam gelijktij-
dig te liggen even ten zuiden van
de Britse Eilanden. Door die situ-
atie nestelde de wind zich in de
westhoek en moest de tempera-
tuur onder invloed van een hard-
nekkig wolkendek maandag met
een maximum van 16,8 gr.C. weer
een stapje terugdoen. Dinsdag
was het 15 gr.C. om 8 uur 's mor-
gens. Temperatuurnormalen pe-
node 24 september - l oktober:
maximum (overdag): 17 gr.C., mi-
nimum ('s nachts): 10 gr.C.

De duinen als natuurgebied

De Vereniging tot Behoud van Na-
tuurmonumenten heeft een bijzon-
der mooi boek uitgegeven dat de
naam draagt „Wilde Planten". Het
is geschreven door enkele mensen
die we tot de beste kenners van de
natuur en de natuurterreinen in
Nederland mogen rekenen. Hun
woord heeft op liet gebied van de

natuur gezag. In het eerste deel van
dit (drie delen tellende) boek komen
de duinen aan de orde en daarvan
wordt o.a. het volgende gesegd:

„Naar Westeuropese maatstaven
gemeten staan de botanische kuiali-
teiten van bepaalde gedeelten selfs
in ome dagen nog aan de top en uit

een oogpunt van vegetatiekunde
vormen dese terreinen nog steeds
het beste wat Nederland te bieden
heeft."

Die duinen gijn voor ons een rijk-
dom; sij vertegenwoordigen im-
mers een besit dat een grote seld-
saamswaarde heeft. Een schilderij
of een ander kunstwerk van grote
waarde wordt in de regel vergezeld
van een certificaat van echtheid
dat wordt afgegeven door deskun-
digen.

Bovenstaande verklaring uit
„Wilde Planten" is met zo'n certifi-
caat te vergelijken. Zij garandeert
de echtheid en daarmee de waarde.

We waken-en terecht -overonse
kunstwerken. Zij zijn uniek, dat wil
zeggen dat er geen tweede exem-
plaar van bestaat. In die sin sijn
ook delen van onze duinen uniek:
we zoeken se elders ter wereld ver-
geefs.

Wij Nederlanders mogen ons
doordringen van:

• de rijkdom van het duin;

• het onvoorstelbare voorrecht
dat we die rijkdom in deze tijd nog
bezitten,

• het unieke en tiet onvervangba-
re van dese rijkdom, die veel verder
reikt dan seeivering, waterrecrea-
tie-oord of studie-object.

• de morele plicht om die njk-
dom integraal te handhaven ter
wille van de mensen nu en van de
toekomst, maar vooral ook vanwege
het onbedreigd voortbestaan van de
verscheidenheid van levensge-
ineenschappen, die zeldzaam zijn
geworden.

De oorsaak van de rijkdom is ge-
legen in de grote verscheidenheid
in levensmogelijkheden, die het
duin op een beperkt oppervlak
biedt.

Onze duinen

geschreven door J. A. Nijkamp;

uitgegeven door het Instituut van
Natuurbeschermingseducatie.

J. L. G. Niessen

Jaarmarkt rond Engelmunduskerk
ZANDVOORT - Op zaterdag 27 sep-

tember wordt rond de eeuwenoude En-
gelmunduskerk in Velsen de traditio-
nele Jaarmarkt gehouden. De op-
brengst van deze markt is een noodza-
kelijke bijdrage in de kosten van het
onderhoud van deze kerk.

Het spektakel wordt om 10.00 uur
officieel door wethouder Jansen van
Velsen geopend, daarna volgt de pin-

kenveiling.
Behalve de pinkenveiling zullen op

hetzelfde terrein 65 kramen staan op-
gesteld waar men khnstwerken, curio-
sa, voedsel, boeken enz. kan kopen. De
band 'Butterfly + 2' verlevendigt het
marktgebeuren, en voor de bezoekers
draait een rad van avontuur.

De jaarmarkt wordt om 17.00 uur
gesloten.

ADVERTENTIE

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool**
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Ónze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.
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Ik vond mt Ik zocht
heb ik mijn pantoffels bij Herman Harms gekocht!!!

Mare O'Polo

fomerij

2* UUR SERVICE

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-lel. OP507-12574

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- 7e!. 023-283245

begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort

NICO VERHEY

SWING ER

Kom kijken naar onze
PLANTEN- en

BLOEMENPRACHT

Zo'n sortiment had U
NIET VERWACHT!

Erica
Grote Krocht 24 -Zandvoort

uitstekende service
prima kwaliteit
. . . en gezelligheid

made mei 'n hemt

OPEN HUIS
a.s. vrijdag en zaterdag

Onze inmiddels als "VRIENDELIJK GEPRIJSD"
bekende collectie bestaat uit:

* JAPONNEN * DEUX PIECES * BLOUSES *
ROKKEN * PANTALONS * JUMPERS *

VESTEN * COATS en JACKS

O, JA, vanzelfsprekend is er voor iedere bezoeker
een hapje en een drankje.

SSSSSSSSTTTTTT
Voor al onze vaste klanten, maar
ook voor diegenen, die met ons
kennis willen maken hebben wi]
nog een kleine verrassing.
Wanneer U tijdens het afrekenen
bij onze kassa Via Viva zegt,
trekken wij op beide open huis
dagen spontaan 10% van Uw ,
rekening af. En dat is toch mooi
meegenomen. VIVA-VIVA

inode met 'n (unt
GROTE KROCHT 19. ZANDVOORT

op te Grote Krocht
DE BINNENMARKT

J IVfOETEN 6 OKTOBER LEEG ZIJN. WIJ VERKOPEN ALLES

SCHERPE PRIJZEN. PARTIJ BANKSTELLEN, KASTEN,

ER, KERAMIEK, STAANDE KLOKKEN, TRUIEN, DEKBEDDEN,

VAZEN EN POTTEN, WITTE EETHOEKEN vanaf ƒ 525,-.

ELEKTRISCHE APPARATUUR EN SPEELGOED.

\| jzijn geopend van l O tot l O uur dagelijks ook zondags

INGANG GASTHUISPLEIN - KOSTERSTRAAT

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-1 23 27
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Op weg naar

RIJBEWIJS A

en B

met AUTO en

MOTOR-
RIJSCHOOL

Frans v. Sprang
Voor informatie

tel. 02507-14946

BWB4DE
VRHUIZRS

DE WIT VERHUIZINGEN

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoprt - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Met een Micro komt u onder de mensen.

Meteen Micro komt u onder de mensen,



'/L,

WOONINFORMATIE Nieuwsblad
Donderdag 2 oktober 1986 Los nummer ƒ1,- 46e jaargang nummer 40 Editie:30 \\ Oplage: 4.300

Openbare behandeling door meerderheid verworpen

Overeenkomst met Mabon over
bungalowpark lijkt in gevaar

ZANDVOORT - Bij de frac-
ties van GBZ (Gemeente Be-
langen Zandvoort) en het CDA
heerst ongerustheid over de
voortgang van de plannen
voor het bungalowpark. Nadat
de raad op 10 september het
besluit genomen heeft de
grond aan de projectontwikke-
laar te verkopen voor de som-
ma van vijf miljoen, heeft het
gemeentebestuur een schrif te-
lijke reactie van Mabon ont-
vangen die de Zandvoortse
raadsleden zorgen baart.

Reden waarom beide frac-
ties verzochten aan de raads-
agenda een extra punt toe te
voegen, Mabon c.q. Vendora-
doplan. Beide fracties zijn van
mening dat, nadat het besluit
tot verkoop in de openbaar-
heid werd behandeld, ook de
reactie van de koper openbaar
behoort te zijn.

Het voorstel haalde het ech-
ter niet. De college ondersteu-
nende partijen wensten het
schrijven 'hoewel geschrokken
van de toonzetting van de
brief' noch in een besloten,
noch in een openbare raads-
vergadering te behandelen. Zij
besloten het college vrijheid
van handelen te geven en rus-
tig af te wachten totdat hen
een kant-en klaar koopcon-
tract had bereikt.

Het blijkt Jat door de projectontwik-
kelaar, Mabon, en de geldschieter, het
ABP, enkele stringente eisen worden
gesteld, voordat men een koopcontract
wenst te tekenen. Zo wenst Mabon
voorlopig niet meer geld uit te geven
dan 4,5 miljoen in plaats van de door
de gemeente gevraagde 5 miljoen. Dit
omdat, wanneer de totale renovatie
van het circuit niet wordt uitgevoerd,
een kleiner aantal bungalows ge-
bouwd kan worden, en het park een
onrendabele exploitatie krijgt.

Bovendien wil men een optie op de
grond van het circuitterrein die vrij-

komt wanneer de totale renovatie van
het circuit is uitgevoerd. Deze grond
moet dan voor 1990 aan Mabon worden
verkocht. Dit omdat, wil het bunga-
lowpark goed exploitabel zijn, er meer
vakantiehuisjes nodig zijn dan men op
het huidige stuk grond kan bouwen.

Ten derde wenst het ABP een zeker-
heidstelling dat het geluidniveau van
het circuit door de Provincie wordt
geaccepteerd. Met andere woorden er
wordt een keuze verlangd van Zand-
voort over de prioriteit, bungalowpark
of circuit.

De projectontwikkelaars willen het
park uiterlijk in 1989 openen en het
contract, waarin aan hun eisen wordt
voldaan, uiterlijk 31 oktober 1986 teke-
nen.

Openbaarheid
CDA-Fractievoorzitter Ingwersen

(het CDA en/\GBZ hebben op 10 sep-
tember hun stem onthouden aan het
raadsbesluit), constateerde dat het
triest was, dat de punten waarop zijn
fractie tegen heeft gestemd nu met
name worden genoemd door Mabon.
Hij waarschuwde destijds al voor de
slechte onderhandelingspositie waar-

in.de gemeente zich plaatste door het
voorstel van het college te aanvaar-
den. Naar zijn mening zal het college
niet in staat zijn voor de gevraagde
datum met een pasklaar antwoord te
komen op de vragen en zet hiermee de
realisatie van de plannen op de tocht.
"Bovendien behoren de burgers te we-
ten wat er aan de hand is, ik dring aan
op openbare behandeling van de brief
nu", pleitte hij.

Jongsma (GBZ) verlangde eveneens
openbare behandeling van de brief die
de raadsleden maandagavond hebben
ontvangen. Voorzitter Aukema (bur-
gemeester Machielsen is met vakan-
tie) hield echter voet bij stuk. "Het
college is van mening dat deze brief
zich niet leent voor openbare behan-
deling. Het zou de gemeentelijke be-
langen kunnen schaden. Wij zullen
ons niet onder druk laten zetten, wan-
neer wij het contract niet voor 31 okto-
ber klaar hebben, dan is dat jammer,
maar niet onoverkomelijk," reageerde
hij.

VVD en PvdA stelden zich op het
standpunt dat zij vertrouwen in het
college hebben en zeiden geen behoefte
te hebben aan openbare behandeling.

D66 (Sandbergen) aarzelde, hij ver-
langde een schorsing omdat hij veel
voelde voor openbare behandeling van
de brief. Na de schorsing en overleg
met de coalitiegenoten, zwakte hij de
'openbaarheid' wat af, door aan te
dringen op een extra raadsvergade-
ring voor 31 oktober waarin brief en
antwoord van college kunnen worden
besproken. Met andere woorden het
verzoek van het CDA en GBZ haalde
het niet, de brief van Mabon werd niet
ter behandeling aan de raadsagenda
toegevoegd.

De laatste
zomerse
dagen

ZANDVOORT - Nadat de
wervelstorm 'Charley' in de
tweede helft van augustus de
zomer definitief leek te hebben
verjaagd, is deze nu toch nog
onverwacht teruggekeerd. Na
enkele weken met té lage tem-
peraturen en nachtvorst, is
het vanaf zondag 21 septem-
ber weer aangenaam op het
strand, en dan komen ze toch
weer de zonaanbidders en de
wandelaars.

Voor de strandpachters toch
nog een onverwachte meevaller,
speciaal nu men dit jaar, wanneer
men dat wenst, de paviljoens open
mag houden tot en met zondag 5
oktober. Volgens de voorzitter van
de Zandvoortse Strandpachters-
vereniging is het de eerste keer in
de lange strandtraditie dat men
u>t deze datum nog op het strand
'open' mag zijn. "Wanneer het zo
uit kwam wel tot l of 2 oktober,
maar nooit langer", meldt hij.

Overigens worden door de pach-
ters wel voorbereidingen getroffen
te vertrekken, zonnebedden en lig-

• Nog even genieten van de laatste zomerse dagen op het Zandvoortse
strand FOTO'S: BERLOTT

stoelen verdwijnen naar de win-
terstalling, zodat slechts de terras-
sen en paviljoens er nog zyn voor
de laatste zomergasten. Terug-
blikkend wordt gemeld dat het wel
een redelijk, maar zeker geen druk
seizoen is geworden. Na het lange
en té koude voorjaar kon slechts
vanaf eind juni tot half augustus
gesproken worden van 'lekker zo-
merweer', desondanks was het sei-
zoen beter dan in 1985, en dat is
dan mooi meegenomen.

• In de bescherming van stoelen
en schermen wordt er nog 'bijge-
kleurd'

ZANDVOORT-
NOORD

Achterham
100 gram

Waterstanden
Datum
2 okt
3 okt
4 okt
5 okt
6 okt
7 okt
8 okt.
9 okt.
10 okt
Maanstanderr vrijdag
EK 14 28 uur
doodnj: vrijdag 10 okt NAP
+ 86 cM 07 38 uur

HW LVV HW LW
02.21 10.40 14.42 22.38
02.53 1201 15.1523.17
03.27 13.10 15.47 --.--
04.2200.01 1623 13.54
04.4000.23 17.00 1232
05200054 17.3813.11
06.0201.29 18.18 13.13
06.46 02.08 19.01 14.39
07.38 02 51 19.5315.30

10 okt

Tegenvaller van bijna zeven ton

Tekort voor 1987 is veel
groter dan werd verwacht

ZANDVOORT - De begroting voor 1987 kent een tekort van
bijna zeven ton. Dit staat in schrille tegenstelling tot de voor-
jaarsnota 1986, toen een tekort van f275.000 voor 1987 werd
geraamd. In de nota van aanbieding wordt door het college
gezegd dat bij het opstellen van de voorjaarsnota geen rekening
werd gehouden met onzekere factoren als de toekomst van het
circuit en de opbrengst van de toeristenbelasting casino. Bij het
opstellen van de begroting 1987 is men wel degelijk met deze
tegenvallers geconfronteerd, en komt het creëren van ruimte
voor een nieuw beleid duchtig in de knel.

Bovendien voorziet het college dat er een bedrag van twee
miljoen in de komende vijf jaar bezuinigd zal moeten worden.
"Voorwaar geen gering bedrag en het zal duidelijk zijn dat ons
college met de raad voor een zware taak wordt gesteld", aldus de
nota, waarin niet wordt aangegeven hoe het tekort gedekt zal
moeten worden. Pas eind oktober, wanneer de meerjarenbegro-
ting 1987/91 verschijnt zal daarin worden aangegeven welke
maatregelen noodzakelijk zullen zijn. Met een forse belasting-
verhoging zal in ieder geval rekening gehouden moeten wor-
den.

Sinds 1982 heeft de gemeente Zand-
voort te kampen gehad met begro-
tingstekorten die varieerden van
f. 110.000 in 1983 tot f. 813.228 in 1986.
Voor 1987 bedraagt dit bedrag

f. 693.875. Hoewel in de loop der jaren
een reeks van mee-en tegenvallers in
de diverse begrotingen zijn verwerkt,
blijken twee posten de grote boosdoe-
ners te zijn. Dat zijn respectievelijk

De oudjes doen het nog best

• Drukte in de pitch voordat de Grande Parade van start ging. Bijzonder geslaagd omdat de chauffeurs en '
passagiers in de meeste gevallen hun kleding hadden aangepast aan de mode van het bouwjaar van de auto.

ZANDVOORT - Dat de 'oudjes' het nog uitstekend
kunnen doen bleek zondag op het circuit toen daar het
zestigjarig jubileum werd gevierd van Garage Van
Wijk uit Overveen. Twee honderd antieke auto's varië-
rend in de leeftijd van 80 tot 20 jaar trokken naar het
circuit waar een attractief programma voor de chauf-
feurs was opgesteld.

Vooroorlogse taferelen keerden terug op het circuit
toen de gasten met hun veelal kostbare antieke voer-
tuigen zich in de pitch opmaakten voor een aantal
proeven van bekwaamheid. Veel automobielen werd
met 'de slinger' gestart, waaarna met veel gepruttel en
gehoest de voertuigen op gang kwamen om het pro-

gramma uit te rijden. Dit hield onder andere in een
behendigheidsproef, een rondje circuit en tot slot een
grote parade.

Veel Zandvoorters die de optocht door de Zandvoort-
se straten zagen trekken richting circuit, besloten deze
zondagmiddag daar eens een kijkje te gaan nemen om
te zien wat er aan de hand was. "Wij hebben ervan
genoten, er waren zoveel mooie karretjes bij. Voor mij
won de automobiel waarvan de carrosserie van rotan
was met prachtig opgepoetste koperen lampen", meldt
een enthousiaste bezoeker, die met veel Zandvoorters
van mening was dat Garage van Wijk uit Overveen wel
meer bekendheid had mogen geven aan deze unieke
demonstratie.

het aandeel van de gemeente in de
bijstandsuitkeringen en de uitkering
uit het gemeentefonds. Verdubbelde
de uitgave aan bijstandsuitkeringen
(van f. 530.060 in 1982 tot f. 1.040.500 in
1986), de uitkering uit het gemeente-
fonds werd steeds minder. Van
f. 11.367,305 in J982 t;t, f. 10.947.846 in
1986.

Globaal werden tot voorheen de te-
korten opgevangen door enerzijds ver-
hoging van de belastingen en tarieven,
anderzijds door bezuinigingen in de
breedste zin van het woord. Door het
college wordt er in de nota van aanbie-
ding op gewezen dat de gemeente in
feite is 'uitbezuinigd'. Geplande inves-
teringen kunnen niet langer worden
uitgesteld en ook de stelregel dat 'be-
lasting-en tariefsverhogingen niet
rechtstreeks de burger mogen belas-
ten' kan niet langer worden gehand-
haafd. Het systeem om slechts fasege-
wijs de reserves aan te wenden kan
niet worden volgehouden omdat deze
zijn aangewend en dus geslonken zijn.
Evenmin kunnen de herzieningen van
de afschrijvingstermijnen nog verder
worden uitgevoerd, want deze zijn uit-
geput.

eveneens ingegaan op-hetgeen de ge-
meente Zandvoort in de naaste toe-
komst op financieel gebied te wachten
staat. Hoewel van het Rijk een bedrag
van f. 78.785 wordt terug verwacht
omdat de opgelegde profijtkorting te-
niet gedaan zal worden, waarschuwt
het college niet te verheugd te zijn
over deze inkomsten omdat de staats-
secretaris van Binnenlandse Zaken
reeds heeft aangekondigd dat het uit-
kenngspercentage in de jaren
1988/1991 verlaagd zal worden.

Hoewel in de begroting van 1987 nog
steeds de volledige opbrengst van de
huur van het circuit is geraamd, een
bedrag van f. 720.000 is het onzeker of
dit bedrag ook geïnd kan worden. Door
het college wordt gesteld dat in iedere
geval voor het gedeelte van de variabe-
le huur, een bedrag van f. 321.000, om-
gekeken moet worden naar andere
dekkingsmiddelen. Hier komt nog bij
dat wanneer onverhoopt geen gelden

vervolg op pagina 9

Uitgangspunten
Voorlopig heeft het college het te-

kort voor 1987, te weten f. 693.875 ten
laste van de saldireserve gebracht.
Doch, zo luidt de waarschuwing in de
Nota van aanbieding: "Het zal U dui-
delijk zijn dat de nodige maatregelen
genomen moeten worden om niet al-
leen het tekort voor 1987 te dekken,
maar tevens om de gevolgen van een
aantal onzekerheden (circuit en casi-
no), alsmede de lasten van de noodza-
kelijke vervangingsinvesteringen in
de komende jaren te dekken." Bij het
samenstellen van de begroting 1987 is
uitgegaan van een aantal uitgangs-
punten. De ramingen zijn over het
algemeen niet hoger dan in 1986. De
zogenaamde 'nullijn' werd gehan-
teerct

Bij de opbrengst uit belastingen, re-
tributies en dergelijke is rekening ge-
houden met een trendmatige verho-
ging van 3%. Omdat in de begroting
van 1986 deze trendmatige verhoging
niet werd doorgevoerd, verwacht men
nu dat de belastingen en retributies
ongeveer 6.1% meer geld zullen op-
brengen. Uit de nota valt op te maken
dat het vooralsnog niet in de bedoeling
ligt de onroerendgoedbelasting meer
dan trendmatig te verhogen, zoals oor-
spronkelijk in het voorjaar werd aan-
gekondigd.

Uit het strand verwacht het college
een hogere opbrengst van f. 20.000.—
Bovendien wordt een verhoging van
vijf cent in de toeristenbelasting voor-
gesteld. Aangekondigd wordt dat over
de verhoging van de strandpachten
overleg met de strandpachters zal
worden gepleegd.

Toekomstvisie

In de Nota van aanbieding wordt

ADVERTENTIE

een loden,
tweed

of regenjas?

see Morris
before

you buy

Haarlem:
Barteljorisstr. 20 (bij Grote Markt)

tel. (023)312655

Omwonenden maken bezwaar

Manege niet welkom
op nieuwe locatie

ZANDVOORT - De verplaat-
sing van Manege Rückert naar
het braakliggende terrein tussen
de Beatrixschool en de Professor
Zeemanstraat stuit op bezwaren
van de omwonenden. Op een hoor-
zitting die maandagavond werd
gehouden bleek dat gevreesd
wordt dat de directe omgeving
veel hinder van het bedrijf zal on-
dervinden met name zijn de bewo-
ners bang voor stank en vliegen.
Verplaatsing van de manege is
noodzakelijk wanneer het bunga-
lowpark wordt gerealiseerd.

Schriftelijk hadden de bewoners uit
de omgeving al gereageerd toen de
plannen van het gemeentebestuur be-
kend werden de manege in hun woon-
omgeving onder te brengen. Behalve
de angst voor stank en vliegen vrezen
de bewoners ook dat het aanzicht van
de wijk erop achter uit zal gaan. omdat
de manege straks het uitzicht dat de
bewoners nu hebben op de duinen zal
blokkeren.

Door wethouder Van Caspel, onder
wiens leiding de hoorzitting plaats
vond, noemde de argumenten van de
bewoners weinig steekhoudend. Ook
nu is de Manege (in het Vijverpark) m
de directe omgeving van woningen ge-
situeerd, hetgeen nog nimmer tot
klachten heeft geleid. De door de be-

woners aangedragen oplossing op het
bedoelde terrein woningen te bouwen
werd door hem weinig als weinig reëel
geschetst omdat het Rijk hiervoor
nimmer toestemming zou geven. Het
gebied komt niet voor woningbouw in
aanmerking. Andere suggesties, zoals
de manege te verplaatsen naar het
binnencircuitterrein, of in de nabij-
heid van de rioolwaterzuiveringsin-
stallatie te huisvesten konden in de
ogen van de voorzitter geen genade
vinden, evenmin het idee de manege te
verplaatsen naar Zandvoort Zuid.

Jongetje bij
aanrijding gewond

ZANDVOORT - Zondagmiddag is
een 11 jarig Zandvoortertje ernstig ge-
wond geraakt bij een aanrijding m de
Lorentzstraat.

Op het moment dat de jongen van-
achter een aantal geparkeerde auto's
de kruising Lorentzstraat/Thomson-
straat overstak, kon een daar juist
passerende automobiliste het kind
niet meer ontwijken. Het jongetje be-
landde op de motorkap en sloeg met
zijn hoofd door de voorruit. Hij werd
met een gebroken linkerbeen en een
mogelijke schedelbasisfractuur naar
een Haarlems ziekenhuis vervoerd.

Politie-assistentie
bij ontruiming

ZANDVOORT - Vorige week don-
derdag heeft de politie assistentie ver-
leend bij de ontruiming van een wo-
ning aan de Hoogeweg. Na het aanbel-
len van de deurwaarder werd er niet
opengedaan en werd besloten de deur
te forceren. Dit had weinig resultaat
omdat de bewoner de deur had gebar-
ricadeerd. Na enig overleg besloten de
gerechtsdienaars dan maar het raam
van de slaapkamer in te slaan, de poli-
tie was nog niet binnen of de bewoner
kwam gewapend met een windbuks te
voorschijn om zo zijn have en goed te
verdedigen.

Het leek erger dan het was want na
enig over en weer gepraat besloot de
bewoner zjjn verzet op te geven, hij
opende alsnog de voordeur, waarna de
deurwaarder tot ontruiming kon over-
gaan. De bewoner werd aangehouden,
het wapen in beslaggenomen en in
overleg met de Officier van Justitie
werd besloten de man zo lang te huis-
vesten m een cel op het politieburo.

Muziek zachter
ramen dicht

ZANDVOORT - Nadat enkele
klachten waren ontvangen over mu-
ziekoverlast op het Dorpsplein toog de
Hermandad derwaarts. Geconsta-
teerd werd dat buiten het pand de mu-
ziek uit het etablissement duidelijk
hoorbaar was. Geadviseerd werd dan
ook de muziek zachter te zetten en de
ramen en deuren gesloten te houden.
Aldus geschiedde.

ADVERTENTIE

AANBIEDING:
3/4 leren jacks 449,-

Grote sortering
Lammy coats voor dames en heren v.a. 598,-
Kinder Lammy's v.a. 208,-
in zwart 329,-
nC l FFR^HflP Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444 Grote Hout-
"*• tttnunur straat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3, Haarlem, 023-322187;
Gen. Oranjestraat 56, Haarlem, tel. 023-270850: Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

Nieuws
elke week het dagelijks nieuws

EEN COMPLETE KRANT MET O.A.

• NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
• SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
• GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
• AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
• FAMILIEBERICHTEN • KERK-EN WEEKENDDIEN-

STEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MID-

DENSTAND

voor nog geen vier tientjes per
jaar weet je het!

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!

NAAM: .

ADRES:

POSTCODE: WOONPLAATS:

TELEFOON: GIRO/BANKNR.:

IK BETAAL PER KWARTAAL D ƒ 10,65, PER HALF JAAR D / 19,95,

PER JAAR D ƒ 36,95 (voor postabonnees gelden andere tarieven)

In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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WIJZIGING OPENINGSTIJDEN

IEDERE DAG GEOPEND VAN
12 TOT 12 UUR

DINSDAGS GESLOTEN
EN U WEET HET...

PATAT ZOLDER 1 GULDEN
I /\\OK BB AV»P,

TOLLENSSTRAAT T/O 2
TEL. 17401

BANKETBAKKERIJ

SEIJSENER
vraagt een

AANKOMEND
VERKOOPSTER
Haltestraat 23. Tel. 12159

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-1 82 25

. , .
-^i\ $̂2507-19278 V'

,,v;\ ; Begrafenissen ,.
ƒ-• eg||remaitles!' • .

* ' . '' * • • ' . - ; " . - , i , ••*".-,. >„ -. .. "

Daar ligt oftze' beïangpjkste taak en
(iienstverlenirig. •'

Daarnaast kunt u bij ons terecht
voor: -

; ' - . : . • •
• inschrijvingen

* • Uitvaartverzekering
NiVO-POLIS

• een Natura- *
uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
c inlichtingen bij:

P.'f. d'HONT
UITVAARTVERZORGER

Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort

Tel. 02507-17244

Zandvoorts Nieuwsblad

L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal

minder dan een maand
hypotheekrente en

verkoopt sneller want

Je huis
in de krant

brengt-mensen
over de vloer.

En de makelaar weet van
wanten en kranten

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51

DAG EN NACHT VERZORGING

Wijziging verordening op de seizoenwoonverblijven
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken bekend dat de door de
Gemeenteraad bij zijn besluit van 25 maart 1986 no 8(c) vastgestelde 'Ver-
ordening tot wijziging van de verordening op de seizoenwoonverblijven' vanaf
heden gedurende drie maanden vc?Dr een ieder op de gemeentesecretarie,
afdeling algemene zaken (op werkdagen van 08 30 tot 12 30 uur), ter inzage is
gelegd

2 oktober 1986

Het Bejaardencentrum
Huis in het Kostverloren
met 99 bewoners en 57 bejaardenwoningen
te Zandvoort

In de verzorgingssector is m verband met de
toenemende zorgbehoefte plaats voor

Verpleegkundige
part time 15 uur per week voor 3 avonden per week
Werkti]d van 18 00-23 00 uur

B Bejaardenverzorgende
of Verzorgingsassistente
part time 21 uur per week

Oproepkrachten
(reservistes)
in gedeeltelijke dagdiensten en avonddiensten

Bi) voorkeur bekend met verzorgende werkzaam-
heden in een bejaarden-verzorgingshuis

Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de
C A O voor bejaardentehuizen

Inlichtingen te verkrijgen bi] het hoofd verzorging,
Mevr M Langereis
Sollicitaties te richten aan Mevr. B.C C.M. van Dril,
directrice Huis in het Kostverloren,
Burg Nawijnlaan 7, 2042 PM Zandvoort.
Telefoon (02507) 16945. •

BROODJE
BURGER
mini broodjeszaak - maxi beleg
Ook voor lunchpakketten en salades

WEEKAANBIEDING

BROODJE
RAUWE HAM
+ GLAS MELK 3,95
- Open van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag

en zaterdag tot 03.00 uur 's nachts
- Dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4-TEL 18789

Grote collectie BONTMANTELS LAMMY"
COATS en BONTGEVOERDE REGEN-
MANTELS van Medisch jong tot Klassiek
mt 38-52 (met schrift, garantie).

; Bij aankoop van een nieuwe Bontmantel of
Lammycoat kunt U Uw gedragen mantel in-
ruilen. v

ATY KETTING BONTMODE
Orionweg 206 Umuiden, tel. 02550-14756

Hondenkapsalon ,,ELSE
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van
uw rashond en bastaard
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Molenaar

ff
NA NEGEN JAAR VAN STRIJD
TEGEN HET OVERHEIDSBELEID
HEBBEN STRAATVERLEGGERS HUN ZIN
HET ÉÉNS ZO GEZELLIGE PLEIN
ZIT GEEN LEVEN MEER IN
EN DIT IS NOG NIET HET EIND
VAN HET LIED
STRAKT HERKENT U UW EIGEN
DORPSKERN NIET.

FAM. v.d. WERF DANKT ALLE KLANTEN
UIT HUN ZAAK, WAAR HET GEZELLIG
WAS EN GELACHEN WERD HÉÉL VAAK.
MAAR HIER KUNNEN WIJ NIET
TEGENOP
HET WORDT EEN TE GROTE STROP
WIJ HEBBEN ALTIJD MET PLEZIER ONS
WERK GEDAAN,
MAAR HET DOMME GEDOE ROND HET
PLEIN MAAKT ER EEN EINDE AAN.

Fa. J. v.d. WERFF
GASTHUISPLEIN

Huisvesting, met alles wat daarmee te maken heeft, is veelal een kwestie van tellen.
De gemeente telt de geregistreerde woningzoekenden en het aantal huizen, dat voor hen beschik-
baar komt.
De woningzoekenden zelf tellen punten: hoe hoger de score,- hoe beter.
Onze gemeente is niet de enige waar dat gebeurt. Integendeel. In grote delen van het land behoort
het enerzijds toewijzen en het anderzijds veroveren van punten tot de normale gang van zaken.
In Zandvoort echter lijkt het systeem veel ingewikkelder, omdat daarbij niet alleen de gemeente
een rol speelt, maar ook de alom bekende woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht:
E.M.M.
Hieronder een toelichting, die begint bij de start van het systeem van woningtoewijzing: 40 jaar
geleden.

Het
u rgen tiepun te n systeem
voor woningzoekenden

TELLEN VOOR EEN HüfS
Betaalbare woonruimte is schaars. Dat is al jaren het geval en dat zal ook
nog jaren zo blijven. De gemeenten hebben daarom tot taak om wat er is
zo eerlijk moge/ijk te verdelen, in de eerste plaats onder hun eigen burgers.
Om dat doel te bereiken geven die gemeenten al sinds 1947 woonvergun-
ningen af: wie er een heeft mag zich vestigen, wie er geen een heeft niet.
Zo voorkomt een gemeente, dat bijvoorbeeld mensen 'van buiten' de eigen
bevolking zouden verdringen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Hoe pakt nu de gemeente Zandvoort ~ in samenwerking met E.M.M. -
een en ander aan?

Eerst inschrijven
bij de gemeente Zandvoort
Een gouden regel is dat wie nu oflater
een woonvergunning wil verwerven zich
bij de gemeente laat inschrijven als wo-
ningzoekende.
Die regelt werkt. Want wie 18 jaar of
ouder is en (aantoonbaar) sinds ten-
minste twee jaar m Zandvoort woont
komt voor inschrijving in aanmerking
Hiermee zet de gemeente zich dus dui-
delijk in voor de belangen van haar
eigen burgers. Maar ook zij die in Zand-
voort werken (economisch gebondenen)
kunnen zich laten inschrijven. Geaccep-
teerde en ingeschreven woningzoeken-
den zijn zo goed als zeker van de toewij-
zmg van woonruimte en een woonver-
gunning, zoal niet direct, dan toch op
een later tijdstip.

denen, en de e. woon-/werkafstand;
en
- E.M.M, voorde a*, duur van het lid-

maatschap of de huurperiode van
een E.M.M.-womng.

Bij de gemeente kunt u in theorie maxi-
maal 26 punten scoren, maar dan moet
u er wel erg slecht aan toe zijn: gevor-
derde leeftijd, ziek. buitengewoon slecht

tellen
voor een huis...

Het gaat in dit artikel uitsluitend
om de verdeling van die woon-
ruimte, waaraan de meeste be-
hoefte bestaat, dus betaalbare
woonruimte.
Op dit moment liggen de officiële
grenzen daarvan op ƒ 200.000,-
voor een koopwoning en ƒ 750,-
per maand voor een huurwoning.
Woningen onder die prijzen bc-
horen tot de distributiesector,
waarvoor een woonvergunning
en inschrijving in de registers van
de gemeente Zandvoort en de
woningbouwvereniging Een-
dracht Maakt Macht nodig is.
Wie op zoek is naar een duurder
huis heeft daarbij geen medewer-
king van de gemeente of E.M.M,
nodig en mag zich (zonder woon-
vergunning) vrij vestigen.

Cijfers

bij woningbouwvereniging
E.M.M.
Zandvoortse woningzoekenden doen er
goed aan zich behalve bij de gemeente
bovendien te laten inschrijven als lid
van de woningbouwvereniging Een-
dracht Maakt Macht. Ook die inschnj-
ving ->taat open voor alle ingezetenen
van Zandvoort van 18 jaar en ouder,
met dien verstande echter dat zij niet.
zoals bij de gemeente, minimaal twee
jaar m Zandvoort moeten wonen. Zij
kunnen al direct terecht.

Dus: laat u én bij de gemeente én bij
E.M.M. inschrijven. Dat vergroot uw
kansen op een huis en daar gaat het
immers om?

Het punten-
sysfeem
Wie zich als woningzoekende laat in-
schrijven gaat er vaak van uit dat hij of
zij op dat moment onderaan de lijst
komt te staan en geleidelijk-aan om-
hoog klimt om tenslotte, bovenaan be-
land. woonruimte toegewezen te krijgen.
Maar zo gaat het niet. althans niet bij de
gemeente Daar is niet alleen het tyd-
stip van ntschnjvmg van belang, maar
spelen er veel meer zaken mee, zoals de
huidige huisvesting, de leeftijd, gezond-
licids- en sociale redenen en de woon-/

De gemeente kent voor al die omstan-
digheden punten toe. Wie in het totaal
daarvan de meeste punten scoort, komt
m principe m aanmerking voor het eerst
beschikbaar komende voor hem of haar
passende huis

Ook E.M.M, kent punten toe. maar. let
wel: alleen voor de duur van het lid-
maanchap \ an de vereniging of voor de
periode waarin de aanvrager een woning
van de vereniging heeft bewoond.

Het zou onjuist zijn op deze pagina de
punstensystemen van de gemeente en
van E.M.M, te noemen zonder die
nader uiteen te zetten.
Daarom vindt u hieronder precies ver-
meld hoeveel punten u bij de gemeente
danwei bij E.M.M, kunt scoren. Maar
eerst, voor alle duidelijkheid, een paar
cijfers, zodat u weet waar we het in de
kwestie 'huisvesting in Zandvoort' over
hebben.
In dit artikel gaat het uitsluitend om de
ongeveer 2500 huizen, die in Zand-
voort tot de distiibittievoorraad wor-
den gerekend. (De rest van de Zand-
voortsc huizen - ongeveer 4000 - is par-
ticulier eigendom en daar gaat het hier
niet om).
Tweeduizendvijfhonderd woningen dus
en praktisch alle in het bezit van
E M.M.

En let u nu even goed op, want over
het volgende bestaan veel misverstan-
den.
De woningen, die uit die voorraad
vrijkomen, worden - volgens een af-
spraak tussen gemeente en E.M.M. -
gelijkelijk door hen verdeeld: dus de
cnc helft door de gemeente, de andere
helft door E.M.M. (De laatstgenoem-
de verschijnen in de maandelijkse
advertentie van E.M.M.).

Tegenover die mondjesmaat vrijkomen-
de woningen staan 2500 woningenzoe-
kenden. Gelukkig bestaat dat getal niet
alleen uit urgente gevallen - dat zijn er
ongeveer 200 - maar ook uit mensen,
die zich uit voorzorg nu al hebben laten
inschrijven, maar pas over een paar jaar
woonruimte nodig hebben; of uit men-
sen. die weliswaar op dit moment een
dak boven het hoofd hebben, maar uit-
zien naar iets anders.

Het aantal te
scoren punten
Zoals al gezegd kent zowel de gemeente
als E.M.M, punten toe:
- de gemeente voorde al genoemde cri-
teria a. duur van de inschrijving, b. de
huidige wijze van huisvesting, c. de
leeftijd, d. gezondheids- en sociale re-

behuisd en dat alles bovendien op grote
afstand van Zandvoort.
In de praktijk is het maximaal te scoren
punten 16, namelijk voor a, c en d.
Ook bij E.M.M, kunt u veel punten sco-
ren, maar ook dan bent u al aardig op
leeftijd.

Maar natuurlijk zijn het vooral jongeren
die op de huizenjacht zijn. Voor hen zijn
de onderstaande tabellen van belang,
waarbij ze moeten bedenken, dat ze de
door hen gescoorde punten bij de ge-
meente en bij E.M.M, bij elkaar mo-
gen optellen, maar niet de onder a. en
a*, genoemde.
Zijn ze nl. uitsluitend bij de gemeente
ingeschreven, dan krijgen ze punten
voor alle vijf genoemde criteria; maar
zijn ze bovendien lid van E.M.M, (of
wonen ze al in een van haar huizen) dan
niet.
In dat geval krijgen ze géén punten voor
de duur van inschrijving bij de gemeente
(a), maar uitsluitend voor die bij
E.M.M. (a*).
Dat leidt tot de volgende tabel;

Advertentie
Ongetwijfeld kent u de al genoemde
maandelijkse advertentie van E.M.M.,
waarin de woningbouwvereniging aan-
kondigt welke woningen zij voor de le-
den beschikbaar heeft.
Daarbij gaat het dus om de helft van het
totaal aantal beschikbare en gelijksoor-
tige woningen (zie onder het kopje Cij-
fers). De gemeente verdjeelt de andere
helft.

Goede
informatie
Zowel E.M.M, als de gemeente hebben
voor serieuze gegadigden voldoende
schriftelijke informatie bij de hand.
Daarin wordt op een aantal hier ge-
noemde zaken uitvoeriger ingegaan.

Bent u dus om wat voor redenen dan ook
op zoek naar woonruimte, dan doet u er
goed aan u tot de gemeente en E.M.M,
te wenden. Geen van beide kan u op
korte termijn van woonruimte verzeke-
ren. Maar ze doen alles wat ze kunnen
om u desondanks zo goed mogelijk te
helpen.

GEMEENTE

a. duur inschrijving

l punt per jaar, maximaal OF
7 punten ""~""

E.M.M.

a*, duur lidmaatschap etc.

gedurende 7 jaar: l punt per jaar
ged. 8 t/m 20 jaar: Vi punt per jaar
boven 20 jaar : !4 punt per jaar
(bv.: 24 jaar = 7 + 6V4 + l = pt)

c. leeftijd

18 t/m 24 jaar : l punt
25 t/m 29 jaar : 2 punten
30 jaar en ouder: 3 punten

d. medische of sociale indicatie

medisch of sociaal gewenst l punt, me-
disch of sociaal noodzakelijk 3 punten,
medisch of sociaal dringend noodzake-
lijk 6 punten.

oktober 1986

GEMEENTE
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ALL-ROUND VOETBALTOERNOOI 86/87
Vanaf zaterdag 1 november 1986 start Weekmedia in samenwerking met AAJ Sportpromotie, en met steun
van Hemeken en Intersportschoenen, het grote ALL-ROUND VOETBALTOERNOOI 86/87.

l Het toernooi wordt afgewerkt op 8 speeldagen
l (altijd op een zaterdag of een zondag) te beginnen
l op zaterdag 1 november 1986 m Amstelveen. Een
|team kan slechts voor een toernooidag inschrijven.

RPer toernooidag wordt een compleet programma
«afgewerkt, bestaande uit
|- ijshockey voetbal

tennisvoetbal
J- ,.penalty"schieten
U hooghouden van de bal

Het maximaal aantal deelnemende teams is 48 (32
Peren- en 16 damesteams).

l Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6
(spelers of speelsters, die naar believen kunnen
worden ingezet (echter nooit meer dan 3 spelers of
| speelsters tegelijk.

Van eKe speeldag gaan de 6 beste teams (4
heren-en 2 damesteams) over naar de grote finale,
die verspeeld wordt op zaterdag 14 maart 1987.

Per toernooidag wordt gestreden om een aantal
fraaie, door Weekmedia beschikbaar gestelde,
wedstrijdbekers.
Vanaf heden is inschrijving mogelijk voor de eerste
vier wedstrijddagen:
- zaterdag 1 november 1986 Amstelveen
- zaterdag 15 november 1986 Zaandam
- zaterdag 6 december 1986 Amsterdam
- zondag 28 december 1986 Volendam
(We komen nog m Nw. Vennep/Almere/Weesp en
Mijdrecht

Inschrijfgeld per deelnemend team bedraagt ƒ 55,-.
U kunt dit geld storten op rekeningnummer
986849294 Verenigde Spaarbank t.n.v
AAJ Sportpromotie onder vermelding
All-round voetbaltoernooi 86/87.

U dient gelijktijdig onderstaande bon op te sturen
naar de afdeling PR en Promotie Weekmedia,
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam, (afgeven
bij een van onze kantoren kan ook).

Inschrijving All-round voetbaltoernooi 86/87
Naam:
Adres:
Postcode: Plaats:
Telefoon Dames/herenteam:
Het team komt uit onder de naam:
Toernooidag: Plaats:

Het inschrijfgeld heb ik overgemaakt.
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RECEPTIE VERGADERING

DINER OF
ZAKENLUNCH

RESTAURANT

KERKPLEIN 8
TEL 02507-13599

4 GANGEN KEUZE
MENU A / 4 5 - p p '

UW DINER ELK
. WEEKEND

MUZIKAAL
OMLIJST

(WINTER- EN WILD-

U.SPECIALITEITEN

De specialist
in al uw

bloemwerken

Maak het fris en
fraai met een
stukje natuur van

BLOEMEIMHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
ï Tel. 1 20 60

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ031 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 17 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zand-

voort
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms-
bode. De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5 45 per millimeter
Sluitingstijd' vrijdag 1600 uur

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5.- in rekening ge-
bracht

• BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd hiervoor wordt
ƒ 2 50 in re'kenmg gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten). of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
smg in dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart

Kamer te huur De Witte
Zwaan Tel 02507-12164

Kerst '86 Samen naar de
nachtmis, ja gezellig1 Ik zorg
v alles thuis v ser dame
Vnjw Rode Kruis Ben soc
voelend hr Br o nr 798-
74750 bur v d blad

ALUM SCHUIFLADDERS
Bel voor vrijblijvende

demonstratie aan huis
NU 8 meter van ƒ375 voor
ƒ237 en 10 meter van ƒ445
voor ƒ 289 Andere lengtes en
uitvoeringen tot 50% korting

3 jaar garantie
INTERAL LADDERS B V

Tel 072-612262 of
01711-10016

-*• BIJ de ver Vrouwen Van
Nu is het winterseizoen ge-
opend Word ook lid of bel
eens om inlichtingen met nr
16085 of 14462

BONTMANTEL-INRUIL
Met (kleine) bijbetaling
Meest exclusieve lichtge-
wicht nappa lammy-coats en
bontmantels Bontgevoerde
regenmantels Bel vooi af-
spraak of uitgebreide docu-
mentatie 020-233488

* 8 Oktober a s ledenverga-
dering Zandvoorts vrouwen-
koor m gebouw De Krocht
Aanvang 21 15 uur

Jonge man z b b h h zoekt
kamer(s) m gebr v k d t m
Z'voort of omg Huurpr max
ƒ475 Tel 023-261470 na 17
uur BIJ voorb dank

* Albums met oude ansicht-
kaarten t k gevr, ook los Te-
vens k ter ruiling aangeb van
vele plaatsen in Ned , o a van
Zandvoort Tel 023377405

ALG KUNSTGESCHIEDENIS
15 lessen v klassieken tot he-
den ƒ150 Inl tel 02507-
12184 mw Drs L Beugel

Wonmgruil aangeb maison-
nette 4 kam won (Centr)
Gevr m Z'voort, Haarlem e o
op goede stand ruime eenge-
zwon Br o nr 798-74748
bur v d blad

Wonmgruil aangeb 5 kam
eengez won Gevr kleinere
won in of nabij Centr Tel
18072 na 20 uur

* Zandvoortskamerkoor
zoekt 2 tenoren en 2 bassen
Rep donderdags om de
week Zin?- We zingen alle
genre's Nog zin7 Bel dan
even 17838

Zit/slaapkamer te huur m
gebr v keuken en douche
Zandvoort-N Tel vrijdag en
zaterdag na 18 uur 15518

O
N
N
A

MODESHOW
VRIJDAG 3 OKTOBER A.S.

AANVANG 20.30
BIJ STRANDPAVILJOEN 9

„CLUB MARITIME"

entree 7,50

mkl. koffie

Haltestraat 61, Zandvoort. Tel.: 02507-18148

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

* Gezocht' Gezellige man-
nen onder de 50 jr, 2 tenoren
en 2 bassen voor het Zand
voortskamerkoor Rep don 2
okt Inl tel 17838 of 16595

Hillegom-Antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
in alle stijlen, ook Mechels en
Henry II Laagste prijzen1

Leidsestraat 122 Dag tel
02520-20993 Koopavond

* ledere donderdag klaver
jassen bij Dehcia spelen of
passen 2 oktober om 20 uur
Kosten ƒ 2,50 U bent van har
te welkom in de Kerkstraat

Jonge charm vrouw betrouw
baar en erg lief, ontvangt ou
dere heren privé voor rustige
gezellige ontspanning op
afspr Tel 020 182197, Bilder-
dijkslraat 573, Amsterdam

....PEDICURE....

JOSÉ LOOMAN-
MOLENAAR
gedipl.
pedicure/manicure
Brederodestr. 18
tel. 13660
Beh. vlgs. afspraak.
Lid LOV.

Te huur
box of
276697

gevr m Zandvoort
garage Tel 023

* Te koop gevr type machi-
ne Tel 19559

Te koop Peugeot 103 SP
(rood/geel) veel ace + verz
Tel tussen 18-19 uur 15066

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder
houdswerk Tel 023-364168,
bgg 023-381378

* T k 2x1 pers bedden + 2
matrassen, houten ombouw
z g a n , prijs ƒ 150 Tel
13098
* T k aangeb Akai tuner,
Akai cass deck, Pnnzsound
piek up, Pnnzsound verster
ker Pr n o t k Tel 02507
15229

* T k bankstel, 2x2x1, t v
kastje Tel 14971

* T k damesfiets 26x1%,
i g st T k gevr opoefiets
igst Tel 12498

T k eiken eethoek rieten zit
ting, ƒ 650, buffetkast groot
moederstijd, ƒ 600 parkiet
kooi ƒ20 Tel 16251

* T k onderschuifbed, ƒ50
Philips zonnehemel ƒ 150
Tel 15130
T k Peugeot snorfiets 101
i z g st Vaste prijs ƒ 375 Tel
na 20 uur 19148
* T k staande schemer-
lamp gemaakt van een an
tiek karrewiel ankermettmg,
leren kap, prijs ƒ 150 Tel
16125

oe laatste week
K 's>.-t<i?î iyy<ojl„ f •

bij het leegverkopen|yan

Natuurvoedingswinkel
De LENTEBLOESEM

20% korting
op alle artikelen

behalve brood, gebak en groentes

TOT ZIENS r

Fa. Gansner_& Co.
GAS- en OLIEHAARDEN-

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal'
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518

Deskundig advies
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

* T k trouw|apon Charleston
stijl, mt 40/42, pr n o t k Tel
na 18 uur 020246915

* T k weg overcompl Phi
lips stofzuiger m toebehoren
Tel 15354

* T k z g a n spiegelreflex
camera in leren tas m alle
toebeh Vraagpr ƒ 190 Tel
17193
* Vandaag en morgen nog
bazar in het Jeugdhuis achter
de N H Kerk Open v 2 5 en
7-10 uur
* Verloren vrijdag 26 sept
gouden schakelarmbandje v
Nw Noord naar dorp Teg
bel ter te bez Tel 15815

Voor de snelle beslisser te
koop aangeb Opel Rekord
2 3 diesel, bouwjaar 1980 Tel
19076

* Wegens verb te koop ge-
velkachel koelkast tafelmo
del, gasfornuis Pelgrim Alles
2 jr oud (jong) Tel 02507
17964

•*• Wie heeft op 29 sept mijn
babypop gevonden9 Ik ben
haar vergeten in het speel
tuintje a d Koningstraat Ik
mis haar Aiske tel 17749

* Motorkap -t- 2 schermen
VW Golf, nieuw model ƒ 250
Tel 02507 17481

* Lerares Duits geeft gratis
bijlessen Voor nadere infor
matie E Vastenhouw tel
02507 14788

* Meisjes'iets te koop 5 7
jaar ƒ 75 Tel 0250332665

* Met dank aan het Zand
voorts Nieuwsblad de cursus
reanimatie begint ma 6 okt
met 4 lessen eerste harthulp
Tel 16085

Moderne kamer c v eigen
k d t voor rust werk j man,
ƒ395 p m Tel na 18 uur'
13453

? die er uil spnn|

salon
de

ode

(Kotondt}

2MWQOKT

TELEFOON 02507-17679
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ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen ot verkopen' Bankstel of ander

huisraad te koop7 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter punt komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord punt of komma een vakje vrij Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300 - KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO GRATIS MICRO S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMME R ƒ 5 25 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN

Zandvoorts NieuwsbladliSiïliliii

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13 30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag

Naam

Adres

Telefoon

Postcode Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (rranKeren als brief) met
vermelding van uw postcode naar ons Kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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WE

4 OKTOBER
WERELD DIERENDAG
Verrassingspakket voor

HOND
KAT
KNAAGDIER

en nog veel meer aanbiedingen

Dierenspeciaalzaak

Grote Krocht 28
Zandvoort, tel. 15734

Inkoop-Verkoop
Verhuur
GOEDE
GEBRUIKTE
MUZIEK-
INSTRUMENTEN,
GELUIDS-
INSTALLATIES
enz.
Dijkman B.V.
Rozengracht 115
Amsterdam
tel. 020-26561'!

Te huur
in Zandvoort

2 appartementen
voor perm. bewoning

Douche, toilet en
kookgelegenheid.

Per 15 okt. en 1 nov.
ƒ 500,- en ƒ 600,-

p. mnd. all in
Tel. 023-276697

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOB DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR
OKTOBER 1986

1. De eengezinswoning
ZR. D. BRONDERSSTRAAT 13
Huur ƒ452,10 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v., berg-
ruimte en tuin.

2. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 53
Huur ƒ 692,25 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v., ber-
ging en lift.

3. De flatwoning
FLEMINGSTRAAT 72
Huur ƒ 656,30 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en
berging.

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verle-
nen voor bovenstaande woningen slechts woonvergunning aan:

- (onvolledige) gezinnen
- twee-persoonshuishoudens
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 7 oktober 1986 vóór 7
uur 's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling
heeft voor meerdere woningen kan men dat kenbaar maken in één
brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven.
U dient de woning in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties
kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres
Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De
beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE toewijzing zal eerst op
vrijdag 10 oktober a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kan-
toor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vere-
niging geldende 'puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het
toewijzen van woningen'. Dit systeem is gebaseerd op het gemeen-
telijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk punten-

systeem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het on-
derdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

RUILRUBRIEK OKTOBER 1986
1. Aangeboden:

Flatwoning
STATIONSPLEIN
Huur ƒ386,80 per maand
Bestaande uit: woon/slaapkamer, douche, c.v. en berging
Gevraagd:
Eengezinswoning

2. Aangeboden:
2-kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT
Huur ƒ 501,44 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v., berging
en lift
Gevraagd:
4-kamerflatwoning met lift

3. Aangeboden:
4-kamerflatwoning
FLEMINGSTRAAT (begane grond + tuin)
Huur ƒ 644,25 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en
berging
Gevraagd:
Eengezinswoning

4. Aangeboden:
Eengezinswoning
K. ONNESSTRAAT (Nieuw-Noord)
Huur ƒ701,20 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, zolder, c.v.,
schuur en tuin op het zuiden en dubbele beglazing
Gevraagd:
Kleinere eengezinswoning

5. Aangeboden:
2-kamerflatwoning
LIJSTERSTRAAT 4- (1e etage)
Huur ƒ446,19 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en ber-
g'ng

evraagd:
Eengezinswoning

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te die-
nen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning ie-
mands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lid-
maatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het
einde van deze maand.
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(Een gemiddeld huisgezin besteedt per maand tussen

de 700,- en 800,- in de supermarkt).

zie Consumentengids augustus 19S6

AAN U DE KEUZE:
MERKARTIKELEN

de laagst geldende prijzen

PAGE PAPIEREN ZAKDOEKJES 10 x 10 stuks
HEINEKEN PILS blik 0.33 liter
ZWARTE KIP ADVOKAAT fles 0.5 liter
BUITONI MELBA TOAST pak 100 gram
HONIG SPAGHETTI pak 500 gram
HAUST PANEERMEEL pak 150 gram
ZWALUW LUCIFERS pak 10doosjes
JEMEFA SATEH AJAM (kip) zak 3 stokjes
MACLEANS TANDPASTA duopak
OLA SCHEPKLAAR IJS literbak
DELMONTE PERZIKEN literblik
JOHN WEST SARDINES blikje 120 gram
HONIG MIE NESTJES pak 500 gram
LUYCKS FRANSE MOSTERD pot 180 gram ..
NESCAFE ROODMERK pot 200 gram
UNOX TOMATENSOEP literblik
CALVE SLASAUS fles 0.5 liter
BETUWE EXTRA JAM pot 450 gram
PALMOLIVE TOILETZEEP (wit) 3 STUKS .. .
HEINZ HOT KETCHUP fles340 gram
ZWITSAL BABYSHAMPOO flacon 200 ml
WITTE REUS WASMIDDEL pak 2000 gram . . .
FA DOUCHESCHUIM fles 500 ml
CATTY voor de kat blik 405 gram
ODOREX DEOROLLER 50 ml
UNOX SMAC blik 340 gram
REDDY ZONNEBLOEMOLIE literfles
ROSA-CE VRUCHTENMIX fles 0.5 liter
STRUIK KIPPEBOUILLON pot 330 gram

1.65
0.99
6.49
0.99
1.45
0.79
0.79
1.59
2.98
2.98
2.69
1.29
1.99
1.29

11.47
1.89
1.99
2.09
1.79
2.29
3.79
5.98
4.98
1.19
2.79
2.98
3.69
1.99
1.99

TOTAAL 78.86

ANDERE MERKEN
van bekende fabrikanten

SOFFAS PAPIEREN ZAKDOEKJES 10x10 stuks 1.49
BAVARIA PILS blik 0.33 liter ' 0.75
KORENAER ADVOKAAT fles 0.5 liter 4.98
ABBEY MELBA TOAST pak 100 gram 0.79
VIOLETTA SPAGHETTI pak 500 gram 0.79
ROYAL PANEERMEEL pak 150 gram 0.39
EIGEN MERK LUCIFERS pak 10doosjes 0.39

, EIGEN MERK SATEH AJAM (kip) zak 3 stokjes 0.99
BLANC DE BLANC TANDPASTA duopak 1.38
ICE GOLD SCHEPKLAAR IJS literbak 1.59
XENIA PERZIKEN literblik 1.59
SARDA SARDINES blikje 125 gram 0.89
ANCO MIE pak 500 gram 1.19
LUXE GLAS FRANSE MOSTERD 250 gram . . 0.79
NESCAFE TRADICIONAL (rood) pot 200 gram 9.98
CALIFORNIA TOMATENSOEP literblik 1.59
SALINO SLASAUS fles 0.75 liter 1.29
NEME EXTRA JAM pot 450 gram 1.79
KIKI TOILETZEEP 3 STUKS 1.39
NEME HOT KETCHUP fles 340 gram 1.29
CHEBELLA BABYSHAMPOO flacon 200 ml .. 1.59
ECONOMIC WASMIDDEL pak 2000 gram . . . . 4.69
FARINA DOUCHESCHUIM fles 500 ml 1.99
KÖNIG voor de kat blik 405 gram 0.89
AMPLEX DEOROLLER 50 ml 1.49
LUPACK LUNCHMEAT blik 340 gram 1.59
ZAANSE ZONNEBLOEMOLIE literfles 2.19
VITA LIMO VRUCHTENMIX fles 0.5 liter . . . . 1.49
HECO KIPPEBOUILLON pot330 gram 1.69

TOTAAL 52.94
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ZANDVOORT - De Zandvoort-
se raad heeft met algemene stem-

_men een motie aangenomen van
'Gemeente Belangen Zandvoort
•waarin wordt gesteld dat het col-
Uege van b en w zo spoedig moge-
-lijk maatregelen dient te nemen
"de uiterst verkeersgevaarlijke en
voor het verkeer van en naar
Zandvoort ernstig belemmende si-
tuatie op de Zandvoorterweg (ge-
meente Bloemendaal) te doen wij-
zigen. Bovendien werd wethouder
Van Caspel opgedragen contact
•op te nemen met buurgemeenten
.om hen te verzoeken ten tijde vart
•het surf evenement, geen 'nieuwe
•verrassingen op het gebied van
wegonderhoud' uit te voeren.

Zandvoorterweg ter discussie

Raad unaniem in motie
'verkeersverbetering'
nu 'levensgevaarlijk'

Halverwege dit jaar is de gemeente
Bloemendaal begonnen met de uitvoe-
ring van de plannen om de enige toe-
voerweg naar Zandvoort (de Zand-

> Het begin van de verkeersverbetering (of verslechtering) op de Zandvoorter-
weg medio 1986.

voorterweg het verlengde van de
Zandvoortselaan) verkeersveiliger te
maken. Dit heeft in de ogen van veel
Zandvoorters, en ook de raadsleden,
geleid tot een onoverzichtelijke en le-
vensgevaarlijke situatie voor de wég-
gebruikers.

Nadat Zandvoorts Nieuwsblad in
november 1985 al de aandacht vestigde
op de plannen van buurgemeente
Bloemendaal een wegversmalling door
middel van verkeersgeleiders uit te
voeren, werden deze plannen door
Bloemendaal in het jaar 1986 lang-
zaam maar zeker gerealiseerd. Het re-
sultaat hiervan is dat de Zandvoorter-
weg aanmerkelijk is versmald. Dit
werd bereikt door "nood'verkeersgelei-
ders, geplaatste obstakels in de vorm
van afgezaagde rioolpijpen, witte mar-
keringen en oranje waarschuwings-
borden waarop melding wordt ge-
maakt van een snelheidsbeperking tot
50 km/uur.

Al eerder werd door verschillende
raadsleden, onder andere Plieringa, de
wethouder gevraagd contact op te ne-

men met de Bloemendaal om te zien of
de plannen gestopt dan wel veranderd
kunnen worden. Hoewel de wethouder
enkele gesprekken heeft gevoerd met
zijn Bloemendaalse collega's hebben
deze geen resultaat gehad, in tegen-
deel de Zandvoorterweg werd steeds
'mooier versierd'.

Ernstig bezorgd
Raadsleden en Zandvoortse inwo-

ners hebben reeds verschillende ma-
len hun bezorgdheid uitgesproken
over de nieuwe situatie. In hun ogen is
de weg er slechts onveiliger op gewor-
den en is er voor een zieken- of brand-
weerauto op drukke dagen 'geen door-
komen meer aan' met alle gevolgen
van dien.

Wethouder van Caspel erkende dat
er een duidelijk verschil aan inzicht
bestaat tussen Bloemendaal en Zand-
voort over het begrip 'verkeersveilig-
heid'. In een eerste gesprek dat de wét-
houder met Bloemendaal over deze
kwestie heeft gehad was door de be-
stuurders van de buurgemeente er-
kend dat de eerste witte markeren op
het wegdek tot verwarring van de wég-
gebruiker hadden geleid. Beloofd werd
dat de situatie verbeterd zou worden.
De wethouder was eveneens onaange-
naam verrast geweest dat de 'verbete-
ring" resulteerde in de gewraakte
rioolbakken en het aanbrengen van
een andere wegmnarkering. Hij be-
loofde nogmaals met 'de buren' con-
tact op te nemen. "Wanneer dit niet
tot resultaten zou leden, dan kan
Zandvoort altijd nog via de procedure
'Geschil van bestuur' hogerop haar
gelijk proberen te halen", liet hij de
verontruste raadsleden weten..

tui/zand Égf
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• Het Mabonplan opnieuw ter
discussie. Hoewel het college met
het voorstel van 10 september
beoogde na twee jaar
onderhandelen de
gesprekspartner, dus Mabon,
zekerheid te bieden dat
realisatie van het bungalowpark
in de naaste toekomst geen
beswaar sou zijn, lijkt het
tegenovergestelde bereikt te zijn.
• Door GBZ en CDA werd op
dese vergadering van 10
september al de veronderstelling
geuit dat het college het met het
circuit op een akkoordje gooide
met de lieden van het
bungalowpark, hoewel dit
'vooralsnog' door het college
werd ontkend, ziet het er naar
uit dat beide fracties het gelijk
aan hun zijde krijgen.
• Want wat is er aan de hand?
Het contract met het circuit
loopt tot l januari 1988 waarna
Circuit Zandvoort B V het recht
heeft over de grond te
beschikken tot l januari 1993.
Men heeft dan dus nog vijfjaar

de gelegenheid om het terrein te
gebruiken. Dit hangende de al
dan niet uit te voeren renovatie.
Met andere woorden over de
grond waarop Mabon een optie
verlangt kan de gemeente
Zandvoort niet voor 1993
beschikken. Men kan aan dese
eis van Mabon, menselijkerwijze
gesproken, niet voldoen.
• De geldschieter voor het
bungalowpark het ABP, stelt de
glasharde eis: Geen overlast van
circuit, anders geen geld. Een
precaire situatie voor het
gemeentebestuur die immers
zeven ton inkomsten uit het
circuit vangt en dese in dese tijd'
hard nodig heeft. Bovendien is
er veel geld beschikbaar gesteld
om het renovatieplan te
ontwerpen en verwacht men
medewerking van het,rijk in de
vorm van enkele miljoenen. Het
renovatieplan wordt
waarschijnlijk in november
gepresenteerd, dus hoe kan men
dan per 31 oktober 1986 een
contract tekenen met Mabon
waarin aan de voorwaarden die
nu aan de gemeente gesteld
worden kan voldoen. De
uitlating van wethouder
Aukema dat het college niet
onder tijdsdruk wil handelen,
lijkt te wijzen in de richting van
het verschuiven van de
ondertekeningsdatum van het
contract. Immers, men kan
momenteel niet tekenen zonder

noodgedwongen het circuit op
de tocht te zetten.
• Het college lijkt in een weinig
benijdenswaardige positie te
verkeren, rekening houdend met
de wens van de overgrote
meerderheid van de bevolking
dat het circuit wil handhaven,
wil men voorlopig alles nog
binnenskamers houden en
oplossingen zoeken voor de
impasse. Dit in tegenstelling tot
het CDA en GBZ die
aandringen op openbaarheid
zodat de burgers tenminste
weten wat hen boven het hoofd
hangt. De raadsmeerderheid
(VVD en PvdA) is voorlopig nog
voor beslotenheid, hoe lang dit
volgehouden kan worden is nog
maar de vraag. Opmerkelijk de
houding van D66 die voelt voor
openbaarheid, maar overstag
gaat onder druk van haar
coalitiepartners en een
oplossing aandraagt die er zo
tussen zweeft, voor 31 oktober
een extra raadsvergadering.
• Tobber heeft deze week diepe
denkrimpels in het voorhoofd.
Hij kampt duidelijk met een
groot probleem.
• "Ja ik ben naar de
raadsvergadering geweest en
heb gehoord dat de Kerkvoogdij
het'gemeentebestuur om een
oplossing vraagt om ervoor te
zorgen dat de kerktuin niet
meer als openbaar toilet wordt
gebruikt. Dat lijkt mij een heel

probleem. Ik heb de raadsleden
aangehoord en nu kwamen zij
met drie oplossingen, en één van
de politie, dan mag jij kiezen:
• De PvdA denkt aan een groot
hek om de tuin, nou niet direct
de meest geschikte oplossing.

De politie zegt dat zij de
mensen niet kan bekeuren als ze
zich niet op 'verboden terrein'
bevinden dus dan moet er maar
een bordje met 'verboden
*toegang worden geplaatst'

En tenslotte denkt Gemeente
Belangen Zandvoort dat
mensen niet rustig van een toilet
gebruik maken wanneer zij in
het volle licht staan/zitten. Met
andere woorden zet de tuin goed
in het licht.
• Niet om het een of ander, maar
de kerk in Zandvoort verkeert
dus in een minder gelukkige
positie, ga maar na... of achter -
hoge hekken,...of borden met
'verboden toegang'...of extra in
het licht en dat kost veel geld. Ik
weet het niet maar ik denk dat
ik als gelovige toch maar voor
het licht zou kiezen wat vind jij
er van?"
• Wij hebben hem beloofd er
eens goed over na te denken en
hem een andere keer ons
standpunt mede te delen
• Dit was het dan deze week...de
krant is vol...voetjes op tafel..tot
volgende week»

• Burgemeester Machielsen (l) ontvangt zijn nieuwe rijbewijs uit handen van de chef Burgerzaken, de heer C.Wester.(r)
FOTO: DICK LOENEN

Eerste voor burgemeester
ZANDVOORT - Al op vrijdag 26

september kon de afdeling Bur-
gerzaken van het Zandvoortse
raadhuis het eerste rijbewijs af ge-
ven. Dit werd door de chef van
deze gemeentelijke afdeling, de
heer C.Wester, overhandigd aan
burgemeester Machielsen die
juist deze maand zijn oude rijbe-
wijs zag verlopen en voor een

Emancipatie
HAARLEM - Groepen, organisaties

en instellingen die zich bezig houden
met emancipatie kunnen subsidie
aanvragen bij het Provinciaal Be-
stuur van Noord-Holland. Om hier-
voor in te komen moeten de activitei-
ten gericht zijn op de doorbreking van
de traditionele rolverdeling tussen
vrouwen en mannen of het bevorde-
ren van de acceptatie van homosexua-
liteit. De deelnemers moeten in princi-
pe afkomstig zijn uit meerdere ge-
meenten in de provincie, zodat de acti-
viteit een provinciale of regionale be-
tekenis heeft.

' Groepen of organisaties die al eerder
bij de provincie subsidie hebben aan-
gevraagd, moeten voor l oktober aan-
staande een subsidieverzoek met een
jaarplanning van de activiteiten in-
dienen. In de andere gevallen moeten
de aanvragen uiterlijk drie maanden
voor aanvang worden ingediend.

Aanvraagformulieren, folders en in-
lichtingen zijn te krijgen bij de sectie
emancipatie, telefoon 023-163505 of
163447.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 4 en 5 oktober
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme

NIEUW

HUISARTSENPRAKTIJK G.J J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor dienstdoende arts: tel
15600/15091.

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A. Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
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Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-'
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

KERKDIENSTEN

Zondag 10.30 uur: Gezinsviering
m.m.v. Jeugdkoor St. Agatha
cel: H.J.Kaandorp, thema: 'Geloof en
Vertrouwen'

KERK v.d.NAZARENEB, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen

10.30 uur: Morgendienst, ds J.Over-
duin

19.00 uur: Avonddienst, ds J.Over-
, duin
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond/celgroepen.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: • R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE STAND
Periode: 23 / 29 september 1986

Geboren:
Linda Christina, dochter van Castien
Pranciscus W. en Duivenbode Alida
J.M.
Richard, zoon van Bakker Jan en Bar-
ten Geraldine D.
Serena, dochter van Driehuizen Ger-
rit J. en Becker Barbara

Ondertrouwd:
Warberg Bernardus H. en Berlage Ja-
cintha P.E.
Sam-Sin, René Marcel en Balledus
Louise
Overleden:
Bossert Johannes, oud 86 jaar
Delies Heter Jacobus, oud 49 jaar
De Lizer, August Victor, oud 67 jaar
Gerhardt, Dorothea Wilhelmina, oud
77 jaar
Bekman, Berendina Hermina oud 63
jaar
Balk Matthijs Johannes, oud 80 jaar

Weekend: 4 en 5 oktober

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen
Bediening H.Doop, collecte Kerk en
Israël
Creëche aanwezig
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Dr. M.E.Brinkman
(werelddiakonaatszondag)
Thema: Vluchtelingen, (efeze 2:11-22)
Kindernevenduienst en crèche

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
4 oktober: Dienst in Nieuw Unicum
om 10.45 uur door ds J.C.Beekhuis
5 oktober: ds. H.J.J. van Waveren -
Haarlem

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E. V. met orgel en
samenzang

Homoeopathie-lezing
in 't Stekkie

ZANDVOORT - Door de heer
H.J.v.d.Klashorst, homoeopathisch
arts te Bloemendaal, wordt op dinsdag
14 oktober een lezing gehouden over
homoeopathie in Wijkcentrum 't
Stekkie in Zandvoort Noord. Aanvang
van deze avond is 20 uur, toegangs-
prijs f. 7,50 voor houder van CJP of pas
65+ f. 6,-.

Deze avond wordt gehouden in het
kader van de viering van het honderd-
jarig bestaan van de Vereniging ter
Bevordering der Homoeopathie en is
georganiseerd door de afdeling Ken-
nemerland met medewerking van de
JHVU. Op verschillende vragen over
deze geneeswijze zal een antwoord ge-
geven worden, terwijl door bezoekers
ook vragen gesteld kunnen worden.

Als de er achter

staat

heb je te maken met

kwaliteit

nieuw in aanmerking kwam. Dat
dit al op vrijdag 26 september ge-
beurde, had een speciale reden, de
heer Machielsen vertrekt op l ok-
tober voor enkele weken met va-
kan tie, en zo kon de afdeling gelijk
even 'proefdraaien, want men
verwacht veel Zandvoorters voor
de loketten per l oktober.

Per l oktober treedt de nieuwe
regeling in werking waarbij rijbe-
wijzen worden afgegeven door de
gemeenten en niet meer door de
Provincie. De afdeling Burgerza-
ken is van 8.30-12.30 uur geopend
en is gevestigd in de Schoolstraat.

Door de heer Wester wordt gezegd
dat men in de maand oktober veel
inwoners verwacht, omdat door de
Provinciale Griffie de laatste
maanden geen nieuwe aanvragen
werden geaccepteerd. "Wij heb-
ben nog geen idee hoe groot de
achterstand is die op deze manier
is ontstaan en met spanning
wordt door onze afdeling uitgeke-
ken naar de postzak die wij uit
Haarlem verwachten".

Vanaf l oktober zijn aanvraag-
formulieren voor een nieuw of
verlenging van het oude rijbewijs

verkrijgbaar bij de afdeling Bur-
gerzaken. Bij de aanvragen moet
meegenomen worden, het inge-
vulde aanvraagformulier, het
oude rijbewijs wanneer het om
verlenging gaat met eventueel een
geneeskundige verklaring, twee
goede indentieke pasfoto's en na-
tuurlijk wanneer het om de eerste
aanvraag of een categorie-üit-
breiding gaat, het rijvaardig-
heidsbewijs. De legeskosten van
het nieuwe rijbewijs bedragen
f.25,-.

Om de achterstand weg te wer-
ken die bij de Provincie is ont-
staan zal de afdeling Burgerzaken
alleen in de maand oktober ook op
donderdagavond geopend zijn. Al-
leen voor de aanvraag of de ver-
lenging van het rijbewijs en wel
van 18-20 uur. Na deze maand
verwacht men dat de achterstand
is weggewerkt.

Vrijdagmorgen verliep de uit-
reiking van de verlenging van het
rijbewijs van Zandvoorts' eerste
burger uitermate vlot, zodat zowel
de inwoners als de ambtenaren
van deze afdeling de nieuwe taak
met vertrouwen tegemoet kunnen
zien.

Voorlichtingsbijeenkomst over
kanker voor patiënten/familie

ZANDVOORT - Op dinsdag 7 oktber
organiseert het Integraal Kankercen-
trum Amsterdam (IKA) m samenwer-
king met de plaatselijke kruisvereni-
gingen en het Koningin Wilhelmina-
fonds een voorlichtingsavond over
kanker. Deze vindt plaats in het ge-
bouw van de Kruisvereniging Haar-
lem, Kenaupark 15. De bijeenkomst
duurt van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur.
Belangstellenden worden verzocht
zich vooraf in verbinding te stellen
met het IKA, tel: 020-172903.

Na tweehonderdvijftig jaar de ovens uit

Bakker Van der Werff is het
vechten tegen de bierkaai zat

ZANDVOORT - Bakkerij Van
der Werff op het Gasthuisplein is
dicht. Na het zomerseizoen zijn de
deuren van de winkel gesloten en
zij zullen ook niet meer open gaan,
tenzij... tenzij het Gasthuisplein
in oude glorie wordt hersteld. Dit
zegt Jaap van der Werff (57), die
van mening is dat de herinrich-
ting van het plein zijn bloeiend
bedrijf de das heeft omgedaan.

De strijd van Van der Werff tegen de
plannen van de gemeente het voorma-
lige drukke Gasthuisplein te herscha-
pen in een sfeervol evenementenplein
is algemeen bekend. Protestbrieven,
zelf ontworpen herinrichtingsplan-
nen met handhaving van de parkeer-
gelegenheid, bezwaarschriften enz.
hebben niet mogen baten, Van der
Werff trok aan het kortste eind. Lang-
zaam maar zeker kwamen de benodig-
de toestemmingen en goedkeuringen
binnen en het Gasthuisplein veran-
derde van uiterlijk. Veel minder par-
keergelegenheid is er de indirecte oor-
zaak van geweest dat de klanten wég-
bleven en dat de eigenaar van het
oudste bakkersbedrijf in Zandvoort
besloot er maar mee op te houden.

"De winkel in de Jan Steenstraat
hebben wij ook gesloten, want ik bakte
op het Gasthuisplein, maar deze bak-
ker ziet er geen brood meer in", meldt
Van der Werff wat somber. "De klan-
ten veel oudere mensen uit Bentveld
en Zandvoort hadden moeite met de
nieuwe parkeervoorzieningen. Wan-
neer er een grote bierauto of andere
vrachtwagen de weg verspert (dat
komt dagelijks drie of vier keer voor)
en lang blijft staan om te laden of te
lossen, dan kan er geen mens meer
langs, en dat kost tijd. Bovendien heeft
de parkeergelegenheid voor mijn win-
kel een bijzonder nauwe inrit. Die is
nog nauwer geworden door die fraaie
blauwe paaltjes die geen centimeter
meegeven. Hoe vaak die dingen nu al
gerepareerd zijn weet ik niet, maar in
de zomer zeker één keer in de week.
Even zoveel keer betekent dat een auto

wat je er van merkt is dat hij de plan-
nen van de gemeente goedkeurt. Ik
laat mij niet langer voor de gek hou-
den, en waarom zou ik mij nu nog
druk maken. Ik vind het mooi geweest.
Alleen wil ik de andere ondernemers in
de Haltestraat en het Raadhuisplein
wel waarschuwen. Nu worden plan-
nen gemaakt om het dorpscentrum
autovrij te maken. Dat betekent echt,
en ik spreek uit ondervinding, dat de
ondernemers straks geen droog brood
meer zullen verdienen. Op papier mag
het mooi lijken, maar ambtenaren
hebben nu eenmaal geen verstand van
zaken doen en dat zal altijd wel zo
blijven. Het is jammer, want komend
voorjaar zouden wij ons 250 jarig be-
staan gevierd hebben. 250 jaar waar-
van ruim vyftig jaar op het plein.
maar voor mij hoeft het niet meer, de
sjeu is er af".

met schade, niet allemaal van mijn
klanten natuurlijk, maar er zijn er wel
bij geweest en dan kom je niet meer
terug. Ik ben overigens niet de enige
die een duidelijke teruggang heeft ge-
constateerd, vraag het maar aan de
buren, de sigarenwinkelier, het Wa-
pen, wij hebben aan de lijve ondervon-
den wat de herinrichting voor ons fi-
nancieel betekent"

Daarom heeft bakker Van der Werff
besloten er maar mee te stoppen. Hoe-
wel er nog een beroepschrift bij De
Kroon loopt. "Maar je denkt toch ze-
ker niet dat de Koningin mij gelijk zal
geven tegenover veertig ambtenaren.
Dat kun je mooi vergeten. Wat dat
betreft heb ik de nodige ervaring op
gedaan. Op een hoorzitting klopt een
ambtenaar je op de schouders en zegt
"het komt dik in orde" en het eerste

• Het Gasthuisplein van enkele jaren geleden. Zo druk was het op de zondag
dat auto's overal geparkeerd werden, tot op de stoep bij de bakker. "Maar dat
was altijd nog beter dan nu" is Van der Werff van mening.

(ARCHIEFFOTO)

Deze informatie-avond is bedoeld
voor patiënten met kanker en hun
naaste familieleden en/of vrienden.

Het gaat hier ook om belangstellenden
uit Zandvoort. Tydens deze bijeen-
komst wordt algemene en medische
informatie over kanker gegeven.
Voorts is er gelegenheid tot het stellen
van vragen en het uitwisselen van er-
varmgen.

Kanker is een aandoening waar nog
veel vraagtekens bij staan: het ont-
staan. de behandeling en het resultaat
ervan, de voorspelling over het ziekte-
verloop en de kans op genezing zijn
vaak onduidelijk. Dit heeft tot gevolg
dat de patiënt bij wie de diagnose kan-
ker is gesteld en zijn naasten een zeer
moeilijke en onzekere periode tege-
moet gaan. Het IKA wil deze mensen
graag helpen, daarom worden deze in-
fonnatiebyeenkomsten gehouden.

Gespreksgroepen
Bovendien organiseert het IKA ook

gespreksgroepen voor kankerpatien-
ten waarbij ook de partners welkom
zijn. Veel patiënten en hun eventuele
partners dreigen in een zwart gat te
vallen wanneer de patiënt uit het zie-
kenhuis ontslagen is. Artsen zun
moeilijker bereikbaar, de omgeving
•weet vaak geen raad met de problemen
waarmee de anderen kampen. Door
lotgenotencontact in de vorm van ge-
spreksgroepen is men beter in staat
steun en begrip bij elkaar te vinden:
onderling informatie uit te wisselen:
inzicht in veranderde relaties met fa-
milie en vrienden te krijgen.

Het i.s gebleken dat het openlijk met
andere A over de ziekte praten de kans
op isolement kan verkleinen. In priii-
cipe komt een groep acht keer bijeen
in de nuddag-of avonduren.

Informatie over deze gespreksgroe-
pen, die begeleid worden door (ex)pa-
tienten en medewerkers van het IKA,
kan men krijgen bij: Integraal Kan-
kercentrum Amsterdam. Plesman-
laan 125. 1066 CX Amsterdam. Tele-
foon: 020-172903.

Gezien de verwachte belangstelling
voor zowel de bijeenkomst als de ge-
spreksgroepen is het raadzaam dat
men zich tijdig telefonisch aanmeldt.

Politie houdt
alcoholcontrole

ZANDVOORT - In de nacht van za-
terdag op zondag heeft de politie
steekproefsgewijs ongeveer zestig au-
tomobilisten gecontroleerd op alcohol-
gebruik. Het resultaat was, dat zij zes
processen-verbaal kon uitschrijven.

Eén bestuurder moest men een rjjver-
bod opleggen. Daarnaast constateerde
men nog tweemaal een defecte ver-
lichting. Van één automobilist was
het rijbewijs verlopen.
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DE BINNENMARKT
WIJ MOETEN 6 OKTOBER LEEG ZIJN. WIJ VERKOPEN ALLES

TEGEN SCHERPE PRIJZEN. PARTIJ BANKSTELLEN, KASTEN,

KOPER, KERAMIEK, STAANDE KLOKKEN, TRUIEN, DEKBEDDEN,

WITTE VAZEN EN POTTEN, WITTE EETHOEKEN vanaf ƒ 525,-.

ELEKTRISCHE APPARATUUR EN SPEELGOED.

Wij zijn geopend van l O tot l O uur dagelijks ook zondags

INGANG GASTHUISPLEIN - KOSTERSTRAAT

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

E. Paap
POTGIETERSTRAAT 24

staat vanaf
6 oktober

weer voor u klaar

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

Tel. 1 40 90/ 1 47 64 (vraag demonstratie)

Fritures D'Anvers
zoekt

VOOR DE ZONDAGEN
PERSONEEL

Aanm. na 14.00 uur
aan de zaak.

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

(Lid NVM,

Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

ffl

ELEKTRO-FOTO NOEFAR SUPER NIEUW
WIST U DAT WIJ DEALER ZIJN VOOR ZANDVOORT VAN

DE VOLGENDE WERELDMERKEN:

PHILIPS - TELEFUNKEN - BRAUN
TEFAL - MOULINEX - MIELE _^^__
HOLLAND ELECTRO ^^^^^^^^ FUJI
NILFISK ^^^^^^^ POLAROID
CARMEN ^^^^^^^ OLYMPUS - KODAK

YOKO - AKAI - HAKING
DURACEL - VARTA - SAMSUNG

EH fOTO ZOEK NIET VERDER, WAT BEEFT HET H

ELEKTRO-FOTO (v/h P. WILKES) HEEFT HET
Thorfaeckestraat 15 t/o Casino Zandvoort, telefoon 13378

Sp ec ulaastaart
bü overheerlijk
R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 15001

HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE

SNELKOOKPAN

adverteer in de krant

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT

SQUASH
SPORTCENTER

Wim
Buchel

A. J. v. d. Moolenstraat 47
Tel. 13965 - 15829

FOTO QUELLE
Compleet

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken en

ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
Zandvoort

SCHILDERWERK
AUG. v.d. MIJE

Marisstraat 13A - Zandvoort
Telefoon 15186

Komt u iets
te kort?

Spar
Zandvoort

Noord
is ALTIJD

op
maandagochtend

geopend

SLAGERIJ ARBOUW
HALTESTRAAT1ï-2M2L«ZAHDVOORT-TEU(t)2507)1 21 1»

BIEFSTUK
ROSBIEF
LEVER
PEKELVLEES
HAM

250 gram

100 gram

100 gram

100 gram

150 gram

MAANDAG + DINSDAG

CORDON BLEU 100 gram

WOENSDAG + DONDERDAG

BRETONS GEHAKT

1,79

5,25

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE

WERKKRACHT
adverteer in de krant

Van't voordeel
dat Volkswagen
u nu biedt,
profiteren ook
de bomen stra
mee.

Sinds kort zijn al onze benzine-modellen* leverbaar met een bij de
prijs inbegrepen katalysator. En dat is niet alleen een goede zaak
voor het milieu, maar zeker ook voor u.

Om de verkoop van "schone" auto's te stimuleren, geeft de
minister van Financiën namelijk alle auto-importeurs een verlaging
van de Bijzondere Verbruiks Belasting.

Een belastingvoordeel, dat Volkswagen grotendeels
rechtstreeks doorgeeft aan u.

Met andere woorden: een Volkswagen mét katalysator is
daardoor tot 1800 gulden goedkoper dan een Volkswagen zonder.
De exacte hoogte van het bedrag hangt af van hettype Volkswagen

dat u kiest. Voor een Polo is het 900 gulden, voor een Passat 1800
gulden. Om maar even twee voorbeelden te noemen.

Wilt u tóch liever een auto zonder katalysator, ook dan
adviseren wij u om voor een Volkswagen te kiezen. Want ook
"gewone Volkswagens" behoren, relatief gezien, tot de schonere
auto's. U laat dan alleen wél het mooie financiële gebaar van de
minister aan uw neus voorbij gaan...
Als u wilt weten waar de dichtstbijzijnde Volkswagen dealer zit,

bel dan 020-86735}.

Volkswagen.Wie anders?
'Geldt voor alle Volkswagen personenauto's. Voorbeeld: Polo 3-deurs met katalysator f 15.525,-, zonder f 16.425,-. Golf 1.3 met katalysatorf 20.900,-, zonder f 21.800,-. Passat 1.6 met katalysatorf 20.675,-,

zonder f28.475,-. Prijzen incl. BTW, excl. afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

.
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September was fris, droog en zonnig
De zojuist achter ons liggende!

septembermaand heeft ther-
misch niet zo'n schitterend fi-
guur geslagen. In Zand voort bleef
de gemiddelde etmaaltempera-
tuur l'/fc graad achter bij de nor-
male waarde, die 14,3 gr.C. be-
draagt. Op slechts drie dagen wist
het kwik in de Mijdrechtse ther-
mometerhut tot (even) boven de
twintig graden te stijgen. Hierbij
de aantekening dat dit wat be-
treft de laatste septemberdag nog
niet vaststond, daar dit artikel op
maandagavond werd opgemaakt.
Vorige week nog was een hoge-
drukgebied boven Engeland ,ge-
durende enkele dagen verant-
woordelijk voor een koude stro-
ming. uit het noordoosten met
geen hogere maxima dan 16 gra-
den. Niet alleen werd het 'weer
gekarakteriseerd door lage tem-
peraturen overdag, nog meer
misschien kwam de kou tot ui-
ting in de minimumtemperatu-
ren. In Zandvoort zakte de tempe-
ratuur in september in niet min-
der dan 20 nachten tot onder de
tien graden. Hoe uitzonderlijk dit
wel was wordt u duidelijk, wan-
neer we de aantallen van de laat-
ste jaren van ons weerstation er
naast houden: 1985 gaf 8 septem-
bernachten te zien met een tem-
peratuur lager dan 10 graden, in
1984 waren dat 6 nachten en in
1984 nog minder, namelijk 4.

Bijzonder koud deze eeuw in De
Bilt waren de septembermaan-
den van 1952 (11,4 gr.), 1925 (11,8
gr.), 1931 (11,6 gr.) en vooral van
1912, die met 10,7 gr.C. record
koud was en bijna even laag uit-
viel als het normale gemiddelde
voor oktober. In september 1912
bedroeg de gemiddelde maxi-
mumtemperatuur 15,2 gr.C. en de
minimumtemperatuur 7,1 gr.C.
Op geen enkele dag reikte het
kwik die maand tot boven de 20

graden; het maximum van 18,9
gr.C. was record laag. Behalve re-
cord koud was de herfstmaand
van 1912 ook erg nat met in De
Bilt 99 mm neerslag. Zo nat is het
dit jaar niet geweest. Integendeel.

Door een sterk domineren van
hogedrukgebieden boven onze
omgeving is het neerslagcijfer
voor Zandvoort uitgekomen op
36 Vi mm, terwijl voor onze regio
80 mm septemberneerslag nor-
maal is. Voor de veehouders is
zo'n droge en zonnige september-

periode zeer welkom geweest; van
het late gras kon nog volop hooi
worden geoogst. Vanaf het week-
einde werden twee nieuwe hoge-
drukcellen voor het weer in ons
land van belang. De een kwam te
liggen boven West Rusland, de
andere ten westen van Frankrijk.
Wij kwamen daardoor in een
soort overgangsgebied terecht
tussen deze twee systemen. Bij
een zwakke veranderlijke, maar
meestal zuidwestelijke wind wist
de temperatuur een stijging te
ondergaan naar 19,6 gr.C. op zon-

Het ontstaan van de duinen

ICollectanten
gevraagd

ZANDVOOBT - Voor de collecte
voor het Geestelijk Gehandicapte
Kind worden dringend collectanten
gevraagd. De collecte wordt gehouden
m de" periode 6 t/m 11 oktober, de
herfstvakantie.' Wellicht dat scholie-
ren iets voor hun gehandicapte mede-
mens willen doen, is de vraag van Ali
Effern, wijkhoofd van deze stichting.
Het telefoonnumer waar men zich'
kan aanmelden is: 02507-12043.

Ome duinen vormen de natuurlijke
grens tussen zee en land van Hoek van
Holland tot Den Helder, maar ook op de
eilanden in het suiden en in het noor-
den. Zij zijn somaar „van zélf ont-
staan" en op bepaalde plaatsen gebeurt
dit nog steeds. Het zand dat tot de vor-
ming van de duinen nodig is wordt bij
vloed uit zee aangevoerd en komt bij eb
droog te liggen. Door zon en wind
droogt het uit en de sterke aanlandse
•wind neemt het mee zover hij het dra-
gen kan. Zodra hindernissen de kracht
van de wind breken wordt het zand
zwaar en valt op de bodem. Het komt tot
rust in de windschaduw van elke onef-
fenheid, maar ook in en achter planten.
Planten vangen het met hun bladeren
en houden het vast met hun wortels. Bij
windverandering wordt het weer weg-
géblazen, waardoor zich geen duin kan
vormen. Het zijn de planten die voor
het vastleggen moeten zorgen. Het bies-
tarwegras is de eerste plant die er voor
in aanmerking komt, de zaden en het
sand worden tegelijk aangevoerd. Het

kan goed tegen zoutwater en groeit tel-
kens boven het zand uit en vangt zo-
doende zandkorrels op. Er vormt zich
een duintje en als het iets hoger wordt
komt de helm, eveneens een goede
sandbinder, en ook tegen onderstuiven
bestand.

Onze voorouders kenden de betekenis
van het duin en ervaarden ook, dat het
stuivende zand een gevaar was en poot-
ten helm.

De allereerste duinen - voor Zand-
voort de grens van Bentveld tot Haar-
lem - zijn in de loop der jaren door
regenwater sterk uitgeloogd en hebben
hun kalk verloren. We vinden er ade-
laarsvaren, brem, dopheide en struik-
heide. Van deze duinen is niet veel meer
terug te vinden door afgraving voor ste-
den, dorpen of landgoederen. De jonge
duinen van de kust tot aan Bentveld
bevatten veel meer kalk en zijn begroeid
met b.v. duinroos, duindoorn, honds-
tong en wondklaver; in de eigenlijke
seeduinen zeedistel en woudklaver.

dag (wat een prachtige uitgaans-
dag!) en naar 21,4 gr.C. op maan-
dag.

Als zich in september en okto-
ber een periode met mooi, zonnig
en warm weer voordoet, wordt die
vaak met 'oude wijvenzomer'
aangeduid. In grote delen van
Europa heerst dan weer om ly-
risch van te worden: „Met zo'n
hogedruk in huis, geven de de-
pressies niet thuis. De zon op vol-
le toeren, animeert alom de boe-
ren. Maar helaas, die arme No~
ren, krijgen de wind van voren."

Minder prettig bij dit rustige
weertype, niet alleen voor het ver-
keer, maar evenzeer voor o.a. ast-
ma- en reumapatiënten, is de
mist, die door het korten van de
dagen de neiging vertoont steeds
langzamer op te lossen of over te
gaan in laaghangende bewolking.
Resteert nog de vraag hoe de ok-
tobermaand zal verlopen na die
toch wel uitgesproken septem-
berkou die we dit jaar hebben
meegemaakt. Welnu, van de acht
koudste septembermaanden in
het verleden bleken er zes gevolgd
te worden door een te koude okto-
ber en slechts twee door een wat
warmere oktobermaand dan nor-
maal. De uitkomst zou dus, met
een kanspercentage van 75 % wij-
zen in de richting van een te kou-
de oktobermaand. Zeker weten
doen wij het natuurlijk helemaal
niet. Waar wij in elk geval wel op
hopen is een droge dag vandaag, l
oktober, de herdenkingsdag in
het BK Bisdom Haarlem van de
H. Bavo, want: „Als het regent op
Sint Bavis, regent 't eveneens op
Kerstmis."

Temperatuurnormalen periode
1-8 oktober: maximum (overdag):
16 gr.C., minimum ('s nachts): 9
gr.C.

Tekort voor 1987 groter
ervolg van pag. l •

schikbaar komen voor een complete
•enovatie, nog eens een tegenvaller
an f. 408.000 ontstaat, waarvoor dan
ok weer dekking gevonden moet wor-

Iden.

Het college voorziet dat ook de toe-
itenbelasting uit het casino met

•honderdduizend gulden zal verminde-
'ren. Momenteel wordt in samenwer-
[king met het Ministerie van Economi-
[sche Zaken en het Casino gezocht
naar een andere vorm van inkomsten,
|omdat de oorspronkelijke toeristenbe-
lasting op de tocht staat. "De uitkomst
van een door de Stichting Casinospe-
len in te stellen beroepsprocedure is
hoogst onzeker en wij moeten er der-
halve rekening meehouden dat de be-
lastingrechter zal beslissen dat van
het verblijf in het casino ten onrechte
toeristenbelasting wordt geheven",
zegt het college in de Nota van aanbie-
ding. Mochten de inkomsten uit het
casino toch behouden blijven dan zul-
len deze ongetwijfeld verminderen
omdat in Amsterdam een Casino

wordt geopend, zo luidt de zienswijze
van het college.

Ook zullen in de komende jaren de
broodnodige investeringen moeten
worden uitgevoerd. Uitgaande van de
begroting 1987 zoals deze nu gereed ligt
zal de gemeente Zandvoort in 1987 nog
voor een bedrag van ruim één miljoen
zevenhonderdduizend gulden dek-
kingsmiddelen moeten vinden.

Het college komt aan dit bedrag door
aan het tekort van f. 693.875 (waarin
wel een bedrag van f. 200.000 voor
nieuwe investeringen is opgenomen)
toe te voegen, de eventuele tekorten
uit het circuit van f. 312.000, het wég-
vallen van toeristenbelasting uit Casi-
no f. 650.000 en van het Dolfirama
f. 50.000.

Bij het opstellen van deze begroting
is uitgegaan van een 'ongewijzigd be-
leid'. In de toekomst valt er een kleine
meevaller te verwachten. "Er staan
namelijk enkele structurele verbete-
ringen tegenover, bijvoorbeeld wegens
wegvallende kapitaalslasten als ge-
volg van afschrijvingen", zo besluit
het college het eerste deel van de Nota
van aanbieding ietwat optimistisch.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166

ZANDVOORT - De resultaten van,
de teams van de Zandvoprtse Tafelten-'
nisvereniging S.C. Unicum '73 gaan
week na week vooruit. In de eerste we-
ken van de competitie werden er mati-
ge tot slechte resultaten geboekt. Nu
echter kwamen de afgelopen week vier
teams tot winst.

Bij tafeltennis wordt in de competi-
tie steeds gespeeld met een team van
drie man (vrouw of jeugdspelers). Zij
spelen ieder drie wedstrijden tegen
hun tegenstanders (dus totaal negen
wedstrijden), aangevuld met een wed-
strijd „dubbel". Hierdoor ontstaan 10
wedstrijden per competitie-duel, zodat
de maximale winststand nooit hoger
dan 10-0 kan bedragen. Een wedstrijd
tussen twee tegenstanders eindigt
nooit onbeslist want de spelers spelen,
als ieder een game (tot 21 punten) ge-
wonnen heeft nog een derde beslissen-
de game. Een game echter moet met
tenminste 2 punten verschil gewon-
nen worden (bijv. 21-19); wordt de
stand 20-20 dan wordt gespeeld tot bij-
voorbeeld 22-20, of hoger. Eindstanden
in een game van 26-24 of 32-30 komen
regelmatig voor en geven de krachts-
verhoudingen tussen de spelers vrij
duidelijk aan.

Unicum l sen.: De tweede ontmoe-
ting tegen Nieuw Vennep 8 bracht
voor Steiner, Hoppe en ter Heijden we-
derom een duidelijke winst; de uitslag
7-3 mag dan wel iets royaal te zijn
geweest, de tegenstanders gaven zeer
goed partij want maar liefst 8 wedstrij-
den werden in drie games gespeeld.
Ter Heijden verraste met een overwin-
ning op de sterkste speler van Nieuw
Vennep, Hoppe scoorde twee maal,
Steiner liet zich niet verrassen.

Unicum 2 sen.: Geen echte eer te
behalen voor Lau, Wiesman en Keur
in de strijd tegen GTTC uit Haarlem
dat dit team een pijnlijke nederlaag
van 0-10 bezorgde.

Unicum 3 sen.: De Heemsteedse
equipe moest ervaren dat dit team met
v.d. Oetelaar, M. de Buig en C. Weijers
geen pardon kende. Een zeer positieve
uitslag van 8-2 was een weergave van
de juiste sterkte.

Winst voor Unicum-
Unicum 4 sen.: Invaller v.d. Aar, de

Goede en B. de Buig konden het sterke
Haarlemse Onkyo niet hun wil opleg-
gen. De eindstand 2-8 zegt genoeg.

Unicum 5 sen.: Eer zeer geanimeerde
en vooral spannende wedstrijd van M.
de Buig, v.d. Laan en v.d. Aar die m
een gelijkspel eindigde. Jammer na-
tuurlijk voor de Unicum-spelers die
net niet de winst konden afdwingen.

Unicum l jun.: Erik Stokman en
Torn Steiner begonnen met winst, Da-
vid Augustin verloor de eerste partij
met 2 maal 19-21, de dubbelpartij werd
gelukkig gewonnen en bleek later een
belangrijk punt te zijn geweest, want
de drie jonge knapen die nu in de hoog-
ste Ie klas opereren scoorden daarmee
nog net een gelijkspel. Torn Steiner
overwon overigens zijn drie tegenstan-
ders met behoorlijke overtuiging, al-
hoewel hij in zijn tweede wedstrijd
toch een game moest afstaan.

Unicum 2 jun.: Een eerste wedstrijd
verliezen, een tweede partij gelijkspe-

len en de derde met 8-2 winnen (tegen
Rapidity uit Beverwijk) toont de
kracht van dit team duidelijk aan; Bo-
bert Cliteur, Arno Westhoven en Bo-
bert ter Heijden geven zich met gauw
gewonnen ook al zijn de eerste resulta-
ten niet denderend te noemen. De bei-
de „fioberts" scoorden ieder dne wed-
strijdpunten, Arno volgde prima met
slechts één verliespunt.

Unicum 3 jun.: Net aan verlies (4-6)
waarbij de winst in het dubbel zeer
verdienstelijk was. Verder scoorden de
drie Unicummers Joost Wiesman, Pie-
ter Stroobach en Marco Molenaar ie-
der een winstpunt.

Unicum l pup.: Met een krappe
winst tegen Heemstede 3 maakt dit
team met Geert Kuneman, Anthony
Bakker en Ewout van Duijn nog
steeds kans op de totaal-eindzege. Een
team dat al in de hoogste klasse van de
Pupillencompetitie opereert en geen
werkelijke promotie in het vooruit-
zicht heeft.

VANNU-programma voor oktober

Garantieregeling oud-papierprijs
ZANDVOOBT - De Sportraad

Zandvoort zal tijdens de openbare ver-
gadering op maandag 6 oktober een
discussiestuk naar voren brengen,
waarin een voorstel wordt gedaan voor
een garantieregeling voor de oud-
papierprijs. De raad wil dat de Ge-
meente Zandvoort de opbrengst van
oud papier aanvult tot maximaal vijf
cent per kilo. Momenteel is de markt-
waarde hiervan vier cent. De subsidie
wordt echter pas gegeven, als het uit te
keren bedrag hoger is dan f25,-. De
regeling zal alleen gelden voor sport-
verenigingen, scholen en sociaal-cul-
turele instellingen.

Voor de gemeente zelf kan het f inan-
cieel zeer gunstig zijn om kranten en
andere delen van het huisvuil, zoals
bijvoorbeeld glas, gescheiden in te za-
melen. Elke kilo huisvuil die op de

Sport-en Spel
voor 55 plussers

ZANDVOORT - Op donderdag 2 ok-
tober start in het kader 'meer bewegen
voor ouderen' de sport-en spelinstuif
in de Pellikaanhal. Omdat steeds meer
mensen ontdekken dat meedoen aan
bewegingsactiviteiten nieuwe moge-
lijkheden schept in het leven van alle-
dag, wordt de start van deze winterse
activiteit extra onder de aandacht ge-
bracht door het Dienstencentrum

Op deze middag gaat het niet om
wedstrijden, trainingsschema's of
prestaties, maar uitsluitend om de
persoon zelf. Om zekerder te worden in
het bewegen, de eigen mogelijkheden
te leren kennen, behendiger te reage-
ren en te genieten van de afwisseling
tussen inspanning en ontspanning.

Dit alles gebeurt onder deskundige
leiding elke donderdag van 14-16 uur
in de Pellikaanhal. Er wordt aan gym-
nastiek gedaan, badminton en koers-
bal gespeeld, gesjoeld, tafeltennissers
kunnen aan de slag evenals de 'gewo-
ne' tennissers(sters).

Informatie verstrekt Ali Effern, tel:
12043. De prijs bedraagt f. 2,~ per mid-
dag, de sporthaal ligt aan de A.J. van
der Moolenstraat. In verband met de
speciale sportvloer m de hal is het dra-
gen van sport-of gymschoenen ver-
plicht.

gebruikelijke wijze wordt afgevoerd,
kost haar bijna acht cent aan variabe-
le kosten. De gemeente is dus gebaat
met elke kilo oud-papier die door par-
ticuliere instanties wordt opgehaald.
Het scheelt haar in haar kosten en
bovendien is zij er in het gunstigste
geval niets aan kwijt, in het ongun-
stigste hoogstens vijf cent. In het voor-
stel stelt men, dat zij door een mini-
mum oud-papierprijs te garanderen,
de inzamelingsacties bevorderen. De
mogelijkheid van hergebruik en de be-
perking van de afvalstroom zijn voor
de raad redenen genoeg om een ge-
scheiden inzameling te stimuleren.

"De instellingen die van deze rege-
ling gebruik willen maken, moeten
daartoe wel vooraf schriftelijk een ver-
zoek indienen bij burgemeester en
wethouders. De garantiesubsidie
wordt telkens berekend over één ka-
lenderjaar. De aanvragen moeten
schriftelijk binnen één maand na het
verstrijken van dit jaar ingediend wor-
den, vergezeld van weegbriefjes", zo
luidt het voorstel waar de leden van de
sportraad maandagavond hun me-
ning over zullen geven.

ZANDVOOBT - Vandaag is de vrou-
wenvereniging 'Vannu' gestart met
het programma voor de maand okto-
ber met een contactmorgen bi] Hotel
Keur. Bovendien kon men zich daar
laten inschrijven voor verschillende
activiteiten, terwijl in de middaguren
onder leiding van mevrouw Klijn in de
Pellikaanhal deelgenomen kon wor-
den aan het 'bewegen voor ouderen'.
3 oktober:

Start winterseizoen badmintonclub.
Inlichtingen mevrouw C.Poelgeest,
tel: 12395 of 15834.
4 oktober:

Bezichtiging Müllerorgel van de
Groote of St Bavokerk in Haarlem.
Toelichting en bespeling door organist
Piet Kee. Verzamelen 09.45 uur, in-
gang Oude Groenmarkt, kosten f. l,-
p.p.
6 oktober

14.00 Start klaverjasclub in Hotel
Keur.
7 oktober

14.00 uur, modeshow in Hotel Keur
door 'Cécile Salon de Mode'. De nieuwe
wintercollectie wordt getoond. Toe-
gangsprijs f. 5,~ p.p. voor leden, intro-
ducé's f. 10,- p.p.
14 oktober:

11.15 uur verzamelen bij Frans Hals
Museum in Haarlem, gevolgd door be-
zoek aan de tentoonstelling Op zoek
naar de Gouden Eeuw o.l.v. de heer
Kooij. Kosten f. 4,- p.p., toegangsprijs
museum voor eigen rekening
16 oktober:

14.00 uur Hotel Keur; Lezing met
dia's over het wonen in een Amster-
dams grachtenhuis door H.Tulleners.
19 oktober:

Eventueel een bezoek aan de ten-
toonstelling 'Handige handen' in de
Kennemer Sporthal in Haarlem.
23 oktober:

08.00 uur vertrek bij Gemeenschaps-
huis van de bus voor excursie naar
Maastricht. Maximaal 45 persenenen
kunnen deelnemen. Na de traditionele

koffie met gebak volgt tijd om te win-
kelen en een bezoek aan het nieuwe
Provinciehuis. Kosten f. 27,50 p.p
incl. de koffie en een rondleiding.
29 oktober:

13.00 verzamelen achterzijde station
NS te Haarlem voor een aangeklede
wandeling voor maximaal 20 personen
naar de Waarderpolder. Daar wordt -
een bezoek gebracht aan de nieuwe
huisvesting van een dagblad.
30 oktober
14.00 uur Kienmiddag voor het door dé
vereniging geadopteerde pleegkind ir
de derde wereld. Gezien het doel, (de
opbrengst moet zo hoog mogelijk zijn)
zijn er slechts kleine prijsjes te win-
nen.
4 november:

Contactmorgen bij Hotel Keur, aan-
vang 10.00 uur

Zelfverdediging
voor vrouwen

ZANDVOOBT - Door AFAFA wordl
onder deskundige begeleiding gestarl
met een cursus 'Zelfverdediging voo>
vrouwen'. De eerste les is op maandag.
6 oktober van 18.30-20.00 uur in hel
APAPA-gebouw in de Brugstraat. De
gehele cursus omvat acht lessen di(
gegeven zullen worden over een lange
re periode. Kosten van de cursus be-
dragen f. 70,-. Er zullen enkele cur-
sussen per jaar worden gegeven.

Thema's die behandeld worden zijn
Geweld op straat; Geweld binnens
huis; Situaties met belagers. Mer
moet niet verwachten dat men na d(
cursus een 'vechtmachine' is gewor
den, wel dat men in ieder geval wee'
hoe men moet reageren wanneer mer
lastig gevallen wordt. Uitgaande var
het principe dat vrouwen niet mach
teloos hoeven te staan in onverwachtx
onaangename situaties wordt d(
vrouw geleerd hoe zij zichzelf het bes
kan verdedigen, ongeacht haar leef
tijd. Aanmeldingen en inlichtingei
bij: APAFA, tel: 17814.

goed sluitend, zowel in
uw begroting
als in 't kozijn
Weru kunststof ramen en deuren worden gemaakt volgens de hoogste
kwaliteitsnormen. Dat verzekert u van tientallen jaren lang fi£bedieningskomfort en
een perfekte afdichting onder alle omstandigheden.
Daarnaast kunt u rekenen op géén onderhoud, een hoge
geluids-en warmteisolatie, 'n betrouwbare bescherming
tegen inbraak en 'n elegante verfraaiing van uw
kostbare bezit.
Weru levert (alleen via erkende vakbedrijven) een kompleet
en veelzijdig programma met veel mogelijkheden wat betreft
uitvoeringen, maten en kleuren.
Weru systemen worden veelvuldig toegepast in zowel
bestaande- als nieuwbouw. Binnenkort ook bij u?
Vraag vrijblijvend informatie via de antwoordcoupon of
komeensnaardeshowroom. Uweetnietwatuzultzien...

Ramen+Deuren
DVJIN Stuur mij geheel vrijblijvend uitgebreide dokumentatie over het Weru systeem.
Naam: _— _
Adres:
Postkode +plaats:.
Telefoon:
Deze bon opsturen in een ongefrankeerde envelop naar het Wem v akbednjf.

... wa un
zijn kwaliteiten!

JANV.D.VLUGT
GLAS& ISOLATIE
SHOWROOM: KAL VERSTRAA T 5-7
IJ MUIDEN- TEL: 02550-30624
POSTBUS67-l970AB IJMUIDEN

Langere avonden
fleuren op met.. .<

(oeberqh
\~~~^r^J

Nu

1755

GOBLET

JONGER
JENEVEB

Coebergh
Bessenjenever

14S5

CuttySark 9

;:ky iïiï
Nu W«?

Gorter's
Whisky

Chasse _ JZyvarteKip
du Pape ƒ 951 Advocaat

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

COijnbanöeL
öanüeaïisen bo

verzorgd en bezorgd
Kerkstraat 12a, 2042 JE Zandvoort.
Tel.; 02507/12532



WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 2 OKTOBER 1986

CO

J"0

0

0

wekelijkse
pagina over
auto's met:

• autotest

nieuwtjes

• technische
gegevens

bijdragen, tips en
ideeën zenden
aan:

redactie
weekmedia
postbus 333,
1440 ah
purmerend

redactie:
Jo Goezinne

AMSTERDAM-FRIESLAND-AMSTERDAM

Ronde om Zuiderzee vindt
plaats op 4 en 5 oktober
Op zaterdag 4 en zondag
5 oktober a.s. zal de 24e
editie van de „Ronde om
de Zuiderzee", kortweg
de ROZ '86 worden ver-
reden. Deze betrouw-
baarheidsrit, de grootste
van Nederland, start
vanuit Amsterdam-West
bij het Coentunnel-Res-
taurant in Amsterdam-
Sloterdij k. De meer dan
100 deelnemende equipes
rijden via een route van
ongeveer 600 kilometer
om de voormalige Zui-
derzee. Ook dit jaar
wordt dit traditionele
evenement georgani-
seerd door de Stichting
Auto Sportief, die haar
tweede lustrum viert.

'T) e eerste deelnemer van deze
-•-'„klassieker" op het gebied van
de rittensport, start op zaterdag-
morgen 4 oktober om negen uur.
Daarvoor zijn alle deelnemende
auto's aan een grondige keuring
onderwerpen. Nadat vervolgens
een eerste facultatieve snelheids-

proef (de proef Michelin) op een
afgesloten terrein is afgelegd, be-
gint het eerste traject. Dat is een
kaartleestraject, met aan het
eindpunt garage Pierre in Heer-
hugowaard waar een korte koffie-
pauze zal worden ingelast.

Traject twee brengt de deelne-
mende equipes daarna tot de Af-
sluitdijk, middels een routebe-
schrijving volgens het „bol-pijl-
systeem". Verder gaat het dan
over de Afsluitdijk in de richting
van de stad Bolsward, waar de eer-
ste rust plaats zal vinden. Het be-
tref t hier een zogenaamde regel-
matigheidsetappe, bedoeld om de
snelheid in toom te houden.

Vanuit de „Groene Weide" in
Bolsward begeven de deelnemers
zich door het donker van de nacht
naar Lemmer. Na de controle in
deze stad ligt het vierde traject,
een routebeschrijvingsrit met fo-

to's op de deelnemers aan de
ROZ'86 te wachten.

Aangekomen in 't Harde bij het
P.M.I. aan de Epense weg, wordt
door de autosportstichting Noord-
oostpolder een tweede, alweer fa-
cultatieve, proef (de proef BP) ver-
zorgd. Na de tweede rust, het is
dan inmiddels rond middernacht,
zetten de deelnemers koers rich-
ting Zeewolde, via een kaartlee-
straject.

Tenslotte keren de deelnemers
via een routebeschrijvingstraject
terug naar Amsterdam, het Coen-
tunnel Restaurant in West.

Inschrijving staat open voor de
kenners uit de A-, B- en C-klasse;
er is ook een „Toer"-klasse voor
beginners. Hiervoor bestaat een
enigszins simpeler reglement.
Voor nadere informatie: Jan Ploe-
ger, 020-462462.

Alain Prost, sleutelfiguur in transfergeruchten in de For-
mule 1 racewereld. Hier snijdt hij de overwinningstaart
aan.

Prost na Monza
wellicht naar
Ferrarî tal
T n het rennerskwartier van Monza bij de laatstge
•*•houden Grand Prix van Italië gonsde het vai
geruchten over mogelijke transfers. Een nieuw fa
eet daarbij is, dat nu ook ontwerpers van de ene sta
naar de andere overstappen, wat het beeld nog inge
wikkelder maakt. Ook de keus van de motoren (of di
beschikbaarheid ervan) speelt een niet onbelangrij
ke rol.

Een van de hoofdrolspelers is Marlboro-McLarer
rijder Alain Prost, die de meeste troeven in hander
heeft. Hoewel hij in Monza liet doorschemeren, dal
zijn verbintenis met McLaren voor het volgend jaai
zo goed als zeker is, blijven de geruchten over eer
transfer naar Ferrari hardnekkig. Dat wordt ook ir
de hand gewerkt doordat Marlboro-McLaren ont
werper John Bamard deze stal heeft verlaten orr
voor Ferrari te kunnen werken.

Bij het Marlboro-Mclaren team speelt nog eer
andere factor mee, namelijk de keuze van de juist*
motor voor 1987. De Renault V6 turbo zou daarvooi
een kans maken, maar een' beslissing daarover is
nog niet gevallen.

Aktiemodellen
van Daihatsu

Daihatsu Holland introduceert
twee aktiemodellen, de Charade
Champ en de Charmant Altair.
De Champ is gebaseerd op de
Charade TS en is herkenbaar aan
de kleunrecombinatie zilvergrijs
met antracietkleurige midden-
baan. Tot de uitrusting behoren
verder een origineel sportstuur
en bekleding van velours. De prijs
is vastgesteld op ƒ 16.299,-.

Ook de Charmant Altair is uit-
gevoerd in eenzelfde kleunrecom-
binatie, met bumpers ion dezelfde
kleur als de carosserie. De ban-
denmaat is 175/70 SR 13 en de
wielen zijn voorzien van speciale
wieldoppen. De achterbank is in
twee delen neerklapbaar. Deze Al-
tair kost / 20.999,-. De levering
van deze speciale uitvoeringen is
begonnen in september.

Mazda 626 Limited
T n de autowereld staat de uit-
•*• drukking „Limited" voor een
exclusieve uitvoering van een be-
paald model, dit even ter toelich-
ting bij de aankondiging van
Mazda dat de 626-serie is uitge-
breid met een Limited-uitvoering.

In dit geval houdt dit in een spe-
ciale kleur donkerblauw metallic,
waarin ook het nieuwe type grille
en de van binnenuit elektrisch
verstelbare buitenspiegels zijn af-
gewerkt, „pinstripe" sierbies over
de flanken, spatlappen voor en
achter en grote wielsierplaten. (1.6
en Diesel).

In het interieur is een nieuw
type blauw velours bekleding toe-
gepast, een toerenteller is aanwe-
zig, evenals een inwendig verlicht
deurslot en centrale deurvergren-
deling, een uitklapbare midden-
armsteun op de achterbank in de
Sedan en een volledig neerklapba-
re achterbank in de Hatchback.
Ook hebben alle Limiteds stuur-
bekrachtiging.

De Limiteds zijn leverbaar met
zowel de 1.6 als de 2.0 liter benzine-
motor en de 2.0 liter Dieselmotor,
als vierdeurs Sedan of vijfdeurs
Hatchback, met vijf versnellingen
of (behalve de Diesels) automati-
sche transmissie.

De prijzen beginnen bij
/ 27.795,- voor de Sedan-modellen
en ƒ 28.895,- voor de hatchbacks.

In de nieuwe Nissan Sunny-serie heeft de koper nu keuze uit 30 varianten. Hier afgebeeld de 3-deurs SLX.

IN TOTAAL NU 30 VERSCHILLENDE TYPES

Nieuwe Nissan Sunny biedt vele varianten
'"pot voor kort bracht Nissan in
-*- de kleine middenklasse twee

modellen uit, namelijk de Cherry
en de Sunny. Deze series omvat-
ten nu samen zeven modellen: de
Sunny 3-, 4- en 5-deurs, de Florida
5-deurs, de Coupé en tot slot een
stationwagen en een bestelwagen.

Wat de motoren betreft is er keuze
uit een 1,3 en 1,6 liter benzinemotor,
een 1,6 liter benzinemotor uitgerust
met een „single point" brandstof-in-

jectiesysteem en voorzien van een ka-
talysator, en een 1,7 liter diesel.

In totaal zijn er nu 30 Sunny varian-
ten. Hieronder is ook als eerste Nissan
personenauto een vierwielaangedre-
ven model, namelijk de Nissan Sunny
4-deurs SLX.

Ten opzichte van zijn voorganger is
de nieuwe Sunny een stukje gegroeid.
Zo is de wielbasis van de 4-deurs sedan
met 30 mm toegenomen, terwijl de

spoorbreedte voor en achter met resp.
40 en 45 mm is vergroot. De carrosserie
zelf is 80 mm langer geworden. Hier-
door werd het mogelijk de carrosserie
wat meer te stroomlijnen, waardoor de
Cw-waarde verbeterde van 0,40 tot
0,34. Ook in het interieur ontstond wat
meer ruimte.

De prijzen variëren van ƒ 17.995,- tot
/ 30.600,- voor de personenauto's, een
1.3 3-deurs bestelwagen (met grijs ken-
teken) kost /15.660,-.

Hogere rijles
op Zandvoort
/""\p zondag 5 oktober a.s. orgam
v-'seert de Stichting Auto Spoi
tief op het Circuit Zandvoort ee
vernieuwde cursus hogere rij
vaardigheid. De cursisten krijgei
op deze dag een compleet pro
gramma af te werken, waarbij z:
een aantal belangrijke principe
en technieken aanleren die vai
belang zijn voor het goed en voora
veilig autorijden. U neemt dee
met uw eigen auto. Ga wel evei
na of uw verzekering ook dit dekt
De cursus kost ƒ 150,-.

De instructie zal op het speciaa
daarvoor afgehuurde Circui
Zandvoort worden uitgevoert
door een aantal bekende en kun
dige coureurs en ex-coureurs, zo-
als Ernst Antonides, Berend Oe-
berius Kapteyn, Joop van den
Hengel, Arie Ruitenbeek e.a. Het
programma omvat naast een
theoretische instructie vooral veel
praktijk-oefeningen, zoals boch-
tentechniek, ideale lijn rijden
reuzenslalom, remproef, sprinten
en vrij rijden.

Deelnemers die de cursus met
goed gevolg hebben afgelegd krij-
gen een certificaat. Voor nadere
informatie: Jan Ploeger -020
462462.

Nieuwe en Inruil FORDS?
Autobedrijf

J. JONGSMA!
Curiestraat 8.

Telefoon: werkpl./mag. 12323
13360showr. 13360

OFF. FORD Service en Verkoop

TE KOOP

TRIUMPH
TR 7

5-speed, bouwjaar 1980

VR.PRIJS ƒ 7.500,-
Tel. 12598, tussen 09.00-10.00 uur's morgens

word ook
bloeddonor

020 123456

Amsterdam
en omstreken.

é

Nieuwe en inruil
RENAULTs?

Autobedrijven RINKO!
Curiestraat 10.

Telefoon: werkpl./mag. 12323
showr. 13360

OFF. RENAULT Service en Verkoop

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-1 61 23

NOG 3 DAGEN L
DAT WO R

Onze feestelijke' najaarsshow is een grandioos
succes. In een gezellige drukte maakten talrijke auto-
mobilisten in onze showroom kennis met de
Peugeot '87-modellon. Mol volop leeuwenieuws
en leeuwevoordeel.

Tol en met aanstaande zaterdag kunt u
nog op jacht gaan. Bijvoorbeeld op de nieuwe
309 Diesel 1.9. De diesel die alle concurren-
len in z'n klasse verslaat mei z'n ongehoord
goede prestaties. Nieuw zijn de topmodellen 505:
de 6-cilindcr V6 en de Turbo Injection - beide
standaard met ABS en variabele stuurbekrachling
- en de GT Diesel Turbo mei 110 DIN pk.

Nieuw zijn verdprde205XS,'n sportief num-
mer van sterke komaf, de 205 GTl met 115 DIN pk
- echt een auto voor leeuwentemmers - en de 205

Te koop
aangeboden
Espresso

machine 2-taps
type AURORA B-26
met nieuwe molen

Prijs n.o.t.k.

Tel. 18210

v

NIETEN.
^ ~>^Iunior met veel exlra's voor'n Junior prijs: v.a. 116.950,-.

^ Naasl al dal nieuws is er ook veel voordeel te
behalen. Onze Crystal- en Selecl-aanbiedingen blijken
voor heel wat prijsjagers een schot in de roos Ie zijn.

? Er is een compleet uitgeruste 305 Crystal
Sedan voor slechts f21.995,- en 'n Break voor

f24.995,-. En de allure-rijke 505 SX Select is met
z'n prijskaartje v.a. f 29.995,- een begeerde prooi
voor prijsbewuste autokopers door z'n voordeel
van f 2.500,-.

Overigens kunt u naluurlijkookprofiteren
van de geweldige lïnanciermgsaanbiedingen:
nu een 205 halen, zomer'87 belalen. Ofeen 305
voor f 305,- per maand. Maar haast u! Want

onze najaarsshow duur l
nog maar enkele dagen. M P E \J C E OT

\

IUI
K n t, 205 309

20-C \UII1OLL l \ \ IM.-r.HI-

KOM NAAR DE PEUGEOT NAJAARSSHOW T/M A.S.ZATERDAG.
I'RIJ/.EN /IJN IMÏ, linV. IACI. \l MA UUVGSKUSI !..\ VVU/JGINGEN V OORBEI IOUDEN \ HAAGT V OOK. EENS NAAR DE MOGLMJM-ltDLN VAN rlNANClEKING Ol LPG-OMBOl'VV l'El'GEO P'l AU1O1' LLASL IJlHECi I I.ASI.N 'l l C,EN U.N' A VN I Hl.Mvl.l.IJKE I'RIJS,

KIJK VOOR HET ADRES VAN DE DICHTSTBIJZIJNDE PEUGEOT TALBOT DEALER IN DE GOUDEN GIDS.

* •^Wvff^vf»y<W!^^Xfi^<r^

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-12327

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT

Drogisterij - Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTI KELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

HUIS

de krant helpt
u op weg

„Ik zoek 'n goede
gebruikte auto

boven de ƒ 11.000,-
Het liefst van

een Duits merk.
Heen u daar

een ruime keuze in?"

Merk/type

Ascona 1 .6 S 5-deurs
Ascona 1 .6 S 2-deurs autom.

Kadett 1.2 S 5-deurs spec.
Kadett 1.3 N 3-deurs spec.

Corsa 1.2 S 3-deurs Luxus
Kadett 1 .2 S 3-deurs speciaa!

bouwj. kleur

1982 groen
1982 zilver

1982 goud
1-982 blauw

1984 groen
1984 zilver

km.sland

53.000
59.000

40.000
62.000

55.000
18.000

Wagen van de week
Opel Corsa „Swing

1984 zwart

5J

Een OK-inruilwagen
is oké voor u!
• 10.000 km garantie,

met een maximum van 3
maanden • 1.500 km

testen, met een
maximum van 2 weken
• Gratis inspectieneurt

Bij Van Lent Opel
staan ze altijd voor u klaar

Van Lent Opel
Zandvoort
Kam. Onnesstraat 15
tel. 02507-15346

f
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Er zijn nog veel honden en katten
die op een baas of bazin wachten

ZANDVOOBT - Ruim een
maand geleden werd een jonge
Mechelse herder door zijn be-
droef de eigenaar naar het dieren-
tehuis van de Stichting Kenne-
mer, aan de Keesomstraat in"
Zandvoort, gebracht. De man
moest wel afstand doen van het
zes maanden oude dier, omdat hij
zelf in een ziekenhuis opgenomen
zou worden. Daarna zou hij niet
meer in staat zijn zijn huisdier te
verzorgen. Sindsdien wacht Kel-
ly, net als zes andere honden en
ruim vijftien poezen, die in de
kennel verblijven, op een nieuw
baasje of vrouwtje.

Kelly is een bruine, kortharige bas-
taard, een teefje. Het aandoenlijke
diertje moet nog wennen aan haar
nieuwe omgeving en reageert daar-
door een beetje schuw op onbekenden.
"Ze is ook heel lief", verzekert me-
vrouw Van Vueren, die samen met
haar man het dierentehuis beheert.
"Maar als er binnen een paar weken
geen gegadigden voor haar komen
brengen we haar naar het asyl in
Haarlem. Daar is wat meer aanloop
van mensen die graag een hond willen,
zodat ze dan waarschijnlijk wat eerder
onderdak is".

Behalve Kelly wachten er in het
dierentehuis nog een stuk of zes hon-
den op het moment dat een nieuwe
baas of bazin zich over hen zal ontf er-
men. "De meeste honden zijn heel ver-
tederend, waardoor sommige mensen
heel gauw geneigd zijn, er eentje mee
te nemen. Maar een dier verandert na-
tuurlijk wel enigszins, afhankelijk
van het gezin waar het beest terecht
komt. Als bijvoorbeeld een hond een-
maal gewend is, dan kan een schuwe
hond juist heel speels worden. Wij ge-
ven een hond niet mee, als wij er niet
van overtuigd zijn dat hij goed terecht
komt. Hij moet bij zijn nieuwe baas
passen, maar ook andersom, anders
krijgen we hem binnen de kortste ke-
ren weer terug. En dat is natuurlijk

De drie jaar oude kortharige Chow
Chow heeft een 'sterke' baas nodig.

FOTO'S: DICK LOENEN

niet zo best voor de rust van het dier.
Dus we zijn daar nogal voorzichtig
mee".

Een hond die naar verwachting wat
moeilijker aan een nieuwe baas zal ko-
men is de ongeveer drie jaar oude bas-
taard Chow Chow. Ongeveer twee
maanden geleden werd hij loslopend

Eén van de vijftien poezen, die waar-
schijnlijk liever ergens in een huiska-
mer voor de haard zou liggen.

eigenaar onbekend is, kennen we het
verleden niet en kunnen we dus wei-
nig zeggen," aldus mevrouw Van Vue-
ren. Het is echter wel duidelijk dat de
kortharige Chow Chow een 'sterke'
baas nodig heeft.

Het komt vaak voor, dat een vinder
goed bedoeld een hond aanbrengt, die

Vier oktober dierendag,
wie heeft een plaatsje over?

aangetroffen in de Zeestraat. Daar
gingen allerlei mensen achter het dier
aan om het te vangen, waardoor het
waarschijnlijk in paniek van zich af
beet. "Dan hoor je over zo'n hond dat
hij agressief is. Maar of hij dat nou
echt is, is voor ons nog niet duidelijk.
De dierenambulance die toen uitein-
delijk te hulp geroepen is, heeft hem
zonder veel problemen gevangen. Van
een hond 'die is komen aanlopen' en de

direct al bij aankomst door de beheer-
ders van het dierentehuis herkend
wordt. "Dat zijn onze vaste klanten uit
Zandvoort. Die komen hier regelma-
tig. Ze worden vaak op straat of bij-
voorbeeld voor de deur van een slager
'gevonden' door een voorbijganger die
denkt dat het dier verdwaald is. Ze
blijven meestal maar heel kort omdat
we de eigenaar ondertussen al kennen.
Net als de zogenaamde weekendhon-

Kinderboekenweek
Musical Deesje
in bibliotheek

Op donderdag 9 oktober wordt in de
bibliotheek om 16.00 tot 17.30 uur, door
de leerlingen van de IVO/MAVO uit
Aerdenhout de musical Deesje opge-
voerd. Dit naar het gegeven van het
bekroonde boek van Joke van Leeu-
wen. Deze musical is voor kinderen
van 6-12 jaar, kaartjes kunnen va'naf
vandaag worden afgehaald in de bi-
bliotheek, toegangsprijs f. l,-

Op dinsdag 14 oktober komt de
schrijfster Jet Boeke bekend van de
Dikkie Dik verhalen uit Sesamstraat
naar Zandvoort om met de kinderen
Dikkie-Dik verhalen te verzinnen en
te tekenen. Dit is voor kinderen van 3-
5 jaar. De toegang is gratis, maar om-
dat er maar vijftig kinderen kunnen
deelnemen moeten hiervoor ook vanaf
,vandaag kaartjes worden afgehaald.
Dit feest vindt plaats van 15-16 uur
' Op donderdag 16 oktober wordt om

14 uur de film 'Ronda de Roversdoch-
ter' vertoond. Deze film naar het boek
van Astrid Lindgren is voor kinderen
vanaf 9 jaar. De toegang is gratis,
maar ook nu moeten kaartjes worden
afgehaald in verband met plaatsruim-
te. Deze kaartjes vanaf 8 oktober afha-
len. De voorstelling is om 16.15 uur
afgelopen.

• "Zo dit is dus de hel. Ik zou het nooit geloofd hebben..." uit het bekende stuk
van Satire, door acteur en actrices van "Waar is de uitgang?"

Toneelavond in Kreater
HAARLEM - Op 2 en 3 oktober

wordt in Kreater (Cultureel Centrum
De Egelantier), aan de Gasthuisvest in
Haarlem een opvoering gegeven van
het toneelstuk 'Met gesloten Deuren'
(Huis Clos) van Jean Paul Sartre door
theatergroep 'Waar is de uitgang'

Deze groep is voortgekomen uit de
cursus regie en spel van Kreater. Een
deel uit het stuk van Sartre vormde de

presentatie aan het einde van het cur-
susjaar. Hetzelfde stuk wordt nu on-
der een ander regieconcept op de plan-
ken gebracht door Leo van Esch, Joyce
van Esch en Conny Verwey. Regie is
in handen van Timon Moll.

Aanvang van de voorstellingen 20
uur, toegangsprijs f. 5,~ p.p., voor re-
serveringen: 023-360258.

Aquarellen en sculpturen

• Kunstvoorwerpen uit de derde we-
reldlanden die in Bloemendaal ge-
kocht kunnen worden.

Missie Expo in
Dorpshuis

BLOEMENDAAL - Van vrijdag 3
t/m zondag 5 oktober wordt in het
Dorpshuis aan de Donkerelaan 20 in
Bloemendaal een missietentoonstel-
'ling gehouden. Tevens kunnen daar
kunst-en gebruiksvoorwerpen uit de
derde wereldlanden worden gekocht.

i Een gedeelte van de omzet komt ten
' goede aan het werk van Pater Brand-
sma. In voorafgaande jaren werd deze
tentoonstelling gehouden m de H.Sa-
cramentskerk aan de Dennenlaan,
rnaar wegens ruimtegebrek is men nu

, uitgeweken naar het Dorpshuis. Er
zijn veel voorwerpen afkomstig uit
Afrika, Bali, China en India.

De expo is geopend op vrijdag van
14-21 uur, op zaterdag van 10-21 uurjj
en op zondag van 10-18 uur. II

ZANDVOORT - Van 5 tot en met 28
oktober 1986 exposeren in Gebouw
Noord-Holland te Haarlem de kunste-
naars Cees van der Horst uit Haarlem
en Tori van Baar uit Utrecht, respec-
tievelijk aquarellen en sculpturen.

Aan zowel de tere aquarellen als aan
de kracht uitstralende bronzen en sta-
len beelden is te zien hoezeer beide
kunstenaars de techniek van het
weergeven en vormgeven onder de
kunstzinnige knie hebben weten te
krijgen. De aquarellen van Cees van
der Horst laten daa.rbij regelmatig
ogenschijnlijk zo veel ruimte over, dat
men al kijkend het beeld aftast, op
zoek naar meer. Deze Haarlemse kun-
stenaar stelt daarbij de kijker in de
gelegenheid er zijn eigen fantasie en
filosofie op los te laten.

De bronzen en stalen beelden van
Ton van Baar spreken een geheel an-
dere taal. Vanuit het thema ruimte en
kracht tonen zijn beelden, waartoe een
grote concentratie bij de vormgeving
en het smeden bij temperaturen tot
3200 ° Celsius kan leiden.

Beide kunstenaars volgden een op-
leiding aan de Nieuwe Academie te
Utrecht en hebben reeds enige malen
zowel individueel als in groepsverband
geëxposeerd.

Sculptuur van Ton van Baar

Modeshow door
Cécile Salon de Mode

ZANDVOORT - Door het modehuis
'Cécile Salon de Mode' wordt op dins-
dag 7 oktober een modeshow gegeven
in Hotel Keur, Zeestraat Zandvoort,
Aanvang 14.00 uur.

Op deze show wordt de wintercollec-
tie 1986/87 getoond, een en ander ge-
schiedt op verzoek van de vrouwenver-
eniging 'VANNU'. Degene die de pre-
sentatie wil bijwonen doet er goed aan
zich vroegtijdig in het bezit te stellen
van een geldig toegangsbewijs. Deze
worden verkocht bij het Modehuis
zelf, tel: 17679, of R.Visser, Koningin-
neweg 9, of op de middag zelf in Hotel
Keur. Voor leden van de vrouwenvere-
niging bedraagt de toegangsprijs f. 5,-
(inclusief koffie of thee-complet,
drankje en hapje); voor cliënten en
anderen f. 10,-. Lidmaatschapskaart
moet wel getoond kunnen worden bij
de aanschaf van de kaarten.

Kamermuziek
door amateurs

ZANDVOORT - Onder auspiciën
van de Stichting Jeugd & Muziek
Haarlem wordt een serie
kamermuziekuren voor amateurs ge-
organiseerd. Het eerste uur vindt
plaats op zondag 5 oktober in de Grote
Muziekzaal van het Cultureel Cen-
trum 'De Egelantier', Gasthuisvest 47
in Haarlem.

l Het programma vermeldt werken
van Telemann, Tjaichovsky, Narda-
nyi, Pal, Grovlez, Spr, Bach, Schu-
mann en Lefèvre. Uitvoerenden zijn:
Jeroen Hemert, Caroline van Gils, Ja-
queline van der Voort, Eva Rosen-
kranz (piano), Hanna Clay, Rindert
Wesseling (hobo), Susan Schenke
(fluit), Marco van Dijen (klarinet) en
Christiaan Montanus (gitaar)

Aanvang van het kamermuziekuur
13.30, toegang gratis

Inlichtingen over de Stichting
Jeugd & Muziek, Gasthuisvest 47,
Haarlem, tel: 023-321826, of bij me-
vrouw M. van Luin-Riemersma, tel:
023-281303

De jonge, aandoenlijke Mechelse her-
der, Kelly, wacht al meer dan een
maand op een nieuw baasje.

den die op een zaterdag- of zondag-
middag tijdens het uitje met hun baas
naar het strand zijn weggelopen. Die
worden vaak op maandag al weer op-
gehaald," vertelt mevrouw Van Vue-
ren

Op het ogenblik zijn er ook ongeveer
vijftien poezen en katten in het die-
renhuis aanwezig. Deze dieren blijven
hier meestal langere tijd, omdat er
maar weinig vraag naar rode kater-
tjes, lapjes- en anderssoortige katten
is. Er worden er veel gevonden in
Zandvoort, maar de opvang ervoor is
nu al overvol. Daarom hoopt de Stich-
ting dat gegadigden voor deze diertjes
zich aan de Keesomstraat willen mei-
den.

Degene die een hond of poes wil mee-
nemen, moet wel wat bijdragen in de
kosten voor inentingen en eventuele
tatoeages die bij de dieren zijn ver-
richt. Voor inlichtingen kan men zich
wenden tot de Stichting Kennemer
Dierentehuis, telefoon 13888. De die-
renambulance kan men dag en nacht
bereiken via telefoonnummer 023-
246899.

JOAN KURPERSHOEK

Maak je eigen
lievelingsdier

HAARLEM - De Intergemeentelijke
Pedagogische Academie, PABO,
schrijft ter gelegenheid van dierendag
voor de groepen een, twee en drie van
het basis- en speciaal onderwijs in
Haarlem en omgeving, een wedstrijd
uit rond het thema 'Mijn lievelings-
dier'. Bioloog en kinderboekenschrij-
ver Midas Dekkers zal op 24 oktober de
prijzen uitreiken.

Het is de bedoeling dat de kinderen
individueel of in groepjes een werk-
stuk over dieren maken. Daarbij mo-
gen zij van allerlei materiaal gebruik
maken, zoals teken-, handvaardig-
heids- en textielmateriaal. De werk-
stukken, die uiterlijk vrijdag 10 okto-
ber ingeleverd moeten zijn, zullen door
een deskundige jury beoordeeld wor-
den. De jury bestaat uit Niels van Es-
terik, schoolbioloog van de gemeente
Haarlem, Janneke Makkink, docente
handvaardigheid en textiele werkvor-
men aan de PABO en Frank de Voogd,
directeur van deze school. Naast een
aantal individuele prijzen, zijn er drie
groepsprijzen ter waarde van f 500 ter
beschikking gesteld, deels te besteden
aan biologiemateriaal voor de school,
deels aan een dieren- of milieu-
beschermingsorganisatie.

Na de prijsuitreiking door Midas
Dekkers, zullen de werken in de week
van 24 tot en met 31 oktober tentoon-
gesteld worden in de Intergemeentelij-
ke PABO, Leidsevaart 220, Haarlem,
telefoon 023-325300. De tentoonstel-
ling is geopend op maandag tot en met
donderdag van 09.00 tot 22.00 uur, vrij-
dag van 09.00 tot 17.00 uur.

Overige
activiteiten

Bekend is dat één Zandvoortse ba-
sisschool aan deze wedstrijd deel-
neemt, andere scholen zullen hierover
binnenkort beslissen, omdat op alle
Zandvoortse scholen momenteel hard
gewerkt wordt aan verschillende pro-
jecten.

De leerlingen van de dr. A. Plesman-
school in Zandvoort laten woensdag-
avond l oktober met een tentoonstel-
ling zien, hoe zij bezig zijn geweest met
het project 'Strand, zee en duin'. De
tentoonstelling is te zien vanaf zeven
uur in de Plesmanschool, A.J. van der
Moolenstraat 57.

De leerlingen van de Zandvoortse
Nicolaasschool houden woensdag 8
oktober een tentoonstelling in het ka-
der van het project 'Kind, fiets, veilig-
heid'. De Zandvoortse politie zal hier-
bij aanwezig zijn. De tentoonstelling
in de Nicolaasschool, Lorentzstraat 15,
is geopend vanaf 19.00 uur.

Swingavond in
Centrum 111

HEEMSTEDE - Op zaterdag 4 okto-
ber wordt in Centrum 111, Heerenweg
111 te Heemstede een swingavond ge-
houden waaraan medewerken 'Zero
Zero at the Olympics'. Naast de weke-
lijkse swingavonden organiseert De
Sneeuwbal vanaf 4 oktober regelmatig
een.optreden van een groep al dan niet
met landelijke bekendheid, en de spits
wordt afgebeten door de Amsterdamse
groep 'Zero Zero at the Olympics'. Het
opzwepend ritme van deze band ver-
werkt door de melodieuze new-wave
songs maakt ieder optreden tot een
feest.

De bezetting van deze band is: Ar-
nold, zang en dans; Jos, gitaar en ef-
fectpedalen etc.; Ron, gitaar en zang;
Don, toetsen; Walter, bas en Ronald
drums. Deze band kreeg in 1985 de titel
'meest opwindend misverstand' van de
lezeressen van het jonge meidenblad
Rina. Aanvang 21 uur, toegang f. 5,~.

Bezoekuur
Vogelhospitaal

Op zondagmiddag 5 oktober
tussen 13.30 en 17.00 uur staat de
deur van het Vogelhospitaal in de
Stadskweektuin (ingang Kweek-
tuinstraat in Haarlem-Noord)
wijd open om vogelvrienden en an-
dere belangstellenden te ontvan-
gen. Deze zomer sloeg, na twee
jaar waarin de ziekte weinig voor-
kwam, het „botulisme" weer toe
en moesten meer dan 120 watervo-
gels met verlammingsverschijnse-
len in het vogelziekenhuis worden
opgenomen. Velen daarvan kón-
den na enkele weken weer volledig
gezond vertrekken. De laatste
maand is er hard gewerkt aan een
groot nieuw buitenbassin, dat
deze winter in gebruik zal worden
genomen voor de revalidatie van
zeevogels. Tijdens de Openhuis-

middag zijn medewerkers van het
Vogelsrampenfonds aanwezig om
rondleidingen te verzorgen. Een
doorlopende diavoorstelling toont
beelden van de ruim 2000 patien-
ten die jaarlijks geholpen worden.
Het gaat om meer dan 100 soorten
vogels. Verder wordt er voor deze
middag een bazar ingericht, waar-
van de opbrengst ten goede zal ko-

men aan het vogelrevalidatie-
werk. In de kantine kan men te-
recht voor een hapje en een drank-
je en voor kinderen is er een grab-
belton vol grote en kleine
verrassingen. Het boekje „Een
luchtkasteel werd werkelijkheid",
dat dit jaar door de medewerkers
van het Vogelrampenfonds ter ge-
legenheid van het dertigjarig be-
staan werd samengesteld, is deze
middag ook te koop.

Wie niet in de gelegenheid is te
komen, maar in verband met Die-
rendag iets wil doen voor de vogels
die hulp hard nodig hebben, kan
een gift overmaken op gironum-
mer 199399 ten gunste van het Vo-
gelrampenfonds.

Wie boven de 18 jaar is en be-
langstelling heeft voor het vnjwil-
ligerswerk m het vogelhospitaal,
kan hieronder inlichtingen m-
wmnen bij Thera te Boekhorst, te-
lefoon 023-255646.

Dierenbescherming komt in
opstand tegen wetsvoorstel

ZANDVOORT - De Nederlandse Vereniging tot Bescher-
ming van Dieren maakt bezwaar tegen het Ontwerp Gezond-
heids- en Welzijnswet voor Dieren, dat in mei 1985 bij de Tweede
Kamer is ingediend. Zij ageert tegen het wetsontwerp omdat zij
geen inspraak heeft gehad bij de totstandkoming ervan. In een
uitgebreide folder, die de vereniging in verband met haar be-
zwaren heeft verspreid, noemt zij de berichten over het voorstel
'weinig geruststellend'. Zelf heeft zij een alternatief wetsont-
werp laten samenstellen en dat in september 1985 aan de voor-
zitters van de vaste Kamercommissies voor Landbouw aange-
boden. Met een landelijke handtekeningenactie wil zij bij de
regering pleiten voor een weloverwogen keuze tussen beide
voorstellen.
In de folder uit de Dierenbescherming
onder andere haar grieven, ten aan-
zien van het door de minister inge-
diende wetsontwerp. Een van haar be-
langrijkste bezwaren betreft het prin-
cipe, dat een ieder naar eigen goed-
dunken mag bepalen welke dieren hij
houdt en op welke wijze hij hen huis-
vest. Volgens de vereniging heeft deze
vrijheid in het verleden geleid tot vele
misstanden, met name betreffende de
onderkomens van 'landbouwhuisdie-
ren'. Zij wil dat de toetsing van de
huisvestingssystemen vooraf gebeurt
en niet, zoals nu het geval is, nadat de
problemen zich hebben voorgedaan.

De vereniging pleit voor een Ujst met
diersoorten, waarvan tevoren is vast-
gesteld, dat zij geschikt zijn om gehou-
den te worden. Op het ogenblik wordt
een onderzoek hiernaar pas ingesteld
'nadat grote aantallen dieren het
slachtoffer zijn geworden'. Deze lijst,
die bindend is, moet voorkomen dat er
door de handel dieren worden aange-
boden, die ongeschikt zijn voor parti-
culieren. In het verleden zijn vooral
exotische diersoorten de dupe gewor-
den van het onkundig handelen van
eigenaren.

Indien men een geval van dieren-
mishandeling vermoedt, moet een die-
renbeschermmgsorganisatie de be-
voegdheid hebben om als wettelijk ver-
tegenwoordiger van de dieren, de pro-
blemen aan de burgerlijke rechter
voor te leggen. In vergelijking met een
strafrechter heeft hij meer vrijheid om
te bepalen, of de behandeling van een
dier geschiedt overeenkomstig de alge-
meen aanvaarde normen van fatsoen.

De verbeteringen heeft de vereni-
ging vastgelegd in haar alternatief
voorstel, dat tevens, naast de 'huisdie-
ren', betrekking heeft op alle dieren,
dus ook de in het wild levende, de scha-
delijke en de proefdieren. Voorts wil zij
hiermee de Inspectiedienst van de Die-
renbescherming, die toeziet op de na-
leving van de wet, een grotere be-
voegdheid geven. Daardoor kan deze
in schrijnende gevallen direct maatre-
gelen nemen.

Zelfstandige raad
Bij de behandeling van de eerste ver-

sie van het wetsontwerp, reeds in 1980,
is er vanuit de Tweede Kamer sterk
aangedrongen op de instelling van een
raad voor het welzijn van dieren. In

het huidige voorstel is voorzien in een
•afdeling' Welzijn, binnen een Raad
voor Gezondheid en Welzijn van Die^
ren. Deze afdeling kan volgens de Die1-
renbescherming 'geen zelfstandige adr
vlezen uitbrengen, wat nu juist wel de
bedoeling was van de Kamer'. De vere1

niging hecht groot belang aan een der;-
gelijke, zelfstandige raad, om weizijns-
en gezondheidskwesties gescheiden te
kunnen houden. De zelfstandigheid
en de samenstelling zijn echter wel esr
sentieel voor het functioneren ervan.

In de folder roept de Dierenbescher-
ming op tot deelname aan de campag-
ne die het alternatieve wetsvoorstel
onder de aandacht moet brengen. Het
beschikbare materiaal bestaat onder
andere uit stickers, posters en gramV
mofoonplaten. Daarnaast is er een
handtekeningenactie georganiseerd.
Door een handtekening te zetterf,
maakt men bezwaar tegen het door de
minister ingediende wetsvoorstel en
dringt men er bij de kamerleden op
aan, 'het realistische voorstel van de
Vereniging tot Bescherming van Die-
ren in de Tweede Kamer een eerlijke
kans te geven'. ',

Voor inlichtingen kan men terecht
bij de Dierenbescherming, Postbus
85980, 2508 CR Den Haag, telefoon
070-469743.

Opbrengst collecte
ZANDVOOBT - De huis-aan-huis-

collecte die onlangs werd gehouden
voor het Prinses Beatrixfonds heeft in
Zandvoort/Bentveld f. 2.393,65 opge"-
bracht. Het bestuur van de Zand-
voortse afdeling is uiterst dankbaar
voor de inzet van de collectanten en is
de gevers zeer erkentelijk.

NU EXTRA GOEDKOOP!
Wü KOCHTEN GROTE PARTUEN

whiskas
VIS-,KIP-OF

VLEESBROKJES
PAK 300 GRAM

keuze uit 5
verschillende smaken

BLIK 400 GRAM

in de smaken rundvlees
met hart en tonijn

BLIK NU 405 GRAM

VERNIEUWD!
volledig voeder voor honden

BAAL 2500 GRAM

aanbevolen door top-
fokkers, rundvlees met hart

BLIK 400 G RAM

met meer vlees en
3 soorten groenten
BAAL 1500 GRAM

DIRK VAN DEN BROE
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Ik vond wat Ik zocht op de Grote Krocht
SLINGER OPTIEK

wegens verbouwing
van 22 september tot 18 oktober
tijdelijk VERKOOP EN SERVICE

in de winkel ernaast

GROTE KROCHT 20B

SLINGER OPTIEK

begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort

BCBBM
Mare O'Polo

NICO VERHEY

SWING E R
's maandags gesloten

GROTE KROCHT 19. ZANDVOORT

Nieuwe Dagtochten
programma

voor de winter is uit

REISBURO ZANDVOORT
Grote Krocht 20

tel. 12560
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Booy
maand-

het
d

OP

Heeft u trouwplannen?
Komt u dan eens kijken bij

Joy Bruidsboetiek

Wij hebben vele maten en stijlen
m eenmaal gedragen bruidskle-
ding Ook inbreng van recente
bruidskleding en exclusieve
avondjaponnen.

Joy Bruidsboetiek
mSSS^2"'Haarkm
(zijstraat van de Gen. Oranjestraat)

3 ' d° " W 10-163° Uur' »««** '".00-15.00 uu,, donderdag
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Koste

1 'et adres voor

J w trouwauto's
w'»e Mercedes

Jaxi Centra/e

•^andvoort B V
j Grote Krocht 18, tel. 12600

J (Bij inlevering van
f'deze advertentie
verzorgen wij

gratis de versiering
de auto's)

sa

a/s /f
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Drukwerk

Heeft u iets te vieren?

Bruiloften, recepties, fean bij.
vergadermgen of partijen, o

REST. DELICIA.

Reïaurant Delicia
Kerkstraat 16, Zandvoort

•"'S^ssi,

~~•~-*̂ -̂~^=

voor de mooiste dag

uit uw leven.

drukken)
van petegemb-
,K5RKPAD 6 - ZANDVOORT

TELEFOON 12793 •

nieuwste
Knip-

NOORDHOLLANDS BELEID
VOOR STADS- EN
DORPSVERNIEUWING
Er is een ontwerp verschenen van een beleidsnota stads- en dorpsver-
nteuwing, waarin Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aangeven:

* uitgangspunten en beleidsvoornemens
* middelen voor de uitvoering van het beleid
*verdeling van het beschikbare geld

De provincie is verantwoordelijk voor de verdeling van rijksmiddelen over 69
Noordhollandse gemeenten. Daarnaast kent de provincie een stimulerings-
fonds waaruit gemeenten en particuliere groepen (via de gemeenten)
kunnen putten.

Reageren op de nota
De ontwerp-nota ligt van l oktober tot l december 1986 ter inzage in
gemeentehuizen en openbare bibliotheken in Noord-Holland. Gedurende
deze periode kunnen schriftelijke reacties worden gestuurd aan:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR Haarlem. Een
gratis samenvattingvan de ontwerp- nota kan worden aangevraagd bij
bureau voorlichting van de provincie,
tel. 023-163010.
De nota zelf kan ook tegen kostprijs plus verzendkosten worden opgevraagd
bij de provinciale griffie, tel. 023-163426/163326.
Voor' hulp bij inspraak op de nota kunt u een beroep doen op het
Ondersteuningsinstituut Noord-Holland, tel. 023-319130 (vragen naar
Peter de Boer of Margreet Timmer).

> rcn'&iaQg provinciaal bestuur
van ncoxi-hdland̂

dinsdag 28 oktober a.s.

theater
CANNON TUSCHINSKI

65 JAAR

U OOK?

Dan bent u hierbij uitgenodigd deze beroemde jarige op uw verjaardag
GRATIS te bezoeken (wel even een bewijs meenemen cis u de kaarten
komt halen).

Wordt u niet op 28 oktober a.s. 65 jaar maar wilt u wel graag dit ver-
jaardagsfeest meemaken? Dan betaalt u slechts 65 DUBBELTJES.

U kunt al om 09.45 uur bij de jarige op bezoek. U wordt ontvangen met
koffie en gebak. In de zaal wordt het orgel bespeeld. Ook het orkest
van Max Tak en André Hazes zorgen voor een feestelijke stemming.
Joop Doderer zal het programma openen. Na een voorprogramma van
allerlei „filmpjes van vroeger" ziet u als hoofdfilm THE GLENN MILLER
STORY.

Om 14.00 uur zal er ook zo'n feestelijke voorstelling z-ijn. Dan wordt u
als hoofdfilm SOLDAAT VAN ORANJE aangeboden.

De derde mogelijkheid het feest mee te vieren is om 20.30 uur. Dan
wordt als hoofdfilm een voorpremière gedraaid van THE MISSION.

Alle bezoekers krijgen na afloop gratis een klein aandenken.

De kinderen worden door de jarige natuurlijk niet vergeten. Op zondag
2 november is er een matinee voor kinderen van 4 tot l 2 jaar (ouders
en andere ouderen mogen natuurlijk ook komen). Allerlei leuke films, o.a.
over Donald Duck, optreden van een clown en de goochelaar Hans
Kazan staan op het programma. Er wordt gratis Coca Cola en Fanta ge-
schonken. De voorstelling begint om 12.00 uur en kost 65 DUBBELTJES
per kind.

BON VOOR WEEKMEDIALEZERS
Naam:

Woonplaats:

Aantal kaarten voor 28 oktober: 2 november:

Maximaal 4 kaarten per bon per voorstelling

Deze bon (ingevuld! inleveren aan de kassa van theater CANNON TUSCHINSKI,
Reguliersbreestraal 26-28 in Amsterdam.
U kunt kaarten krijgen (indien op 28.10 65 |r) of kopen met ingang van 2
oktober. Deze aanbieding is geldig zo lang de voorraad kaarten strekt.
Speciale telefoonlijn van het theater: 020-24551 I.
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SPORT KORT

ZVM Versteege
blijft ongeslagen

ZANDVOORT - Het nog ongeslagen
ZVM-Auto Versteege heeft in de zaal-
voetbalcompetitie weinig moeite ge-
had met Post Boys (6-0). Vooral in de
tweede helft kwamen de Zandvoorters
goed in het ritme en scoorden er lustig
op los.

In het begin liep het nog niet gewel-
dig. Wel een sterker ZM-Auto Verstee-
ge doch de zuiverheid ontbrak. Paal en
lat stonden treffers in de weg en bij
enige uitvallen van Post Boys moest
doelman Michel Winter ingrijpen.
Vlak voor de doelwisseling lukte het
eindelijk en Ronald Halderman zette
ZVM op 1-0.

In het tweede gedeelte kwam het
Zandvoortse team pas goed los en met
vloeiend zaalvoethal werd Post Boys
teruggedrongen. Henk Gaus scoorde
2-0 en Pieter Brune zorgde voor 3-0. De
Zandvoorters vochten voor een grote
overwinning om het doelsaldo op te
voeren. Dat zou ook lukken daar Ro-
nald Halderman 4-0 maakte en Bobby
Brune een solo besloot met het maken
van het vijfde doelpunt. Nadat nog
enige schoten net het doel hadden ge-
mist, zorgde Ronald Halderman mi "
zijn derde treffer voor de 6-0 ei: '
stand.

Wintercompe
bridgers gestart

ZANDVOORT - Woensdagavond 24
september zijn de leden van de Zand-
voortse Bridge Club gestart met de
competitie 1986/87. Na de eerste avond
waren de uitslagen:
A-lijn:

1. Koppel mevrouw Smink/heer
Stomps 60.71%, tweede het paar Em-
men/Emmen met 56.79%
B-lijn

Hier eindigden drie paren met een
zelfde aantal punten, dit waren de fa-
milie Van Beek, koppel Overzier/Van
der Staak en het paar Toom/Versteeg.
Zij scoorden allen 56.70%
C-Iijn:

Dé" eerste plaats werd bereikt door
het paar mevrouw De Kruyff/heer
Klerjn met 67.36%. Op de tweede en
derde plaats eindigden ex equo dames
Van de Meer/Rudenko en het koppel
mevrouw Haalman/heer De Vries met
58.33%
D-lijn:

Een forse winst voor het koppel
Kroezen/Vergeest deed hen op de eer-
ste plaats eindigen, 66.70%, de tweede
plaats was voor de dames Keur/Not-
terman met 58.93 %

Inlichtingen over ZBC worden gege-
ven door de heer C.Braun tel: 14060 of
mevrouw C.Visser tel: 18570. Gespeeld
wordt op de woensdagavond in het Ge-
meensehapshuis.

Philatelica
HAARLEM - Op vrijdag 3 oktober

wordt door de Haarlemse postzegel-
vereniging I.V.Philatelica een bijeen-
komst gehouden in het Wijkcentrum
'aan de Opstenrijklaan 58 in Haarlem
(schalkwijk). Er is gelegenheid tot het
ruilen van zegels. Aanvang 20.00 uur.

Geen succes voor ZVM- handbal
ZANDVOORT - De Zand-

voortmeeuwen handbalteams zijn
er niet in geslaagd voor eigen pu-
bliek voor succes te zorgen. De he-
ren kregen die mogelijkheid wel
en hadden vlak voor tijd nog een
voorsprong, die in de slotseconden
verloren ging. VZV greep met 13-

16 de zege. De ZVM dames waren
kansloos tegen een zeer sterk De
Bunkert en na een 4-10 ruststand
werd uiteindelijk met 9-17 verlo-
ren.

ZVM en VZV gaven elkaar weinig
toe in een aantrekkelijk handbal duel.
Het was een hard doch sportief duel

waarbij ZVM met goede en snelle aan-
vallen steeds een kleine voorsprong
nam. Zo viel er een gaaf doelpunt te
noteren van Gerard Boukes en kreeg
ZVM kansen op een ruimere voor-
sprong. Aan de andere kant stond Pie-
ter Trommel geweldig te werken in het
ZVM doel en zorgde dat de voorsprong
bij de rust gehandhaafd bleef, 8-6.

Joop Boukes is niet meer te stoppen en gaat fraai scoren. Foto Dick Loenen

Direct na de rust vergrootte ZVM de
voorsprong via een snelle break van
Joop Boukes (9-6), doch VZV gaf de
strijd niet op en profiteerde van Zand-
voorts balverlies. VZV kwam terug tot
9-9 en de strijd kreeg wederom een ge-
lijkopgaand karakter. Wim Brugman
scoorde met een fraaie lob en ook van-
af de strafworpstip was hij succesvol.

Bij de stand 13-14 opnieuw een straf-
worp voor ZVM doch nu vond Brug-
man de VZV doelman op zijn weg.
ZVM probeerde de zaak in de slotfase
te forceren en speelde te gehaast. VZV
kon daardoor nog uitlopen naar een
13-16 overwinning, mede doordat ZVM
weinig geluk had met schoten op pal
en lat.

Doelpunten ZVM: Sim Brugman 4,
Joop Boukes 4, Djurre Boukes 3, Joost
Berkhout l, Gerard Boukes 1.

Dames
ZVM was niet opgewassen tegen een

soepel draaiend De Bunkert dat snel
een voorsprong nam. Het snelle en be-
weeglijke spel van De Bunkert stelde
ZVM voor te grote problemen en bij de
rust was de achterstand al niet meer te
overbruggen, 4-10.

In de tweede helft kwam ZVM verde-
digend wel wat beter voor de dag en
kon daardoor de schade beperkt hou-
den. Met veel inzet werd geprobeerd
iets aan de stand te veranderen en
vooral Yvonne de Jong schoot nog wei-
eens raak. Doelvrouwe Anja Hendrik-
se stopte nog fraai een strafworp,
maar het kon De Blinkert niet verhin-
deren uit te lopen naar een 9-17 over-
winning. De goede inzet van ZVM was
niet voldoende tegen een technisch en
vele sneller spel van De Blinkert.

Doelpunten ZVM: Yvonne de Jong
6, Elly Bol l, Greet Molanus 1.

OSS redelijk goed op dreef
ZANDVOORT - Voor het eerst

dit seizoen een volleybalprogram-
ma in de Pellikaanhal waarvoor
maar weinig toeschouwers kwa-
men opdagen. De Sporting OSS
trad aan met zeven teams en be-
haalde redelijke resultaten. Drie-
maal werd gewonnen, evenzoveel
werd verloren en één gelijkspel
kwam op het scorebord te staan.,
Het waren vooral de lagere teams
die voor succes zorgden, terwijl de
topteams naast de winst grepen.

Het eerste herenteam speelde tegen

Spaarne'75 2 en verloor met 1-3. In de
eerste set was Spaarne de betere en
ondanks verbeten tegenspel van Spor-
ting ging de winst naar de Haarlem-
mers met 10-15. De tweede set werd een
enorm spannend gebeuren, al zag het
daar niet naar uit, nadat Sporting
snel een 10-2 voorsprong had geno-
men. Spaarne kwam terug tot 14-14,
doch de Zandvoorters forceerden de
beslissende twee punten, 16-14. In de
derde en vierde set een dominerend
Spaarne dat Sporting met de cijfers 9-
15 en 3-15 terugwees.

Het tweede herenteam ging de strijd
aan tegen De Blinkert l en onderging

Badminton
ZANDVOORT - De Badminton-

vereniging BC Lotus kwam niet tot
grootse daden en alleen de heren 3 en
de junioren Cl wisten het tot winst te
brengen. De heren 2 speelden gelijk en
de overige teams liepen nederlagen op.

De resultaten op rij: Lisse 2-Lotus l 5-
3, Amsterdam 2-Lotus 2 6-2, Veenland
I-Lotus 5 8-0, Van Zijderveld 16-Lotus
6 6-2, IJmond 10-Lotus 7 5-3, Almere
Haven Hl-Lotus Hl 7-1, Flower
Shuttle Hl-Lotus H2 4-4, Veenland

Hl-Lotus H3 2-6, IJmond A2-Lotus Al
5-3, IJmond Cl-Lotus Cl 2-6.

Zondag opnieuw een volledig pro-
gramma in de Pellikaanhal: Lotus 1-
Heemstede l, Lotus 2-Waterland l,
Lotus 3-Van Zijderveld 14, Lotus 4-
Haarlem 5, Lotus 5-Nieuw Vennep 2,
Lotus 6-Duinwijck 11, Lotus 7-Nieuw
Vennep 7, Lotus Hl-Velsen Hl, Lotus
H2-OSO Hl, Lotus H3-MSV Hl, Lotus
Al-Nieuw Vennep Al, Lotus Cl-Van
Zijderveld Cl.

Casino schenkt tafeltennis-kanon

ZANDVOORT - Ter gelegen-
heid van het 10-jarig bestaan van
het Casino Zandvoort is de tafel-
tennis afdeling van Sportclub
Unicum '73 in het bezit gekomen
van een prachtig tafeltenniska-
non. Dit kanon werd tijdens een
feestelijke bijeenkomst op de
Brink in Nieuw Unicum overhan-
digd door de vestigingsdirecteur
van het Casino in Zandvoort de
heer Storace en zijn voorganger,
en speler van het eerste Unicum
tafeltennis team de heer. Steiner.

Voorzitter van het tafeltennis
gebeuren Dick ter Heijden heette
de aanwezigen welkom en was

bjzonder verheugd dat het Casino
Zandvoort als gulle gever optrad.
Oud diecteur Steiner, nu direc-
teur in Amsterdam, hoopte dat
met de aanschaf van dit apparaat
nog beter getraind kar worden en
op nog meer succes voor de tafel-
tennissers van Nieuw Unicum.

De officiële overhandiging ge-
schiedde doordat de heer Sorace
het kanon in werking stelde en de
heer Steiner de eerste bal retour-
neerde.

De jeugd van Nieuw Unicum
probeerde direct om het in hoog
tempo balletjes spuwende appa-
raat de ba,as te worden, doch daar

Foto Dick Loenen

is nog wel wat training voor nodig.
'Een welkome uitbreiding dus van
de sportattributen van de Sport-
club Unicum doch volgens alge-
heel voorzitter Antenbrink bete-
kent dit nog niet het einde daar er
volop plannen zijn om een sport-
hal te gan bouwen bij Nieuw Uni-
cum Tafeltennis, boogschieten,
tennis wordt in Unicum gedaan
doch badminton moet buitens-
huis worden beoefend en ook wil
men meerdere sporten gaan beoe-
f enen. En nu reeds is de accommo-
datie volgens Antenbrink te klein
bij Nieuw Unicum. Volgens de
voorzitter moet deze wens voor
1992 verwezenlijkt worden.

ZANDVOORT - Het herstel dat
Zandvoort'75 al enige weken heeft
ingezet, zet onverminderd voort
en nu werd Swift aangepakt en
niet een 3-1 nederlaag naar huis
gestuurd. Swift, dat voor de wed-
strijd nog koploper was daalde
enige plaatsen op de ranglijst en
Zandvoort'75 zit weer stevig in de
kopgroep.

Bij Zandvoort'75 gaat het duidelijk
de goede kant op. De spelers weten
elkaar nu goed te vinden en het goede
combinatiespel gaat gepaard met een
Prima inzet. In de strijd tegen Swift

Z75 ijzersterk
hoeft Zandvoort'75 steeds het beste
van het spel gehad en Swift constant
onder druk gehouden. Swift moest
zich hoofdzakelijk beperken tot verde-
digen en kon geen vat krijgen op het
snelle spel van de Zandvoorters. Het
overwicht van Zandvoort'75 werd be-
loond met een treffer uit een straf-
schop van Dennis Keuning, 1-0.

Na de rust bleef Zandvoort'75 de
strijd dicteren en geen moment kon
Swift de koppositie waarmaken. Dat

was voornamelijk de verdiensten van
Zandvoprt'75 dat gewoon te sterk was
deze middag. De Zandvoorters speel-
den kort op de man en kregen daar-
door veel balbezit. Dennis Keunig
zorgde in de tweede helft voor 2-0 en
het was Pieter Brune die 3-0 liet aan-
tekeneri.

Na het dede doelpunt liet Zand-
voort'75 de teugels wat vieren en kon
Swift wat meer in de aanval komen.
Zij slaagden er in om toen de eer te
redden, 3-1. De Zandvoorters zorgden
er echter wel voor dat meerdere kan-
sen niet werden gegeven en met veel
overtuiging werd het einde gehaald.

een regelmatige 0-3 nederlaag via de
setstanden 6-15, 5-15 en 5-15. De Blin-
kert overheerste het spel volledig.

Het derde herenteam deed het veel
beter en deelde na veel spauning de
punten met Die Raeckse, 2-2. De eer-
ste set ging ongelukkig verloren met
13-15. De Zandvoorters herstelden
zich echter direct en met goed volley-
bal werd Die Raeckse naar een 15-21
nederlaag gespeeld. De derde set gaf te
zien dat de eenheid bij Sporting zoek
was en ondanks dat er wel hard werd
gewerkt, lukte het niet en won Die
Raeckse met 4-15. De vierde set was
weer voor Sporting dat een ruime
voorsprong nog wel zag wegslinken
naar een 14-14 stand. Een time-out
haalde Die Raeckse uit het ritme en
met zelfvertrouwen werd de set uitge-
speeld naar 16-14 en het gelijke spel
was een feit.

Het eerste damesteam komt dit jaar
uit in de Promotieklasse en ging uit-
stekend van start met een setwinst
van 15-6 tegen Die Raeckse 2. De meer
geroutineerde speelsters van Die
Raeckse waren geenszins uit het veld
geslagen en kwamen zeer sterk terug.
Met gevarieerde aanvallen werd Spor-
ting OSS in de defensie gedrongen en
kon van daaruit niet tot doeltreffend
spel komen. Na de gelijkmaker in de
tweede set stoomde Die Raeckse door
naar een 3-1 overwinning. Sporting
verzette zich fel doch de derde en vier-
de set gingen naar Die Raeckse met 9-
15 en 13-15.

Het tweede, vierde en vijfde dames-
team behaalden gemakkelijke over-
winningen van 3-0. Het tweede dames-
team had geen enkele moeite met Alli-
des 3 en zegevierde via de setstanden
15-4,15-8 en 15-8. Het vierde Sporting-
team speelde tegen VVH en kwam
enorm goed voor de dag. Met uitste-
kend doordachte aanvallen werden
vele punten gescoord en een goed blok
hield VVH van scores af. Met 15-10,15-
9 en 15-12 kwam een overtuigende
overwinning tot stand. Het nieuwe
vijfde damesteam pakte FES 4 met 3-0.
Met overtuigend en dominerend spel
werd FES naar alle hoeken van het
veld geslagen en dat leverde de set-
standen op, 15-5, 15-2 en 15-10.

VOETBAL

Zondag: Zandvoortmeeuwen - Half-
weg 14.30 uur terrein Vondellaan
KIC-TZB 14.30 uur te Beverwijk.

Zaterdag:
14.30 uur.

Halfweg-Zandvoort '75

HOCKEY

Zondag: ZHC Heren-Haarlem 14.30
uur Duintjesveld binnencircuit.

Xenios-ZHC dames.

BASKETBAL

Zaterdag: Hoofddorp 2 dames-Lions
21.15 uur.

Lions heren-Dunking Limmen 18.00
uur Sporthal Pellikaan.

ZAALVOETBAL

Vrijdagavond in de Zandvoortse
Pellikaanhal: 18.00 uur Zandvoort-
meeuwen D jun. - Onze Gezellen; 19.00
uur Zandvoortmeeuwen A Jun.-DSC
'74; 19.45 uur Zandvoort Centrum-
Texaco; 20.40 uur RCH 2-Concordia A
jun.; 21.25 uur Zandvoort Noord-Palet
Entage; 22.20 uur Zandvoort Centrum
2-Zandvoort Noord 2.

Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Cecils-Tafelberg; 21.40 uur
Cecils vet.-Tafelberg; 21.40 uur Cecils
vet.-Santos Bavao; 22.20 uur Zand-
voort Noord 3-SIZO 3.

Derde klasse KNVB:

zvv
Schellingwoude

Haarlem

DEM

NAS

Zaandijk

Vierde klasse KNVB

SMS

DSC'74

Beursbengels

Zandvoort'75

Swift

Aalsmeer

Tweede klasse HVB

Spaarnestad

EHS

FC Schalkwijk

Vogelenzang

Alliance

DSK

5-8

5-7

5-7

5-6

5-6

5-6

Zaterdag

5-8

5-7

5-7

5-6

5-6

5-6

5-8

5-7

5-7

5-5

5-5

5-5

Halfweg

Schoten

Volewijckers

Zandvoortmeeuwen

KFC

Wijk aan Zee

SCW

SIZO

Hoofddorp

De Geuzen

Halfweg

SVJ

KIC

VVH

Heemstede

BSM

TZB

Spaarnevogels

5-5

5-5

5-4

5-3

5-2

5-1

5-5

5-5

5-4

5-3

5-2

5-1

5-5

5-4

5-4

5-4

5-3

5-3

Lions nog puntloos
ZANDVOORT - De basketbal

teams van The Lions hebben nog
niet voor overwinningen kunnen
zorgen. Zowel de heren als de da-
mes leden ruime nederlagen. De
Lions heren haden geen verweer
tegen Hoofddorp 2 en leden verlies
met 60-41. De .dames konden lang
bij blijven tegen TYBB maar
moesten in de slotfase en stapje
terug, 54-40.

Een zeer matige partij basketbal was

TZB gevloerd
ZANDVOORT - TZB sloot voor

de derde maal de eerste helft met
een voorsprong af maar uiteinde-
lijk liep het tegen de derde neder-
laag op. Koploper Spaarnestad
boog een 2-0 achterstand om naar
een geflatteerde en gelukkige 5-2
zege.

Tegen het sterke Spaarnestad speel-
de TZB een behoudende partij voetbal
en die taktiek leek te gaan slagen. Na
een kwartier scoorde Ab Bol 1-0 en een
paar minuten later was het al 2-0 toen
Edwin Duisterhof raak schoot. Spaar-
nestad werd wel sterker maar kon
geen onrust in de Zandvoortse defen-
sie brengen. De koploper moest de
hulp van de scheidsrechter hebben om
nog voor de rust iets van de achter-
stand af te knabbelen. De Zandvoortse
doelman bemachtigde de bal klemvast
en een Spaarnestad speler liet zich
theatraal over hem heenvallen. Wat
niemand verwachtte gebeurde en de
bezoekers kregen een strafschop en
kwamen zodoende vlak voor rust op 1-
2.

Er was nog maar net afgetrapt, in de
tweede helft, of een enorme dekkings-
fout in de TZB defensie werd door
Spaarnestad afgestraft hetgeen 2-2
betekende. Er was nog niets aan de
hand en TZB herstelde zich en trok
ten aanval. Echter de badgasten wer-
den wederom door de scheidrechter
benadeeld toen een van verre gelost
schot van Spaarnestad tegen de
schouder van Edwin Miezenbeek
kwam. Hij besloot Spaarnestad op-
nieuw een strafschop te geven en dat
presentje werd in dank aanvaard, 2-3.
Ondanks deze tegenslagen probeerde
TZB de gelijkmaker te forceren en
nam in de slotfase daarbij te veel risi-
co. Met enige snelle counters scoorde
Spaarnestad de vierde en vijfde treffer
(2-5) en was het voor de Zandvoorters
gedaan. Door dit resultaat staat TZB
op een gedeelde laatste plaats en ge-
zien het vertoonde spel is dat zeker
niet verdiend.

Puntendeling voor Zandvoort
ZANDVOORT - Aan inzet

ontbreekt het de Zandvoortse hoc-
keyteams niet doch de resultaten
vielen zondag wat tegen. De da-
mes kwamen na een moeizame
eerste helft in het tweede gedeelte
beter op dreef maar bleven steken
op een 1-1 gelijkspel tegen Eecht-
rop. De heren ondervinden, zeker
in uitwedstrijden, het nadeel te
moeten spelen op kunstgras en le-
den een 2-0 nederlaag tegen Loe-
nen.

In de eerste helft kon Zandvoort te-
gen Eechtrop niet tot grootse daden
komen. De ZKC-dames zochten naar
de juiste spelmethode om Eechtrop
aan te pakken. Dat lukte totaal niet en
de gasten kwamen zelfs op een 0-1
voorsprong.

In de tweede helft vlotte het veel
beter bij Zandvoort en Echtrop is vrij-
wel niet meer in de beurt van het
Zandvoortse doel geweest. Het mid-
denveld onderschepte vaak de bal en
zette vooral over links snelle aanvallen
op. Eechtrop moest terug en kon moei-
zaam overeind blijven. Vele strafcor-
ners forceerde ZHC en het doelpunt
kon niet lang uitblijven. Strafcorners
werden goed ingeslagen maar de Echt-
rop doelvrouwe redde veel of werd op
de doellijn geassisteerd door een verde-
digster. Even later werd opnieuw een
strafcorner van de doellijn gewerkt
doch in de rebound soorde Monika
Eysvogel de gelijkmaker, 1-1.

Zandvoort bleef de toon aangeven en
hield het tempo hoog. Kansen kwa-
men er, doch het tweede doelpunt
bleef uit. In de laatste minuut kwam
Echtrop voor het eerst in de aanval en
schiep zich nog een kans doch een
doelpunt zou zeker niet verdiend ge-
weest zijn. Gezien het grote overwicht
in de tweede helft en het goede spel
had er meer voor ZHC ingezeten dan
de 1-1 stand.

Heren
Voor de Zandvoortse heren is een

uitwedstrijd vrijwel altijd een pro-
bleem daar dan op kunstgras gespeeld
moet worden. De Zandvoorters spelen
en trainen op gras en als da,n op kunst-
gras moet worden aangetreden kan
gesproken worden van een nadeel. On-

danks dit nadeel heeft Zandvoort er
van alles aan gedaan om tot een posi-
tief resultaat te komen. Loenen had
echter meer ervaring en behaalde een
2-0 overwinning. Die overwinning had
veel groter kunnen zijn. Doch in het
Zandvoortse doel voorkwam André
Blom met fantastische reddingen dat
de nederlaag beperkt bleef.

de strijd tussen Hoofddorp en Lions:
Lions kon aanvallend weinig uitrich1

ten en kwam maar tot achttien pun-
ten m de eerste helft. Hoofddorp was
iets beter op dreef en beschikte over
een goed afstandsschot. Lions pro-
beerde veel op de break te spelen, wat
eveneens niet uit de verf kwam. Na
een 27-18 ruststand ging Hoofddorp in
de tweede helft rustg door en Lions
was niet in staat iets aan het spelbeeld
te veranderen en leed een ruime 60-41
nederlaag.

De Zandvoortse dames speelden een
goede wedstrijd tegen TYBB en waren
lange tijd gelijkwaardig. Met een ge-
weldige inzet kon goed partij gegeven
worden en door een goed schot van
Thea Reinders en Caroline Bol bleef
Lions in de race. Ruststand 21-18. Na
de pauze heeft Lions er alles aan ge-
daan om de achterstand weg te wer-
ken. Jenneke Willemse pakte veel ver-
dedigings-rebounds en tot de zeven-
tiende minuut zat er een positief re-
sultaat in. Echter de grote foutenlast
ging meespreken en in de laatste mi-
nuten liep TYBB uit naar een geflat-
teerde 58-40 overwinning.

Schotloos ZVM
AMSTERDAM - De tot nu toe

behaalde resultaten van Zand-
voortmeeuwen geven geen aanlei-
ding tot vreugde. Defensief klopt
het wel bij de Zandvoorters, doch
aanvallend kan totaal geen vuist
worden gemaakt. In de strijd te-
gen De Volewijckers kwam dat eu-
vel opnieuw aan het licht en in
blessuretijd werd Zandvoort-
meeuwen zelfs naar een 1-0 neder-
laag gespeeld en is een verblijf in
de onderste regionen daarvan een
gevolg.

Het was geen grootse partij voetbal
tussen De Volewijckers en Zandvoort-
meeuwen. Het werd een gelijkwaardi-
ge eerste helft met kansen voor beide
teams en de Zandvoorters zitten dui-
delijk om een afmaker verlegen. De
Volewijckers kreeg wat kansen en
knalde op de doellat en Richard Kerk-
man moest eenmaal op de doellijn red-
ding brengen. De Volewijckers-defen-
sie maakte geen al te sterke indruk
doch er kon niet van worden geprofi-
terd.

In de tweede helft kwam Mario van
Meelen in het veld voor Henri Marcel-
Ie en even later verliet de geblesseerde
Jos van der Mey het strijdtoneel en
werd vervangen door Remco van Lent.
De Volewijckers werd allengs sterker
en slaagde erin tot in het strafschop-
gebied te geraken. Het vizier der Am-
sterdammers stond echter veel te hoog
gericht. Zandvoortmeeuwen moest
het hebben van uitvallen en daarbij
knalde Wim Paap net voorlangs.

De strijd scheen in een terecht ge-
lijkspel te eindigen, doch m blessure-
tijd (het scorebord gaf al 46 minuten
aan) zette De Volewijckers nog een
aanval op over links. Na een voorzet
kwam Oornink geheel vrij voor doel-
man Postma en dat betekende alsnog
1-0. Zandvoortmeeuwen mocht nog
wel aftrappen, maar toen was defim-
tief het doek over deze matige strijd
gevallen.

Monika Eysvogel slaat de gelijkmaker in. Foto Dick Loenen
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Garantie Instituut Woningbouw geeft
meer zekerheid bij kopen van een huis
W IE IN DE winkel een stofzuiger, een koffiezetapparaat, een

fotocamera, een bankstel of een wasmachine aanschaft,
zal het heel vanzelfsprekend vinden dat de winkelier of fabri-
kant daarop garantie geeft. Garantie op dergelijke producten is
al jarenlang de normaalste zaak van de wereld. En dat mag
natuurlijk ook wel als je hebt over min of meer kostbare duur-
zame gebruiksartikelen.

Garantiecertificaat
Dit instituut, waarin zowel de

bouwwereld als de consumenten en
het algemeen belang zijn vertegen-
woordigd, ging in 1976 als Stichting
Grantie Instituut Woningbouw (kort-
weg GIW) officieel van start met 22
ingeschreven bouwbedrijven. Samen
bouwden ze datzelfdejaar 128 koopwo-
ningen, die, uiteraard, geleverd wer-
den met het GIW garantiecertificaat.
Het nu tien-jarige GIW telt inmiddels
1400 ingescreven ondernemers, dit
jaar goed voor een gezamenlijke pro-
ductie van zo'n 30.000 woningen. In
het najaar van 1985 gaf het GIW haar
100.000ste garantiecertificaat uit.

De kern van de GIW garantierege-
ling en het daarbij behorende certifi-
caat is bescherming te bieden aan ko-
pers tegen allerlei financiële en tech-
nische risisco's die aan de aanschaf
van een nieuwe woning verbonden

Bijzonder merkwaardig is echter dat
er nogal wat mensen zijn die helemaal
niet aan garantie denken als het gaat
om een nieuwe woning. Een aanschaf
die de meesten van ons maar een keer
in hun leven doen en waarvoor wij ons
doorgaans flink in de schuld steken.
Hoe komt dat zo? Feit is dat het feno-
meen 'garantie' op woningen, met
name nieuwbouwwoningen, in ons
land eigenlijk pas bestaat sinds de ja-
ren zestig, toen een aantal grote bouw-
ondernemers individueel met hun ei-
gen, vaak overigens lang met slechte,
garantieregeling startten.

De mitatieven van onder andere
deze pioniers hebben in 1975 geleid tot
de oprichting van een speciaal insti-
tuut. Dit moest zich ondermeer gaan
bezighouden met de ontwikkeling en
het beheer van een universele garan-
tieregeling voor nieuwbouwkoopwo-
ningen en de uitgifte van speciale ga-
rantiecertificaten voor de kopers.

kunnen zijn Die bescherming is in
eerste instantie gericht op de goede
kwaliteit van de woningen, waarop de
GIW garantie van toepassing is en
daarmee dus op de goede kwaliteit van
het bij het GIW ingeschreven bouwbe-
drijf. Bij het GIW ingeschreven onder-
nemers worden namelijk vooraf op
vakbekwaamheid en financiële ge-
goedheid getoetst en hun bouwplan-
nen moeten aan bepaalde eisen vol-
doen. Deze ondernemers hebben zich
verplicht in (tot de meeste gevallen) 6
jaar garantie op de goede kwaliteit.

Voor bepaalde gebreken is die garan-
tietermrjn zelfs tien jaar. Het is dus
zaak vooraf na te gaan of een bouwbe-
drijf wel bij het GIW is ingeschreven.

Zoniet, dan hebt u misschien te ma-
ken meteen 'garantie' die in feite niets
voorstelt, of (wat helaas ook voorkomt)
zelfs helemaal geen garantie.

Het kopen van een huis brengt altijd
risico's met zich mee. Neem het geval
dat het bouwbedrijf tijdens de bouw
failliet gaat. Is de bouwer niet bij het
GIW ingeschreven en heeft u dus geen
GlW-garantie, dan moet u zelf maar
zorgen voor de afbouw, met alle kosten
van dien. Met het GIW certificaat kan

men echter terugvallen op het GIW.
Uw huis wordt dan door een andere
aannemer zonder extra kosten afge-
bouwd. Het kan ook zijn dat men na
oplevering met de klachten niet meer
terecht kan bij de bouwer, omdat diens
bedrijf inmiddels niet meer bestaat of
failliet is gegaan. Ook in dat geval
geeft het GIW garantiecertificaat
meteen de zekerheid dat de garantie,
waarop u recht heeft, in elk geval
wordt nagekomen.

l
Het GIW garantiecertificaat biedt

verder nog een hele reeks andere ze-
kerheden. Zo spelen de bij het GIW
aangesloten ondernemersorganisaties
een belangrijke rol bij het voorkomen
en oplossen van conflicten tussen ko-
pers en de leden-bouwbedrij ven. Door-
gaans wordt dankzij hun bemoeienis
een voor ieder aanvaardbare oplossing
bereikt. Desgewenst kan men een zo-
geheten bindend advies aanvragen in
een geschil met de bouwer: een uit-
spraak door de onafhankelijke bin-
dend adviseur van het GIW.

Het GIW heeft in 1986 een nieuwe
informatiebrochure over de GIW ga-
rantieregeling uitgebracht. Deze is op
aanvraag gratis verkrijgbaar bij het
GIW, Postbus 20708, 3001 JA Rotter-
dam, tel. 010-4332244.

Nieuwe spoelunit
voor de keuken
KEUKENS KRIJGEN een extra dimensie, wanneer de

apparatuur zowel esthetisch als functioneel harmo-
nieert. Zoals in geval van de spoelunit Pallas van Bowic.
Deze spoelunit is vervaardigd van een hoogwaardige
kunststof, die bestand is tegen alles wat een spoelbak
normaal te verwerken krijgt op het gebied van eet- en
drinkwaren en huishoudelijke chemicaliën.

De functionaliteit wordt verkregen door het feit dat het
interieur bestaat uit 2lh spoelbak. Er zijn twee waterbek-
kens, waarvan het grootste kan worden verkleind door
middel van een multifunctionele inzetbak. De spoelunit
werkt zowel tijd- en kostenbesparend omdat men tegelij-
kertijd beide bekkens kan benutten, terwijl de inzetbak
eveneens functioneert door middel van separate afvoer.

Spoelunit Pallas kan op twee manieren worden inge-
bouwd. Geheel vlak (geïntegreerd of op het werkblad) met
een opstaande rand. De opbouwversie kost / 1253,- incl.
btw, excl accesoires. De geïntegeerde versie / 1378,- incl
btw, excl. accesoires.

Het totale leveringsprogramma omvat 4 modellen in
diverse uitvoeringen in 7 actuele keukenkleuren, met de
namen Apollo, Pallas, Vega en Venus.

Informatie bij: Intercore b.v., tel. 020-624522.

• De spoelunit Pallas van Intercore.

'Supermarkt' in voorraadkast
MET EEN ingenieus inte-

rieur en een creatieve in-
deling, kan in een kast van
normale afmetingen een for-
midabele hoeveelheid levens-
middelen worden opgeborgen.
Kijk maar naar de voorraad-
kast van Siematic. Deze kast
vervult met een breedte van
slecht 60 centimeter alle wen-
sen.

Het bovenste deel bestaat uit drie
schappen met een halve diepte. Daar-
voor bevindt zich een uitdraaibaar
draadrek, dat in één handomdraai al-
les binnen handbereik brengt. Daar-
onder is een metalen broodkast gesi-

tueerd, die met schuifdeurtjes afsluit-
baar is. Deze wordt ondersteund door
een handige schuiflade voor kleinere
pakken en doosjes. Het onderste deel
van de kast bestaat uit twee comparti-
menten. Eén voor het plaatsen van
hoge flessen, die men middels een uit-
treklade tevoorschijn brengt. De ande-
re heeft twee uittrekbare gedeelten
voor dingen die men dagelijks behoeft
en hiermede direct voor het grijpen
liggen.

Voor grotere huishoudens biedt Sie-
rnatic een kast van 90 cm breed met 10
uittrekbare en 6 schuifkasten, alsme-
de een hoge hoekkast van 90x90 cm. De
kasten zijn in alle Siematic keuken-
programma's te integreren.
Informatie bij: Siematic Benelux, tel.
013-636525.

Ook u
kunt nog
op energie
besparen

Er is nauwelijks nog iemand te vinden die niets heeft gedaan aan kierdich-
ting of isolatie. Maar echt alle mogelijkheden uitbuiten kan waarschijnlijk nog
een flinke hap extra op uw energierekening schelen. Hier vindt u een aantal
maatregelen waarmee u in dit licht bezien uw voordeel kunt doen.

• Zet in de zomermaanden de waak-
vlani van u\v gashaarden. gevelka-
chels en CV-ketel uit Zet 's nachts de
waakvlam van de geiser en de spaar-
brander van het fornuis uit.
• Een graad lager stoken scheelt circa
6°ó op uw verbruik voor verwarmen.
Een paar dikkere sokken en een dikke-
re trui houden u ook warm.
o Elektrisch verwarmen kost onge-
veer drie keer zoveel als verwarmen
met gas.
• Ook wanneer u maar kort het huis
verlaat, loont liet de kachel op een la-
ger pitje te zetten.
• Het 's avonds sluiten van de gordij-
nen of jalouzieen scheelt flink wat
warmteverlies. Zorg er wel voor dat de
radiatoren vrij kunnen blijven uit-
stralen.
• Stel de CV-ketelwatertemperatuur
bij aan de hand van de bmtentempe-
ratuur. Globaal kunt u voor de maan-
den januari en februari 85°C aanhou-

den, voor maart en december 75", voor
april en november 65° en voor de ove-
rige maanden 55°.
• De af wasmachine werkt het voorde-
ligst met een volle kuip.
• Laat de afzuigkap met langer aan-
staan dan nodig is om de luchtjes af te
zuigen. Als u de verwarming aan
heeft, wordt (dure1) wanne lucht aan
de woning onttrokken, bovendien kost
het extra elektriciteit.
• Informeer bij uw energiebedrijf of
plaatsing van een dubbeltanefmeter'
loont.
• Sluit de schoorsteenklep van de
open (voorzet)haard of houtkachel als
u niet stookt.
In de Consumentengids van afgelopen
september staan nog veel meer van
dergelijke bespaartips en de Energie-
bespaarwyzer, die aangeeft welke
geldkosten.de maatregelen (in tegen-
stelling tot de hier genoemde gratis
maatregelen) echt rendabel zijn.

Nieuwe behangcollecties
bieden diverse variaties
ÏN SEPTEMBER verschij-

nen over het algemeen de
nieuwe behangcollecties in de
winkels. De behangfabrikan-
ten presenteren dan collecties
van met zorg gekozen kleuren,
nieuwe ontwerpen en nieuwe
toegepaste technieken. Erg
veel nieuwe behangdessins ko-
men rechtstreeks uit de kleur-
doos.

Het is of sommige motie-
ven zo, uit de losse pols, op ar-
tistieke wijze zijn neergezet
met een dik kleurpotlood, pen-
seel of kleurkrijt. Het resul-
taat is vrolijk, kleurig en onge-
dwongen.

De bloemdessins zijn aan het veran-
deren. De weinig zeggende bloemdes-
sins veranderen in zwierige veld-

bloemdesslns. In zoete kleuren als he-
melsblauw, pioenroze of het op dit
moment zeer actuele abrikoos, maar
ook, vooral in de wat abstractere on-
derwerpen, in de primaire kleuren.

Halfstructuur
Behang fungeert als achtergrond

voor het meubilair en overige woning-
inrichting. Een goed gekozen behang
is in staat uw interieur een beduiden-
de meerwaarde te geven, doordat het
uw meubels en vloerbedekking goed
tot hun recht laat komen zonder zelf
te overheersen. Dit is voor de fabri-
kanten een uitermate belangrijk gege-
ven geweest bij de totstandkoming van
nieuwe reliëfbehangsels. Die zijn in
bepaalde opzichten grilliger en veel
gevarieerder geworden.

Voor de variatie wordt veel gebruik
gemaakt van mica (dat het behang een
parelmoerglans geeft). Verfrissend
zijn de nieuwe dessins waarbij die dia-

gonalen zijn onderbroken door een fa-
sering in vertikale banen van vijf a
tien centimeter breedte. De structuur-
behangsels zijn over de gehele linie
wat terughoudender. Zowel het kleur-
gebruik als de mate van reliëf wordt
rustiger; wat dat laatste betreft is
'halfstructuur' een veelgebruikte
aanduiding.

Het bovenstaande slaat met name
op gaufrage-behangsels, waarbij de
structuur in het papier is geperst.
Maar structuur kan ook in een be-
hang zijn aangebracht door middel
van geschuimd vinyl. Heel interessant
en nieuw zijn vinylbehangsoorten die
kunstig stucadoorswerk suggeren: uit
carré-vormen opgebouwde steentjes-
dessin- (hoofdzakelijk in wit) met bij-
zondere hoogte-, diepte- en schadu-
weffecten. Zeer bijzonder zijn ook de
progressief moderne behangontwer-
pen waarbij vinyl op nooit eerder ver-
toonde manieren wordt gecombineerd
met neonkleuren of aardetinten.

Vrijstaande werkunit
tevens onbijttafel
DAT ER OOK in kleinere keukens heel wat mogelijkheden zijn om

functionele ruimte te winnen, wordt aangetoond door werkunit
annex onbijttafel van Allmilmo. Deze werkunit wordt vrijstaand ergens
in de keuken geplaatst zodat er rondom gelopen en gewerkt kan worden.
Aan één zijkant bevindt zich een rail waaraan allerlei attributen worden
gehangen voor het werken aan de unit.

Deze werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van maaltijden,
hakken, snijden, mixen en mengen. Het bovenblad is van een dusdanige
kwaliteit dat het tegen deze activiteiten bestand is. Bovendien heeft het
de gewenste hoogte om er staande aan te kunnen werken.

De tweede functie van de werkunit ontstaat als het dubbele bovenblad
wordt uitgezwenkt. Afhankelijk van de mate waarin dit gebeurt, ont-
staat een royale onbijttafel voor 2 tot 4 personen.

Wanneer het ontbijt voltooid is, wordt het bovenste blad weer terugge-
draaid, waardoor de werkunit weer volledig operationeel is. De unit kan
in elke bestaande keuken worden geplaatst.
Informatie bij: Allmilmo Nederland, tel. 03200-41700

De werkunit annex ontbijttafel

Voor woninginrichters is
'Handboek' verschenen
EEN AANWINST voor de hele woninginrichtersbranche.

,, Dit handboek geeft een verdere kanalisering van de in-
formatie die het Centraal Bureau voor Woninginrichters aan
haar leden verstrekt. De woninginrichters kunnen hieruit een
prima selectie maken van nuttige zaken om onder handbereik
te hebben." Deze woorden sprak de heer J.P. Houweling, voor-
zitter van de CBPM, de Nederlandse Christelijke Bond van
ondernemers in de woninginrichters- en meubileringsbedrij-
ven, nadat hij uit handen van de heer Gorter, uitgever van het
Handboek Woninginrichter, het eerste exemplaar had ontvan-
gen.

De heer Houweling voegde er nog
aan toe, dat de informatiestroom die
op de ondernemer wordt losgelaten
enorm is. „Er zijn talloze tijdschriften,
rapporten, instituten, statistieken en
dergelijke die nuttige en wetenswaar-
dige zaken publiceren", zie hij. „Maar
er is één probleem: die informatie be-
reikt maar al te vaak de woninginnch-
ter niet. Het Handboek Woningin-
richter kan onze branche helpen om
de juiste informatie bij de hand te heb-
ben.

Beursagenda
Rai Amsterdam
6 t/m 15 oktober: Efficiency beurs 86,
internationale tentoonstelling van
kantoor- en informatietechniek.
27 t/m 29 oktober: Sale 86, sales promo-
tion vakbeurs.
Jaarbeurs Utrecht
13 t/m 15 oktober: Pleur '86, nationale
vakbeurs voor de bloemenhandel.
13 t/m 17 oktober: Tuin en Park '86,
internationale vakbeurs voor ont-
werp, aanleg en onderhoud van open-
baar groen.
25 en 26 oktober: Dibevo, publieks-
beurs op het gebied van huisdieren en
hengelsport.

Oud wordt gebruikt voor nieuw
BIJ 'De Lijn' aan de Overtoom 486 in Amsterdam zijn zes vrouwen,

allen meubelmaker, bezig met een roldoorbrekend en boeiend experi-
ment; het ontwikkelen van een nieuwe interieurlijn, bestaande uit een
tafel, bank en kast. Het ontwerp daarvoor is tot stand gekomen in
samenwerking met Gunther Frank en Mieke de Bock. Het bijzondere is
dat bij de vervaardiging van de meubelen oude materialen worden herge-
bruikt. Soms zijn dat zorgvuldig gekozen partijen hout, afkomstig van
Monumentenzorg, maar bijvoorbeeld ook 300 jaar oude massief grenen
delen uit de voormalige koninklijke stallen in Utrecht. Materialen dus
waaraan geschiedenis is verbonden, omfloerst met een zekere romantiek.

Het eeuwenoude hout ondergaat een serie voorbehandelingen met
onder andere groene zeep en ook bij de afwerking worden geen chemische
middelen gebruikt. Elk project dat de muebelmakerij annex restauratie-
atelier van de zes vrouwelijke vaklieden verlaat is uniek, in tegenstelling
tot het seriewerk van meubelfabrieken.

Voor nadere informatie: 'De Lijn', Annemarie van Iren of Aster de Vos,
020-838736.

Baden en douchen in één kuip
OMDAT ONZE Nederlandse badkamers vaak niet voldoende ruimte

bieden om separaat te kunnen douchen en baden, ontwikkelde men
een kunststof badkuip waarin beide mogelijkheden zijn geïntegreerd.
Het is het bad van Loire van Ucosan. Dit badmodel biedt elke denkbare
comfort in een uiterst fraaie en functionele vorm. Om relaxed te kunnen
liggen heeft het bad een zeer gerieflijke rugpartij en steun aan de
zijkanten. Twee handgrepen van massief messing maken een veilig in- en
uitstappen mogelijk. Deze grepen zijn normaal in chroom en tegen
meerprijs ook in verzilverd, wit of edelmat leverbaar.

Een stevig groot doucheplateau fungeert als douchebak, waardoor
veilig staande gedoucht kan worden dankzij de antislip eigenschappen
van het materiaal.

Bad Loire is leverbaar in alle gangbare sanitairkleuren zowel in mat
als hoogglans, naar wens met of zonder handgrepen.

Prijzen exclusief btw: glanskleuren zonder handgrepen / 876,-, met
grepen / 1054,-. Matkleuren zonder kleurgrepen / 1285,-, met grepen ƒ
1463,-. Informatie bij: Intercore bv, tel. 020-624522.

Handig nieuw fonteintje
in attractief 'design'

IDEAAL VOOR hal, toilet, bijkeu-
ken of kinderkamer is het multi-

functionele fonteintje uit de 'ronde'
serie van Alape. Deze ronde serie is

wereldwijd erkend en met architec-
tuurprijzen bekroond en staat model
voor een progressief en attractief was-
tafel-design.

Het fonteintje is geheel vervaardigd
van plaatstaal en daarna in jonge,
frisse kleuren geëmailleerd. Het
emaille is slagvast en kleurecht.

De ronde ommanteling en de vaste
achterplaat zijn in dezelfde kleur uit-
gevoerd en het bassin, een losse inzet,
in een contrasterende tint. Hierdoor
ontstaat een elegant en modern effect.

Links en rechts bevinden zich geïn-
tegreerde handdoekhouders waardoor
extra acce^.:ires overbodig worden.
Het eigenlijke wasbakje (het bassin) is
voorzien van een kraangat voor een
eengats mengkraan.

Het fonteintje is gemakkelijk aan de
wand te bevestigen en vindt door de
bescheiden afmetingen en de vormge-
ving overal plaats.
Informatie bij: Ladrak agenturen, tel.
01807-11720.

Het Handboek Woninginrichter en
de daarbij behorende Nieuwsbrief Wo-,
ninginrichter zijn ontwikkeld door
Samsom Uitgeverij in nauwe samen-
werking met het Centraal Instituut
voor het Midden- en Kleinbedrijf
(CIMK) en het centraal bureau voor
wonmginrichtings- en meubilerings-
bedrijven (CBW).

Driedeling
Het Handboek Woninginrichter

wordt gekenmerkt door een driedeling:
A, B en C. In deel A wordt de praktijk
van alledag belicht. Dit gebeurt voor
een groot deel aan de hand van onder-
zoekresultaten en van ervaringen van
individuele woninginrichters in diver-
se regio's in het land: tot welke oplos-
singen kwamen zij? In deel B wordt
dieper ingegaan op het detailhandels-
gebeuren en in deel C wordt het zaken-
doen in het midden- en kleinbedrijf
behandeld.

In alle drie delen is de informatie
gegroepeerd in vijf rubrieken: Markt,
Geld, Mensen, Omgeving en Informa-
tie. De onderverdeling van die rubrie-
ken is zodanig genummerd, dat de wo-
nmginrichter op eenvoudige wijze in-
formatie over hetzelfde onderwerp in
de verschillende delen kan vinden.

Het handboek is een losbladig op-
bouwwerk, waarvan de eerste ruim
200 bladzijden nu zijn verschenen. Per
kwartaal verschijnen aanvullingen en
wijzigingen. Hierdoor blijft het hand-
boek steeds actueel doordat verouder-
de gegevens en vervallen regelingen
worden vervangen door nieuwe.

Tussendoor verschijnt periodiek de
Nieuwsbrief Woninginrichter om de
abonnees van het handboek op de
hoogte te houden van de laatste ont-
wikkelingen. Deze nieuwsbrief telt
acht pagina's per keer.

Het Handboek Wpninginrichter en
de Nieuwsbrief zijn uitgaven van
Samsom Uitgeverij bv te Alphen aan
den Rijn, tel. 01720-62120.

Nieuw kunstharskit
BISON LIJMEN in Goes, brengt

een vernieuwde versie van de in
vakkringen bekende Kunstharskit R
op de markt. De kunstharskit is aan-
gepast aan de eisen van deze tijd, hoog-
waardig en duurzaam. En op waterba-
sis: geen 'kwalijke luchtjes' meer tij-
ciens het leggen. Onbrandbaar, dus
veilig in het gebruik.

Geschikt voor de meest gebruikte
soorten vloerbedekking zoals tapijt
met jute- of rubberrug. Naaldvilten
(zelfs met stugge soorten), linoleum'en
kurkvloeren.

Bison kunstharskit is 'rolstoelvast'.
Bestand tegen de geconcentreerde
druk van de zwenkwielen (b.v. buredu-
stoelen) en zelfs geschikt voor vloeren
met vloerverwarming. Het spul is een-
voudig te verwerken en hoeft alleen op
de vloer te worden aangebracht.
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ZANDVOORT - Na vele
maanden van voorbereiding is
het dan eindelijk zover, mor-
genavond zal de officiële ope-
ning van de O'Neill Pro World
Cup Final 1986 plaatsvinden
in de raadszaal van het ge-
meentehuis van Zandvoort.
Bij afwezigheid van burge-
meester Machielsen zullen de
honneurs worden waargeno-
men door wethouder Ide Au-
kema. De surfwedstrijden be-
ginnen zaterdagmorgen en
aan het einde van de periode
10 t/m 19 oktober zal bekend
zijn wie er in de prijzen zijn
gevallen.

Surf spektakel gaat morgen van start
Het centrum van de surfevene-

menten speelt zich af langs de
vloedlijn en de boulevard op het
gedeelte tussen de Rotonde en het
Palace Hotel. Verspreid over deze
locatie zijn diverse stands opge-
steld, waar de toeschouwers te-
recht kunnen voor een drankje en
een hapje, doch de kust en het
strand, daarvoor zijn de tachtig
deelnemers (64 mannen en 16
vrouwen) naar Zandvoort geko-
men om uit te maken wie, na drie
voorronden zich 'overall' kam-
pioen mag noemen. De strijd
speelt zich af op drie onderdelen,

• Martine van Soolingen wordt gelukgewenst met haar world cup zege
in Sylt door Rob Heilbron. FOTO-& DICK LOENEN.

namelijk de slalom, de course en de
waveriding. Speciaal de onderde-
len slalom en waveriding kunnen
goed vanaf de boulevard of het
strand worden gadegeslagen.

Op het strand, ter hoogte van
paviljoen 14, zal een grote tent
worden opgesteld waar iedere
morgen een 'skippersmeeting'
wordt gehouden. Deze meeting is
behalve voor de deelnemers, ook
toegankelijk voor het oubliek, en
belangrijk omdat daar het dagpro-
gramma bekend wordt gemaakt.
Surfwedstrijden zijn afhankelijk
van wind, maar wanneer deze ver-
stek laat gaan, dan is er een alter-
natief attractief programma op-
gesteld. Zo zullen er demonstraties
met speedsailing worden gehou-
den; zullen stuntvliegers geduren-
de de weekeinden boven het
strand hun vluchten uitvoeren; er.
bestaat de mogelijkheid met een
helicopter een rondvlucht bovert
Zandvoort te maken en er worden
films vertoond in de tent op het
strand etc. Gebrek aan wind be-
hoeft volgens de organisatoren
geen reden te zijn niet naar de sur-
f locatie te komen, omdat er dan tal
van andere activiteiten zullen
worden gehouden.

Zomerlust
In diverse horeca-etablissemen-

ten zal in deze periode in de avond-
uren levende muziek worden ge-
bracht. Trekpleister zal ongetwij-
feld worden het voormalige 'Zo-
merlust' aan de Kosterstraat.
Vanaf zaterdag 11 t/m zondag 19
oktober wordt hier een groot mu-
ziekgebeuren gehouden. ledere
dag zullen de deuren om 17 uur
open gaan en pas om drie uur weer

worden gesloten. Voor verschillen-
de avonden zijn formaties uitge-
nodigd, om deze bij te wonen zal
dan f. 5,- entree moeten worden
betaald.

Zaterdag 11 oktober treedt daar
op José Koning en de Nippy Noya
Combination van Batide met een
aangepast feestprogramma.
Op zondag 12 oktober komt de
groep Funky Stuff, het succes van
het Jazzfestival met Candy Dul-
fer, Shana Noya en Franklin Bat-
ter.
Woensdag 15 oktober is er een
'Amsterdamse' avond met mede-
werking van Manke Nelis en zijn
orkest en Ronnie Tober die deze
avond hun vaste locatie 'The
shorts of Londen' op het Amster-
damse Rembrandsplein verlaten
om in Zandvoort aanwezig te zijn.
Vrijdag 17 oktober wordt de swin-
gende formatie Captain Cocktail
in Zomerlust verwacht, terwijl op
zaterdag 18 oktober Foxy Jane
and the Dance-reaction tezamen
met The King Bees hun opwach-
ting maken. De surfweek wordt
besloten op zondagavond 19 oktc-
ber met de groep die het startsein
gaf, namelijk Funky Stuf

Voor maandag- dinsdag- en
donderdagavond zijn nog geen
vaste groepen gecontracteerd,
doch volgens de organisator van
dit muziekgebeuren, GertToonen,
kan men er dan een disco ver-
wachten. In het voormalige res-
taurant gedeelte van 'Zomerlust'
zullen waarschijnlijk surffïlms
worden vertoond.

Bovendien zal in de grote tent op
het strand op vrijdag 17 oktober
van 12-17 uur de twintigmans for-
matie NMBMetronomen Big
Band optreden, evenals op zondag

19 oktober van 16-22 uur. Dan ook
vindt de prijsuitreiking plaats.

Voor de Zandvoortse surfers die
aan deze wereldkampioenschap-
pen brandingsurfen deel mogen
nemen, breken ongetwijfeld span-
nende tijden aan. Nederlands eer-
ste vrouw op de surfplank, de
Zandvoortse Martine van Soolin-
gen, heeft zich al maandenlang
voorbereid op het evenement en de
titelstrijd. Met bijzonder veel trots
kon dan ook door de O'Neill verte-
genwoordiger deze week worden
vermeld dat Martine in het West-
duitse Sylt haar eerste World Cup
zege heeft binnengehaald. Een
formidabele prestiatie omdat zij in
een rechtstreeks duel haar con-
currente de Canadese Graveling
versloeg.

Martine werd maandag op de
persconferentie, die naar aanlei-
ding van het surfevenement in
Hotel Bouwes werd gehouden, dan
ook door velen gefeliciteerd met
deze prestatie. "Het is natuurlijk
altijd de bedoeling om te winnen,
maar toen ik wist dat de finale in
Zandvoort zou worden gevaren
ben ik er nog eens keihard tegen
aan gegaan. Dat ik in Sylt zou
winnen had ik niet verwacht,
maar nu heb ik nog meer zin in
Zandvoort", verklaarde zij na af-
loop.

Trouwens ook de andere Zand-
voortse deelnemers(sters) zoals Pe-
tra Oudendijk, Tim Klijn, Johan
Driehulzen en Paul Jansen heb-
ben zich goed voorbereid op de ko-
mende gebeurtenis. Zie daarvoor
de speciale surfpagina in deze
krant waarin ook nog gesprekken
met Naish en Cabrina en één van
de organisatoren van het evene-
ment Ron Goossens.

De Zandvoortse surfers die het evenement wel zien zitten, v.l.n.r. Tim
Klijn, Wouter Egas, Johan Driehuizen, Paul Jansen en Petra Oudendijk.

Naast Jeugdsportpas ook verkoop Duinpan ter sprake

Mabon-plan dringt door
tot Sportraad Zandvoort

ZANDVOORT - De Sportraad Zandvoort heeft afwijzend gerea-
geerd op het voorstel van de Landelijke Contactraad, om een Jeugd-
sportpas in te stellen. Bij de meeste verenigingen bestaat al de moge-
lijkheid om als kennismaking, tegen gereduceerd tarief, een paar
weken mee te sporten, zodat dit Jeugdsportpas niet nodig is. Dit bleek
tijdens de afgelopen maandag gehouden vergadering uit de woorden
van onder andere mevrouw A.H. Joustra, die door de gemeenteraad is
aangesteld als lid van de Sportraad. Een geheel ander voorstel, waarbij
ervan uitgegaan werd, dat bij verkoop van zwembad De Duinpan in
verband met het Mabon-plan, een deel van de opbrengst ten behoeve
van de Zandvoortse bevolking besteed moet worden, kreeg weinig
gehoor.

De verkoop van het zwembad De
Duinpan, die ten behoeve van de bouw
van het bungalowpark van Vendorado
zou moeten plaatsvinden, was tijdens
deze vergadering aanleiding tot enkele
kritische vragen en opmerkingen. Een
van de Sportraadsleden, de heer Kor-
ver, maakte melding van ongerust-
heid onder de medewerkers van het
zwembad. Het is voor hen onduidelijk
gebleven, wat er gaat gebeuren in ver-
band met de exploitatie van de accom-
modatie, met name het buitenbad. Bo-
vendien vinden er in de Duinpan vol-
gens Korver wel tweeëntwintig activi-
teiten plaats, waartoe de mogelijkheid
gegarandeerd moet worden. In de offi-
ciële stukken zou sprake zijn van
slechts vier activiteiten. De voorzitter
van de Sportraad, de heer Wertheim,
is er echter van overtuigd, dat de
voortgang van alle bezigheden in De
Duinpan gegarandeerd is. Indien de
accommodatie binnen niet toereikend
is, zal deze volgens hem ongetwijfeld
aangepast worden.

Een van de aanwezigen in de zaal, de
heer Van Wijk, herinnerde de Sport-
raad aan de geld-inzamelingsacties
die de Zandvoortse bevolking, vooral
de sportverenigingen, indertijd heeft
gehouden om het zwembad De Duin-
pan te realiseren. Volgens Van Wijk
heeft de bevolking geld gegeven om
een dergelijke accommodatie volledig
tot haar beschikking te hebben, inclu-
sief het buitenbad.

Hij vreest, dat wanneer het zwem-
bad wordt verkocht, op den duur om
allerlei redenen de toegangsprijzen op-
geschroefd worden. Voor de bevolking
gaat het geïnvesteerde geld verloren.
Hij gaat er daarom vanuit, dat, wan-
neer De Duinpan tezamen met de
grond wordt verkocht, een gedeelte
van de opbrengst aan de Zandvoorters
toebehoort. Dit zou verwerkt kunnen
worden in verlaagde toegangsprijzen
of bijvoorbeeld besteed aan de plaatse-
lijke sportverenigingen, wederom ten
behoeve van de bevolking.

Het antwoord van Wertheim hierop
hield in, dat, voor zover hij is geïnfor-
meerd, de Zandvoorters zonder beper-
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kingen gebruik kunnen blijven ma-
ken van de accommodatie. Overigens
vormen de tarieven nog een punt van
onderhandeling. Volgens de nieuwe
vertegenwoordiger van het College
van Burgemeester en Wethouders in
de Sportraad, J. Termes, wil de ge-
meente, dat de toegangsprijzen gekop-
peld blijven aan de tarieven van de
Nederlandse Sportfondsebaden.

Jeugdsportpas
In het kader van de landelijke actie

"Sport, zelfs ik doe het", die door de
verschillende sport- en overheidsin-
stanties wordt georganiseerd, om de
sportbeoefening door jongeren te sti-
muleren, heeft de Landelijke Contact-
raad (LC) een Jeugdsportpas ontwik-

ykeld. Het paspoort, dat f 10,- zou gaan
kosten, moet de houder ervan de gele-
genheid geven, zich korte tijd zonder
bijkomende kosten of verplichtingen
bij een of meerdere verenigingen aan
te sluiten. Als voorbeeld wordt in het
voorstel een termijn van acht weken
genoemd.

Volgens de Landelijke Contactraad,
de overkoepelende organisatie van de
Nederlandse gemeenten op het gebied
van lichamelijke opvoeding, sport en
recreatie, kan de jongere hierdoor met
meerdere sporten kennismaken waar-
door hij bewust voor één ervan kan
kiezen. De keuze die kinderen doen is
vaak willekeurig en zonder een welo-
verwogen kennis van een bepaalde tak
van sport, vindt zij. Bovendien ver-
wacht men dat het instellen van een
Jeugdsportpas de kwaliteit van de
sportomstandigheden bij de vereni-
gingen zal bevorderen. Als deze niet
voldoende inspelen op de behoeften
van de jongere, zal deze na korte tijd
voor een andere sport of vereniging
kiezen.

De leden van de sportraad toonden
echter weinig animo voor het pas-
poort, omdat duidelijk werd, dat de
meeste verenigingen in Zandvoort al
een introductieperiode tegen een ver-
laagd tarief hanteren. Het voordeel
van deze regeling is volgens mevrouw
Joustra, dat het betaalde lidmaat-
schapsgeld ten goede van de vereni-
ging zelf komt. Van de f 10,- die het
Jeugdsportpas moet gaan kosten, is
f 4,- voor de vereniging. Het resterende
bedrag wordt verdeeld in f 2,- admini-
stratiekosten en f 4,- ten behoeve van
de Nederlandse Sport Federatie.

Oud papier
Het aantal verenigingen in Zand-

voort dat nog oud papier inzamelt,
wordt steeds kleiner. Men raakt de
voorraden niet meer kwijt. De prijs per
kilo is tot op dit ogenblik gedaald tot
twee cent, waardoor het voor de groot-
handel niet meer rendabel is om de
voorraad op te komen halen. Onder
andere de sportvereniging TZB en de
Zandvoortse Reddingsbrigade zijn

daarom al gestopt met deze activiteit.

Het probleem van de lage prijs lijkt
niet snel opgelost te kunnen worden,
onder andere omdat er vanuit Duits-
land goedkoop oud papier wordt geïm-
porteerd. Toch wil de Sportraad aan
het gemeentebestuur voorstellen, voor
de verenigingen de minimum op-
Isrengst per kilo te' garanderen op vijf
cent. Voorzitter Wertheim toonde zich
optimistisch over eventuele onder-
handelingen met de handelaren om
hen de voorraden alsnog te laten opko-
pen.
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ZANDVOORT - Twee jongens van ne-
gen en twaalf jaar oud werden zater-
dag door de Zandvoortse politie bij de
Bramenlaan opgehaald. Zij hadden
een vermoeide indruk gemaakt. Bij
navraag bleek dat zij uit Haarlem af-
komstig waren, waarna onder de hoe-
de van de Haarlemse politie werden
gebracht. Deze bracht de zwerflustige
jongeren thuis.

Job Centres in de regio nu in één computer

Arbeidsmarkt is nu veel
toegankelijker geworden
HAARLEM/ZANDVOORT
Sinds kort is de arbeidsmarkt veel
toegankelijker geworden. Met de
oprichting van drie Job Centres
in Hoofddorp, Haarlem en Schip-
hol, die via een computer met el-
kaar verbonden zijn, worden
werkgevers en werkzoekenden
sneller met elkaar in contact ge-
bracht.

De regio heeft met de invoering van
dit electronische banencentrum, dat
ook van toepassing is op Aalsmeer,
Uithoorn, Haarlemmerliede en Zand-
voort, de primeur in Nederland. Het
systeem zal binnenkort ook in Amster-
dam worden ingevoerd en omliggende
gemeenten krijgen in begin 1987 via de

computer een overzicht van de regio-
nale banenmarkt.

Inwoners van de regio, die op zoek
zijn naar een (andere) baan, kunnen
terecht bij de Job Centres in Hoofd-
dorp, Schiphol of Haarlem. Werkge-
vers kunnen hun vacatures in de com-
puter laten opnemen en deze worden
gelijktijdig in de drie Job Centres ge-
publiceerd. De op papier staande va-
catures hangen aan de wand of zitten
in mappen. Deze aanmeldingen ver-
melden geen naam van het bedrijf.
Belangstellenden voor de banen moe-
ten zich bij de balie melden voor en
kort gesprek en aanvullende informa-
tie die opgeslagen is in de computer.

Zo'n gesprek heeft de functie van

• Een werkzoekende in gesprek met een medewerkster van het Job Centre
Haarlem.
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ZANDVOORT - De Internatio-
nale Auto Sport Federatie, Fisa,
heeft besloten dat ook in 1987 geen
Grand Prix voor Formule-1 wa-
gens in Zandvoort zal worden ver-
reden. Door zowel de gemeente als
de circuitdirectie wordt dit besluit
betreurd.

. Aanvankelijk was men in Zand-
voort, na het niet doorgaan van de
Grand Prix 1986, hoopvol gestemd,
toen Zandvoort dit jaar opnieuw op de
voorlopige racekalender was ge-
plaatst. De verwachting bestond dat
in 1987 de Grand Prix opnieuw zou
worden verreden. Dit ook omdat plan-
nen bestaan, in afwachting van de to-
tale renovatie van het circuit, in het
voorjaar van 1987 in ieder geval „de
kippenhokken" te renoveren. Deze
term werd door Bernie Ecclestone ge-
bruikt, voor de accommodatie die tij-
dens de races gebruikt wordt door de
medische en technische dienst etc. De
eis van de Fisa in 1986 was vernieu-
wing van deze accommodatie.

In maart van dit jaar kwam de cir-
cuitdirectie met een totaal-renovatie-
plan, dat tevens een baanverlegging
inhoudt. Een plan dat een gunstig
onthaal ondervond, maar waarvan de
uitwerking pas de komende maand
kan worden verwacht. Door het ge-
meentebestuur werd aan de Grontmij
opdracht verleend dit renovatieplan
verder uit te werken. Een en ander
nam echter meer tijd in beslag dan
aanvankelijk werd voorzien. Hoewel
de circuitdirectie van mening is dat
alsnog met deze renovatie in het voor-
jaar van 1987 begonnen zou kunnen
worden, heeft de Fisa hier kennelijk
geen vertrouwen in en heeft voor 1987
de Grand Prix Zandvoort geschrapt.

Door chef algemene zaken van de
gemeente Zandvoort, Dost, wordt het

een eerste selectie waarbij gekeken
wordt of de sollicitant voldoet aan de
door de werkgever gestelde eisen, zoals
leeftijd, opleiding en ervaring. Deze
procedure heeft voor de werkzoekende
het voordeel dat zijn sollicitatie door
de werkgever serieus genomen wordt
en in ieder geval een sollicitatiege-
sprek krijgt. Het voordeel voor de
werkgever is dat hij geen eindeloze rij
sollicitanten hoeft te ontvangen om-
dat hij van te voren opgeeft hoeveel
kandidaten hij maximaal wil ontvan-
gen en dat deze allemaal serieus zijn
en voldoen aan de voor de baan gestel-
de eisen.

Niet alleen werkgevers en werkzoe-
kenden hebben voordeel bij het nieu-j
we systeem, ook voor de arbeidsbu-
reau's zelf wordt de arbeidsbemidde-
ling efficiënter. Door het gebruik van
de computer kan makkelijk worden
nagegaan welke vacatures vervuld
zijn. Doordat de werkgever van te vo-
ren de termijn moet aangeven waarop
gegadigden kunnen solliciteren kan
het niet meer voorkomen (zoals in het
verleden vaak gebeurde) dat er vaca-
tures in de bakken liggen die allang
vervuld zijn.

Het systeem, dat sinds l september
dienst doet, heeft een succesvolle start.
In die tijd hebben al 350 mensen via
het Job Centre een baan gevonden.
Dat is een verdubbeling in vergelij-
king met de oude sitiuatie.

De drie Job Centres beschikken
sinds kort ook over een banenlijn, die
•werkzoekenden kunnen bellen. Op een
kwartier durend bandje, dat regelma-
tig wordt ververst, zijn een aantal va-
catures te horen. De telefoonnummers
van de banenlijnen zijn: 023-327653
(Haarlem), 02503-11949 (Hoofddorp) en
020-417000.

Tegenvaller voor gemeente

Grand Prix Z Voort
voor '87 van

Vrijwillige Hulpverlening

1 7 3 7 3

opnieuw schrappen van de Grand
Prix een „zorgelijk bericht" genoemd.
„Voor de promotie van Zandvoort is
dit een tegenvaller doch het is natuur-
lijk niet in eerste instantie een zaak
van de gemeente ervoor te zorgen dat
de Fisa van mening verandert. Wij
verwachten de presentatie van het re-
novatieplan binnenkort en hebben
vertrouwen in de steun die ons door
het Rijk is toegezegd," laat hij desge-
vraagd weten.

Bij de circuitdirectie bestaat opti-
misme over de realisering van het re-
novatieplan. „Wanneer alles doorgang
vindt, dan zijn wij in staat in het voor-
jaar van 1987 met de renovatie te be-
ginnen. Met het verleggen van de
baan zou dan in 1988, na de Grand
Prix kunnen worden begonnen. In
1989 zou dan het nieuwe circuit gereed
kunnen zijn. Bovendien zou dit goed
uitkomen met de bouw van het bun-
galowpark. Wanneer Mabon een optie
op de grond zou willen hebben, tot na
het gereedkomen van de renovatie,
dan denk ik dat daarover in goede har-
monie zou kunnen worden gesproken.
Naar mijn mening kunnen circuit en
bungalowpark uitstekend naast el-
kaar geëxploiteerd worden."

Hoewel in Zandvoort de uitlating
van de circuitdirecteur dat in de toe-

komst gedacht zou kunnen worden
aan een Grand Prix één maal per twee
jaar m samenwerking met België, met
gunstig is ontvangen, handhaaft deze
zijn mening. „Eens m de twee jaar zal
meer mensen naar Zandvoort bren-
gen. Bedrijven kunnen meer doen als
ze maar eens m de twee jaar een bud-
get moeten vrijmaken."

Waterstanden

Datum HW LW HW LW
9 okt 06460208 19.01 14.39
10 okt 07.380251 1953 1530
11 okt 085403.4621 34 1631
12 okt 10260528230817.51
13 okt 11530730 ----19.22
14 okt 0028085912582040
15 okt 012810.42134821.40
16 okt 02121147143022.27
17 okt 02.49123415.0723.08
Maanstanden vrijdag 17 okt.
vm 20 22 uur
springtij vrijdag 17 ontNAP
+ 115cM 02.49 uur

IMieuw
elke week het dagelijks

EEN COMPLETE KRANT MET O.A.

• NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
• SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
• GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
• AUTO INFO o GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
• FAMILIEBERICHTEN » KERK-EN WEEKENDDIEN-

STEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MID-

DENSTAND

voor nog geen vier
jaar weet je heti

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!

NAAM: .

ADRES:

POSTCODE: WOONPLAATS:

TELEFOON: GIRO/BANKNR.:

IK BETAAL PER KWARTAAL D ƒ 10,65, PER HALF JAAR D ƒ 19,95,

PER JAAR D ƒ36,95 (voor postabonnees gelden andere tarieven)

In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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FAMILIEBERICHTEN

Op vrijdag 17 oktober
trouwen

René Schrama
en

Wilma Belder
in het Raadhuis te Zandvoort om 14.00 uur.
Kerkelijke inzegening in de R.K. Antonius v. Pa-
dua. Sparrenlaan 9 te Aerdenhout om 14.45 uur.

Ik voel des doods
Ver/ongende gloed
En sta in de stormen
Des levens, vol moed!

Na een waardig gedragen lijden is van ons heen-
gegaan mijn liefhebbende man, onze fijne vader
en grootvader

Willem van Wilpen
echtgenoot van Everdina Koper

Hij werd 70 jaar.
Zijn liefde en moed zijn een inspiratie voor ons
verdere leven.

Zandvoort:
E. van Wilpen-Koper
Marja en Leen
Linda
Tine - Pierre
Willy - Ronny

Zandvoort, 8 oktober 1986
Vondellaan 39/1
2041 BB Zandvoort
De overledene is overgebracht naar het Uitvaart
Centrum Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort, alwaar bezoek is op donderdag 9 ok-
tober van 19.00-19.30 uur.
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 10 okto-
ber 1986 om 16.00 uur in het crematorium Wes-
terveld te Velsen.
Na de crematie gelegenheid tot condoleren in een
der ontvangstkamers van het crematorium. Ver-
trek van Vondellaan 39/1 om plm. 15.15 uur.

Voor uw hartelijke bewijzen van deelneming en medele-
ven na het heengaan van onze lieve moeder en oma

I Lamberta Drommel-Haveman
betuigen wij u onze oprechte dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm
van bloemen tot uiting gebracht was ons een grote
troost en zal in dankbare herinnering blijven.

Uit aller naam:
L. M. Lavertu-Drommel

Zandvoort, oktober 1986.

DOKTERSBERICHTEN

R. Drenth
arts

geen praktijk van 13 tot 27 oktober
Waarnemers Huisartsen Anderson, Flieringa, Zwerver

ADVERTENTIES

M A\VOK BB /MR ̂ S

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN

VRIJDAG 10 OKTOBER
IEDERE DAG GEOPEND VAN

12 TOT 12 UUR
DINSDAGS GESLOTEN

EN U WEET HET . . .

IEDERE WOENSDAG
PATAT (zonder) 1 GULDEN

m

TOLLENSSTRAAT T/O 2
TEL. 17401

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

.3278

.- • • • ;^;^.*''.S-c-vS1^-^'-ï"3'J^J|^ô;en crematies!?
• -i ' .'. "' V, . 1

Daar ligt-bnze belangrijk1 ste •',?•
taak en dienstverlening;- V

i , • k' f,r-. '.' i,r ' •

Daarnaast kunt ü bij ons terecht

' inschrijvingen •','. ' • - ,
Uitvaartverzekering- \
NIVO-POUS v - \

> een Natura- - ;: rt

uitvaartpvereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend alle

inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER-
Lörentzstfaat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 025Q7-17244

ISUZU VAN
ISUZU TROOPER 4 x 4
ISUZU PICK UP 4 x 2/4 x 4

Leut Opel Zandvoort
Kam. Orsnesstraat 15. Tel. 02507-15346

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijbli jvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JUW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

A. J. v. d. M ooienstraat 54rd
Zandvoprt - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 • 1 53 51

DAG EN NACHT VERZORGING

Aangevraagde bouwvergunningen
115B86 Wilhelmmaweg 66 - vergroten dakramen
116B86 Brugstraat 10 •- verbouw pand
117B86 Dr. Schaepmanstraat 3 - oprichten pergola
118B86 Q. van Uffordlaan 13 - oprichten tummuurtje
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
830 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijk verplicht), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
100B86 Haarlemmerstraat 78/80 - vernieuwen erfafscheidmg
108B86 Prmsenhofstraat 1/a - bouw schuur
Zij. die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen, kun-
nen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, post-
bus 2, 2040 AA Zandvoort

Kwijtschelding
Kwijtschelding op grond van het inkomen van de aanslag afvalstof-
fenheffing en rioolafvoerrecht 1987 moet worden aangevraagd
voon

15 november a.s.

Informatie en/of aanvraagformulieren kunt u krijgen bij het bureau
belastingen ter secretarie, geopend van maandag t/m vrijdag van
09.00 tot 12.30 uur, telefoon 02507 - 14841, toestel 222, 225 en
226

Zandvoort, 9 oktober 1986

Kwekerij P. van KLEEFF
VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

BLOEMBOLLEN
zowel los als verpakt

Bollenplantmandjes
• Brassicol

Bollenplantschopjes
• Winterheide • Bloeiende

violen • Beplanting voor
winterbakken • Vaste planten

• Bemesting
• Tuingereedschap
• Kamerplanten

zondag 12 oktober a.s.

DAM tot DAM loop
Start 14.00 uur op Damrak, A'dam

Organisatie LE CHAMPION
i.s.m. A.V. ATOS, A.V. ZAANLAND en

PAROOL SPORT
Een unieke trimloop over ló,l kilometer van de Amsterdamse
Dam - via de Utunnel - naar de Zaandamse Dam.

NA-INSCHRIJVING:
Op de dag van de loop vanaf l l .00
Victoriahotel in Amsterdam en sporthal
De Vang in Zaandam.

Inschrijfgeld: ƒ 15,- per persoon

Inlichtingen:
075-161011 (Le Champion

uur

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBURG

Haltestraat 1
Telefoon 16123

Uw speciaalzaak
voor

NATUURLIJKE
vitamines en

mineralen
essential organics
uit Amerika, Lanes

uit Engeland

Zondagmiddag
geopend van

1-5 uur.

Complete
woning te huur

per 1-11 -'86 op
jaarbasis,

ongemeubileerd
ƒ 1500,-p.m.
incl. g.w.l.
Tel. 16091

na 19.00 uur.

WEEKMEDIA

bijna 750.000
X

per week

TE KOOP
ZANDVOORT
KOCHSTRAAT 2B

Bedr.pand m.
bovenwon.

Bouwjr. 1978.
Bedr.ruimte 158

m2 met c.v.

Won. bev.
woonk. open

keuk. 4 slaapk. 2
balk. Op zd. gr.
badk. m. douche
en ligb. 2e toilet.

geh. gestoft.

Inl.
Cense Mak. O.G.

Tel. 12614

DIRKSON'S
KAAS-POELIERSHOP

Burg. Engelbertsstraat 21

KAAS Rambol
Cremeux

100 gr.

Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor de
originele Stilton.

KAAS Goudse
jong
belegen

Proef nu bij ons kaasmeisje ook de echte
Leerdammer.

KAAS Nieuw!

Crème C
50°£

de Baars O f °
Ons kaasmeisje laat het u graag
proeven.

POELIE ferse
kuiken-
bouten
2e kg

Heeft u onze gerookte kip al geproefd.

PQELIER Heet uit de grill

hele kip 6 p5

Ook gegrilde drumsticks.

POELIER Heet uit de grill

Surfers- - Qc
maaltijd 7 p5

ook voor niet surfers.

SCHILDERWERK
AUG. v.d. MIJE

Marisstraat 13A - Zandvoort
Telefoon 15186

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

Z A M D V O O R T

CONDITIE TRAINING
(vanaf 3O september elke dinsdag en donderdag
vanaf 19.3O uur)

AEROBIC DANCE TRAINING
De inspannende en stimulerende manier voor
een optimale ontwikkeling van conditie en
lichaam (vanaf 3O september elke dinsdag en
donderdag vanaf 19.3O uur)

HUISVROUWENGYMNASTIEK

NU OOK SKI-GYMNASTIEK!

FITNESS & HEALTH IS MEER DAN EEN SPORTSCHOOL

tegenover politiebureau.

Paradijsweg l tel = O25O7-17742 M.S. international

Op eenzame hoogte met MS Fitness apparatuur



EEKMEDIA 30 DONDERDAG 9 OKTOBER 1986 13

ekelljkse
laglna over
uto's
net

autotest

nieuwtjes

technische
gegevens

)i|dragen, tips en
deeen zenden
aan

edactie
weekmedia,
lostbus 333,
440 ah
lurmerend

Informatie over
idvertenties
lel. 020-562 2230

o

i03

AANTREKKELIJK GEPRIJSDE MIDDENKLASSER

Nieuwe Lada Samara
heeft voorwielaandrijving
IN de Samara, die als eerste

Lada met voorwielaandrijving
is uitgerust, zijn talrijke West-
europese kenmerken terug te vin-
den. De ingenieurs van de fabriek
in Tolyatti hebben er naar ge-
streefd een wagen te ontwikkelen,
die universeel Europees zou zijn
en ze hebben daarbij gebruik ge-
maakt van ideeën en ontwerpen
in licentie van Porsche, Fiat,
Volkswagen en Talbot. Het is geen
opzienbarend model geworden;
wat dat aangaat valt het een beet-
je tegen.

De carrosserie van de Samara, die
vier meter lang is, toont een slank ui-
terlijk met een groot ruitoppervlak en
sterk aflopende motorkap. Daarbij
steekt de bumper misschien wat extra
ver naar voren, en wellicht daarom is
er ook als accessoire een grille ver-
knjgbaar, waarin twee verstralers
passen en die de Cw-waarde (bij het
standaardmodel 0,36) iets verlaagt.

Opvallend zijn ook de extra brede
portieren. Die meten namelijk niet
minder dan 126 cm en zijn zo breed dat
de achterpassagiers in en uit kunnen
stappen zonder dat de voorstoelen
naar voren behoeven te worden ge-
klapt. De derde deur aan de achterzij-
de, voorzien van ruitwisser en sproei-
er, geeft toegang tot een ruime koffer-
ruimte met een inhoud van 330 liter.

Eindelijk is het dan zover. De
nieuwe Samara met voorwiel-
aandrijving, na de 1200, de
2105 en de 2107 de vierde ge-
neratie Lada's, is naar Neder-
land gekomen. Naar de komst
van deze nieuwe Russische
auto werd met belangstelling
uitgekeken. Eindelijk een
door de Russen zélf ontwor-
pen auto. En de prijs: de Sa-
mara kost ƒ 15.495,- en dat
lijkt een aantrekkelijke aan-
bieding. Vooral als je bedenkt
dat de meeste echte 'compact
cars', kleinere automobielen
dus, tegenwoordig al gauw
rond de/17.000,- en meer kos-
ten. Het is natuurlijk wel en-
kele duizenden meer dan de
goedkoopste Lada van dit mo-
ment. Het zal er dus om span-
nen.

Wat de techniek betreft, voorlopig
wordt de Samara geleverd met een
dwarsgeplaatste viercilinder bjnmo-
tor met een inhoud van 1283 cm3, die
48 kW (65 pk) levert bij 5600 toeren per
minuut en een maximum koppel van
98 Nm bij 3500 t.p.m. Volgend jaar
wordt de motorenserie uitgebreid met

een 1.1 en een 1,5 liter motor. De laat-
ste is dezelfde die nu al in de 2107 serie
staat.

De 1.3 liter motor heeft een bovenlig-
gende nokkenas en vijfmaal gelagerde
krukas en is lekker rustig wat het ge-
luidsniveau betreft. En daarbij krach-
tig genoeg om vlot opschieten en inha-
len mogelijk te maken. De topsnelheid
bedraagt 148 km/h.

De motor heeft elektronische ont-
steking en een elektrische, thermo-
staatgestuurde ventilator. De motor is
geschikt voor normale benzine (lood of
ongelood RON 91). De enkelvoudige
drogeplaatkoppeling wordt mecha-
nisch bediend en de vierversnellmgs-
bak is volledig gesynchroniseerd. Mo-
gelijk zal met de komst van de 1.5 liter
motor volgend jaar ook een vijf bak be-
schikbaar komen.

Het remsysteem is diagonaal ge-
scheiden, vacuümbekrachtigd en
voorzien van een remkrachtverdeler
op de achteras. wat vroegtijdig blokke-
ren van de achterwielen helpt voorko-
men.

Interieur
Het interieur maakt een goed ver-

zorgde en ruime indruk. De voorstoe-
len hebben een voortreffelijke zit en
achterin is er plaats voor drie perso-
nen. Alle inzittenden, ook de middelste
op de achterbank, hebben een veihg-

De nieuwe Lada Samara, tweedeurs en met voorwielaandrijving.

heidsgordel tot hun beschikking met
dubbele vergrendeling. Vier van de
vijf gordels zijn rolgordels.

De voorstoelen zijn verstelbaar tot
slaapstand. Ze zijn uiteraard ook in
lengterichting verstelbaar, waarbij te-
gelijkertijd de hoogte wordt aange-
past: wordt de stoel naar voren gescho-
ven, dan komt automatisch de zitting
wat omhoog om ook bij een klein pos-
tuur het nodige comfort te geven. In
elke stand worden de voorstoelen dub-
bel vergrendeld.

Het dashboard is overzichtelijk en

bevat alle noodzakelijke meters, licht-
jes en schakelaars. Links zijn de con-
trole- en waarschuwingslichtjes ge-
groepeerd, vervolgens de snelheidsme-
ter annex kilometerteller met dagtel-
ler en in de derde groep alle overige
meters, waaronder een econometer.
een handig instrument dat van mo-
ment tot moment aangeeft of er zuinig
wordt gereden. De versnellingspook is
ondergebracht in de middenconsole en
laat zich snel en direct bedienen. Een
herstartblokkering voorkomt bescha-
digmgen van de startmotor bij al
draaiende motor.

Suzuki vernieuwt Swift-serie
SUZUKI heeft de Swift-serie

vernieuwd en bovendien de
modellenreeks uitgebreid met een
totaal nieuwe Swift GTi met een
1.3 liter twin-cam 16 kleppenmo-
tor.

Het is alweer bijna drie jaar ge-
leden dat de eerste Swif t-modellen

op de weg kwamen en ze zijn altijd
een beetje in de schaduw blijven
staan van die andere kleine Suzu-
ki, de Alto. De nieuwe modellen
zijn 8,5 cm in lengte gegroeid en in
de reclamecampagne wordt over
de „nieuwe grote Swift" gespro-
ken. Maar bij dat woordje „grote"

Zo ziet het dash-
board van de GTi
er uit. Er zijn nu in
totaal veertien
modellen ver-
krijgbaar.

past toch eigenlijk wel een vraag-
teken.

Maar los daarvan, de Swift is best
een aantrekkelijke automobiel, die
goede rijprestaties koppelt aan een
gunstig brandstofverbruik en weinig
onderhoud vergt. Naast de verbeterde
vormgeving is ook het instrumenten-
paneel onder handen genomen met
een vergrote opbergruimte.

Op het mechanische vlak werden
voorwielophanging en achterwielop-
hanging verbeterd en de werking van
koppeling- en rempedaal soepeler ge-
maakt. Andere wijzigingen hebben be-
trekkmg op de nu grotere bagage-
ruimte.

In totaal zijn er nu veertien Swift-
inodellen op de Nederlandse markt
verkrijgbaar, waaronder vier nieuwe-
lingen: de GLX, de GTi. de GXi en de
5-deurs 1.0.

De nieuwe Swifts staan al in de
showrooms en u kunt er dus nader
mee kennis maken en proefnjden. De
goedkoopste uitvoering, de Swift 1.0
kost / 14.995.-. de duurste, de GTi of
GXi komt op / 23.995.- incl. BTW. En
tussen deze uitersten hebt u een bij-

. zonder grote keuze.

'Schone' Ibiza 1200 Playa
OKAT-importeur N'ihhart Par b.v. meldt dat een ^root deel van de kopere
*̂  vandaag de dan een du ide l i jke voorkeur bl i jk t te Keven aan de zogenaamde
schone uitvoeringen, waarvoor trouwens een soort premiestelsel bestaat in de
vorm \ an een verlaagd lu ' las t in j j tar ief .

Dit is aanleiding geweest om tijde-
lijk de schone Ibiza 1.2 LE Playa als
actiemodel uit te brengen. In de meest
eenvoudige uitvoering kost de 1.2 LE
/ 15.995.-. Welnu, tegen diezelfde prijs
is de 1.2 LE Playa nu leverbaar met
een vijfversnellingsbak. achterruit-

verwarming en wis-was-mstallatie
voor de achterruit, halogeenkoplam-
pen en hoofdsteunen. Dat zijn dus
heel wat extra'.s. Wat de kleuren van
dit actiemodel betreft hebben de ko-
pers keuze uit drie kleuren, namelijk
rood, wit en zwart.

De schone Ibiza
Playa. Vanwege
de minder vervui-
lende verbran-
ding een verla-
ging van de be-
lasting ten gun-
ste van de con-
sument.

Sinds '70 Lada's
• j m i • j i •uit Tolyiatti

RUSSISCHE AUTOMOBIELFA--
BRIEK IN TOLYIATTI

De komst van dt' nieuwe Lada Sa-
mara naar ons Ia nd -/al misschien wat
nieuw sff ierifjheif l opwekken naar de
fabriek, waar dit merk vandaan
komt. Welnu, dit omvangrijke bedrijf
is te vinden in Tol\ iaUi, waar men in
I9(i(i met de bouw van de fabriek is
beffonncn en waar de automobielpro-
duktie in 1970 van start is seffaan.

De fabriekshallen en opslasruim-
ten nemen een oppervlakte van 2.300
km2 in beslag, de totale terreinopper-
vlafcte is (i.OOO hmZ. Ter vergelijking:
de provincie l'trecht beslaat 1400
km2. Bijna alle voor de produktie be-
nodigde componenten worden in ei-
gen bedrijf vervaardigd, behalve rui-
ten, banden en koplampen.

De lopende banden hebben een fjeza-
menlijke lengte \an 270 km, waarvan
drie indrukwekkende eindinontagehj-
nen. elk met een lengte van 2 km De
clagproduktie bedraagt op dit moment
2.500 Lada'.s Iedere 22 .seconden loopt-
er een Lada van de produktieband. De.
jaarproduktie i.s 700.000 Lada'.s. En dat
bij de huidige o\erproduktie van au-
to's. ALs dat maar goed gaat.

De Ladu-labnek werd gevestigd in
Tolyiatti omdat ckv.e .stad dicht bij tal-
rijke grond.stofbronnen is gelegen en
ook dicht bij een .sUmdam in de Volga.
die de- labriek van elektriciteit \ oor-
ziet. Ook is Tolyiatti een .spoor\\egk-
nooppunt met \erbmclingen naar alle
delen van de Sovjet-Unie, terwijl via de
kanalen in de directe omgeving ver-
bindingen mot de aan Rusland gren-
xende zeeën bc.staan

Om de produktie van de Lada Sama-
ra optimaal te laten functioneren
heelt men een van do vele produktiehj-
nen totaal gemoderniseerd met een ge-
heel nieuwe robot-produktielijn.-

PAARDRIJDEN MAAR DAN WEL GOED!
FILIP DROS
MANEGE RUITERSPORTCENTRUM ZAND VOORT
ERKENDE FEDERATIERIJSCHOOL * * *

MAAK NU OP EEN VOORDELIGE MANIER KENNIS MET DE RUITERSPORT

Beginnerscursus voor volwassenen en voor de jeugd
• gedurende drie maanden wekelijks een gedegen basisopleiding.
• per week een uur theorie en een uur praktijk.
• instruktie op betrouwbare, goed geschoolde paarden o.l.v. ervaren beroepsinstrukteurs in een

grote overdekte rijhal.
• de lestijden in overleg overdag of in de avonduren.
• de lessen worden gegeven in kleine groepen van + 8 deelnemers.
• naast de groepslessen krijgt u nog enkele privélessen; deze zijn bij het cursusgeld inbegrepen.
• de prijs voor de cursus bedraagt: leeftijd 19-45 jaar ƒ 300,-

Ieeftijdl6-18 jaar ƒ 250,-
jeugd 7-15 jaar ƒ 150,-

Nu beginnen betekent a.s. zomer vertrouwd buitenrijden
Voor beginners is nog geen speciale kleding verplicht. De beginnerscursus kan worden vervolgd met
een 10-lessenabonnement.
KOM EERST VRIJBLIJVEND KENNISMAKEN.
Door invulling van bijgaand formulier kunt u zich vrijblijvend aanmelden. Binnen 14 dagen ont-
vangt u dan van ons een uitnodiging tot het bijwonen van een introduktiemiddag (kosteloos).
Tijdens deze middag maakt u kennis met de instrukteurs en krijgt u een rondleiding door de stallen.
Voorts vertellen wij u wat het recreatieve paardrijden inhoudt en geven wij een kleine demonstratie
van de opleiding van het jonge dressuurpaard.

Uiteraard is er dan ook alle gelegenheid om uw vragen te stellen. Tijdens de introduktiemiddag kunt
u zich definitief opgeven voor de cursus die na een week begint.
De introduktiemiddag zal op een zondagmiddag worden gegeven tussen 14.00-15.00 uur.

U kunt zich ook telefonisch aanmelden, tel. 02507-15894. vragen naar de
heer F. J. Dros. Door de week bent u 's avonds altijd welkom in onze gezellige
foyer om de sfeer te proeven.
Ruitersportcentrum Zandvoort - de enige 2 sterren Federatierijschool in de
regio - is een traditionele manege, met een uitstekende accommodatie.
Overdekte rijbaan, buitenrijbaan, springterrein, longeercirkcl en stapmolen.
Naast de manegepaarden en pony's heeft het ruitersportcenlrum een
pensionaccommodatie voor 35 paarden en ruime boxen. Uniek gelegen aan
de rand van Zandvoort grenzend aan een ruiterpad-route door de duinen, l O
minuten gaans van het strand.

Naast de beginnerscursussen zijn er vele mogelijkheden voor gevorderden.
Dressuurinstruktie, springen, carrouselclubs, buitenritten, dagtochten. Voor
de jeugd hebben wij de beschikking over grote en kleine pony's.
Voor vergevorderden bestaat nu de mogelijkheid dressuurinstruktie te
volgen o.m. met Andalusische hengsten.

AANMELDINGSFORMULIER
Beginnerscursus

Naam:
Adres: _
Postcode:
Tel.:
Leeftijd: _

Woonplaats:

Man/vrouw:
Dit formulier sturen naar:
Ruitersportcentrum Zandvoort * * *
Keesomstraat 15 2041 XA ZANDVOORT tel. 02507-15894
t.a.v. hr. F. J. Dros

FILIP DROS
MANEGE
RUITERSPORTCENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatierijschool * * r̂
KEESOMSTRAAT 15
TEL 02507-15894

«nskxp



WEEKMEDIA 1-2-34-56-7-8-9 1 92 10-11.1-11.2-12.1-12.2- 16-17-19-20-25-26r27-28-29-30 7/8/9 OKTOBER 1986

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en

geld op uw
krantenai'chief?

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een

abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

ErwtensoepPHILIPS L'OREAL
ERWTENSOEPGLOEILAMPEN

voor extra veel licht

ZOEK UIT:
25-40 - 60 -75 en 100 watt

zet een paar blikken
weg voor deze lage prijs

maakt het mogelijk om kapsels
te creëren volgens de laatste mode

LITERBUK STYLING GEL EXTRA
geen 39 nu geent.98nüErwteïi

STYLING SPRAYf-' -'<,"* * V&y
EJE AfiiV**^*- R*) -l .V'pr. ;tó*fi * p.'"̂ w •

molton
HATRASHOK

HUTBICIA
CHOCOMEL

UGHT ZUURKOOLN-PERSOONS MOLTON

MATRASHOES heerlijke halfvolle
chocolademelk

altijd strak door elastische hoek-
bevestiging, maat 80/90 X 190/200 cm ROOK-

WORST
MODERNE MELICOLI

NU OF
NOOIT

grijs/wit gestreept

met plastic
bmnenemmer
INHOUD
10 LITER

UNOX
ZUURKOOL-
SPEK

Douwe Egberts

ROODMERKELLEMME SPORT-

DAMES-
JOGGINGPAK KOFFIE

snelfiltermaling

FONDSPAK
500 GRAM

m de maten small, medium
en large In fraaie pastelkleuren met ananas en chocolade

opgemaakte

SLAG-CAKE
voore-SpersonenÉ VRIESVERS'

BRIO PLANTEN
MARGARINE
spaar

plantenkalender

LIMARA
PARFUM
ROLLER

•/.
EN
E
e
3er

9

y
HEINEKEN
BOKBIER

sixpack inhoud
6 FLESSEN

5.19

•̂0 /?!•~** '*^**"*"^

HARPIC
ROLFRIS
past in de

toiletrol

1.98
LIMARA
PARFUM

DEO SPRAY

NIVEA
DOUCHE

250 ml +
50 ml GRATIS

VERKADE CHOCOLADE
TADLET-DEPEN 75 g™
melk, puur of
melk/hazelnoot

let op

nu

H/WSFIIET \ HA6£tWtTTE

/V/WZ WE/VS GEK&J/D

HEEL
K/LO

\ GEEN

« OOSTZAAN: Zuidemde39 • VOLENDAM:
Hyacintenstraat 14 • HOOFDDORP: Marktlaan 55

i NIEUW VENNEP. Hoofdweg 1185 • ZWANEN-
BURG. Dennenlaan 19 O ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat 21

AMSTERDAM:
• Mercatorplein 49-53 • Bilderdijkkade 41 - 53
• Admiraal de Ruyterweg 56 • 2e Nassaustraat 26 - 30
• Lijnbaansgracht 31 -32 • Johan Huizinga-
laan 180 - 188 • Sloterkade 110 - 127 • Delflandplein
188 - 194 • Burgemeester de Vlugtlaan 133 • Nicolaas
Ruychaverstraat 10 • OSDORP: Tussenmeer la
• NOORD: Motorkade 10 • OOSTELIJKE
EILANDEN: Kattenburgerkruisstraat

7T \̂

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant
TT

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen
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ZANDVOORT - Een groot aantal
boeven heeft de afgelopen dagen
met zijn boevenstreken heel wat
Zandvoortse kinderen in zijn ban
gehouden. De leerlingen van het
plaatselijke basisonderwijs waren
er zo van onder de indruk, dat zij
over dit onderwerp een aantal
prachtige werkstukken maakten.

Het vele teken-, knip- en plak-
werk tonen zij met terechte trots
in de Openbare Bibliotheek aan
de Prinsesseweg, waar men het tot
eind oktober kan bewonderen..
Bijna alle Zandvoortse scholen
voor het basisonderwijs hadden
aan het idee van de kinderbiblio-
theek, om zich met 'Boeven' bezig
te houden, gehoor gegeven. Dit
onderwerp vormt het thema van
de Kinderboekenweek, die nog
duurt tot 18 oktober. In verband
hiermee biedt de bibliotheek ge-
durende deze periode, die voor een

Zandvoortse scholen al enkele
dagen lang in ban van 'boeven'
groot deel samenvalt met de
herfstvakantie, een feestelijk pro-
gramma voor de kinderen.

De opzet van de werkstukken die in de
bibliotheek worden tentoongesteld, is
zeer gevarieerd. Grote en kleine teke-
ningen, apart of als stripverhaal, com-
plete landschappen met kastelen, een
poppenkast, kijkdoos en kwartetspel.
Uit dit alles spreekt duidelijk het en-
thousiasme waarmee leerkrachten en
leerlingen met dit onderwerp bezig
zijn geweest. In september hebben de
onderwijzers en onderwijzeressen we-

kelijks voorgelezen uit een van de vele,
door de bibliotheek beschikbaar ge-
stelde, kinderboeken, waann rovers,
piraten en andere boeven de hoofdrol
spelen. Het initiatief tot deze activiteit
lag vooral bij de jeugdbibliothecaresse
van de Openbare Bibliotheek in Zand-
voort, Marian Hendriks. Zij benaderde
alle Zandvoortse lagere scholen en
verspreidde onder hen een lijst met de
te verkrijgen boeken.

De reacties hierop waren erg en-
thousiast. Vijf scholen maakten tijd
vrij voor dit speelse project en gingen
met veel ijver aan de slag. Op de Oran-
je Nassauschool begon men met het
voorlezen van onder andere 'Frodo en
de andere donderstenen' van Ole Lund
Kirkegaard. Naar aanleiding hiervan
stelden de leerlingen van groep drie
een meters lang 'boefjesboek' samen,
compleet met tekst en tekeningen.

'De grote zeerovers knalfuif' van
Margaret Mahy inspireerde de leerlin-
gen van de groepen drie, vier en vijf
van de Van Heuven Goedhartschool
tot het bijeen knippen en plakken van
een 'veld' vol piraten, die duidelijk een
feestje aan het vieren zijn. Speels en
feestelijk als een reeks lampionnen is
op de achtergrond de naam van het
boek geplakt. De kleutergroep van
deze school had na het voorlezen van
'Jan Klaassen en het roverskind' een
poppenkast gemaakt. Een werkstuk
met een echt 'draaiende' voorstelling.

Als enige heeft de groep 5/6 van de
Plesmanschool gekozen voor klei. Het
verhaal 'Rover Hoepsika' van Paul

Biegel heeft geleid tot een tafel, vol
met allerlei figuurtjes van dit materi-
aal. Maar naar aanleidin g van hetzelf-
de verhaal bouwden leerlingen van de
Hannie Schaft schop', iets totaal an-
ders: een enorme 'kijkdoos' van onge-
veer een halve meter hoog en breed.
Door een klein venster in de wand kan
men hierin een compleet tafereel uit
het boek aanschouwen. Een andere
groep van deze school is nagegaan, wat
voor woorden er allemaal met boeven
te maken hebben. Uit de daardoor ont-
stane 'waslijst' heeft zij een schitte-
rend kwartet samengesteld, dat op de
tentoonstelling van achter glas te be-
kijken is.

Dat boeven, en met name rovers, ook
best wel lief kunnen zijn, blijkt uit de
wandplaat van de kleutergroep van de
Beatrixschool. De drie rovers, uit het
gelijknamige verhaal van Tomi Unge-
rer, ontvoeren een groot aantal wees-
kinderen. De meisjes brengen de slech-
terikken echter weer op het goede pad.
De brute heren worden zelfs zo aardig,
dat zij heel goed voor de kinderen gaan
zorgen. De drie mannen, in zwarte
pakken met zeerovers-petten, staan op
de wandplaat naast hun kasteel, om-
ringd door de meisjes. De kinderen
dragen hetzelfde kostuum, maar dan
in het rood.

Naast al deze werkstukken valt er op
de tentoonstelling nog veel meer moois
te zien, wat gemaakt is door de andere
groepen van deze scholen. Duidelijk is
dat door zowel leerkrachten als leer-
fingen met erg veel plezier aan dit
thema gewerkt is. Om dit te garande-
ren en een concurrentiestrijd te voor-

komen, zijn er bewust geen prijzen
uitgeloofd.

Lezen stimuleren
Marian Hendriks is erg blij met de

wijze waarop de scholen hebben gerea-
geerd op haar voorstel en de resultaten
die dit heeft opgeleverd. Vooral met
het enthousiasme van leerkrachten en
leerlingen is zij erg ingenomen. Vol-
gens haar zeggen stonden de kinderen
al vóór de opening van de expositie te
dringen voor de deur. "Ik stond er wel
van te kijken, toen de kinderen hun
werkstukken kwamen brengen. Voor-
al ook omdat er ook zoveel verschillen-
de zijn. Je kunt echt zien dat er heel
veel werk aan besteed is".

De jeugdbibliothecaresse organi-
seerde het project om kinderen al op
jonge leeftijd met boeken in contact te
brengen en daardoor het lezen te sti-
muleren. "Met dat doel organiseren
wij ook bijvoorbeeld middagen, waar-
op een schrijver van kinderboeken uit
zijn werk komt voorlezen. Vroeger ge-
beurde dat op woensdagmiddag, maar
het nadeel daarvan was, dat de kinde-
ren dan niet voorbereid waren. Tegen-
wpordig doen we dat op donderdag,
tijdens de schooluren, als de biblio-
theek zelf gesloten is. Op school wordt
dan van tevoren vast wat over de
schrijver verteld of een verhaal van
hem of haar voorgelezen. Het uitge-
breid werken met een thema, zoals nu
met 'Boeven', kan het beste op de
school zelf gebeuren, omdat men de
leerlingen daar beter kan begeleiden".
Uit het feit, dat na dit soort activitei-
ten de vraag naar kinderboeken veel
groter is, blijkt duidelijk de stimule-

Oe 'boevenwerkstukken' van de kinderen van de Oranje Nassauschool zijn al
bijna klaar. Foto. Djck Loenen

rende werking. Een resultaat, waar
Marian Hendriks erg blij mee is. "Ik
denk dat ik mijn doel dan wel bereikt
heb, nietwaar?"

Programma
kinderbibliotheek

Donderdag 9 oktober, 16.00 - 17.30
uur: Music-hall 'Deesje', opgevoerd
door leerlingen van de IVO-Mavo te
Haarlem. De music-hall is een bewer-
king van het gelijknamige boek van de
kinder-boekenschrijfster Joke van
Leeuwen, dit jaar winnares van Gou-
den Griffel en Zilveren Penceel.
De voorstelling is voor kinderen van
zes tot twaalf jaar. Toegang f l,-.

Dinsdag 14 oktober, 15.00 -16.00 uur:
Jet Boeke, schrijfster van onder ande-
re Dikkie Dik (Sesamstraat), verzint

en tekent samen met kinderen van
dne tot vijf jaar, een verhaal.
De toegang is gratis. Kaarten zijn
vanaf heden bij de bibliotheek ver-:
krijgbaar.

Donderdag 18 oktober, 14.00 - 16.15
uur: 'Ronja de roversdochter', naar
het gelijknamige boek van Astrid
Lmdgren. De film is voor kindere»
van negen jaar en ouder. De toegang is.
gratis. -
Alle evenementen vinden plaats in dei
Openbare Bibliotheek aan de Prinses-
seweg m Zandvoort. In verband met"
het beperkte aantal plaatsen, wordt
aangeraden, de kaarten tijdig op té
halen. ~

Gedurende de kinderboekenweek is in
de bibliotheek tevens een tentoonstel-
ling van 'boevenboeken' te bezichti-
gen, met name de 'boeventoptien'. -

'tuifzandm*

• Juist op het moment dat
Zandvoort sich opmaakt voor
de finale wedstrijden voor de
O'Neill Pro World Cup,
arriveert het bericht dat ook in
198 7 geen Grand Prix voor
formule-1 wagens in
Zandvoort sal worden
gehouden. Ondanks het
enthousiasme over de eerste
O'Neill wedstrijden, een
zorgelijke saak voor de
gemeente.
• Immers de gemeente
ontvangt een vast bedrag aan
inkomsten uit de huur van het
het circuitterrein, plus een
percentage van iedere
verkochte toegangskaart. In de
gemeentebegroting voor het
jaar 1987 wordt al rekening
gehouden met het verlies van
de Grand Prix 1986 (een

raming van enkele tonnen) en
daar komt dan nog eens het
verlies voor 1987 bij. Hetgeen
nog merkbaar sal sijn in de
jaren 1988/89, omdat
verrekening van het
percentage over de
entreegelden pas na een jaar
plaats vindt.
• Daar komt nog bij dat ook de
toeristenbelasting uit het
Casino, 2o'n dikke vijf miljoen
aan inkomsten over tien jaar,
dus een half miljoen per jaar,
op de tocht staat. Geen wonder
dat het college spreekt van een
zware taak voor het
gemeentebestuur in de eerste
vijfjaar.
• Want, men moet wel eerlijk
sijn, hét surf evenement is
prachtig, en misschien komen
de verwachte vijf miljoen
bezoekers opdraven, maar
daar staat geen vast bedrag
aan inkomsten voor de
gemeentekas tegenover. Wel
natuurlijk (laten wij
aannemen) een extraatje voor
de ondernemers laat in het
seizoen en misschien veel
overnachtingen dus een klein
bedrag aan toeristenbelasting
voor de gemeente, maar het
haalt natuurlijk niet bij de

inkomsten uit het circuit. In
tegendeel de gemeente heeft
sich voor het sur/evenement
garant gesteld voor een bedrag
van een dikke veertigduizend
gulden plus de kosten van de
officiële opening op het
raadhuis met een hapje en een
drankje voor alle deelnemers,
pers en andere genodigden.
Kosten die voor de baat
uitgaan zogezegd.

• Door het
Samenwerkingsverband (de
Horeca, VVV, Strandpachters
en Ondernemersvereniging) is
er alles aan gedaan om het hele
evenement financieel rond te
breien. Met angstige spanning
wordt nu gewacht op de
resultaten, want er hoeft
natuurlijk maar iets te
gebeuren en de gaten vallen in
hun begroting, en die moet
uiteraard aan het eind, als het
even kan, nog een voordelig
saldo opleveren. Daarom is het
noodzakeliijk dat het
evenement slaagt en heeft
Zandvoort nu het zichzelf in
de picture heeft geplaatst veel
geluk nodig op alle fronten.
Geluk dat organisatoren,

gemeente en surfers van harte
is gegund.

Tobber komt juist terug van
een klein ziekenbezoekje. "Ja,
een van onze politiemensen is
gewond geraakt bij een
oefening in Utrecht, net vlak
voor zijn vakantie en dan vind
ik dat je toch enig teken van
leven moet geven, dus ben ik
daar maar eens een kijkje gaan
nemen. Ik heb het toch
verschrikkelijk druk met
overal een kijkje te nemen. Ik
ben al op het strand geweest,
daar verrijzen allemaal
bouwwerken voor de
surfwedstrijden, en in
Zomerlust. Daar wordt het
gezellig hoor, ik ben vriendjes
geworden met de gastvrouw
daar Sheüa, en die heeft mij
lekkere hapjes en sateetjes
beloofd, dus weetje alvast waar
je mij kunt vinden de volgende
week in de kleine uurtjes,
lekker happen en naar muziek
luisteren, mmm, yam, yam
daar heb ik bijzonder veel zin
in"

• "Dat waren dan leuke kijkjes
die ik heb genomen. Naast

mijn poezenmand is
vanmorgen ook een dik
boekwerk gelegd dat heet
'commentaar gedeputeerde
staten op de ingekomen
bezwaarschriften op het
amsterdam-
noordzeekanaalgébied',
behalve dat de titel alleen al
mij de adem beneemt, heb ik
het snel doorgebladerd, er een
blik ingeworpen zogezegd. Het
eerste dat ik toen gedaan heb is
het dichtgegooid en onder mijn
poezenmand gelegd. Ik dacht
zo voor het eerst wil ik het niet
weten"

• • "Wat sou je aan niet wülen
weten?", informeerden wij
belangstellend
"Nog al logisch al dat gedonder
omdat circuit en het
bungalowpark. Als je
nieuwsgierig bent wil ik het
dikke boek wel even pakken en
je er een klein stukje uit
voorlezen hoor". Vragend keek
hij ons aan

• "Zs het geen leuk nieuws dan
wat daarin staat" vroegen wij
voorzichtig
"Luister, dan kun je het zelf

beoordelen.." en hij citeerde:
"Door het provinciaal bestuur
is aan de houder van het
circuit een vergunning
ingevolge de Wet Geluidhinder
verleend. In de vergunning is
een aantal stringente
voorschriften met betrekking
tot het beperken van de
geluidhinder opgenomen.
Tevens is aan de vergunning
een saneringsplan verbonden.
Het is de stellige overtuiging
van ons college dat na
uitvoering van het
saneringsprogramma
activiteiten die plaatsvinden
op het circuit niet zullen leiden
tot overschrijding van deinde
vergunning vastgelegde
normen, waardoor in het
gebied rondom het circuit een
akoestische aanvaardbare
situatie zal ontstaan. Helaas is
de vergunning op dit moment,
omdat beroep is aangetekend,
nog niet onherroepelijk, en
kunnen wij de daadwerkelijke
sanering nog niet ter hand
nemen".
"Verder staat er: "Wij blijven
van mening dat het circuit in
Zandvoort planologisch gezien
niet gewenst is. Een
voorziening voor

verblijfsrecreatie zoals het
huidige plan voor een
bungalowpark vinden wij op
zich een goede zaak. In de
huidige situatie kan een
dergelijk project in combinatie
met het circuit vanwege de
geluidhinderpróblematiek
echter niet gerealiseerd
worden"

• Het bleef even stil na dit
verhaal. Tobber nam een slokje
water, en keek op: "Echt eerlijk
snap jij nu heus wat daar
allemaal staat???, wat daar nu
allemaal mee wordt
bedoeld???"

• Wij hebben geaarzeld en hem
verteld dat het toch een goed
idee was om voorlopig, de
eerste week althans, het
boekwerk dicht te laten

• Zie je wél dat dacht ik ook.
Laten wij nu eerst maar gaan
surfen, dan komt het boek de
volgende week wel" knikte hij
meelevend.

• Dat was het dan deze week.,
de krant is klaar., dus voetjes
op tafel...tot de volgende keer».

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 11 en 12 oktober
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
j/ P.C.F. Paardekoper:
Voor dienstdoende
15600/15091.

arts: tel

„Verdere inlichtingen omtrent de
«- weekenddiensten worden verstrekt

via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

•APOTHEEK: Zandvoort Apotheek,
!H.B.J.Mulder, tel:13185
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-

*kundige: 023-313233.
vi
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A,' Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelharmg

Kantoor Gasthuisplem
12. Zandvoort, tel 02507
17166 Postadres
postbus 26,2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u,
dinsdag 10-13 en 14-16
u , woensdag 9-11 u ,
donderdag 10 12 en 13 17 u , vrijdag 9-12 u
Advertenrieverkoop: Dorpsstraat 9,
Aalsmeer tel 02977 - 28411 Postadres
postbus 264 1430 AG Aalsmeer
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel
02507 -12066 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort
Margreet Ates Redactiechef Dick Piet
Abonnementsprijzen: ƒ 10,65 per kwartaal, ƒ
19,55 per half jaar, ƒ 36.95 per jaar Voor
postabonnees gelden andere taneven Losse
nummers ƒ V
Bezorgklachten: vrijdag 9 12 u tel 02507 -
17166

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wjjkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393
BELBUS:
Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar en ouder gebruik te maken van
de bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevo-
ren:
Huis in de Duinen tel: 13141,
van 11.00-15.00 uur voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eet-
tafel, kaarten etc.)
van 15.00-17.00 uun belbusfunctie
(boodschappen, familiebezoek etc.)

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

ke dienst in Gereformeerde kerk:
ds. J.A. van Leeuwen
Creéche aanwezig
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappelij-
ke dienst Herv.Gemeente
ds. J.AS. van Leeuwen
Kindernevenduienst en crèche

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
12 oktober: ds. J.C.Beekhuis uit Haar-
lem

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met m.w.v.
St. Caeciliakoor
cel: J.v.d.Meer, thema: 'Bevrijding en
Verlossing'.

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen

10.30 uur: Morgendienst, ds C.Holle-
man

19.00 uur: Avonddienst, zending
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond/celgroepen.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: B. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE STAND
Periode: 29 september t/m 5 oktober
1986

Geboren:
Nicole, dochter van Tichelaar Frank
en Fijma Anna Sophia
John Daniël, zoon van: Sanders Leo
A.M. en Schilder, Alida Klasina

Ondertrouwd:
Schrama, Johannes Rutgerus Hen-
drikus en Belder Wilma

Gehuwd:
Van der Rijst Frank en Van Lenthe,
Marton

Overleden:
Van Keule geb. Bos, Louwrenca Cor-
nelia oud 69 jaar

KERKDIENSTEN
Weekend: 11 en 12 oktober

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappehj-

Vrijwillige Hulpverlening

1 7 3 7 3

ZAKELIJK BEKEKEN
'Hollandse nieuwe' op het Raadhuisplein

Arie en Anneke Koper laten zich de koopwaar goed smaken

FOTO: DICK LOENEN

ZANDVOORT - Arie Koper heeft
onlangs zijn werkterrein verlegd van
het Bloemendaalse strand naar het
centrum van Zandvoort. Sinds vorige
week vrijdag beheert hij een haring-
kraam op het Raadhuisplein, waar hij
behalve haring ook de aanverwante
artikelen, zoals zuurwaren, makreel
en garnalen verkoopt. Met of zonder
broodje.

Deze standplaats bevalt de negenen-
dertig-jarige Koper uitstekend. "Het is
een gezellige plek, waar je veel contact
met de mensen hebt. Velen vonden al
lang, dat zo'n kraam bij het dorpsbeeld
hoort". De reacties van de omringende
winkeliers waren overwegend positief.

Als teken van hartelijkheid mocht hij

al de eerste dag een grote taart in ont-
vangst nemen.

Afgelopen jaren ventte Koper met
een viskar langs het Bloemendaalse
strand, waarbij hij vooral in de buurt
van Parnassia te vinden was. Dit werk
is echter sterk seizoensgebonden. Op
deze nieuwe stek zal zijn kraam het
gehele jaar door geopend zijn, met uit-
zondering van de woensdagen tijdens
het winterseizoen. In extreem 'barre'
tijden is hij wellicht alleen op vrijdag,
zaterdag en zondag op het Raadhuis-
plein present.
Tijdens de weekenden zal Arie door
zijn vrouw Anneke worden bijgestaan,
om zo de drukte op te kunnen vangen.
De kraam is geopend van 's morgens
vroeg tot ongeveer 18.00 uur.

Diner-dansant met geurtje
ZANDVOORT - De door Parfumerie

Wildering vorig jaar gehouden diner-
dansants, waarbij de gasten kennis
konden maken met de laatste en voor-
al ook nieuwste ontwikkelingen op
modegebied, worden (op veler verzoek)
ook dit najaar gehouden.

In Restaurant 'Queenie' kunnen de
gasten, naast het genieten van uitste-
kende spijzen, ook kennis maken met
de exquise geur van bekende Franse
modehuizen. Op dinsdag 4 november
staat de avond in het teken van de
grote Franse coutener Christian Dior,
11 november kan men kennis maken
met Etienne Aigner, 18 november is
gereserveerd voor Cartier, en last but
not least op dinsdag 25 november zijn
de huizen Claude Montana en Davi-

doff aan de beurt. Terwijl men geniet
van een vijf gangen diner maaakt men
kennis met de nieuwe winterkleuren
en modetrents op dit vakgebied. Uiter-
aard zullen de gasten verwend worden
met kleine attenties.

Gezien de grote toeloop van vorig"
jaar, wordt aangeraden reeds nu
vroegtijdig een tafel te reserveren dit
kan óf bij Restaurant Queenie, óf bij
Parfumerie Wildering, Kerkstraat 23:
Er is slechts plaats voor honderd per-
sonen per avond. ;

De prijs voor deze onvergetelijke
avonden bedraagt f.25,- per persoon
(inclusief een waardebon van f. 7,50
die besteed kan worden bij Parfumerie
Wildering).

Engelse kaas in Zandvoortse zaken
ZANDVOORT - Naar aanleiding

van een consumentenonderzoek dat in
1985 plaatsvond, hebben de Britse voe-
dingsbond 'Milk Marketing Board
England & Wales' en 'Food f rom Bri-
tain', besloten een test te doen met
Blue Stilton in Haarlem en omgeving.
Dit gebeurt in nauwe samenwerking
met de Nederlandse importeurs van
Engelse kazen, die deze test intensief
begeleiden en de al eerder genoemde
organisatie 'Food from Britain'.

De positie van de Engelse kazen in
Nederland is bescheiden. Men kent
overwegend Cheddar en, een enkeling
Stilton. Doch omdat deze laatste soort
een heel specifiek karakter heeft, is
voor Stilton gekozen als een hoog-
waardig kwahteitsproduct om te zien
of er voor dit product reële kansen op
de Hollandse markt bestaan.

Deze Engelse kaas, die ook wel 'King
of English Cheese' wordt genoemd
wordt in Zandvoort geïntroduceerd
door De Trompwinkel, Grote Krocht
5, De Kaashoek, Haltestraat 38 en
Dirkson Kaas & Poelier Shop, Burge-
meester Engelbertsstraat 21.

In deze drie Zandvoortse zaken, die
ingehaakt hebben op deze testmarkt
die tot l november duurt, zal de blue
stilton tegen attractieve prijzen wor-
den aangeboden, f. 2.98 per 100 gram.
Bovendien zijn er gratis Stilton proe-
verijen in de deelnemende winkels en
de kaasboetiek. Er worden consumen-
tenbrochures uitgereikt en recepten-
folders, waarin de nadruk ligt op deze
koning van de Engelse kazen die al
sinds Charles l in de districten Leices-
tershire, Derbyshire en Nottinghams-
hire worden gemaakt.

Voor degene die de fijne smaak van
de Stilton kazen kent een aardige ver-

rassing, voor de overige klante'n van
De Kaashoek, De Trompwinkel en
Dirkson Kaas & Foelier Shop een goe-
de gelegenheid hiermee kennis te ma-
ken.

Isabell Allende
signeert boek

ZANDVOOHT - Op vrijdag 10 októ-
ber zal Isabel Allende bij H. de Vries
Boeken aan de Gedempte Oudegracht
in Haarlem aanwezig zijn. Zij zal dan
voorlezen uit haar boeken 'Het huis
met de geesten" en het onlangs ver-
schenen 'Liefde en Schaduw' en ook de
verkochte exemplaren signeren. -

De vertaalster van haar werken,
Saskia Otter is eveneens present, zo-
dat vragen gesteld aan Aliende kun-
nen worden beantwoord.

Isabelle Allende is in Haarlem van
16-17.30 uur. .



WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 9 OKTOBER 1986 4-

't iste doen
IN

ZANDVOORT

RECEPTIE, VERGADERING,

DINER OF
ZAKENLUNCH

* KERKPLEIN 8

TEL 02507-13599

RESTAURANT

4 GANGEN KEUZE
MENU A ƒ 4 5 - pp

UW DINER ELK
WEEKEND
MUZIKAAL
OMLIJST

WINTER- EN WILD-
USPECIALITEITEN

De specialist
in al uw

btoemwerken

Hele mooie grote
chrysanten-
planten bij

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65- Zandvoort

V Tel. 1 20 60

Te koop aangeb.
huis centr. bij zee.

Ind.: 9 kmrs, 3 toilletten, gr. tuin m. terras.
Geschikt v. 2 a 3 gezinnen of verhuur.

Koopprijs 325.000,-
Event. ook ruilen v. kleiner huis naar taxatie
waarde. Br. ond. nr. 74769 bur. v.d. blad.

Zonnecentrum
(Noord)

Va uur 8,50
kuur 10x 65,-

Geopend van
09.00-21.00 uur

Lorentzstraat 463
Tel. 15269

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN-

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 /1 3612 /1 25 18

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Op weg naar
RIJBEWIJS A

en B
' met AUTO en

MOTOR-
RIJSCHOOL

Frans v. Sprang
Voor informatie

tel. 02507-14946

Ik vond wat ik zocht op He Grote Krocht
Dus heb ik mijn schoenen bij Herman Harms gekocht.

'**t \Vbrdt weer een feestelijke week bij
de Rabobank. Elke nieuwe spaarder die
nu een rekening \opent en minimaal
f25,- inlegt, krijgj: een premie van f7,50*.

Bovendien Jjrijgi elke bestaande
Spaarder die autom'atisch gaat sparen deze
, premie óók. l

Ermatuurlijkligtdezeweekweervoor
iere spaarder deSiieuwe jaarkalender klaar. Met

pthema "Wakend Nederland". Helemaal gratis, zolang
ivoorraadstrekt. Kom^ius nu naar de Rabobank.

als
de

Rabobank ZANDVOORT
teld en goede raad

Grote Krocht 30-36, tel.

kh mei voor Zilverv lool

DE TROMP WINKEL
pr̂ ^MsS^^Tl

BLUE STILTON f O QO
100 gr. J C ƒ «PO

DA SILVA PORT f in nc
Ruby per fles nu J lUfVU

Grote Krocht 3-5 Zandvoort

CUP AANBIEDING

JACK
polyester met
katoen.
KLEUREN
bordeaux, mint,
zwart.

Winterwarm
gevoerd

Maten
38 t/m 46

Normaal
slechts 129,-

Cupaanbieding

98.-

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28, Zandvoort, tel. 15734

BOEKEN over honden, kat-
ten, vissen en vogels nu bij
ons verkrijgbaar tegen sterk
verlaagde prijzen.

Dikke, super KAUWSTANG
voor de hond

3 halen 2 betalen

GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

StomerijAïca
ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

REISBURO ZANDVOORT
WENST

DE ZANDVOORTSE
SURFERS

VEEL SUCCES
MET DE O'NEILL PRO
WORLD CUP

Is schilderen of tekenen
uw hobby?

Dan zijn wij het juiste adres voor al uw schilder- en
tekenbenodigdheden.

Wij hebben voor u een groot assortiment

produkten.

BOEKEN - SIGAREN - SIGARETTEN
en nog veel meer

• BOEKEN • TIJDSCHRIFTEN • STRIPBOEKEN
• KANTOORARTIKELEN • ROOKWAREN

• STAATSLOTEN • TOTO/LOTTO

BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL

DE KROCHT
GROTE KROCHT 17 - 2042 LT ZANDVOORT

Zeg, Truus waar heb jij dat
mooie boeket gekocht?

Natuurlijk bij ERICA
op de Krocht!

Erica
Grote Krocht 24 -Zandvoort

begijne boetiek
grote krocht 23
zondvoort

Mare O'Polo
NICO VERHEY

SWINGEFt
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Met de herfstvakantie voor de deur

Fietsen volgens de VVV routes is
een 'ontdekking' van de omgeving

ZANDVOORT - Razend en-
thousiast zijn ze teruggekeerd, de
sportieve fietsers die (op verzoek
van de redactie van Zandvoorts
Nieuwsblad) de negen verschillen-
de f ietsroutes in de omgeving van
Z&ndvoort hebben afgelegd.

Pietsroutes die door een mede-
werker van het Zandvoortse VVV-
kantoor de afgelopen winter-
maanden werden uitgezet en uit-
getest. Was deze tijdelijke VVV-
medewerker al verrast over de vele
mooie plekjes in de directe omge-
ving van Zandvoort, het enthou-
siasme van de fietsers die de ver-
schillende trajecten hebben afge-
legd, was mogelijk nog groter.

In het kader van het toeristische
programma 'Lekker weg in eigen land'
werd door de Stichting VVV-Zand-
voort in samenwerking met de Streek
VVV Zuidkennemerland begin dit
jaar een fiets-arrangement samenge-
steld. Door middel van negen attrac-
tieve fietsroutes kunnen toeristen nu

per fiets Zuidkennemerland ontdek-
k^n. Behalve de zee, strand, duinen,
het circuit, maakt men kennis met de
musea, hofjes, en oude geveltjes in
Haarlem, of de visserijhaven en de
sluizen in IJmuiden, het polderland
en palingrokerijen in Spaarndam,
kortom via deze routes ontdekt men'
plekjes die men gewoonlijk niet be-
zoekt.

Volgens directeur Hilbers van de
Zandvoortse VVV is het idee om Zuid-
kennemerland per fiets te ontdekken
wel aangeslagen. "Exacte cijfers heb ik
niet direct bij de hand, maar wij heb-
ben vrij veel arrangementen verkocht,
en dan mag men aannnemen dat de
mensen de fietsen niet voor niets heb-
ben gehuurd".

Speciaal arrangement
De toeristen konden deze zomer boe-

ken voor 3/4/5 of 2/3/4 overnachtingen
in hotel of pension (inclusief ontbijt);
of voor 3-4 dagen/2-3 overnachtingen
in een trekkershut, uiteraard exclu-
sief ontbijt. Wanneer men zich na
aankomst aanmeldde bij het VVV-
kantoor dan ontving men bij dit ar-

• Beeldje bij het begin van het bezoekerscentrum De Oase in de Waterleiding-
duinen. In dit centrum is een permanente natuurexpositie een bezoekje waard

(archieffoto)

rangement een fiets voor de duur van
het verblijf, een informatiemap met de
routes, een kaart van de regio, bon-
boekje voor aantrekkelijke kortingen
bij museumbezoek en lunches onder-
weg, een gratis entreebiljet voor het
Casino Zandvoort en een handige
draag/rugtas om alle die spulletjes in
op te bergen.

Het aantrekkelijke van dit fiets-
arrangement voor de toerist was, dat
men in Zandvoort ook kon boeken voor
verschillende overnachtingsmogelijk-
heden. De folder met deze speciale
'Lekker weg in eigen land' aanbieding
werd hoofdzakelijk verspreid in het
Zuiden van het land, waardoor veel
"zuiderlingen' deze zomer Zuidkenne-
merland ontdekten.

Nu ook voor
inwoners

"Nu het zomerseizoen is afgelopen,
zijn het aantal aanvragen voor de ne-
gen fietsroutes duidelijk afgenomen,
wij hebben echter met de Streek VVV
besloten het arrangement volgend
jaar nog meer bekendheid te geven
door de folder ook in de rest van het
land te verspreiden", vertelt de Zand-
voortse VVV-directeur.

Met het prachtige weer van de laat-
ste weken en de herfstvakantie voor de
deur is het besluit genomen de fiets-
routes ook beschikbaar te stellen voor
inwoners en hun gasten. "Het gebeurt
natuurlijk vrij vaak dat men hier gas-
ten ontvangt en dan is het toch leuk
om dan een fietstochtje te maken. Wij
zijn verheugd over het initiatief van
Zandvoorts Nieuwsblad om de ver-
schillende routes door ervaren fietsers
te laten afleggen. Schoonheidsfoutjes
kunnen op die manier uit de routes
gehaald worden en het voorstel dat de
routes zeker ook door Zandvoorters
moeten kunnen worden gekocht, zon-
der dat een arrangement moet worden
geboekt, nemen wij graag over", rea-
geert Theo Hilbers enthousiast op
onze suggestie.

Vanaf heden is het dus mogelijk de
negen verschillende fietsroutes bij het
VVV-kantoor te kopen. De kosten
hiervan bedragen f. 5,-. Wil men te-
vens de handige draagtas aanschaffen
om de routebeschrijvingen en de kaart
in te bewaren dan bedragen de kosten
f. 9,50. Wil men alleen de draagtas
aanschaffen dan kost deze f. 5,-.

Kleine opmerkingen
Dpor de bekende toerfietser, Klaas

Koper, één van 'onze' fietsers, zijn de
verschillende routes gecontroleerd, en

"schoonheidsfoutjes zijn nu hieruit
verdwenen. Wel waren er enkele op-
merkingen. Verbazing, bij de fietsers
waarom niet één van de routes voert
via het Kopje van Bloemendaal (naar
boven) het hoogste duin van Noord
Holland. Gemist werd eveneens in de

Fietsadviezen
• Bepaal een dag van te voren de
route, zodat tijdig geïnformeerd
kan worden naar openingstijden
van de diverse musea

• Zorg dat er een fiets gehuurd
wordt met een fietspomp, of neem
zelf een pompje mee

• Zorg voor reparatiegereedschap.
Een lekke band in de Kennemer-
duinen of op het fietspad naar
Langevelderslag is een groot pro-
bleem

• Neem regenkleding mee

• Neem ook drinken en/of etens-
waar mee voor onderweg. Als on-
geoefend fietser kun je overvallen
worden door honger of dorst en
een slokje drinken of een reep cho-
colade kunnen een grote steun
zijn.

routebeschrijvingen een bezoekje aan
het bezoekerscentrum 'De Oase' van
de Waterleidingduinen in Vogelen-
zang, aan de Vogelenzangseweg. "Hier
is altijd een permanente natuurexpo-
sitie, jammer dat die vergeten is. Maar
in route 8, lengte ongeveer 30 kM die
voert via Zandvoort/Bentveld/Aer-
(jenhout/Heemstede/Bennebroek en
Vogelenzang zou je daar best even
kunnen afstappen, want je komt er
toch langs", is de mening van Koper
na afloop.

Anderen wilden toch wel graag dat
in één van de routes werd opgenomen
'Kraantje Lek' met de Bunkert. "Te
vaak voeren de fietsroutes terug via
het Nationale park De Kennemerdui-
nen, terwijl ook het Brouwerskolkje
best in eenzelfde route opgenomen zou
kunnen worden," is een andere opmer-
king die doorgespeeld is naar de VVV.

Ook zullen de openingstijden van de
diverse musea bij de fietsroutes moe-
ten worden vermeld, opdat een bezoek
dat wordt gesuggereerd in de route ook
inderdaad kan plaatsvinden en men
niet voor gesloten deuren staat.

Nieuwe fietspaden
Door de Provinciale Waterstaat

Noordholland wordt gemeld, dat zeker
nog in 1986 gestart zal worden met de
realisatie van het nieuwe Visserspad
voor fietsers. "Besprekingen zijn rond
en het werk wordt binnenkort aanbe-
steed," laat een woordvoerder van deze
Provinciale dienst weten. Wanneer
het nieuwe fietspad "in het voorjaar
van 1987 gereed is dan kan men via dit
pad dwars door de duiner van Zand-
voort naar Overveen.

Begonnen is reeds met de aanleg van
het fietspad vanaf de Zeeweg in Bloe-

De weg langs Kraantje Lek die helaas niet in de routebeschrijvingen voorkomt
FOTO: DICK LOENEN

mendaal, via het Kraansvlak, naar de
Keesomstraat. Dit werk is aanbesteed
en zal worden uitgevoerd door de f ir-
ma Roos uit Nieuw Vennep. Het ligt in
de bedoeling dit fietspad via een tun-
neltje aan het einde van de Keesom-
straat te laten aansluiten op het Vis-
serspad. "Mensen die hiervan gebruik
willen maken zullen echter moeten
wachten tot 1989, het werk wordt in
drie fasen uitgevoerd, waarvan de

tunnel als laatste werk aan het einde
van 1988 is geprogrammeerd", aldus de
heer Op 't Hof van de Provinciale Wa-
terstaat

Deze nieuwe fietsroutes zullen,
wanneer zij zijn gerealiseerd, onge-
twijfeld aan de VVV-routes worden
toegevoegd. Momenteel is het echter
mogelijk om oude landgoederen die m
deze tijd van het jaar meer dan een
bezoekje waard zijn eens te bezoeken.

Inwoners van Zandvoort die deze
herfstvakantie de omgeving eens na-
der willen verkennen doen er goed aan
langs het VVV-kantoor te gaan en de
negen fietsroutes aan te schaffen. Ui-
teraard zijn in de prijs van f. 5,- niet
inbegrepen de verschillende kortingen
en vouchers die in de routes worden
genoemd, deze gelden uitsluitend voor
een arrangement inclusief fietshuur
en logies.

Bouwtekeningen
kijken in het
Cultureel Centrum

ZANDVOORT - In het Cultureel
f Centrum, Gasthuisplein 9b, zijn van
J11 oktober t/m 2 november 1986 bouw-
I tekeningen te zien van vroegere hui-
tzen die in de badplaats werden ge-
I bouwd.

De tekeningen zijn juweeltjes van
vakmanschap en afkomstig van het
bouwbedrijf M. Koning & Zn. Voor
veel Zandvoorters is een bezoekje aan
het Cultureel Centrum dan ook zeker
de moeite waard.

De expositie kan dagelijks bezich-
tigd worden van 13.30/16.00 uur, be-
halve op maandag en dinsdag.

Suppersessie in
De Snmeeuwbal

HEEMSTEDE - Op zaterdag 11 ok-
tober wordt in het jeugdcentrum 111
in Heemstede een suppersessie gehou-
den waar een gelegenheidsband op-
treedt. De band bestaat namelijk uit:
Adje van den Berg (gitaar), Hans Dul-
fer (sax), Hans Muskee (zang), Freddy
Cavelli (bas) en Hans Waterman
(drums).
Aanvang 21.00 uur, toegangsprijs
f. 10,- (f. 8,50 voor leden), Centrum 111
bevindt zich aan de Heerenweg 111 in
Heemstede.

Lee Towers en Mannenkoor
voor Amnesty International

ZANDVOORT - Ter gelegenheid
van het vijfentwintigjarig bestaan
van Amnesty International wordt in
Zandvoort een concert gegeven, door
het Zandvoorts Mannenkoor en Lee
Towers. Deze gebeurtenis vindt plaats
op zondag 19 oktober in de Hervormde
Kerk aan het Kerkplein. Aanvang
twee uur.

Het concert staat onder leiding van
Dico van Putten, die voor deze speciale
gebeurtenis een bijzonder programma
heeft samengesteld waarin verschil-
lende nog niet in Zandvoort gezongen
liederen zijn opgenomen.

De toegangsprijs bedraagt f. 10,~
p.p. Kaarten voor dit concert zijn nu
reeds verkrijgbaar bij de AKO lec-
tuurshop op het Kerkplein 11, aan de
bar van het Gemeenschapshuis, gedu-
rende de avonduren en indien nog
voorradig op zondag 19 oktober aan de

• Lee Towers, belangeloze mede-
werking voor Amnesty International.

ingang van de kerk vanaf 13.30 uur.
De baten van dit concert zijn be-

stemd voor Amnesty International af-
deling Zandvoort. Men verwacht een
grote recette omdat zowel Lee Towers
als het Mannenkoor belangeloze me-
dewerking verlenen.

Activiteiten in Het Patronaat
HAARLEM - Op vrijdag 10 oktober

zullen 'Les Batteries' en 'Kiem' optre-
den in Het Patronaat, Zijlsingel 2 in
Haarlem. Drums vormen bij het trio
Les Batteries en de groep 'Kiem' een
belangrijke basis voor de eigenzinnige
muziek die wordt geproduceerd. 'Les
Batteries' bestaat uit Charles Hay-
ward, Riek Brown en Guigou Chene-
vier, een internationaal gezelschap
met een boeiend en gevarieerd reper-
toir met zang drums, slagwerk, toet-
senspel en saxofoon.

'Kiem' is in Nederland bekend ge-
worden na de door Bob Visser vervaar-
digde videoclip 'Doing Time'.
Aanvang 21 uur. Toegangsprijs f. 10,-
/f. 7,50 (met CJP). Voorverkoop in De

Toneelschuur en café De Gooth in
Haarlem.

Op zaterdagavond klinkt er tropi-
sche muziek in het Patronaat. Onder
het motto 'Zweten in oktober' kan er
dan flink worden gedanst op de exoti-
sche klanken van twee bands, 'Young
Sound' en Red Palulu. De eerste band
is een jonge Surinaamse kasekoband
waarvan de muzikanten tussen de 16
en 20 jaar zijn. Red Palulu vervolgt na
Young Sounds met muziek die door-
spekt is met Afrikaanse en Surinaam-
se ritmes en melodiën. Red Palulu is
na Gaga misschien wel de populairste
Nederlandse band in dit genre.

Aanvang eveneens 21.00 uur, voor
prijzen en plaatsbespreken zie vrijdag.

Muzikale kienavond Operette Vereniging ZANDVOORT - Door de Zandvoort-
se Operettevereniging wordt in de
maand oktober verschillende malen
een muzikale kienavond gehouden.
Dit betekent dat men kan genieten
van korte sketches die de titel 'Nostal-
gische Herinneringen' hebben gekre-
gen. Een bonte herinnering aan de
verschillende voorstelling van ZOV
van de afgelopen jaren onder muzikale
leiding van Bert van Poelgeest en re-
gie van Paul v.d. Ancker. Bovendien
kan er worden gekiend om fraaie prij-
zen en is er bal na op de avonden.

De data zijn vrijdag 17, zaterdag 18,
vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober. Zon-
dagmiddag 26 oktober wordt nog een
matineevoorstelling gegeven.

Toegangsprijzen f. 7,50, donateurs
f. 5,-. Telefonisch te bestellen bij tele-
foonnummers; 02507-13840; 02507-
12870; 02507-19565 of 023-256316.
Aanvang van de avonden 20 (middag-
voorstelling 14 uur). De "Nostalgische
Herinneringen' worden gehouden in
Verenigingsgebouw De Krocht.

Bewolking in een hogedrukgebied
Al een tijdje ligt er een tweetal

vragen op beantwoording te
wachten. Beide gaan over hoge-
drukgebieden. Zij luiden: kan in
een hogedrukgebied bewolking
ontstaan en wat verstaat men
nou precies onder een rug van
hogedruk?

Wat de eerste vraag betreft
heeft de atmosfeer daar vorige
week in feite al zelf een duidelijk
antwoord op gegeven. Op veel
huisbarometers staat bij een
luchtdruk van 1033 milibar
„mooi" of „zonnig weer" vermeld.
Desondanks kregen wij bij zo'n
hoge barometerstand op de laat-
ste septemberdag als gevolg van
de aanwezigheid van een laag
wolkendek, door meteorologen
stratus genoemd, de zon in het
geheel niet te zien. Zelfs viel hier
af en toe wat licht motregen uit.
Zo'n hoge druk gebied is alleen in
de onderste niveaus zeer vochtig.
In de regel is het wolkenpakket
betrekkelijk dun, hooguit een
paar honderd meter. Met een
vliegtuig ben je er in een wip
doorheen en vlieg je, na het opstij-
gen, de zon al in enkele seconden
tegemoet.

Het eentonige en grauwe wol-
kendek op geringe hoogte boven
de grond verhindert 's nachts m
grote mate uitstraling en overdag
instraling. Hiermede hangt de
kleine dagelijkse temperatuur-
gang, d.w.z. het zeer geringe tem-
peratuurversch.il tussen dag en
nacht, samen. Zo bedroeg het mi-
nimum 's nachts op 30 september
in Zandvoort 13,2 gr. C. en het
maximum overdag 14,8 gr. C., nog
geen twee graden verschil. Die-
zelfde avond klaarde het op, ont-
stond er mist en daalde het kwik
in de ochtend van l oktober tot
een laagste stand van 7,0 gr. C. Na
het optrekken van de mist werd
het een prachtige onbewolkte en
vrijwel windstille nazomerse dag,
waarbij het kwik tot 21,6 gr. C.
wist op te lopen; ineens bijna vijf-
tien graden verschil tussen dag
en nacht bij een optimale in- en
uitstraling!

Zaterdag waanden we ons op-
nieuw in de zomer met een maxi-
mumtemperatuur van 21,2 gr. C.
In de avond nam de bewolking
toe, waardoor de nachtelijke uit-
straling werd tegengegaan. Het
kwik daalde 's nachts niet verder
dan tot 15,2 gr. C., hetgeen precies
tien graden hoger was dan het
minimum van vorige week vrij-
dag. Naast de stratusbewolking,
waarvan de Latijnse naam „stra-
tus" niets anders dan „laag" bete-
kent, en de uitgestrekte mistban-
ken, zijn kenmerkend voor een
gebied van hogedruk, vooral in

Deze kunnen plotseling in uitge-
breide, langgerekte banden ver-
schijnen, maar evenzeer weer
snel voorbijtrekken of oplossen.

Dergelijke strato-cumulusvelden
(letterlijk: lage stapelwolken, in
het algemeen onder 2000 meter)
liggen op de scheiding tussen een
onderste, koude luchtlaag, die op
de grond rust, en een warmere

luchtlaag, die op de koude lucht
drijft.

Daar de laatste zich over de eer-
ste heen beweegt, vormen zich in
het scheidingsgebied luchtgol-
veri, net zoals op een wateropper-
vlak, waarover de wind strijkt. De
golven zijn alleen veel hoger, on-
geveer 100-150 meter, en de golf-
toppen liggen verder van elkaar
af dan in het water. Wanneer nu
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.door Paul DekKers

Duinen en drinkwater
Grondwater in het duin

Waar nu de duinen liggen was
eens see. Onder de duinen treffen
we als herinnering uit die tijd sout
water aan, dat met het seewater in
verbinding staat. Ieder jaar valt er
op dat stukje grond dat we Neder-
land noemen 25 miljard kubieke
meter regenwater. Uiteraard komt
een deel hiervan in het duin te-
recht. Een deel van het water dat als
neerslag de aarde bereikt ver-
dampt, een ander deel wordt door
planten vastgelegd maar er dringt
ook water in de grond. In duinsand
gebeurt dit selfs vrij snel. Eeuwen-
lang is er regen op het duin gevallen
zonder dat iemand ernaar taalde.
Het gevolg was dat er op het soute
luater een hele bel van soet water
kwam te nisten, die door haar ge-
wicht het sout selfs naar beneden
drong. In de duinen bij Wassenaar
reikte de onderkant van die soge-
naamde soetwaterlens tot 125 me-
ter diepte! We sagen al hoe door dat
grondivater moerasjes en selfs plas-
sen konden ontstaan en een deel
vloeide weg door beekjes, die aan de
duinrand ontsprongen. Juist die
beekjes gaven aan de binnenduin-
rand een heel eigen bekoring.

Drinkwater
In de vorige eeuw moest tiet

drinkwater betrokken lüorden uit
pompen, uit beken, rivieren, kana-
len en selfs sloten. De huisen van de
welgestelden hadden meestal een
eigen pomp; voor de anderen wa-
ren er in de dorpen en steden vaak
openbare pompen en op menige
plaats sien we ^e oofc nu nog (welis-
waar in onbruik) op markten en
oude pleinen staan. In Amsterdam
zorgde de Versch Water Sociëteit
voor de aanvoer van drinkwater uit
de Vecht, die toen schoner was dan
nu. Desondanks viel er op de kwali-
teit van het water, mede door het
transport, wel iets af te dingen. In
het buitenland waren waterleidin-
gen al heel lang bekend selfs al in de
oudheid. In de vorige eeuw beschik-
te men in de meeste Europese lan-
den over waterleidingen. Neder-
land was in dit opzicht bepaald
geen koploper. Misschien kwam

dat wel omdat wij so rondom in het
water saten en met ome gebrekkige
kennis van hygiëne meenden, dat
nagenoeg alle water ook dri n ku-ater

Op 19 juni 1851 gaf Koning Wil-
lem III toestemming tot stichting
van een Dumwater Maatschapij,
die te Amsterdam werd gevestigd.
Op 11 november stak prins Wülem
van Oranje de eerste schop in het
Kennemer duinrand en vanaf 9 de-
cember 1853 kon de bevolking van
Amsterdam het schone water voor
één cent per emmer afhalen bij de
Willemspoort. Dat is het begin ge-
weest van de Amsterdamse en ook
van de Nederlandse waterleiding

Aanvankelijk hoefde men maar
een ondiep kanaal te graven. Het
water stroomde vansdf toe. Later
toen de grondwaterspiegel door de
waterwinning lager daalde moest
men het water ook dieper gaan
winnen. Waar af gaat en met bij
komt mindert. Als de waterleiding
op dese weg doorging sou het einde
binnen kortere of langere tjd in
sicht komen.

Het spreekt vanself dat de wate-
ronttrekking ook tot verdroging
van de moerassige plekken in het
duin leidde. Dat was voor het plan-
ten- en dierenleven niet gunstig.
Het afnemen van de soetwatervoor-
raad, het lichter worden van de
lens, had nog een ander gevolg- het
soute water kwain omhoog. Dit be-
tekende dat in de toekomst ook het
water m de aangrensende polders
sou gaan versilten. Verdroging van
de duinen, dreigend tekort aan
drinkwater en toenemende versil-
ting wesen samen m deselfde rich-
ting: er moest meer water in het
duin worden gebracht dan er door
neerslag in viel.

Geschreven door J A. Nijkamp
„Ome duinen" uitgegeven door het
Instituut voor natuurbescher-
mingseducatie.

J. L. G. Niessen

de vochtigheid van de beide
luchtlagen betrekkelijk hoog is,
kan m de opgaand-be wogen
lucht condensatie en wolkenvor-
ming optreden. De golftoppen
dragen daardoor vrij dunne, rol-
vormige wolken, die echter kort
daarop in de neergaand-bewogen
lucht gedeeltelijk of geheel oplos-

In een hogedrukgebied is het
dus niet altijd en overal wolken-
loos en zeker niet in het koude
jaargetijde. Vooral op de nacht-
temperatuur zijn wolkenvelden
van grote invloed; hun aanwezig-
heid kan vorst tegengaan of tem-
peren. In de zomer daarentegen
overheerst, behoudens in enkele
gevallen een weinig cirrus
(„wmdveren") en wat cumulus
humilis („mooi-weer stapelwolk-
jes"), m de directe nabijheid van
een hogedrukgebied het blauw
aan de hemel.

Bij de mee te nemen kleding van
de twee leiders van beide super-
machten, die elkaar het komende
weekeinde in de IJslandse hoofd-
stad Reykjavik zullen ontmoeten,
zal m geen geval een overjas ont-
breken. Ofschoon IJsland te vin-
den is net onder de Noordpoolcir-
kel is het klimaat van dit vulka-
nische eiland, dank zij de invloed
van de Warme Golfstroom, voor
zijn noordelijke ligging vrij zacht
te noemen. Niettemin bezorgt
zijn positie in de noordelijke At-
lantische Oceaan juist in de baan
van diepe depressies het eiland
geen al te beste klimatologische
naam: het is er erg nat en winde-
rig. Eind vorige week speelden
zich in Reykjavik de eerste win-
tertaferelen af. Het was op dat
moment de koudste Europese
hoofdstad met sneeuwbuien en
een temperatuur die 's nachts tot
-3 graden zakte en overdag niet
verder kwam dan O graden. Nor-
maal m oktober is voor Reykjavik
een maximumtemperatuur van 7
graden (afgelopen zondag was de
temperatuur er weer gestegen tot
11 graden) en een minimumtem-
peratuur van 2 graden (mini-
mum zondag: 9 graden, erg wis-
selvallig dus). Als uitersten gel-
den voor deze maand een maxi-
mum van 16 graden en een mini-
mum van -10 graden. Gemiddeld
valt er in oktober 97 mm neerslag
en bedraagt het aantal neerslag-
dagen 20.
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De O'Neill Pro World Cup is voor de professionele
brandingsurfer(ster) bet belangrijkste evenement van het jaar.
Behalve het grote bedrag aan prijzengeld dat gewonnen kan worden,
is ook het behalen van een goede plaats uiterst belangrijk voor de
surfer. Deze surf sport is te kostbaar voor de enkeling, noodzakelijk is
dan ook de sponsor, de fabrikant van de surfplanken en die van de
zeilen. Wanneer men niet presteert, dan verliest men zijn plaats in het
team, want de opvolgers staan te trappelen van ongeduld om een
opengevallen plaats in te nemen. Bet kan vergeleken worden met de
formule-1 races in de autosport.

Aan de finale van de O'Neill Prp World Cup kunnen maximaal 64
mannen en 16 vrouwen deelnemen. Er zijn drie mogelijkheden om een
startplaats te krijgen in deze wedstrijden.
a. De vaste teamleden van een sponsor. (Let op de sponsor van de
surfplanken komt eerst, gecombineerd met de naam van de zeilmaker,
zoals b. v. Mistral/Gaastra). Wanneer je bij een team hoort dan ben je
al een heel eind op weg naar de top, want dan heb je via diverse
wedstrijden een plaats aangeboden gekregen in een team, en betekent
het dat je gesponsord wordt. Je moet dan wel zorgen dat je je plaats
behoudt.
b. De gekwalificeerden.

Deze deelnemers hebben via goede eindplaatsen in de serie om de
wereldbrandingsurfwedstrijden van de laatste jaren zich voor de
'World Regatta 1986 gekwalificeerd. Maximaal vijf vrouwen en tien
mannen uit deze sector verwerven een startplaats.
c. De 'genodigden'.

Ieder team heeft enkele 'vrije plaatsen voor genodigden' over.
'Scouts' van de surfplankfabrikanten houden de brandingwedstrijden

nauwlettend in de gaten, op zoek naar surftalent. Wie hoog: eindigt en
talent heeft kan dus een uitnodiging: ontvangen om een open plaats te
bezetten. Johan Driehuizen doet tijdens deze finale wedstrijden mee
als 'genodigde'. Verplicht zijn de genodigden wel, wanneer zij
normaal gesproken varen met een ander merk plank, de naam van
deze fabrikant af te plakken, immers men maakt dan deel uit van een
ander team.

Er is een lange weg af te surfen voordat men wordt uitgenodigd om
in een team mee te varen. Dit gaat alsvolgt:

In Nederland kun je als particuliere surfer aan wedstrijden
deelnemen van het Branding Promotie Circuit. Je moet dan wel een
startnummer aanvragen bij het KNWV (Koninklijk Nederlands
Watersport Verbond), doe je het goed, dan volgt misschien een
uitnodiging deel te nemen aan de wedstrijden voor de Pall Mail Export
Cup. Op een open plaats, of je wordt hiervoor benaderd. Hier kan ook
prijzengeld verdiend worden, prettig is wanneer je door een fabrikant
wordt benaderd omdat je dan al deels wordt gesponsord. Het surfen op
dit niveau is al een kostbare aangelegenheid, wanneer je tenminste
hoog wilt eindigen.

De volgende stap is dan natuurlijk een vaste plaats te verwerven in
een team, waardoor je automatisch een startplaats hebt en kunt deel
nemen aan World Cup wedstrijden.

Voorafgaande aan de finalestrijd in Zandvoort werden dit jaar drie
voorronden gehouden, namelijk in Japan (Omaezaki. een klein
vissersdorp 20O km ten zuidwesten van Tokio), in de Franse plaats La
Torche en vorige week in Sylt (Westduitsland).

DOOR: MARGREET ATES
JOAN KURPERSHOEK

FOTO'S:
DICK LOENEN

Felle strijd in deze finale ve
"Het koude Noordzeewater
zou mij kunnen opbreken"

Peter Cabrinha neemt
deze week minstens vijf
uitgekiende sufboards
mee naar Zandvoort, om
de finales van de O'Neill
World Cup te zeilen.
Maar de vijfentwintig-ja-
rige Hawaïaan, die in de
afgelopen jaren al diverse
keren winnaar van een
World Cup-toernooi
werd, hoopt wel, dat hij
geen last krijgt van zijn
voet. Deze is nog maar
enkele maanden geleden
voor de tweede keer ge-
broken. Dat zal hem er
echter niet van weerhou-
den te vechten voor een
overwinning, iets dat hij
al eerder bewezen heeft.

"Vorig jaar, tijdens wed-
strijden in Hawaï, kwam ik
na een sprong ongelukkig op
mijn plank neer, waardoor
ik een middenvoetsbeentje
brak. Het was een schitte-
rende sprong, maar met ver-
velende gevolgen. Twee we-
ken later zouden er wedstrij-
den in Japan gehouden wor-
den, waar ik, om m'n kansen
te behouden voor het wereld-
kampioenschap, wel aan
moest deelnemen. Ik ben er
toch maar heen gegaan en
heb m'n voet goed gezwach-
teld met tape. Tijdens de
wedstrijden hield ik het af en
toe bijna niet meer van de
pijn, vooral als ik na een
sprong weer op het board
neerkwam. Maar ik moest
gewoon van mezelf. En niet
voor niets, ik werd toch nog
derde.

Begin dit jaar, de oude
breuk had zich net goed her-
steld, brak ik in Zuid-Frank-
rijk twee andere beentjes
van dezelfde voet. Nu gaat
het wel weer, maar het kou-
de zeewater hier in het Noor-
den, waardoor je spieren
gauw stram worden, kan me
toch nog wel parten gaan
spelen. Het is heel belangrijk
dat m'n enkel soepel blijft."

Cabrinha is vooral gespe-
cialiseerd in de onderdelen
slalom en wave-riding. Op
het laatste onderdeel is hij,
volgens eigen zeggen, Bobby
Naish, de echte 'grootmees-
ter' op dit gebied, langzaam
aan het inhalen. "Ik ben wat
betreft wave-riding al heel
vaak achter hem geëindigd,
maar voor dit jaar voorzie ik
wel een kans om naast hem
te komen of hem zelfs voorbij
te streven. Al heb ik door

Zandvoort, waar de Neder-
landers natuurlijk veel meer
ervaring hebben opgedaan
dan ik, zien we nog wel.
Maar dat het spannend gaat

mijn werk voor Mistral ei-
genlijk te weinig tijd om te
trainen, maar daar kampt
Naish ook mee. Een goede
training, blij f t noodzakelijk,
zowel voor de techniek als
voor de conditie en soeplesse
van je lichaam."

Peter en Bobby, beide af-
komstig uit Hawaï, zijn wel-
iswaar eikaars grootste con-
current, maar wisselden al
als jeugdvrienden hun eerste
surfervaringen met elkaar
uit. Cabrinha surft sinds
zijn vijftiende en ontwerpt
evenals Naish, na een voor-
zichtig begin met wat kleine
veranderingen aan zijn eer-
ste board, sinds een aantal
jaren zijn eigen planken.

"Ondanks mijn ver ont-
wikkelde surfboards wordt
het wel steeds moeilijker om
de Nederlanders voor te blij-
ven, vooral op het onderdeel
course, waarin bijvoorbeeld
Stephan van den Berg erg
goed is. En ook Onno Tellier.
Olaf van Tol is erg bekwaam
in het wave-riding, evenals,
een aantal Amerikaanse
concurrenten. Je moet con-
stant nieuwe sprongen be-
denken, 't liefst nog twee
keer om je lengte-as. Ze moe-
ten er spectaculair uitzien
en de indruk wekken dat ze
erg moeilijk zijn. Terwijl ze
dat voor mij misschien niet
eens zijn. 't Moet gewoon zo
goed mogelijk ogen. Dat is
natuurlijk ook waar het pu-
bliek om vraagt.

Een voordeel van het va-
ren voor de Nederlandse
kust is, dat de golven vrij
laag zijn, waardoor je telkens
veel snelheid kunt opbou-
wen. De zee voor Hawaï is
wel meer spectaculair, maar
je moet het daar vooral van
de harde wind hebben, om-
dat je met zo'n enorme golf-
slag weinig vaart krijgt."

Hoe het gaat lopen in

worden, is een ding dat zeker
is!"

Ondanks zijn successen in
het verleden - hij heeft de
O'Neil Pro World Cup al een
paar keer mee naar huis
kunnen nemen - blijft Naish
voorzichtig. "Veel van de an-
dere wedstrijdsurfers kun-
nen hetzelfde als ik. Zij wor-
den steeds beter, alleen heb
ik, doordat ik wat eerder be-
gonnen ben, meer ervaring,,
vooral in het onderdeel wa-
veriding. Maar bijvoorbeeld
mijn vriend Peter Cabrinha
is daar ook een kei in, terwijl
hij ook in het onderdeel sla-
lom een heuse bedreiging
vormt. En zo zijn er wel
meer, ook uit Nederland, zo-
als Stephan van den Berg,
Tim Klijn en Olaf van Tol,
die trouwens ook veel meer
gewend zijn aan het koude
water. De surfers uit de war-
mere landen hebben hier
veel eerder last van koude en
daardoor minder soepele
spieren.

Bovendien heb ik, net als
Peter, door mijn zakelijke
bezigheden voor Mistral nog
maar weinig tijd om te trai-
nen. Ik ben nu al drie weken
in Europa maar heb in die
tijd nog maar één dag geva-
ren. Ik heb me moeten beper-
ken tot wat trimmen, opdru-
koefeningen en touwtje-
springen."

Bobby Naïsh, die al in veel
plaatsen verspreid over de
hele wereld gesurfd heeft,
ziet er met verlangen naar
uit om in Zandvoort om de
World Cup te strijden. "De
wedstrijden zijn in Neder-
land altijd het beste georga-
niseerd. Bovendien is er hier
een erg enthousiast publiek,
waaronder veel beoefenaars
van deze sport. De meeste
van die mensen kennen mij
al en dat is natuurlijk erg
leuk. Ze houden ook reke-
ning met me. Ze geven me de
ruimte en laten me met rust
als ik met mijn voorbereidin-
gen bezig ben, terwijl ik in
veel andere landen daar echt
om moet vragen.

Het golvenpatroon hier
voor de kust is nog wel eens
lastig, je moet soms echt zoe-
ken naar goede rollers, maar
ondanks dat vind ik het hier
fantastisch en heb ik enorm
veel zin in het komende wed-
strijdevenement in Zand-
voort!"

Belangrijk voor de toeschouwers is natuurlijk te weten
wie er op een bepaald moment op de eerste plaats ligt, en
wie hem/haar op de hielen zit. De deelnemers bezitten
ieder een eigen nummer waaronder men internationaal is
ingeschreven en dat in de zeilen is aangebracht.

US-1111 = Robby Naish, team Mistral/Gaastra
S-10 = Anders Bringdal, team Tiga/Neil Pryde
US 151 = Alex Aguera, team Tiga/Neil Pryde
F-l = Raphael Salles, Tiga/Neil Pryde
US-1 = Ken Winner, Team Bic/North
E-ll = Björn Dunkerbeck, P2/F2
H-l = Stephan v.d.Berg, Bic/North
KA-1 = Torn Lüdecke, Tiga/Neil Pryde
US-9 = Nevin Sayre, Mistral/Gaastra
H-168 = Onno Tellier, Tiga/Gaastra
G-5 = Jürgen Hönscheid, Mistral/Gaastra
KA-23 = Bruce Wylie, Mistral/Gaastra
D-l = Tim Aagesen, Mistral/Neil Pryde
S-l = Tomas Persson, Mistral/Neil Pryde
G-35 = Axel Ohm, F2/F2 zeilmakers
G-9 = Bjorn Schrader, Team P2/F2
H-44 = Tim Klijn, Tiga/Neil Pryde
H-45 = Johan Driehuizen, Tiga/Neill Pryde
H-9 = Olaf van Tol, Mistral/Gaastra
H-99 = Paul Jansen, Tiga/Neil Pryde
H-8 = Eric Groenewoud, Blanco/Gaastra
H-23 = Edwin Bonvie,
H-108 = Mark Gerdes
— = Patrick Bourgonje, Mistral/Mistral
H-l 7 = Dick van der Spek, Blanco/Gaastra
H-222 = Wouter Egas
De vrouwen:
F-12 = Nathalie Ie Lievre, Mistral/North
US-71 = Dana Dewes, Fanatic/Neil Pryde
KC-1 = Anick Graveline, F2/F2
US-301 = Julie de Werd, Team F2/Gaastra
H-33 = Martine van Soolingen, Tiga/Gaastra
K-07 = Clare Seeger, Bic/Up Sails .. ..
D-2 = Eva Stub, Team Fanatic/North '
G-ll = Natalie Siebel, Mistral/Gaastra
H-lll = Petra Oudendijk, Tiga/Neil Pryde
H-?? = Jolanda de Jong

Zeventig uur per week in touw
voor een perfecte organisatie

De organsatie van de
O'Neill Pro World Cup is
in handen van Pall Mail
Export Service to Sailing,
en dat wil zeggen dat Ron
Goossens c.s. de laatste
maanden bijna dag en
nacht in touw zijn ge-
weest om de organisatie
'rond' te krijgen. "Wij
hebben een naam te ver-
liezen, de surfers komen
graag naar Nederland,
'omdat de boel hier op rol-
letjes loopt' om het popu-
lair uit te drukken, dat
betekent echter ook dat

Je moet de Nederlanders in dit
kampioenschap niet uitvlakken

Ondanks de diefstal
van zijn skeggen, kort ge-
leden, ziet Bobby Naish
de komende finales van
de O'Neill Pro World Cup
die tussen 10 en 19 okto-
ber in Zandvoort worden
gehouden, met vertrou-
wen tegemoet. De drieën-
twintig-jarige, op Hawaï
geboren windsurfer re-
kent er daarbij pp, dat
zijn enorme ervaring dit
keer de doorslag zal ge-
ven. Al twaalf jaar staat
hij op de zeilplank terwijl
hij daarvoor al jaren, als
kind, op een gewone surf-
plank het spel met de
enorme golven reeds
speelde. De vaardigheid
om met dit natuurgeweld
om te gaan, is hem als het
ware met de paplepel in-
gegoten.

"Ik was op mijn elfde al hc-
lemaal gek van windsurfen
en zodoende stond ik toen al

bijna elke dag op de plank.
Op Hawaï zijn de omstandig-
heden ideaal, daar kun je het
hele jaar door surfen, terwijl
je in Nederland en veel ande-
re landen op de wereld sterk
afhankelijk bent van het sei-
zoen. Toen ik wedstrijden
ging varen, vooral op het in-
ternationale vlak, werd het
wel noodzakelijk om elke dag
te trainen, gemiddeld zo'n
vijf uur."

Vanaf het begin van zijn
surfcarrière wordt de - on-
dertussen - veelvuldig kam-
pioen bijgestaan door zijn
vader, wat door Naish als een
grote bijdrage aan zijn suc-
ces wordt gezien. "Mijn va-
der, hij is nu zesenveertig, is
door mijn enthousiasme zelf
ook gaan surfen. Hij vindt
het heerlijk, maar doet het
alleen voor de lol. Hjj vindt
het fantastisch dat ik wat
bereikt heb met deze sport en
doet dan ook van alles om
mij te helpen. Zo hebben we
samen veel onderzoek ge-
daan naar de ideale vormge-
ving van plank en toebeho-
ren. Allerlei experimenten
met skeggen, vinnen en zei-
len. Gelukkig raakte een
aantal jaren geleden de fir-
ma Mistral geïnteresseerd in

onze bevindingen en was zij
bereid met ons samen te wer-
ken en mij te sponsoren."

Het feit, dat kort geleden
uit zijn auto zijn ruim twin-
tig handgemaakte skeggen
zijn gestolen, betekent voor
Naish een enorme handicap.
"Het noodlot wil, dat het al
mijn beste skeggen zijn.
Meestal neem ik slechts een
gedeelte mee, behalve nu
dus, waardoor ik alles kwijt
ben. We hebben de skeggen
zelf ontwikkeld uit stan-
daardmateriaal door het
beetje voor beetje te verande-
ren. Zodoende bestaan er
geen mallen voor en heb ik er
ook geen ontwerptekenin-
gen van. Ik weet natuurlijk
nog wel hoe ze er ongeveer
uitzagen, maar voor preci-
siewerk is dat onvoldoende.
Ik heb mijn vader gebeld en
hoop nu maar dat hij nog op
tijd voor redelijk vervan-
gingsmateriaal kan zorgen.
Het speciale gereedschap dat
ik bij me had, is namelijk ook
gestolen."

er niets aan het toeval
overgelaten kan worden,
en ja dan heb je het er wel
druk mee" verklaart de
nog jonge 'special event
manager' van de Pall
Mail organisatie een tikje
bescheiden.

Het is inmiddels al weer de
vierde maal dat Pall Mail
Export Service to Sailing
zich met de O'Neill Cup be-
zig houdt. Twee maal streek
het surfcircus neer in Sche-
veningen en vorig jaar in
Kijkduin. Nieuw is dat het
evenement zo laat in het jaar
wordt gehouden, doch dit
heeft volgens Goossens alles
te maken met het feit dat het
dit keer de finale van deze
cupwedstrijden betreft, en
dat bewust gekozen werd
voor de periode waarop in
Nederland de schoolvakan-
tie, beter bekend als de
herfstvakantie, wordt ge-
houden. "Surfen is nu een-
maal een jonge sport die in
Nederland grote bekendheid
onder de jeugd geniet, daar-
om is het zo fijn dat Zand-
voort nu de finalewedstrij-
den in de herfstvakantie
heeft. Wij verwachten veel
bezoekers", laat hij weten.

Pall Mail Export kent een
aantal takken waarin men
zich beweegt op het gebied
van evenementen. Bekend
zijn onder andere de PM-
swingbokaal (in de sector
jazz) en in American Foot-
ball. De grootste bekendheid
heeft Pall Mail Export ech-
ter opgebouwd in de organi-
satie en sponsoring van wa-
tersportevenementen. Het
vermaarde 'Rondje Texel'.
een zeilrace voor catama-
rans zou wellicht internatio-
naal niet zo bekend gewor-
den zijn wanneer Pall Mail
daar niet erg veel tijd, geld
en moeite in gestoken had.
Dit zelfde geldt voor de
'Sneekweek'

Voor de organisatie van
het surfevenement in Zand-
voort is een heel leger van
Pall Mail medewerkers op de
been. Ron Goossens heeft de
steun van verschillende
'brand'promotors zoals El-
bert-Piet Jongekryg. Paul

v.d.Zande en Frank Beijer,
die ieder met een groot aan-
tal studenten zorgen voor de
diverse onderdelen. Coördi-
natrice Yvon Poel draagt
daarin een behoorlijk steen-
tje bij, omdat organiseren
betekent coördineren en de-
legeren. Zo moeten de boten
bemand worden die voor de
veiligheid van de surfers ver-
antwoordelijk zijn, banen
worden uitgezet, boeien wor-
den geankerd, persvporlich-
ting en wedstrijdleiding, het
ligt allemaal in handen van
Pall Mail Export Service to
Sailing.

"Het is begonnen aan het
eind van de zeventiger jaren
toen mijn voorganger ge-
start is met ëén landrover,
één bijboot en drie boeien.
Nu beschikken wij over ze-
ven serviceboten, boeien,
communicatie-apparatuur,
geluidsinstallaties, een mo-
biele wedstrijdcaravan met
alles er op en er aan" vertelt
Goossens enthousiast.

Door hem wordt het surfe-
venement vergeleken met de
Grand Pnx voor Formule-1
wagens. Er verschijnen
maximaal vierenzestig man-
nen en zestien vrouwen aan
de start. Zij maken deel uit
van een team, een team dat
lid moet zijn van de WBA. De
wedstrijd bestaat uit ver-
schillende onderdelen, na-
melijk de waveriding, de
course en de slalom. Op deze
onderdelen worden punten
verdiend, het totaal geldt
voor de 'overall' winnaar(es).

Volgens Goossens is het
ideaal wanneer men de
eerstvolgende jaren Zand-
voort als vaste plaats in het
schema kan opnemen. "Nu is
het de finale, maar volgend
jaar is de finale in december
in Quadeloupe, dan ligt
Zandvoort opnieuw ideaal
om daar een voorronde in
oktober te houden. Wanneer
je eenmaal een plaats kent,
dan is het eenvoudiger om
daar terug te keren omdat je
weet wat je er aantreft, je
kunt leren van eventuele
missers. Voor ons is Zand-
voort een ideale plaats, niet
te ver weg met een enthou-
siast publiek en thuisfront.
Ik geloof dat nergens langs
de kust zo intensief wordt
gesurfd als juist hier", zegt
hij. "Daarom heeft Zand-
voort misschien Noordwijk
wel verslagen, want in die
Zuidhollandse badplaats
voelde men ook veel voor het

evenement".

Vervolg op
pagina 7

BK
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SAM-SIN MENU
Wij bieden U nu de mogelijkheid om uit 18 gerechten
Uw 3 FAVORIETE GERECHTEN te kiezen

Afhalen
U kunt hiervan 3 gerechten uitkiezen

ƒ 28,50

10

11

SIJEO PAAI KWA
(geroosterde varkenskrabbetjes, een
bekend CANTONEES gerecht)

BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees met taugé in
pikante saus)
BABI PANGANG A LA HONG KONG
(geroosterd mager vlees met
champignons in zeer scherpe pikante
saus)

BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd speenvarken,
lekker knappeng met aparte saus,
een bekend CANTONEES gerecht)

BABI KETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap en
diverse Chinese en Indische kruiden)

CHA SIJEO
(geroosterd mager vlees op onginele
CANTONESE wijze bereid met
pikante saus)
TJAP TJOY
(gebakken gemengde verse groenten
met vlees)
KOE LOU YOEK
(gepaneerde varkensvleesballetjes
met zoetzure suas, een bekend
CANTONEES gerecht)

KALEEKAI
(geroosterde kip met kerriesaus)

KIP MALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)

YIN YOUNG SATÉ
(2 stokjes varkenssaté en 3 stokjes
gegrilde kipsaté met pindasaus)

12 FOEYONGHAI
(omelet met vlees en groenten in
tomatensaus)

13 POLOUKLAI
(stukjes kip met ananas in heerlijke
kippesaus)

14 YUKWOKAITING
(kipfilet met champignons en cashew-
noten)

15 SJITJAPKAI
(kipblokjes met tausiesaus, een saus
met knoflook, gedroogde zwarte
boontjes, paprika en diverse Chinese
kruiden. Een bekend CANTONEES
gerecht)

16 SI TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees in
tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)

17 SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden biefstuk in tausiesaus, een
bekend CANTONEES gerecht)

18 SAMBAL VLEES
(rundvlees in scherpe sambalsaus)

Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de
naam SAM-SIN vernielden en dan de 3
nummers van de door u gewenste gerech-
ten noemen.
SAM-SIN-gerechten zijn met 2 x witte rijst,
l.p.v. witte rijst is nasi of bami ook
mogelijk. Service van de zaakl
Gerechten met mleho«n of
ChfneM bami f 4 50

•xtra
's maandags gesloten

Chin. Indisch restaurant
Haftestraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort Tel. 17897

't kinder winkeltje

,,Ga je naar 't surfen kijken?"
„doe dan wel een warme jas aan!"

Oilily Surf-cupaanbieding
Oilily Parka's nu met korting

50 gulden voordeliger
Buureweg 1-3
Zandvoort
02507-16580

Deze aanbieding is geldig
van 10 tot 20 oktober

SQUASH
SPORTCENTER

Wim
Buchel

A. J. v.d. M ooienstraat 47
Tel. 13965 - 15829

Komt u iets
te kort?

Spar
Zand voort

Noord
is ALTIJD

op
maandagochtend

geopend

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-1 61 23

FOTO QUELLE
Compleet

foto/filmassortiment,
voordelig afdrukken en

ontwikkelen
DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
Zandvoort

Aangeb. in
Haarlem gr.

eengez. (huur)
hoekh.

5 kam. c.v. gr. zolder,
tuin op z. enz. Gevr. in
Z'vrt Zd/Centr. kleine
huur woonr. m.c. v. v. 1
pers.

Tel. 023-330085.

veilinggebouw

de witte zwaan
Gasthuisplein

onze meubelhal is dagelijks
geopend tot 18.00 uur
voor in- en verkoop:

leuk assortiment meubilair,
kleingoed enz. enz. Ook verhuur

van: tafels, stoelen, bestek,
glaswerk, porcelein enz.

Inl. fa. Waterdrinker
Tel. 12164

nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw -

©FORMOSTAR
PARFUMERIE WILDERING INTRODUCEERT
in haar schoonheidssalon voor Zandvoort en
Kennemerland een nieuwe manier van
plaatselijk afslanken middels infrarood
bandage.

Ondanks dieetkuren blijkt dikwijls dat buik,
heupen, knieën en bovenbenen de moeilijkste
plaatsen zijn om opgehoopte vetten kwijt te
raken. Welnu, hiervoor heeft parf. Wildering
voor u nu de oplossing, Formostar.©

Zichtbaar resultaat, zelfs al na de eerste
behandeling middels metingen!

Ter introduktie geven wij gedurende de
maanden oktober, november en december
2 gratis gezichtsbehandelingen tijdens de
kuur.

Voor info en demo,
Kerkstraat 23, Zandvoort.
Tel. 02507-12107.

WlFUMERf

P.S. Voordat wij het vergeten, Formostar is zeer geschikt]voor mannenbuikjes.

nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw

Gedipl.
pedicure

komt ook bij u
aan huis

Tel. afspraak na
18.00 uur

Tel. 19632

Spar prijst vers voordelig daarom koop je er al het vers!

bruine bonen,
witte bonen
of kapudjuen
1/3 pc*

KWALITEIT
en altijd voordelig!

Zandvoorts Nieuwsblad

L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

SPAR ZANDVOORT-NOORD
ALTIJD maandagochtend geopend

Café Restaurant „DELICIA
eigenaar W. Schoo

KERKSTRAAT 16, TEL. 12270 ZANDVOORT

* gezellig dineren voor redelijke prijzen

* elke dag geopend vanaf l l uur

Bar „BLACK JACK
eigenaar W. Schoo

KERKSTRAAT 18, TEL. 14220 ZANDVOORT

SPECIALITEIT:
PANNEKOEKEN EN POFFERTJES

* gelegenheid tot vergaderingen, bruiloften
e.d.

* gezellig borrelen in onze bar „Black
Jack"

Nieuw opgericht:
onze klaverjasvereniging „Delicia"
vanaf 2 oktober weer op elke donderdag

* sfeervol ingericht, zachte muziek,
goedkope drankjes

* diverse grill-specialiteiten, o.a. Gamba's,
Saté, Spare-ribs, T-bone steak, Entrecôte

elke dag een dogschotel
voor f 12,50

elke dag verse oesfers,
]/2 dozijn voor f 24,50

iedere woensdag onbeperkt mosselen
(gebakken of gekookt) eten M 1f|

voor slechts J lUf"

W// z/'/n elke dag geopend v. a. 8 uur, keuken
open fof 2 uur.

Speculaostaort
^overheerlijk
R.v.d.WERFF
Tolweg 6 - Tel. 15001

BROODJE
BURGER
mini broodjeszaak - maxi beleg
Ook voor lunchpakketten en salades
WEEKAANBIEDING

BROODJE
LEVER
+ GLAS MELK
- Open van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag

en zaterdag tot 03.00 uur 's nachts
- Dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4-TEL. 18789

3,75

Ü 'NTH?ISfJ SPuRTSCHuEnEn

ALL-ROUND VOETBALTOERNOOI 86/87
Vanaf zaterdag 1 november 1986 start Weekmedia in samenwerking met AAJ Sportpromotie, en met steun
van Heineken en Intersportschoenen, het grote ALL-ROUND VOETBALTOERNOOI 86/87.

Het toernooi wordt afgewerkt op 8 speeldagen
(altijd op een zaterdag of een zondag) te beginnen
op zaterdag 1 november 1986 in Amstelveen. Een
team kan slechts voor een toernooidag inschrijven.

Per toernooidag wordt een compleet programma
afgewerkt, bestaande uit:
- ijshockeyvoetbal
- tennisvoetbal
- ,,penalty"schieten
- hooghouden van de bal

Het maximaal aantal deelnemende teams is 48 (32
heren- en 16 damesteams).

Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6
spelers of speelsters; die naar believen kunnen
worden ingezet (echter nooit meer dan 3 spelers of
speelsters tegelijk.

Van elke speeldag gaan de 6 beste teams (4
heren-en 2 damesteams) over naar de grote finale,
die verspeeld wordt op zaterdag 14 maart 1987.

Per toernooidag wordt gestreden om een aantal
fraaie, door Weekmedia beschikbaar gestelde,
wedstrijdbekers.
Vanaf heden is inschrijving mogelijk voor de eerste
vier wedstrijddagen:
- zaterdag 1 november 1986 Amstelveen
- zaterdag 15 november 1986 Zaandam
- zaterdag 6 december 1986 Amsterdam
- zondag 28 december 1986 Volendam
(We komen nog in Nw. Vennep/Almere/Weesp en
Mijdrecht

Inschrijfgeld per deelnemend team bedraagt ƒ 55,-.
U kunt dit geld storten op rekeningnummer
986849294 Verenigde Spaarbank t.n.v.
AAJ Sportpromotie onder vermelding:
All-round voetbaltoernooi 86/87.
U dient gelijktijdig onderstaande bon op te sturen
naar de afdeling PR en Promotie Weekmedia,
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam, (afgeven
bij een van onze kantoren kan ook).

Inschrijving All-round voetbaltoernooi 86/87

Op bestelling zowel in het restaurant als in de bar: gegrilled speenvarken voor 4 tot 80 personen.

Naam:
Adres:
Postcode: Plaats:
Telefoon: Dames/herenteam:
Het team komt uit onder de naam: .
Toernooidag: Plaats:
Het inschrijfgeld heb ik overgemaakt.
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ZANDVOORT - De Lions bas-
Icetballers en -sters maken tot nu

itoe nog niet veel klaar. De Lions
|neren waren in een matige partij
basketbal kansloos tegen Dun-

jlcing Limmen en gingen met 41-64
Jten onder. De dames konden
Igoofddorp twee tot vier minuten
[voor het einde prima partij geven
[doch waren toen uitgeblust en
[verloren nog ruim met 76-50.

In de beginfase van de strjd tussen
Kins en Dunking Limmen konden de
aanvlles weinig indruk maken. De
verdedigingen van beide teams had-
den weinig moeite om overeind te blij-
ven. Het zwakke schot van beiden gaf
na zeven minuten pas de stand van 2-4
op het scorebord en in de twaalfde mi-

Lions' teams nog zonder succes
nuut was het 10-11. Lions kon aardig
bijblijven in deze onaantrekkelijke
partij maar toen Limmen in een kwar-
tier wat meer vat op de strijd kreeg was
het snel gedaan. Lions leed veel bal-
verlies en een zuiver schot was er
eveneens niet. Limmen bepaalde de
ruststand op 12-29.

De tweede helft was niet veel beter
alhoewel de Zandvoorters in dit ge-
dfeelte meer punten bijeen schoten.
Limmen was echter een klasse beter
en besliste snel de wedstrijd door na
zes minuten de stand op 18-41 te bren-

ZVM-handbal slaat toe
ZANDVOORT - De ZVM hand-

balteams besloten het eerste ge-
deelte in de buitenlucht met pri-
ma resultaten. De heren haalden
de ongeslagen koploper S&K met
18-15 onderuit en hebben daar-
door weer aansluiting met de top,
en de dames bevochten een ver-
dienstelijk gelijkspel bij Graf tdijk,
7-7. Aanstaande zondag begint de
zaalhandbalcompetitie.

ZVM en S&K maakten er een aan-
vallende pot handbal van dat het aan-
schouwen volkomen waard was. Beide
ploegen deden weinig voor elkaar on-
der en gingen met een 8-8 stand rus-
ten. ZVM wilde in dit eerste gedeelte
nogal eens te gehaast de kansen af ma-

(ken wat niet altijd lukte.

In de tweede helft ging dat veel beter
en met snel opgezette aanvallen werd
S&K op achterstand gezet. Met stevig
ingrijpen probeerde S&K ZVM van
scoren af te houden doch enige straf-

worpen leverde dat spel op. ZVM liet
de voorsprong niet meer los en haalde
met 18-15 verdiend het einde.

Scores ZVM: Wim Brugman 8,
Djurre Boukes 4, Joost Berkhout 2,
Joop Boukes 2, Gerard Boukes l, Dek-
ker 1. Dames 12 etb

ZVM speelde tegen Graftdijk een
moeizame eerste helft en liet verdedi-
gend soms gaten vallen. Na een 4-4
ruststand ging het in de tweede helft
verdedigend een klasse beter, doch
aanvallend werden de breaks niet af-
gemaakt. Met nog zes minuten te gaan
keek ZVM tegen een 7-5 achterstand
aan maar met een alles of niets slotof-
fensief werd alsnog een gelijkspel be-
haald, 7-7. Vooral de inzet was uitste-
kend en met nog meer beweging moet
het in de zaal lukken.

Scores ZVM Janna ter Wolbeek 2,
Elly Bol l, Yvonne de Jong l, Marja
van Dam l, Riny Cappel l, Janneke de
Reus 1.

Succes cart-racers

gen. Lions probeerde het wel maar het
team bezat te weinig vertrouwen. Dat
Lions het wel kan, bleek na tien minu-
ten toen enige afstandsschoten door
de basketbalringen gleden. De 28-51
achterstand was echter reeds onover-
brugbaar. Het bleef een matige, rom-
melige partij waarin Limmen gemak-
kelijk de finish haalde met 41-64.

lions coach Olaf Vermeulen zag ook
wel in dat het niet best was. „Verdedi-
gend was het vrij redelijk maar aan-
vallend erg slecht. Sommigen scoren
haast niet terwijl het op de training
best lukt. Het komt er niet uit. De
stemming blijft echter goed maar je
hebt gewoon een overwinning nodig
voor het zelfvertrouwen. We blijven'
echter doorgaan en met hard werken
hoop ik dat er meer uit komt", aldus
Vermeulen.

Dames
De lions dames leden een ruime ne-

derlaag die pas in de slotminuten tot
stand kwam. Daarvoor speelde Lions
een uitstekende partij tegen Hoofd-
dorp 2 dat keihard basketbal liet zien.
de Zandvoortse dmes kwamen tot goed
samenspel en bleken lange tijd de ge-
lijke te zjn van Hoofddorp, de 28-21
opgelopen achterstand werd in de
tweede helft met hard werken en een
op schot zjnde Thea Reinders (18 pun-
ten) geheel weggewerkt en na zestien
minuten waren de partijen in even-
wicht, 38-38.

Het harde spel lokte veel intimida-
ties uit en mede daardoor ging Lions
ten onder. Ook de inhaalrace en het
bijblijven hdden veel kracht gekost en
in de slotminuten stortte Lions in.
Hoofddorp raakte alles en Lions zat
stuk en werd naar een ruime neder-
laag van 76-50 gespeeld. Een onver-
diend grote nederlaag voor een moedig
partij gevend Lions.

Topscores Lions: Thea Reinders 18,
Chika Bol 14.

STRIJEN/ALKMAAR - Zand-
voortse deelnemers behaalden op-
vallend veel succes tijdens cart-

j races in Strijen en Alkmaar. In
iStrijen behaalde Fred Hehl een
S Nederlands kampioenschap en
^Ronny Zandvport snelde naar
twee overwinningen in een stra-
tenrace in Alkmaar.

S
Fred Hehl slaagde erin om in de 125

cc klasse de Nederlandse titel te pak-
ken. In een aantal eerdere wedstrijden
waren de resultaten van dien aard dat
jongstleden zondag de beslissing moest
vallen. Een enorm spannend gebeuren
daar de onderlinge verschillen tussen
de rijders miniem waren. In de eerste
manche met zestien deelnemers aan
de start, flitste Fred Hehl naar een
vijfde plaats. De tweede manche leek

.„ fataal voor de Zandvoorter te worden.
tl De motor wilde niet opgang komen en

hij vertrok daardoor vanaf de laatste
plaats. Een fantastische inhaalrace
bracht Fred Hehl toch nog op een
fraaie tweede plaats, wat uiteindelijk
het zwaar bevochten Nederlandse
kampioenschap betekende.

Voor ruim 15.000 toeschouwers
maakte cart-racer Ronny Zandvoort
zijn rentree na een afwezigheid van
enige maanden door een aantal gebro-
ken ribben. In de cart 100 cc was hij al
direct onaantastbaar en snelde in de
eerste manche naar een tweede plaats
terwijl de tweede en derde manche
winnend werd afgesloten. Voor Zand-
voort waren het races om weer in het
ritme te komen en het lukte direct
uitstekend. In de Amstelklasse kwam
hij daarna ook aan de start en dat
leverde eveneens een prima eerste
plaats op. Na drie manches bleek
Zandvoort veruit de sterkste met een
derde en twee eerste plaatsen.

Lions eindelijk een schot dat punten opleverde. Foto: Dick Loenen

Magere winst tafeltennissers
ZANDVOORT - Slechts twee

van de vele teams van de Zand-
voortse tafeltennis vereniging S.
C. Unicum '73 wisten hun partij-
en in winst om te zetten. Het eer-
ste met ter Heijden, Hoppe en
Steiner versloegen Hillegom, het
vierde met de Goede, ter Braake
en B. de Ruig legden hun wil op
aan het Akerslootse team, terwijl
het tweede met Lau, Wiesman en
Keur net nog een gelijkspel af-
dwongen tegen IJmuiden. De rest
van de teams verloor met inbegrip
van alle junioren en pupillen-
teams.

Succesvolle start zwemmers
ZANDVOORT - De onlangs naar de

A-competitie (hoogste zwemdivisie)
gepromoveerde ploeg van de Zand-
voortse zwemclub De Zeeschuimers,
| heeft zich in zijn eerste wedstrijd uit-
stekend geweerd. In het Haagse zwem-
bad „De Morgenstond" werd er ge-
zwommen tegen de ploegen van Zian-
/Vitesse uit Den Haag en Nautilus uit
Dordrecht. De ploeg van de Zeeschui-
mers won deze ontmoeting met 174
punten voorsprong op Zian/Vitesse en
52 punten voorsprong op Nautilus. In
het totaal klassement eindigde de
ploeg van de Zeeschuimers op een ver-
dienstelijke vijfde plaats achter gere-
nommeerde ploegen als AZ&PC uit
Amersfoort, Dolfijn uit Amsterdam en
HPC uit Heemstede. Het verschil met
HPC dat op de derde plaats eindigde
bedraagt slechts 19 punten, zodat een
betere klassering na de volgende ronde
mogelijk moet zijn.

Er werden diverse persoonlijke re-
cords gezwommen: door Wander Hal-

>1 derman op de 400 m vrije slag in 4.08.2,.
•j door Michiel van Warmerdam op de 50
j vlinder 34.0, de 200 wissel 2.35.6 en de
100 vrij in 1.03.7. Ook Erik Wempe
boekte een grote progressie op de 200 m.

wisselslag, hij tikte aan de 2.40.4 en op
de 100 m vrije slag in 1.05.0.

Marja Molenaar verbeterde haar 100
m rugslag en 200 m rugslag en Nico
Wempe scherpte zijn tijd op de 200
wissel aan. Jaco Koning doet al lange
tijd verwoede pogingen om de 100 m
vrije slag binnen de minuut af te leg-
gen. Zondag werd er weer wat afge-
snoept en bleef de klok op 1.00.1 staan.

Over de hele linie werd er goed gepres-
teerd door de A-ploeg bestaande uit de
dames: Ria Willemse, Ingrid v. d. Fits,
Patricia Heeresma, Wandy Kater,
Barbara de Wit, Marja Molenaar, en
de heren: Wander Halderman, Nico
Wempe, Onno Joustra, Marcel de Na-
tris, Stan Steegeling, Jaco Koning,
Erik Wempe en Michiel van Warmer-
dam.

VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen-EDO

(beker) 14.30 uur terrein Vondellaan.

TZB-Vogelenzang 14.30 uur terrein
aan de Kennemerweg.

VOLLEYBAL
In de Pellikaanhal te Zandvoort za-

terdag dames: Sporting OSS 2-Allides
4 19.30 uur; Sporting OSS 3-Allides 8
10.30 uur; Sporting OSS 4-Heemstede
7.19.30 uur; Sporting OSS 5-OVRA 7
18.30 uur. Heren: Sporting OSS I-Van
Nispen l 19.30 uur; Sporting OSS 2-
V'CIJ 3 20.30 uur; Sporting OSS 3-
HSVC 5 20.30 uur; Sporting OSS aspi-
rinten K-OVRA K 18.30 uur.

ZAALHANDBAL
Zondag: in de Pellikaanhal: 10.00

uur ZVM JA 1-Blinkert 1; 10.45 uur
ZVM MA 1-TYBB 1; 11.30 uur ZVM
DS 3-Odin 7; 12.40 uur ZVM DS 1-
Umond 1; 13.50 uur ZVM HS 2-Con-
cordia 1; 15.00 uur ZVM HS 3-Odin 4;
16.05 uur ZVM HJ 1-HVH1. Het eerste
herenteam gaat naar Schagen om
daar om 13.00 uur de zaalhandbalcom-
Petitie te beginnen tegen Schagen.

|ZAALVOETBAL
In de Pellikaanhal een volledig pro-

I inuuma op vrijdagavond: 18.00 uur
Zandvoort '75 C jun.-DIO; 18.30 uur
Zandvoortmeeuwen D Jun.-DVS '85;
19|.00 uur TZB-Sand '84 dames; 19.45
Uur Kaashoek Z-Elsbroek; 20.40 uur
Zandvoort Noord-TZB vet; 21.25 uur
TZB 2-VVB 2; 22.20 uur Zandvoort

l Noord 4-TZB 6.
] Maandagavond: 20.45 uur TZB-De

Zon; 21.40 uur Zandvoortmeeuwen 5-
Hoofddorp 6; 22.20 uur Zandvoort
Noord 7-Parade Boys 2.

Sporting Oss draait goed
ZANDVOORT - De volleybal-

vereniging Sporting Oss kwam
met vijf teams in het veld en deed
dat goed. Driemaal een 3-0 winst,
éénmaal een gelijkspel en slechts
één verloren wedstrijd.

Het eerste dames team nestelde zich
door een 2-2 gelijkspel tegen SBY in de
bovenste helft van de ranglijst. Deze
wisselvallige op en neer gaande strijd
leverde vreemde spelsituaties en uit-
slagen op. In de eerste set nam Spor-
ting een geringe voorsprong en werkte
naar een voor de hand liggende set-
winst. Toch kwam SBY knap terug tot
12-12 en de strijd was weer open. Nu
was het Sporting weer dat de aanval
overnam en de set uitserveerde, 15-12.

In de tweede set een gelijkopgaande
strijd tot 9-9 en toen klapte Sporting
ineen en was de winst met 9-15 voor
SBY. In de derde set herstelde Spor-
ting Oss zich en was oppermachtig en
zegevierde met 15-5. In de vierde set
waren de rollen weer omgedraaid en

overheerste SBY, dat vlot naar een 15-
7 setwinst liep.

Het derde dames team van Sporting
Oss speelde tegen JBS 2 en dat werd
een eenvoudige zege. JBS had geen
antwoord op het hardwerkende Spor-
ting. Ondanks de grote overmacht van
Sporting was het een voor publiek
aantrekkelijke partij volleybal. Set-
standen 15-9, 15-9 en 15-0.

Het vierde damesteam won ruim
met 3-0 van OVRA 7 en het vijfde da-
mes team behaalde een reglementaire
3-0 zege ten koste van het incomplete
VVH.

De jeugd liet het afweten, wat winst
betreft. Tegen het sterke en moeilijk te
bespelen Heemstede werkt Sporting
keihard voor een goed resultaat. Het
zat er echter niet in en met de cijfers 5-
15, 11-15 en 3-15 ging de zege naar
Heemstede. Aanstaande zaterdag-
avond een volledig programma in de
Sporthal Pellikaan waartoe de toe-
gang gratis is.

Prijsuitreiking Fly Away
ZANDVOORT - De laatste dag

van de vliegervierdaagse is bij de
Fly Away waardig afgesloten. Een
prachtige vliegertijd zit er weer op
en om de finale een extra feestelijk
tintje te geven wordt een vliege-
raar bij uitstek uitgenodigd en dat
is Hein Fentener van Vlissingen.

Kort geleden is over zijn leven een
boek van Toon Kortoom verschenen
„Heintje, Hondje, Hoedke" en dat zal
later in het jaar verfilmd worden.
Daar Fentener van Vlissingen veel
van vliegeren houdt en dat ook in
Zwitserland met zijn kinderen beoe-
fent zal straks de Fly Away ingescha-
keld worden om voor een te verfilmen
vliegerfeest in deze rolprent zorg te
dragen.

Aanstaande zaterdag zal Hein Fen-
tener van Vlissingen aan de veertien
geslaagde vierdaagse vliegeraars hun
verworven Euro-vliegermedaille uit-
reiken. Onder de prijswinnaars is een
tweetal jeugd vliegeraartjes, Sander
Nooij uit Heemstede en de vierjarige
Charlotte van Tetterode, kleindochter
van Edo die een Fly Away vliegervaan
in hun twee vliegeruurtjes bijeenge-
sprokkeld hebben.

Voorts wordt een tiental medailles
uitgereikt aan twee Nederlandse vlie-
gerkampioenen 1986 (vecht- en sta-
biel) en twee jeugdkampioenen. Zij

Fentener van Vlissingen bij Fly-away

krijgen de gouden FA medaille en de
overige finalisten met onder andere
tweede en derde plaatsen vallen even-
eens in de medailles. De allround kam-
pioen wordt eveneens bekend gemaakt
en vliegeraars uit Scheveningen en
Utrecht zorgen met een Lucht-vlie-
gershow voor de nodige sensatie.

SDO 2-Unicum l, 4-6: Steiner legde
weer een gedegen basis voor de overi-
gens krappe overwinning door zijn
drie tegenstanders geen kans op winst
te geven, Hoppe vloerde twee van de
drie vakkundig met uitermate snel en
aanvallend spel terwijl ter Heijden de
zwakste Hillegomse tegenstander zon--
der pardon uitschakelde. Hoppe en
Steiner in de dubbelpartij kwamen
zelfs in drie games toch nog „kracht"
te kort om de winst naar zich toe te
trekken. 4-6 was dus terecht.

Unicum 2-Tornado 2, 5-5: Een twee-
de maal een gelijkspel voor Ringo Lau,
die als rolstoeltafeltennisser de volle
winst pakte, Floris Wiesman en Mar-
cel Keur met ieder één winstpartij,
had eigenlijk meer verdiend. Zeker ge-
zien de inzet van dit team. Jammer
was het dat de dubbelpartij toch nog
net verloren ging

TOG 3-Unicum 3, 6-4: Twee over-
winningen van v.d. Oetelaar en Weij-
ers die in de competitie beslist goed
scoren. Jammer dat Bolt het deze keer
af liet weten en geen winst kon boe-
ken. En dat terwijl zij de vorige wed-
strijd toch een 7-3 winstpartij konden
noteren.

Meertreffers 7-Unicum 4, 3-7: Geen
zwakke tegenstander maar juist zeer
geïnspireerde Unicumspelers zoals
Alex de Goede, Bert de Ruig en Mark
ter Braake overrompelden het Aker-
slootse Meertreffers met duidelijke cij-
fers. Sportclub-penningmeester en
rolstoelspeler Bert de Ruig speelde een
glansrol achter de groene tafeltennis-
tafel en stuurde de drie tegenstanders
gedecideerd terug, hoewel de laatste
partij voor hem pas met 30-28 zegevie-

rend kon worden afgesloten. Mark
scoorde tweemaal zeer goed terwijl
Alex met één overwinning veel beter
had gekund. Het dubbel van Alex en
Mark was echter weer een duidelijke
Unicum-aangelegenheid.

Unicum 5-VTC 5,3-7: Hoewel inmid-
dels wel bekend is, dat het team uit
Velsen niet op z'n sterkst opereert in
deze competitie, konden Mart de Ruig,
Roy van de Laan en Harry van de Aar
niet tot winst komen. Wel scoorden ze
ieder een duidelijke winstpartij maar
een totaal-overwicht werd helaas niet
bereikt.

Bij de junioren en pupillen was het
afgelopen weekend, zij spelen altijd op
zaterdag, geen vrolijke zaak, want
geen enkel team wist de broodnodige
en stimulerende winst te kunnen ma-
ken. Een nieuw pupillenteam met Ar-
jan van Roode, Emiel Waaning en Bob
Nehls maakten hun debuut tegen het
Heemsteedse 5e team. Ieder wonnen zij
een partij zodat de eerste wedstrijdze-
nuwen een beetje geluwd zijn.

SPORT KORT

Bridgers vieren
jubileum

ZANDVOORT - Zaterdag 4 oktober
werd door de leden van de Zandvoortse
Bridge Club het veertig jarig jubileum
met verve gevierd.

Vanaf half elf tot in de late uurtjes
hebben de leden zich vermaakt in Ho-
tel Bouwes, uiteraard met een morgen
bridgedrive, die werd onderbroken
door een lunch en overging in een
middagdrive. De dag werd besloten
met een diner-dansant. In de loop van
de dag werden verschillende hermne-
ringen uitgereikt aan leden die 40 of 25
jaar lid zijn. Bovendien ontvingen de
winnaars van de jubileumdrives bij-
zonder fraaie prijzen.

Na de tweede wedstrijd in de eerste
competitie zijn de standen:

A-lijn:
Op de eerste plaats staat het koppel
Emmen/Emmen, gevolgd door het
paar Tine de Leeuw/Chris Braun.
Winnaar van de tweede speelavond in
deze lijn werd de familie Heidoorn met
62,50%, tweede het koppel De Leeuw/-
Braun met 58.85.B-lijn
Zeer hoog werd gescoord m deze lijn
waar de eerste en tweede plaats nu
bezet worden door Familie Van Beek
en de dames Lemmens/Roest. Op deze
avond werden door deze paren respec-
tievelijk 68,30% en 58,93% behaald.
C-lijn:
Winnaar vorige week woensdagavond
werd het paar De Vnes/Haalman met
61,16% tweede de dames Beuks/Drose
met 59.38 %/ Het paar De Vries/Haal-
man bezet nu de eerste plaats, op de
voet gevolgd door nummer twee, het
koppel De Kruijff/Kleijn.
D-lijn:
Het gelegenheidspaar Polak/Vergeest
behaalde de eerste plaats met 60,71%,
tweede werd de familie Stor met
59,82%. Deze lijn wordt aangevoerd
door paar Kroeze/Vergeest, tweede
staat het echtpaar Stor.

Badminton Lotus
ZANDVOORT - De badminton ver-

eniging BC Lotus is afgelopen week-
end goed bezig geweest en opvallend
daarbij was dat de drie hoogste teams
tot een 4-4 gelijkspel kwamen. Verder
goede resultaten voor de heren teams
en de A-junioren. De uitslagen waren:
Lotus I-Heemskerk l 4-4; Lotus 2-Wa-
terland 4-4; Lotus 3-Van Zijderveld 14
4-4; Lotus 5-Nieuw Vennep 2 2-6; Lo-
tus 6-Duinwijck 11 0-8; Lotus 7-Nieuw
Vennep 4-4; Lotus Hl-Velsen Hl 7-1;
Lotus H2-OSO Hl 5-3: Lotus H3-MSV
Hl 7-1; Lotus Al-Nieuw Vennep Al 8-
0; Lotus Cl-Van Zijderveld Cl 3-5.

Voor het komend weekend worden
uitwedstrijden gespeeld: Leyton-Lo-
tus 1; Lisse 4-Lotus 2; Airsport 3-Lotus
3; Almere Haven 2-Lotus 4; Fl. Type-
head 2-Lotus 5; Aemstel I-Lotus 6;
Pluimbal 10-Lotus 7; Meentmeppers
Hl-Lotus Hl; Dumwijck Hl-Lotus
H2; Duinwijck A2-Lotus Al; Haarlem
Cl-Lotus Cl.

Vierde gelijkspel
Zandvoortmeeuwen

ZANDVOORT - Zandvoort-
meeuwen zit nog steeds op de eer-
ste overwinning te wachten en
ook in de strijd tegen Halfweg
bleef de voorhoede schotloos. Daar
Halfweg ook niet tot scorende da-
den in staat was bleef de stand 0-0.
Daarmede is de positie op de rang-
lijst er niet rooskleurig op gewor-
den.

Beide teams kwamen tot een matige
partij voetbal en geen van beide ver-
diende de overwinning. In het Zand-
voortse team waren enige omzettin-
gen. Zo speelde Alwin Leysner op het
middenveld en nam Richard Keik-
man de positie van laatste man in ter-
wijl Jan Hein Carree linksachter
speelde. Vooral Kerkman en Carree
waren verdedigend zeer goed op dreef
en grepen talloze malen uitstekend in.

Zelfs toen een Halfweg voorwaarts in
duidelijke buitenspel positie mocht
doorgaan was aanvoerder Richard
Kerkman ter plekke om zijn gepas-
seerde doelman Postman te assisteren
Aanvallend waren er wat schoten van
Willem Paap en Mano van Meelen
doch de juiste richting ontbrak.

In de tweede helft weinig verande-
ring in het spelbeeld. Halfweg tech-
nisch wat beter schiep zich enige kan-
sen doch Armand Postma reageerde
bekwaam. Het eerste gedeelte dat voor
Halfweg was leverde niets op en toen
Zandvoortmeeuwen in de slotfase
aandrong gaf dat enige mogelijkhe-
den. Sander Schuurman zag zijn
schot gestopt en Willem Paap had
evenmin succes. In het Meeuwenteam
werd de routine en techniek van de .
geblesseerde Jos van der Mey node ge-
mist.

ZHC-hockey
ZANDVOORT - De ZHC-hockey-

teams komen elke week met goed spel
voor de dag doch tot op heden zonder
al te veel rendement. De ZHC-heren
verloren na een gelijkopgaande strijd
met 2-1 van Haarlem en de dames
sleepten een 1-1 gelijkspel weg bij Xe-
nios.

De dames van Xenios en Zandvoort
gaven elkaar weinig toe en speelden
beide zeer aanvallend. Daardoor ont-
stonden goede mogelijkheden voor de
teams. Xenios wist m de eerste helft
een 1-0 voorsprong te nemen. In het
tweede gedeelte drong Zandvoort sterk
aan met goed hockey. Xenios moest
terug en Zandvoort kwam op de ver-
diende gelijkmaker door een doelpunt
van Monique Lubbers. Ondanks po-
gingen van beide ploegen om de zege te
bemachtigen bleef de stand in even-
wicht. Een terechte uitslag na een
spannend en goed hockey-gevecht.

De heren hadden zeker een gelijk-
spel verdiend, doch vlak voor het einde
scoorde Haarlem de winnende treffer.
Over en weer werden goede aanvallen
opgezet met uiteindelijk de openings-
treffer voor Haarlem. Na de pauze een
goed spelend Zandvoort dat via Hans
Hilke op gelijke hoogte kwam. In een
enerverende slotfase streden beide
teams voor de zege en daarbij bleek
Haarlem iets fortuinlijker.

Z'75
HALFWEG - Al was het spel-

peil niet om over naar huis te
schrijven Zandvoort '75 behaalde
tegen het laaggeplaatste Halfweg
een 3-2 overwinning. En door de
resultaten van de overige teams
rukken de Zandvoorters, door deze
vierde zege op rij, op naar een ge-
deelde tweede plaats, slechts één
punt achter Beursbengels. En dit
team komt volgende week zater-
dag op bezoek.

Zoals reeds gesteld een zeer matige
partij voetbal waarbij de Zandvoorters
een aantal klassen minder draaiden
dan de laatste weken. Het eerste kwar-
tier ging het goed en namen de Zand-
voorters een 0-1 voorsprong door een
treffer van Wim van Straten. Zand-
voort '75 kreeg toen snel na elkaar een
viertal enorme kansen en liet die lig-
gen. Er sloop toen gemakzucht in het
elftal en het spelpeil zakte naar een
bedroevend niveau. Halfweg was ech-
ter van een te matig gehalte om het de
Zandvoorters erg moeilijk te maken.

In de rust probeerde trainer Gerard
Nijkamp orde op zaken te stellen en
het leek wat te helpen. Thomas Schul-
te knalde fraai 0-2 op het scorebord en
de Zandvoorters vielen opnieuw in de-
zelfde fout als in de eerste helft. Het
voetbal werd er niet beter op en on-
danks dat kreeg Zandvoort '75 kansen
genoeg om het karwei definitief te kla-
ren. Nu kwam Halfweg door weifelend
optreden van doelman Bakx terug tot
2-1 en was er weer van alles mogelijk.
Een snelle uitval van Andre Allis bete-
kende 1-3 doch het kon de badgasten
niet over het dode punt helpen. Het
werd zelfs nog 2-3 toen Ruud Bakx een
vrije trap niet onder controle kon krij-
geii en Halfweg kon scoren.

Trainer Gerard Nijkamp was tevre-
den met de twee punten doch het ver-
toonde .spel gaf hem geen reden tot
lof tuitingen. „Nadat je vorige week zo
goed gespeeld hebt is het onbegrijpe-
lijk dat je tegen zo'n ploeg zo slecht
speelt. We krijgen een zee van kansen
en door lankmoedigheid hebben we
het er bij laten liggen. We hadden ons
doelsaldo kunnen opvijzelen. Dubbele
cijfers waren mogelijk geweest en bo-
vendien geef je nog twee doelpunten
weg. Dit mag niet gebeuren, voor het-
zelfde geld gaat het fout. Daar de bo-
venste weer punten hebben laten lig-
gen zijn we er toch beter van gewor-
den," is het enige wat Gerard Nijkamp
als positief kan inzien.

ADVERTENTIE

Voor vers paardeviees
7 VERSTE VLEESHAAL JE LEKKER DICHTBIJ!

PAARDEBIEFLAPPEN
Ook gespecialiseerd in kant-en-klaarmaaltijden.

1 kg

SLAGERIJ

G. ZWINKELS
Haltestraat 30

Zandvoort. Tel. 12175

Deze week spec. aanbieding

ENGELSE
KERRIESCHOTEL

500 gr.

Jeroen
cross-
kampioen

GOIRLE - Tijdens de zondag ge-
houden finales om het fietscross-
kampioenschap van Nederland in
Goirle behaalde de achtjarige Je-
roen Vrees een geweldige eerste
plaats. Jeroen Vrees is lid van de
Zandvoortse fietscrossvereniging
en plaatste zich enige weken gele-
den voor de finales.

In die finales kwamen de zestien
beste fietscrossers van Nederland
aan de start in de klasse tot acht
jaar. In een van de twee poules van
acht moest Jeroen Vrees zich zien
te kwalificeren voor de acht beste
rijders. Dat lukte en toen kwam de
grote finale over drie manches. Na
de eerste manche zag het er nog
niet naar uit dat een kampioen-
schap erin zou zitten, doch in de
tweede manche fietste het jeugdige
crosstalent naar een eerste plaats
en in de derde manche bleek een
tweede plaats voldoende voor het
Nederlands kampioenschap.

Op grond van dit resultaat komt
Jeroen Vrees volgend jaar uit in de
,,expert"-klasse en gaat wedstrij-
den rijden in het buitenland, die
meetellen voor het Europese kam-
pioenschap. De kosten van vervoer
en fietscrossmateriaal zijn echter
dermate hoog dat gezocht wordt
naar een sponsor om dat doel te
verwezenlijken. De trotse crosskampioen. Foto: Dick Loenen
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Glanzende mode bij Cécile
ZANDVOORT - Dinsdagmid-

dag werd in een afgeladen zaal
van Hotel Keur in de Zeestraat
een modeshow gehouden door Cé-
cile's Salon de Mode. Een show die
werd gepresenteerd door een aan-
tal leden van de Vereniging Vrou-
wen Vannu, die ook dit modehuis
had verzocht deze middag de show
te verzorgen.

Het werd zonder meer een 'glanzen-
de' middag, niet alleen omdat er zoveel
glansgarens in de komende mode zyn
verwerkt, maar ook omdat de organi-
satie, de gasten en
gelegenheidsmannequins zo duidelijk
plezier beleefden aan deze middag.

Door dit modehuis worden modellen
gebracht in de gangbare maten van 36
t/m 48, voor redelijke prijzen, met een
goede coupe en eindeloze variatie mo-
gelijkheden, dus juist die kleding die
wordt omschreven met 'draagbaar'
maar toch apart.

De nieuwe modekleuren voor deze
winter zijn het warme okergeel en de
feestelijke kleuren zilver en goud plus
een grote schakering van tinten hier
tussen in. Feestelijk doen de modellen
aan omdat in veel gevallen een lurex-
draad in de stof is meegeweven het-
geen een glanzend effect geeft. De zil-
veren en gouden kleuren waren niet
hard, omdat gebruik gemaakt is van
zachte materialen, zodat de soepel val-
lende kleding op alle tijden van de dag
goed draagbaar is.

Nadruk wordt gelegd op de combi-
natiemode, naar eigen smaak en bud-
get kan men komen tot verrassende
resultaten door te beginnen met een
basis rok of pantalon en blouse. Later
kan deze basis worden uitgebreid met

bloussons, jacks, rokken in verschil-
lende modellen. Voor de vrouwen deze
winter wordt het spelen met de kle-
ding want alles is op elkaar afgestemd
en is het ook mogelijk om na verloop
van tijd de garderobe uit te breiden
met enkele nieuwe kledingstukken,
die dan toch weer passen bij de eerder
gekochte basisstukken.

De prijzen bij Cécile's Salon de Mode
zijn zeer redelijk, een robe manteau
voor f. 219,- eenzelfde prijs voor een
beeldig jumpsuit. Blikvanger onge-
twijfeld een zilvergrijs windjack voor
slechts f. 119,-. Trouwens op kille da-
gen m de zomer van 1987 is men up to
date met een safariblouse die men voor
de winter heeft gekocht. Want de
nieuwe modetrend is nu al zichtbaar,
de saf arilook met brede schouders die
iedere vrouw flatteert.

ZANDVOORT - In de regio Zuid-
kennemerland, waaronder Zandvoort
behoort, worden door de samenwer-
kende Kruisverenigingen gespreks-
tayeenkomsten georganiseerd voor
hartpatiënten en hun partners.

In een reeks van zeven bijeenkom-
sten kunnen, onder deskundige lei-
ding, patiënten en belangstellenden
hier met elkaar spreken over gemeen-
schappelijke problemen. Ervaringen
kunnen worden uitgewisseld en des-
kundigen kunnen de nodige informa-
tie verstrekken. De ervaring heeft ge-
leerd dat zowel de patiënt als de part-
ner/verzorger hier veel steun van on-
dervindt

Het krijgen van een hartinfarct of
het ondergaan van een hartoperatie
kan iemands leven ingrijpend veran-
deren. Het is bekend dat het iedereen
kan overkomen, maar op het moment

Gespreksgroepen
voor hartpatiënten

\dat het de mens zelf treft begint vaak
'een moeilijke periode. Veranderingen
in het levenspatroon kunnen noodza-
kelijk zijn, zowel voor de patiënt als de
naaste familie. Niet alleen de patiënt
maar ook de partner voelt zich alleen
staan met vragen 'Hoe nu verder",
"Wat mag wel en wat kan niet".

Deelname

Het programma voor deze bijeen-
komsten staat in grote lijnen vast,
omdat de ervaring heeft geleerd dat
ruimte voor de interesse van de deel-
nemers belangrijk is.

Deelname aan deze gespreksgroepen
staat open voor hartpatiënten en hun
partners uit Zandvoort en Bentveld.
Alleen of met partner is iedereen van
harte welkom. De bijeenkomsten
waaraan maximaal twaalf personen
kunnen deelnemen staan onder bege-
leiding van een ervaren medewerker
van de Kruisvereniging. Deelname is
gratis, wel dient men lid te zijn van een
kruisvereniging. Voor de gespreks-
bijeenkomsten beginnen zal de ge-
spreksleider met ieder van de deelne-
mers een kennismaking hebben.

Vanaf heden kan men zich aanmel-
den voor de bijeenkomsten die in de
periode 12 januari/21 februari 1987
zullen plaatsvinden. Dit kan tot 2 de-
cember bij: Kruisvereniging Zuid-
West Kennemerland, tel: 023-272913.
Ook geeft de plaatselijke kruisvereni-
ging hierover alle gewenste inlichtin-
gen.

Initiatief Kamer van Koophandel
Symposium Vrouwen ondernemen

ZANDVOOBT/HAARLEM
De (startende) vrouw staat cen-
traal in een symposium dat de
Commissie voor Vrouwelijk On-
dernemers, (ressorterend onder de
Kamer van Koophandel en Fa-
brieken voor Haarlem e.o.) op
woensdag 22 oktober houdt in het Programma
Concertgebouw in Haarlem. -____--

Prsentatie van het symposium is in
handen van Veronica TV-
presentatrice Tineke de Nooy, aan-
vang is 20 uur.

Tijdens dit symposium dat als the-
ma 'vrouwen ondernemen' heeft, zal
de problematiek van de vrouwelijke
ondernemer worden belicht. Durf ini-
tiatief, zelfvertrouwen en zakelijk in-
zicht, het zijn de bouwstenen waar de
startende ondernemer een bedrijf op
bouwt. Ze vormen de basisvoorwaar-
den voor succes of de startende onder-
nemer nu een man of een vrouw is. De
doorsnee-zakenvrouw dient echter
goed toegerust aan de start te verschij-
nen. Het vrouwelijk ondernemerschap
is weliswaar in opmars, maar de za-
kenvrouw ondervindt bij het verove-
ren van de markt vaak meer weer-
stand dan haar mannelijke collega.

De Haarlemse Kamer van Koop-
handel installeerde in mei 1986 als
eerste kamer in Nederland de Com-
missie voor Vrouwelijke Onderne-
mers. Sindsdien zijn er bij deze com-
missie tientallen verzoeken om advies
en ondersteuning binnengekomen
van zowel startende als reeds gevestig-
de zakenvrouwen. Het grote aantal
vragen en de aard daarvan hebben de
commissie doen besluiten de proble-
matiek tijdens een symposium breed
te belichten. Na enkele inleidingen is
er ruim gelegenheid voor een forum-
discussie. In dit kader worden naast de
zakenvrouwen nadrukkelijk ook man-
nelijke belangstellenden voor het sym-
posium uitgenodigd.

20.00 uur Opening door mr. J. G.
Tielenius Kruythoff, algemeen secre-
taris Kamer van Koophandel Haar-
lem. 20.10 „Doelstellingen van de Com-
missie voor Vrouwelijke Onderne-
mers", mevrouw G. B. Kroskinski-de
Keulenaar, voorzitter Commissie voor
Vrouwelijke Ondernemers, lid van de
gemeenteraad van Haarlem, mede-ei-
genaresse van Kennemersport te
Haarlem. 20.25 uur „De startende on-
dernemer en de financiering", me-
vrouw L. A. Nijhuis, directeur van de
Nederlandsche Middenstandsbank te
Hoofddorp, Zakenvrouw van het Jaar
1983. 20.40 uur Pauze. 21.10 .uur Inter-
view door Tineke de Nooy met me-
vrouw C. A. Geerts, lid Commissie van
Vrouwelijke Ondernemers, directeur
Promech BV, Boesingheliede, ex-voor-
zitter Unie van Vrouwelijke Onderne-
mers. 21.30 uur Forumdiscussie o.l.v.
Tineke de Nooy. Forum: * Magda Ber-
man, freelance journaliste/schrijfster
van o.m. De Starterskrant van Else-
viers Weekblad; * mevrouw C. A.
Geerts; * Daniëlle Kraft, lid Commis-
sie voor Vrouwelijke Ondernemers,
journaliste/eigenaresse van Tekstbu-
reau Kraft Haarlem; * mevrouw L. A.
Nijhuis; * mr. J. G. Tielenius Kruyt-
hoff; * J. J. F. van Wordragen, direc-
teur Ondernemerscollege Kennemer-
land te Haarlem. Inlichtingen: Kamer
van Koophandel en Fabrieken Haar-
lem e.o., tel. 023-319017, toestel 67.

Kerstreis naar
Ootmarsum

ZANDVOORT - Voor leden van^de
ANBO (Algemene Nederlandse Bond
voor Ouderen) bestaat de gelegenheid
een reis te boeken die wordt gehouden
van 23 t/m 27 december naar Ootmar-
sum. Door de afdeling Zandvoort van
deze bond wordt een groepsreis geor-
ganiseerd, waarin behalve de reis en
logies ook nog verschillende middag-
/morgentochten en een dagtocht in de
prijs zijn inbegrepen.

Vertrek van de gasten is 23 decem-
ber om 08.30 uur vanaf het Gemeen-
schapshuis het einddoel is Hotel Zo-
merlust in Ootmarsum. De prijs be-
draagt inclusief het kerstdiner van zes
gangen, volledig pension en 's avonds
een kopje koffie of thee f. 375,- per
persoon. Wanneer men een kamer met
eigen douche/bad wilt hebben wordt
er een toeslag van f. 35,- p.p. bere-
kend. Deze kamers moeten wel snel
worden gereserveerd. Aanmeldingen
voor deze kerstreis kunnen geschieden
op vrijdag 24 oktober tussen 14-16 uur
in het Gemeenschapshuis. Men dient
dan wel honderd gulden vooruit te be-
talen. Inlichtingen worden verstrekt
door mevrouw Van Vlieland, tel: 18327.

Pitt-bull terriërs
bijten oor af
ZANDVOORT - Drie Pitt-bull terriërs
vielen zondag gezamenlijk de honc
van een strandbezoeker aan. Omdat
achteraf bleek dat één van de oren
totaal was weggebeten, moest het aan-
gevallen dier onder behandeling van
een dierenarts gesteld worden. De el-
genaar van de terriërs is onbekend
gebleven. Een onderzoek wordt inge-
steld.

Grote collectie BONTMANTELS LAMMY
COATS en BONTGEVOERDE REGEN-
MANTELS van Modisch jong tot Klassiek i
mt 38-52 (met schrift, garantie).
Bij aankoop van een nieuwe Bontmantel of
Lammycoat kunt U Uw gedragen mantel in-
oiilen.

ATY KETTING BONTMODE
Orionweg 206 Umuiden, tel. 02550-14756

„Ik zoek 'n goede
gebruikte auto

boven de ƒ 11.000,-
Het liefst van

een Duits merk.
Heen u daar

een ruime keuze in?"

SLAGERIJ ARBOUWI
HALTMTftAAT11-2M2lMZANDVOORT-TEI_(OH07)1 3« 1*

1 kilo rib- of haaskarbonade
1/2 pond biefstuk
100 gr. rosbief

150 gr. ham
100 gr. rauwe ham
100 gr. cervelaat

De vakman kiest kwaliteit
vlees van natuurvarkens
maandag/dinsdag .

100 gr. snitzeis 1.
woensdag/donderdag

1 pond Stroganoff
gehakt 550

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPUTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

Tel. 1 40 90/ 1 47 64 (vraag demonstratie)

Merk/type

Kadett 13 S spec. uitv. i
Corsa 12 S Luxus 3-deurs
Kadett 12 S Special |
3-deurs
Ascona 16 S 5-deurs
Volvo 343 DL automatic,
3-deurs |

bouwj.kleur

1984 zilver
1984 groen

,
1984 wit
1982 groen

1982 zilver

km. stand

24.000
55.000

36.000
50.000

51.000

Wagen m® de week
OPEL ASCQNA SEDAN 16 S

4-deurs 1986
anthraciet metallic

Een OK-iBiBHailwagen
is oké voor u!
• 10.000 km garantie,

met een maximum van 3
maanden • 1.500 km

testen, met een
maximum van 2 weken
• Gratis inspectiebeurt

Bij Van Lent Opel
staan ze altijd voor u klaar

Van Lent Opel
Zandvoort
Kam. Onnesstraat 15
tel. 02507-15346

dinsdag 28 oktober a.s.

theater
CANNON TUSCHINSKI

65 JAAR

U OOK?

Don bent u hierbij uitgenodigd deze beroemde jarige op uw verjaardag
GRATIS te bezoeken (wel even een bewijs meenemen als u de kaarten
komt halen).
Wordt u niet op 28 oktober a.s. 65 jaar maar wilt u wel graag dit ver-
laardagsfeest meemaken? Dan betaalt u slechts 65 DUBBELTJES
(ƒ 6,50).

U kunt al om 09.45 uur bij de |ange op bezoek. U wordt ontvangen met
koffie en gebak. In de zaal wordt het orgel bespeeld. Ook het orkest
van Max Tak en André Hazes zorgen voor een feestelijke stemming.
Joop Doderer zal het programma openen. Na een voorprogramma van
allerlei „filmpjes van vroeger" ziet u als hoofdfilm THE GLENN MILLER
STORY.

Om 14.00 uur zal er ook zo'n feestelijke voorstelling zijn. Dan wordt u
als hoofdfilm SOLDAAT VAN ORANJE aangeboden.

De derde mogelijkheid het feest mee te vieren is om 20.30 uur. Dan
wordt als hoofdfilm een voorpremière gedraaid van THE MISSION, Gou-
den Palmwinnaar Cannes 1986.
Alle bezoekers krijgen na afloop gratis een klein aandenken.

De kinderen worden door de jarige natuurlijk niet vergeten. Op zondag
2 november is er een matinee voor kinderen van 4 tot l 2 jaar (ouders
en andere ouderen mogen natuurlijk ook komen). Allerlei leuke films, o.a.
over Donald Duck, optreden van een clown en de goochelaar Hans
Kazan staan op het programma. Er wordt gratis Coca Cola en Fanta ge-
schonken. De voorstelling begint om l 2.00 uur en kost 65 DUBBELTJES
per kind.

BON VOOR WEEKMEDIALEZERS

Naam:

Woonplaats:

Aantal kaarten voor 28 oktober-. 2 november:

Maximaal 4 kaarten per bon per voorstelling

Deze bon lingevuldl inleveren aan de kassa van theater CANNON TUSCHINSKI
Reguliersbreeslraat 26-28 in Amsterdam
U kunt kaarten krijgen Imdien op 28.10 65 |rl of kopen met ingang van 2
oktober. Deze aanbieding is geldig zo lang de voorraad kaarten strekt.
Speciale telefoonlijn van Tiet theater: 020-24551 l

Kerkstraat 23 - Zandvoort'
Tel. 1 21 07

PARFUMERIE WILDERING
SCHOONHEIDSSALON

Met produkten naar keuze
B.v.: Dior - Estee Lauder

La prairi
Clinique - Chanel
Lancaster
Jill Sander - Clarins
Lancôme
Biotherm - E. Aigner

*******
Epileren - massage - maquilage

-harsen - reinigen - elektrisch ontharen
-plaatselijk afslanken - pedicure

-manicure

*******
Behandeling volgens afsprsfek

Telefoon 12107
(zowel dames als heren)

Kerkstraat 23
Zondagmiddag geopend

Miele Wassalon
WASUNIEK
Haltestraat 63b. Telefoon 14417

* Wassen, Verzorgde wassen
* takenpakketten
* Dry Cleanlng
* Leer- en suèdecleanlni
* Dekbeddenralnlglng
* Overhemden wassen en strijken
* Kilo-wassen voor Indrijven

Ééndag-service voor
Horecabedrijven
Uw keukenwas en tafellinnen
gewassen en gemangeld

Nieuwe machines oude prijzen
MIELE: er is geen betere!

AMSTERDAM
HEEFT

BLOEDARMOEDE
laOOO DONOREN TE WEINIG

éé< \ !

BEL 123456
BLOEDBANK AMSTERDAM

TOTALE OPHEFFINGS-
UITVERKOOP LUXE

ARTIKELEN

KORTING 10-15%
op glaswerk. Delfts blauw,
tin, bestek, tegeltableaus,

e.v.a artikelen o.a.
Wedgwood, Rörstrand,

Herend, Vlkll & Boch en
Hummelfiguren.

j. SCHAAP B.V.
Haltestraat 10, Zandvoort
dag. geopend 10-18 uur.

Ma. gesl.

TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE

UW KIND EEN WEEK
LANG SURFEN/KANOËN

EN ZEILEN

VOOR SLECHTS ƒ50,-
Tijdens de herfstvakantie - 13 t/m 17 oktober 1986 - verzorgt
JACHTHAVEN SLOTERPLAS, exclusief voor de kinderen van onze
lezers, een cursus watersporten.
In één week (maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur) leert uw kind,
onder deskundige leiding van de instructeurs van JACHTHAVEN
SLOTERPLAS, spelenderwijze de grondbeginselen van het wind-
surfen, kanoen en zeilen MET ALS EXTRA ATTRACTIE DE MOGE-
LIJKHEID OM CATAMARAN TE ZEILEN.
Het accent ligt hierbij vooral op het lekker bezig zijn met watersport.

LEEFTIJD: 8 t/m 16 jaar (op een jaartje meer of minder wordt echter
niet gekeken).

DE KINDEREN DIENEN DE ZWEMKUNST MACHTIG TE ZIJN.
Zwemkleding/handdoek en schoeisel (dat nat mag worden) meene-
men.

Deelname aan deze cursussen is alleen mogelijk tegen inleve-
ring van onderstaande bon.

U kunt uw kind rechtstreeks opgeven bij Jachthaven Sloterpias. Tel.
020-138855. Vragen naar Jim Dienaar.
Wel snel... want de cursusplaatsen zijn beperkt!

EXTRA SERVICE (voor de ouders)
U kunt uw kind(eren) al brengen vanaf 's morgens 8 uur.
Ophalen is mogelijk van 16.30-17.30 uur.
Voor een lunch kan worden gezorgd.
U dient dit uiteraard apart af te rekenen.

WATERSPORTEN MET WEEKMEDIA
Tegen inlevering van deze bon en betaling van ƒ 50,- per cursus-
week heeft: (zolang niet volgeboekt)

Naam:

Adres:

Plaats: Postcode:

Telefoonnummer: Leeftijd:

recht op één week watersporten bij Jachthaven
Sloterpias Noordzijde 41 te Amsterdam.

U kunt met deze bon ook meerdere
kinderen opgeven.

WEEKMEDIA ELKE WEEK HET
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World Cup thuiswedstrijd voor
Tim Klijn en Johan Driehuizen

ZANDVOORT - Als het
maar flink hard waait en
hij weet zijn surfboard
heel te houden, dan
maakt de stevig gebouw-
de zevenentwintig jaar
oude Johan Driehuizen
een goede kans om tot de
prijswinnaars te gaan be-
horen bij de wedstrijden
om de O'Neill Pro World
Cup. Hetzelfde geldt voor
de even oude Tim Klijn,
die evenals zijn vriend
met wedstrijdsurfen een
enorme reputatie heeft
opgebouwd. Al rekenen
zij zichzelf al bijna tot de
veteranen die achter-
haald worden door de op-
stormende jeugd, wat be-
tref t tactisch inzicht hoe-
ven Klijn en Driehuizen
voorlopig nog niet voor de
jongeren onder te doen.
Hun jarenlange ervaring
geeft de Zandvoorters op
de meeste van hun con-
currenten een voor-
sprong, die voorlopig nog
niet valt weg te cijferen.

plaats en werd Johan acht-
ste. Een handicap echter
voor zowel Tim als Johan is,
dat de training moet plaats-
vin/len in de weinige uurtjes
die zij naast hun werk over
hebben. Naast het surfen
moet Tim zich bezighouden
met zijn surfschool en surfs-
hop, terwijl Johan een druk
bestaan heeft met het run-
nen van zijn strandpavil-
joen. Veel van hun concur-
renten zijn f uil-prof s en heb-
ben dus veel meer tijd om
zich op het wedstrijdsurfen
toe te leggen. Johan: "We
stonden de afgelopen jaren
er daarom steeds weer van te
kijken dat we nog goed mee
konden draaien. Telkens
dachten we: Het zal nu wel
afgelopen zijn. Net als twee
jaar geleden voor de wed-
strijden in Scheveningen die
onder andere eindigden in
een tweede en derde plaats."
Tim en Johan waren elf jaar
geleden twee van de eersten
in Zandvoort die zich met
één surfboard op zee waag-
den. De sport was nog maar
kort daarvoor in Nederland

han tijdens zijn capriolen in
de branding er nog twee
doormidden, nu hoeft hij
daar nauwelijks nog bang
voor te zijn. De planken, wel-
iswaar dunner, zijn veel ster-
ker en hebben een groter
drijfvermogen gekregen. De
fun- en jumpboards zijn
sterk ingekort en voor elk
weertype is er wel een zeil te
krijgen. Deze variëren van
ongeveer drie tot negen vier-
kante meter. Tim Klijn: "Het
klinkt ongelooflijk, maar de
surfplank van tegenwoordig
is het meest zeewaardige
ding dat er bestaat. Hoe hard
het ook waait, je kunt er de
zee mee op. Bij harde wind
wordt het voor ons ook pas
echt leuk, dan gaat bij ons
het bloed stromen. Als de da-
ken zowat van de huizen
waaien en er elders in het
land een beperkte drjkbewa-
king wordt ingesteld, halen
wij onze planken tevoor-
schijn". Johan Driehuizen is
het hier roerend mee eens.
"Maar bij dat soorfweersom-
standigheden moet ik wel af
en toe naar de kant terug om
te kijken of mijn strandtent

Voor Martine van Soolingen zijn de
vooruitzichten op een overwinning
aan het thuisfront erg gunstig. De ze-
sentwintigjarige Zandvoortse behaal-
de vorige week nog op glorieuze wijze
de overwinning in de World Cup wed-
strijden die in Sylt, West-Duitsland,
werden gehouden. Haar sterkste con-
currente, Natalie Le Lièvre, kwam niet
verder dan een vijfde plaats. De Fran-
caise gaat momenteel aan de leiding
van de Pro World Cup competitie, die
dit jaar over vier kampioenschappen
verspreid is. Zij wordt gevolgd door de
Hawaiaanse Dana Dawes, die de
tweede plaats bezet. Martine staat nu
niet hoger dan als vijfde genoteerd,
vooral door een slecht gevaren race in
Japan in het begin van dit jaar. Zij was
toen duidelijk nog niet op dreef. Maar
haar kansen op een goede eindklas-
sering zijn nog lang niet verkeken,
vooral als haar naaste concurrentes
ook nog slechte prestaties leveren.
"Als ik alle wedstrijden in Zandvoort,
waar de omstandigheden ongeveer
hetzelfde zijn als in Duitsland, win,
kan ik nog derde worden in het eind-
klassement. Eerste zou ook nog kun-
nen, maar dan moeten er wel hele
gekke dingen gebeuren".

•Spanning bij de Zandvoortse deelnemers v.l.n.r. Paul Jansen, Wouter Egas, Tim Klijn, Petra
Oudendijk en Johan Driehuizen.

O'Neill en de Zandvoorters

Windsnelheid
wordt direct
doorgegeven

Om de surfliefhebbers,
zowel uit Zandvoort als
van daar buiten, van
dienst te zijn, is de 'wind-
line' die deze zomer voor
het eerst bij de redding-
post aan de Boulevard
Barnaart in gebruik
werd genomen, ook in de
periode van de komende
brandingsurf kampioen-
schappen weer ingesteld.

Om enig zicht te krijgen
op de weersomstandighe-
den aan de kust kan men
zich telefonisch in ver-
binding stellen met deze
'Wind-line', waarna men
alle gegevens over de
windsnelheden gratis
kan vernemen. Voor de
komende wedstrijden
voor organisatoren en
deelnemers, maar ook
voor de toeschouwers een
extra service vanaf het
Zandvoortse strand.

Wie op de hoogte wil
blijven van de windsnel-
heid, belle: 02507-12604

ZANDVOORT- Morgen is
het eindelijk zover, dan be-
gint na vele voorbereidingen
de finale van de O'Neill Pro
World Surf Cup. Reeds lang
wordt reikhalzend naar dit
topsport evenement uitgeke-
ken, dat plaatsvindt voor de
rotonde. Vooral de zes Zand-
voortse deelnemers hebben
zin om er in te vliegen, en
zullen zich gaan nieten met
de sterksten van de wereld.
Vijf van de Zandvoortse
troeven hadden een betere
voorbereiding gewenst doch
de windkracht die nodig is
om te surfen liet hen in de
steek, doch het optimisme is
overheersend.

Degene die Zandvoort liet
voor wat het was, troef Mar-
tine van Soolingen, surfde

een prachtige wedstrijd in
Duitsland en greep een
fraaie overwinning. Van
Soolingen behoort bij de da-
mes tot de kanshebster, ge-
zien haar vele Nederlandse
kampioenschappen en Eu-
ropese kampioenschappen.
De vorm is er.

Petra Oudendijk is de
tweede Zandvoortse dame
die aan dit gebeuren deel-
neemt. Begonnen op het bin-
nenwater, waar te weinig
concurrentie werd onder-
vonden, stapte zo snel over
naar het brandingsurfen,
waarin ze het nationaal uur-
record behaalde door in één
uur 29 kilometer af te leggen.
In de Holland surf pool
kwam zij dit jaar tot een der-
de plaats en zij denkt dat een

Tim Klijn en Johan Drie-
huizen hebben zich goed
voorbereid op het komende
surfkampioenschap. Met
spanning wachten zij al da-
gen op het startsein voor de
eerste wedstrijd van dit
'grandioze' evenement. Het
wordt voor beiden een 'thuis-
wedstrijd', wat volgens hen
inhoudt, dat zij zich geen
foutje mogen permiteren.
Zodoende zullen zij zeker
proberen, zich voor het eigen
publiek opnieuw waar te
maken, vooral in hun spe-
cialiteiten course en slalom.
Als de loting voor de indeling
van de deelnemers voor hun
niet al te ongunstig uitvalt,
behoort een plaats tussen de
zestien prijswinnaars tot de
mogelijkheden. Want al be-
horen zij al tot de wat oudere
wedstrijdsurfers, nationaal
en internationaal spreken
zij nog een danig woordje
mee. Tijdens de Nederlandse
Kampioenschappen van dit
jaar eindigde Tim op de zesde

geïntroduceerd en werd hier
op dat moment alleen op de
meren beoefend, slechts door
een klein aantal ingewijden.
De kwaliteit van de uitrus-
ting stond nog op een laag
peil. De planken waren erg
lang en de bolling van de zei-
len nog verre van ideaal.
Toch gingen Tim en Johan
met dit materiaal de zee op.
Het resulteerde in een ra-
zend enthousiasme bij de
twee Zandvoorters, die héle-
maal in de ban waren van
een nieuwe sensatie, het
brandingsurfen. Johan liet
er zijn „catamaran voor lig-
gen.

Sinds die tijd is het aantal
beoefenaars van deze sport
sterk toegenomen. Namen er
tien jaar geleden in Neder-
land nog maar een stuk of
dertig surfers deel aan de
landelijke wedstrijden, afge-
lopen zomer meldden zich
voor de Nationale surfdag
bijna achthonderd veertig
deelnemers.

niet wegwaait". 'Rauwe'
weersomstandigheden tij-
dens de wedstrijden zullen
zeker in het voordeel van de
twee - in verhouding tot de
meeste concurrenten - 'zwa-
re' Zandvoorters zijn.

Tim en Johan hebben bei-
de dankzij hun sponsors
Tiga, de leverancier van de
boards, en Neil Pryde, die
.voor de zeilen zorgt, de be-
schikking over een enorme
variëteit aan materiaal.
Hoge kwaliteit hiervan is
volgens hen van enorm be-
lang voor goede prestaties bij
wedstrijden. Een surfer die
'mee wil tellen' moet net als
beide Zandvoorters kunnen
beschikken over vijf of zes
planken, plus een keuze uit
zo'n achtien zeilen. Hierdoor
komt men al snel op een in-
vestering van ruim dertig
duizend gulden. Toch kijken
beide heren met wat wee-
moed terug naar de begin ja-
ren. Johan Driehuizen: "Die
beginperiode was eigenlijk
wel het leukst. Toen hadden
we allebei nog maar één
plank en hooguit twee zei-
len. En de giek was nog van
hout. Daar moest je het
maar mee doen".

De ijzeren discipline van Petra Oudendijk
ZANDVOORT - Een

van de Nederlandse deel-
neemsters aan de aparte
damesklasse bij de O'N-
eill Pro World Cup, de
drieëntwintigjarige Pe-
tra Oudendijk, heeft af-
gelopen dagen keihard
gewerkt. Acht uur trai-
ning per dag en 'tochtjes'
van ruim honderd vijftig
kilometer over de Noord-
zee vormen voor haar de
voorbereiding op de ko-
mende wedstrijden. Een
stimulans daarbij, is het
feit dat zij steeds meer op
haar concurrentes in-
loopt.

Na haar VWO-examen
heeft Petra Oudendijk zich
honderd procent toegelegd
op het wedstrijdsurfen. Con-
ditie-training onder begelei-

ding van een trainer, hardlo-
pen, zwemmen en werken ,
met gewichten maken nu
een groot deel uit van haar
dagelijks bestaan. Elke dag
om tien uur naar bed, elke
dag hetzelfde ritme heeft de
in Zandvoort woonachtige
surf ster ervoor over, om deze •
week goede- resultaten te
kunnen behalen. "Natuur-
lijk telt nu eerst deze World
Cup, maar ik ben ook al be-
zig voor volgend jaar. En om
mijn' kansen te verbeteren
verlang ik twee honderd pro-
cent conditie van mezelf.
Maar daar moet je wel wat
voor over hebben, want dat
vergt een ijzeren discipline.
Dat betekent wel datje bijna
geen tijd hebt voor een soci-
aal leven. Niet op visite tot 's
avonds laat, geen feestjes en-
zovoorts. Dag in, dag uit, ook
in het weekend".

Een ander onderdeel van
het 'traim'ngsschema' is het
langdurig achter elkaar sur-
fen. Zo stond er vorige week
een tocht van Breskens naar
Den Helder op het program-
ma, een afstand van onge-
veer honderd vijftig kilome-
ter, die zij samen met de
Zandvoortse surfer Johan
Driehuizen zou onderne-
men.

De specialiteit van de
Tiga-zeilster is de slalom op

de 'korte baan'. Voor haar
zou een harde wind tijdens
de O'Neill Pro World Cup in
Zandvoort erg gunstig zijn,
omdat zij iets zwaarder is
dan de meeste andere deel-
neemsters.

Petra heeft al aardig wat
wedstrijdervaring opgedaan,
ook op internationaal ni-
veau, onder andere in Zuid-
Frankrijk en Japan. Vorig
jaar behaalde zij bij de in
Kijkduin gehouden Pro
World Cup een zesde plaats.
De meeste van haar concur-
rentes, zoals Natalie Le Liè-
vre uit Frankrijk en Anick
Graveline uit Canada, heb-
ben echter veel meer erva-
ring. Daarnaast ontmoet zij
ook in de Zandvoortse Marti-
ne van Soolingen, die vorige
week nog wedstrijden in
West-Duitsland zeilde, een
geduchte mededingster.

Maar haar inspanningen
beginnen hun vruchten af te
werpen. Petra hoeft niet be-
slist voor deze dames onder
te doen. "Ik haal hen steeds
meer in", aldus Petra Ou-
dendijk. Het zelfvertrouwen
straalt van haar af.

plaats bij de eerste vijf haal-
baar moet zijn.

Bij de mannen behoort Jo-
han Driehuizen vanaf 1976
al tot de top brandingsurfers
en hij is in het bezit van het
werelduurrecord. Hij be-
haalde een aantal keren het
Nederlands- en Europees
kampioenschap en weet dat
er voor eigen publiek veel
van hem wordt verwacht.
„Een extra druk," zegt Drie-
huizen, die vooral hoopt op
zwaar weer. Dat geldt voor
de overige Zandvoorters ook
daar die dan in het voordeel
zijn. „De niet Zandvoorters
kennen de omstandigheden
bij veel wind niet en dat kan
in ons voordeel zijn," vindt
Driehuizen. Favoriete on-
derdelen zijn voor hem de
course race en de slalom.

Tim Klijn behoort e ven-
eens vanaf de start van het
brandingsurfen tot de inter-
nationaletop. Hij werd derde
tijdens een Europees titel ge-
vecht, vierde in de Holland
surf pool van vorig jaar en dit
jaar zesde in het overall klas-
sement. Tim Klijn verwacht
dat een plaats bij de eerste
twintig zeker mogeljk is. Hij
heeft altijd bij de voorste mee
gestreden en als de wind
maar goed te keer wil gaan
zijn er mogelijkheden.

In 1976 was Wouter Egas
al van de partij en surfde
toen in de voorste rijen.
Naast Nederlandse titels en
Europese bracht hij even-
eens een World Cup wed- .
strijd op zijn naam. De laat-
ste jaren zijn vooral de ande-
re Zandvoortse deelnemers
sterk opgekomen doch Wou-
ter Egas moet tot een verras-
send optreden in staat zijn.

Eveneens een zwaarweer'
specialist is Paul Jansen, die
in 1978 met de wedstrijd
surfsport is begonnen. Bij de
amateurs behaalde hij vorig
jaar tijdens de World Cup
een fraaie derde plaats en
zijn favoriete onderdeel is
het stuntwerk, het jumpen.
De verwachtingen zijn bij
hem even zo hoog gespannen
als bij de andere Zandvoortse
deelnemers.

Aan het materiaal is er on-
dertussen veel verbeterd.
Twee jaar geleden sprong Jo-

ZANDVOORT - Tijdens de eerste
wedstrijd in de jeugdcompetie hebben
de zwemmers(sters) van de Zeeschui-
mers geen slecht figuur geslagen. Niet
minder dan tien eerste, acht tweede en.
zeven derde plaatsen werden door hen
behaald, terwijl bovendien elf per-
soonlijke records werden verbeterd.

Het strijdtoneel was zwembad 'De
Wilgenhoek' in Purmerend, waar de
Zandvoorters uit moesten komen te-
gen leeftijdsgenoten van de Noordhpl-
landse zwemverenigingen DAW/Vlie-
gende Vissen (Alkmaar) en WZPC uit
Purmerend. De prestaties van de Zee-
schuimerta'es waren des te groter om-
dat de zwem trainingen pas enkele we-
ken geleden weer zijn gestart.

Het programma begon roet de 4x100
meter wisselslagestafette meisjes 1972
en alter geboren. De verwachte winst
voor de Zeeschuimers werd waarge-
maakt, eerste in 5.05,2.

Op de 50 meter vlinderslag meisjes
1974 en later vielen drie persoonlijke
records te noteren. Hanneke Koop-
mans (1974), die later ook de 100 meter
vrije slag zou winnen, won in 35 sec.
rond. Manon Bruntink (1975) stelde
haar beste tijd met 42,4 een stuk scher-
per. Sunta Veerkamp (1975) finishte in
45,1. Deze drie meisjes legden in boven-
genoemde volgorde beslag op de eerste

Zeeschuimers eerste tien plaatsen
drie plaatsen op de 200 meter wissel-
slag, waarbij Manon Bruntink haar
beste tijd tot nu toe terugbracht naar
3.15,9. Bij de meisjes 1972 en later
scherpte haar twee jaar oudere zusje
Desiree (1973) twee persoonlijke re-
cords met vele seconden aan. Op de 100
meter vlinderslag kwam ze tot 1.44,6
en op de 200 meter wisselslag tot 3.19,2.
Helaas werd ze daar echter gediskwa-
lificeerd.

Goede rugslag
Bij de jongens onder tien jaar kwam

slechts één Zeeschuimer aan de start,
Jeroen Bakker. Hij won de 50 meter
rugslag in 43,6.

De misschien verrassendste presta-
tie bij de jongens kwam van Erwin
Vinke (1975). Hij werd derde op de 100
meter rugslag jongens 1974 en later,
maar het was zijn tijd die eruit sprong.
Met bijna vijf seconden verbeterde hij
zijn persoonlijk record tot 1.26,6, een
prima tijd. Een tweede tijdsverbete-
ring boekte Erwin Vinke op de 100 me-
ter schoolslag, die hij in 1.44,9 aflegde.
Ook Robin Molenaar (1975) verbeterde
een persoonlijk record, de 100 meter
rugslag in 1.39,5.

In de jaargang 1972 en later sneuvel-
de één persoonlijk record. Michiel van
Warmerdam (1973) bracht op de 200
meter vrije slag zijn beste tijd terug tot
2.27,1.

Bij de jongens van de oudste lichting
in de jeugdcompetitie, 1970 en later,
was er slechts één nieuw persoonlijk
record. Bert Schipperijn (1971) tikte
na 200 meter rugslag aan in 2.48,1.

In tegenstelling tot de Zeeschui-
mers-meisjes, die er niet in slaagden
alle verwachte ereplaatsen te behalen,
wisten de Zandvoortse oudste jongens
wel steeds te winnen. Onno Joustra
eenmaal eerste en eenmaal tweede,
Stan Steegeling eenmaal eerste en
eenmaal derde, Marcel de Natris een-
maal tweede en Jaco Koning eenmaal
derde, terwijl zij gevieren de 4x100 me-
ter vrije slag estafette overduidelijk
wonnen in 3.54,4.

De uitslagen
50 meter vlinderslag meisjes '74 e.l.: l
Hanneke Koopmans 35,0, Manon
Bruhtink 42,4, Sunta Veerkamp 45,1.
100 meter vlinderslag meisjes '72 e.l.: l

Barbara de Wit 1.11,9, 2 Marja Mole-
naar 1.15,6, Gigi van Es 1.26,4, Sandra
vn der Fits 1.34,0, Desiree Bruntink
1.44,6.
100 meter vlinderslag meisjes '70 e.l.: 3
Patricia Heeremans 1.12,9, Wandy
Kater 1.16,9, Sandra van der Fits 1.33,8
(diskwalificatie).
100 meter vrije slag meisjes '74 e.l.: l
Hanneke Koopmans 1.07,8, Sunta
Veerkamp 1.22,4, Manon Bruntink
1.23,0.
200 meter vrije slag meisjes '70 c.e.:
Patricia Heeremans 2.21,6, Maija Mo-
lenaar 2.22,7, Wandy Kater 2.22,8.
200 meter wisselslag meisjes '74 e.l.: l
Hanneke Koopmans 2.47,2, 2 Manon
Bruntink 3.15,9, 3 Sunta Veerkamp
3.18,2.
200 nieter wisselslag meisjes '70 e.l.: l
Barbara de Wit 2.34,5,3 Patricia Heer-
emans 2.38,8, Wandy Kater 2.40,6, Gigi
van Es, 2.49,1, Desiree Bruntink 3.19,2
(diskwalificatie).
4x100 meter wisselslag estafette meis-
jes '72 e.l.: l De Zeeschuimers (Barbara
de Wit, Gigi van Es, Marja Molenaar
en Sandra van der Fits) 5.05,2.

50 meter rugslag jongens onder 10
jaar: l Jeroen Bakker 43.6.

100 meter rugslag jongens '74 e.l.: 2
Dick Verburg 1.24,9, 3 Erwin Vinke
1.26,6, Rob Verburg 1.37,9, Robin Mo-
lenaar 1.39,5, Ivo Lemmens 1.41,8 (dis-
kwalificatie).
200 meter rugslag jongens '70 e.l.: l
Onno Joustra 2.26,7, 2 Marcel de Na-
tris 2.28,1, 3 Stan Steegeling 2.30,9,
Jaco Koning 2.42,5, Bert Schipperijn
2.48,1.
200 nieter vrije slag jongens '72 e.l.: 2
Michiel van Warmerdam 2.27,1, Erik
Wempe 2.32,9, Roei Schultheis 2.52,7.
400 meter vrije slag jongens '70 e.l.: l
Stan Steegeling 4.20,7,2 Onno Joustra
4.39,6, 3 Jaco Koning 4.45,6, Marcel de
Natris 4.54,3, Bert Schipperijn 5.01,1.
100 meter schoolslag jongens '74 e.l.: 2
Dick Verburg' 1.33,7, Ivo Lemmens
1.40,8, Erwin Vinke 1.44,9, Rob Ver-
burg 1.45,3, Robin Molenaar 1.53,8.
200 meter schoolslag jongens '72 e.l.: l
Michiel van Warmerdam 3.02,1, 2 Erik
Wempe 3.18,5,3 Roei Schultheis 3.35,5.
100 meter wisselslag jongens onder 10
jaar: Jeroen bakker 1.44,2.
200 meter wisselslag jongens '72 e.l.:
Michiel van Warmerdam 2.40,4 (dis-
kwalificatie), Erik Wempe 2.50,0, Roei
Schultheis 3.13,9.
4x100 meter vrije slag estafette jonens
'70 e.l.: l De Zeeschuimers (Onno Jou-
stra, Stan Steegeling, Marcel de Na-
tris en Jaco Koning) 3.54,4.

Fotokring Zandvoort
start nieuw seizoen

ZANDVOORT - De Fotokrmg
Zandvoort is weer aan het nieuwe ver-
enigingsjaar begonnen. De Fotokring
komt eens in de veertien dagen bijeen
in het Gemeenschapshuis te Zand-
voort. Aanvang ongeveer 20.15 uur. De
avonden vallen altijd op dinsdag.

Op de clubavonden worden foto's be-
oordeeld, besproken en ook gejureerd.
Dit geldt tevens voor dia's en kleuren-
foto's. Al het fotowerk en dia's is geheel
eigen werk van de leden.

Aspirant leden worden dooreen klei-
ne groep opgevangen en wegwijs ge-
maakt in de Doka (donkere kamer),
zodat iedereen in de gelegenheid ge-
steld wordt om deze fascinerende hob-
by onder de knie te krijgen. Eenmaal
per jaar in december exposeert de Fo-
tokring in de Opbenbare Bibliotheek

te Zandvoort. Vier weken lang kunnen
belangstellenden dan kennis nemen
van deze hobby. ;

De leden van de Fotokring doen ook
mee aan de wedstrijden die worden
uitgeschreven door het Rayon Kenne-
merland van de Bond Nederlandse
Amateur Fotografen Verenigingen.
Belangstellenden die gewoon eens
achter de schermen van de Kring wil-
len kijken, kunnen een aantal keren
vrijblijvend op de clubavonden kö-
men. Graag dan wel wat „kiekjes of
dergelijke" meenemen.

Dinsdag 14 oktober: dia-avond. 28
oktober: Werkavond met vrouwelijke
modellen. 11 november: Zwart-wit fo-
to's vrij onderwerp, enz.

Inlichtingen: D. ter Haar, tel. 023-
244398.
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Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTI KELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 1
ZANDVOORT

Tel. 02507-16123

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

MOERENBRUG
Voor al uw

Homeopathie en
Reform artikelen.

Dr. Vogel,
VSM Schwabe

Lid VNR
Reformhuizen

Haltestraai 1
Tel. 16123

Inkoop-Verkoop
Verhuur

GOEDE
GEBRUIKTE
MUZBEK-
INSTRUMENTEN,
GELUIDS-
INSTALLATIES
enz.
Dijkman B.V.
Rozengracht 115
Amsterdam
tel. 020-265611

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-12327

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Pasfoto's
Klaar terwijl

u wacht

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 1
ZANDVOORT
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De nieuwe Peugeot 309 Diesel
levert prestaties waar de concurrentie
stil van wordt. Als enige in z'n. klasse
beschikt hij standaard over een 1.9 liter

motor met 5-versnellingsbak. Daarmee
accelereert u soepel van 0-100 km/u in
15,3 seconden. Om vervolgens pas bij

•160 km/u op topsnelheid te komen.Welke
diesel zonder turbo doet 'm dat na?

Toch is de 309 zelfs voor dieselbegrippen onge-
hoord zuinig. Bij 90 km/u constant blijft z'n verbruik
beperkt tot l op 22,7 km.*

Dat scheelt niet alleen in uw portemonnee, dat
scheelt óók in actieradius. Dank zij de grote iankin-
houd (55 liter) rijd t u zonder tanken naarZuid-Fi'ankrijk.

En dan ervaart u de superieure kwaEtei-
ten van de nieuwe 309 Diesel pas goed U ontdekt
dat 't veruit de stilste diesel is door de extra isolatie.
U ontdekt het comfort van het royale passagiers-
compartiment. Het gemak van het overzichtelijke
dashboard. De luxe van de chique stoelen en bekle-
dingsstoffen.

En u ontdekt z'n onovertroffen rij-eigen-
schappen. Onder alle omstandigheden, op elk wég-
dek laten z'n koersvastheid en wegligging niets
wensen over. Dat kunt u zelf ervaren tijdens een proe

uw Peugeot Talbot dealer nodigt u [iiVreiwoA
daar graag voor uit. Want als dirigent achter het JiAESlüSO.
stuur begrijpt u al snel waarom we de 309 Diesel een
symfonie in 'D' noemen. BI PEUGEOT 3O9

PIANISSIMO!
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Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,31 per millimeter.
Sluitingstijd dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort
•* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogeli|k in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant. Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant. De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
bode. De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ5,- in rekening ge-
bracht

• Bi| plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hel
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordl
ƒ2.50 in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z teleto-
nisch opgeven- tel 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing m dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart

* Aangeb imperiaal voor
bestel-eend Tel 17994

ALUM SCHUIFLADDERS
Bel voor vrijblijvende

demonstratie aan huis
NU 8 meter van ƒ375 voor
ƒ237 en 10 meter van ƒ445
voor ƒ 289 Andere lengtes en
uitvoeringen tot 50% korting

3 jaar garantie

INTERAL LADDERS B V
Tel 072-612262 of

01711-10016

BONTMANTEL-INRUIL
Met (kleine) bijbetaling
Meest exclusieve lichtge-
wicht nappa lammy-coats en
bontmantels Bontgevoerde
regenmantels Bel voor af-
spraak of uitgebreide docu-
mentatie 020-233488

* Die dame wist niet wat de
K M T P doet Zij is nu lid'
U blijft toch ook niet kritisch
aan de kant staan7 Magisch
telnr is 14627

Div kleding pakjes, rokken,
mt 42, enz Teg weggeefprij-
zen Br o nr 74764 bur blad

* Een dagje naar Maastricht
voor slechts ƒ 27,50' Word lid
van de verg VROUWEN VAN
VAN NU en ga mee' Bel nr
16085 of 14462

* Gevr huishoudelijk hulp,
nette dame voor vrijdags Tel
19100

Gevr HUURWONING m Z'vrt,
tot ƒ 1200 p m excl service,
min 3 kamers Br. o nr 798-
74770 bur v d blad

* Gevr m Zandvoort-Z/C
273-k flat voor 2-k won , 54 m2,
1eet , balk.hrƒ 292, vrij uitz,
A'dam-Slotermeerlaan Tel
020-138353

* Gevraagd kinderwagen
stoeltje + tuigje Tel 16017

Hillegom-Antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub in alle stijlen Veel
klemantiek Laagste pnjzeni
Leidsestraat 122 Dag tel.
02520-20993 Koopavond

* Hulp gevraagd, op korte
termijn, bij kinderdagverblijf
Pippeloentje Alle informatie
tel 19620

Jonge charm vrouw betrouw-
baar en erg lief, ontvangt ou-
dere heren privé voor rustige
gezellige ontspanning op
afspr Tel 020-182197, Bilder-
dijkstraat 573, Amsterdam

* Kijk uit1 Patnck Bero heeft
zijn rijbewijs gehaald

•*• Op 7 sept brak een oude
dame haar heup bij station
Zandvoort door sprong losl.
hond S v p ractie v eigenaar
hond m tel 02208-95162.

Oppas gevr voor 2 kinderen
van 6 weken, dl en vrij v.
7 30-17 uur, m i v nov Br. o.
nr 798-74768 bur v d blad

Passage 42
Zonnestudio

Kapsalon
ZONNEBANK 20 mm ƒ
(snelbruinbuizen)

abonnement 10x ƒ 80
GEZICHTSKANON

20 mm ƒ 10
abonnement 4x ƒ 35

LICH.KANON 40 mm ƒ 40
abonnement 3x ƒ 10C

WIJ WERKEN OP
AFSPRAAK

ZONNESTUDIO OOK
'S AVONDS GEOPEND

Passage 42
Tel. 12500

Vriendelijke groeten
Ben, Edith en Ellie

5* die er uitspring»

Wlr/ lenge
ntoaetne

BADHUISPIEIW J
salon

node

TELEFOON 02507-17679

* Te gek die K M T P
Maandblad, kortingpaspoort,
Parker-pen en nog meer
Buurman wordt dan ook lid
Tel is 14627 Niet wachten'

Te huur gevr zomerh voor
perm Postb 282, 2042 AH
Zandvoort

Te huur TUINHUISJE voor
net, werkend meisje. Tel na
18 uur, 12731

TE HUUR Zandv -Zuid gr. zol-
derkamer, c v , eigen k.d t , v
rust werkend pers, ƒ 395
p m Tel 13453, na 20 uur.

* Te koop 2 gaskachels voor
keuken, ƒ25 per stuk. Tel.
14622

* Te koop bergmeubel, 175
cm br, ƒ 175 Tel 17240.

* Te koop buggy wandelwa-
gen, prijs ƒ35 Tel 17032.

Te koop gevr huis tot
ƒ100000 Tel 023-329448.

* Te koop Luxaflex, totale
breedte 240 cm m 2 delen van
160 en 80 cm, hoogte 160 cm,
prijs ƒ45 Tel 17032

•*• Te koop Philips radio 2x40
watt met boxen, prijs ƒ175
Tel 16076

* Te koop Royal elektrische
rekenmachine met telstrook,
model 110AE 89, made m
USA, ƒ50 Tel 13132

* Te koop skelter, driewieler;
grill Tel 18340

* Te koop strijkmachme
ƒ100, bureautje ƒ50 Tel
14628

* Te koop tafelmodel ijskast,
z g a n Tel 12536

* Ter overname gevraagd
handnaaimachme, i g st Tel
13317

Th v perm bew zomerhuis,
Cenlr, md beg gr gr. woonk.
k , d, t, 1e verd 2 si kam -f
vliermg Te bevr tel 16690

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk Tel 023-364168,
bgg 023-381378

* T k 4-pits wit gasstel ƒ 40;
8 barlampen, model olielamp,
prijs n o t k Tel 14286

* T k bielzen tafel
155x65x30 + 2 bijzettafels
50x40x20 Tel. 15088

•* T k bontjasje, mt 38, wolf
rood, ƒ 100, vitrage, wit, bloe-
menmotief, br. 360 cm, hoog
259 cm (flat Lorentzstr), ƒ 50
Tel 13312, na 18 uur.

* T k Bres (Planète) ƒ 1 p.st.
Tel 13048

* T k. brommer, merk Zün-
dapp, moet opgeknapt wor-
den, daarom maar ƒ 150.
Kleur groen met nieuw tand-
wiel en ketting. Tel 16017.

* Te koop 1-persoons latten-
bodem (bed), maat 190x80,
prijs ƒ 35 Tel. 17032.

* T.k damesfiets met rem-
naaf/85 Tel. 19155 Met een Micro komt u onder de mensen.
* T.k Etna keukenkachel,
hoog 87, breed 20, diep 53
Kan makkelijk tussen worden
geplaatst Nauwelijks ge-
bruikt, ƒ 175 Tel. 15052

* T k gevr plaatjesalbums
(Verkade, Hille, Honig, D.E
enz.) en gevr. Teleac cursus
Spaans (por favor) Tel.
02503-14727. 5 R E G E L S
* T k grammofoon Dual HS
33 2x6W, incl. boxen + Kor-
ting tuner, samen ƒ 100 Tel.
02507-16803. na 18 u.

* T k herenfiets ƒ35;
z g a n versterker Tel 19659

G R AT l S

ICRO
* T k. massief eiken kast,
geloogd, tegen elk aann bod
Tel 13048.

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
* T k. meisjesf, 10-12 jr, Ala-
dm ƒ50, jongensf. ƒ25 (op-
knapper); grasm ƒ 25; Vespa
bromf., autom, supersnel,
ƒ250, fietsst ƒ25. 17421

* T k stofzuiger, zuigt goed,
prijs ƒ40 Tel. 16076.

* T.k witte wollen mantel,
iets aparts, mt 40/42 en bont-
mantel, t e a b Tel. 15007

Een fiets kopen of verkopen'' Bankstel of andet
huisraad te koop7 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft

*
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE
VRAAGPRIJS VAN ƒ 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN
OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

* Toonkunstkoor Zandvoort
Elke maandagavond om 8 uur
repetitie in „De Krocht". In
studie Messiah v. Handel
Kom eens luisteren

* Weggelopen bruin middel-
groot hondje, witte bef, lange
opstaande oortjes. Haar
naam is Trix. Wie heeft haar
gezien/gevonden9 Belt u dan
s v p 13916

* Weggelopen! Sinds zon-
dagmiddag is mijn hond Trix
weg. Halfgroot, bastaard,
bruin met wit kraagje. Tel
13916.

* Wie kan autovervoer aan-
bieden tegen km-vergoedmg.
Tel 19112

* Wie wil mij 3 uur p.w. hel-
pen, ƒ 10 p u T n.o t k. Br o
nr 798-74765 bur v d blad.

* Wil de heer die mij belde
voor Bres (Planète) contact
opnemen? Tel. 13048.

Wonmgruil Aang. ruime
doorzonwon , 4 si kam, gr
tuin, dubb begl Gevr.: kl.
eengez won in of nabij Cen-
trum. Tel. 18072.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam .

Adres .

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij.

Telefoon .

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Piaats 2041 JM Zandvoort
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Provincie ziet het circuit
nog steeds niet zitten

ZANDVOORT - De provin-
cie ziet het circuit nog steeds
als ongewenst. Dit schrijven
Gedeputeerde Staten in aiit-
woord op een aantal bezwaar-
schriften die zijn binnengeko-
men op het ontwerp-streek-
plan voor het Amsterdam-
Noordzeekanaalgebied. "Een
voorziening voor de verblijfs-
recreatie zoals het huidige
plan voor een bungalowpark
vinden wij op zich een goede
zaak. In de huidige situatie
kan een dergelijk project in
combinatie met het circuit
vanwege de geluidhinderpro-
blematiek echter niet worden"
gerealiseerd," aldus Gedepu-
teerde Staten.

Er zijn mensen die het circuit willen
behouden en er zijn er die tegen zijn.
Sommigen willen zelfs al een datum
horen waarop het circuit wordt geslo-
ten (o.a. de Stichting Duinbehoud en
de Stichting Geluidhinder Zand-
voort). Maar daarop zeggen Gedepu-
teerde Staten: "Door het provinciaal
bestuur is aan de houder van de in-
richting een vergunning ingevolge de
Wet Geluidhinder verleend. In,de ver-
gunning is een aantal strikte voor-
schriften met betrekking tot het be-
perken van geluidhinder opgenomen.
Tevens is aan de vergunning een sane-
ringsplan verbonden. Het is de stellige
overtuiging van ons college dat na uit-
voering van het saneringsprogramma
activiteiten die plaatsvinden op het
circuit niet zullen leiden tot over-
schrijding van de in de vergunning
vastgelegde normen, waardoor in het
gebied rondom het circuit een accous-
tisch aanvaardbare situatie xsal ont-
staan. Helaas is de vergunning op dit
moment, omdat beroep is aangete-
kend, nog niet onherroepelijk, en kun-
nen wij de daadwerkelijke sanering
nog niet ter hand nemen."

Een van de bezwaarmakers is het
ministerie van economische zaken. De
hoofddirecteur regionale economische
politiek, de heer A.J. Plantinga, zegt
het er niet mee eens te zijn dat het
circuit -niet op de streekplankaart
voorkomt, zeker nu de provincie het

Ambtenaar
was rijker
dan hij dacht

ZANDVOORT - Gemeente-amb-
tenaar Strijder heeft vorige week
even in de waan verkeerd dat hij
een prijs in de Algemene Loterij Ne-
derland had gewonnen. De mede-
werker van de afdeling Reiniging
ontdekte woensdag dat er een be-
drag van 16.500 gulden op zijn
bankrekening was gestort. Op zijn
dagafschrift stond echter ook een
nummer van een nota vermeld.
Strijder rook onraad en toog naar
zijn bank. Daar werd hij al snel uit
de droom geholpen. Het betreffende
bedrag was per abuis overgemaakt
door de gemeente. Strijder: "Het
bleek dat een opzichter van de
plantsoendienst een nieuwe Volks-
wagen Polo voor zijn werk had ge-
kregen en dat de gemeente het be-
drag aan de verkeerde Strijder had
overgemaakt", aldus de verraste
Zandvoorter "Het was eigenlijk be-
stemd voor garage Strijder. Toen ik
het ontdekte dacht ik dat ik een
prijs had gewonnen. Ik moest eerst
drie ker goed kijken. Ik heb ook de
heer Wertheim (directeur Publieke
Werken) opgebeld om te vragen of
ik na 18 jaar misschien bevorderd
was. Nou, dat was niet zo. Maar hij
moest er wel hartelijk om lachen".
Strijder heeft, nadat hij de zaak had
uitgezocht, het betreffende bedrag
teruggestort op de rekening van de
gemeente. "Ik was twee dagen rijk.
Ik heb het vrijdag teruggestort.
Maar het levert me helemaal niets
op. Ik krijg er zelfs geen rente van.
Eigenlijk hoort de eerlijke vinder
toch 10 procent te krijgen", grapt
hij.
De heer van de Tas van de Rabo-
bank bevestigt het verhaal van
Strijder. Hij zegt nooit eerder met
een dergelijk voorval geconfron-
teerd te zijn geweest en prijst het
snelle initiatief van Strijder: "Hij
heeft direct gereageerd. Ik denk dat
veel mensen dat niet zouden doen".
Volgens de chef van de Rabobank
moet de 16.500 gulden zonder enige
controle vooraf zijn overgeschre-
ven: "Computers maken zelf geen
fouten. Dat doet degene die de op-
draclit heeft gemaakt".
De fout blijkt inderdaad bij de ge-
meente te hebben gelegen. Daar
staan de crediteuren Strijder (amb-
tenaar) en Strijder (garagebedrijf)
onder elkaar op de lijst. Ze werden
domweg verwisseld.

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Operette Vereniging geeft op 17,18, 24
en 25 oktober een 'Muzikale Kiena-

i vond'. Op zondagmiddag 26 oktober
volgt een matineevoorstelling.

De operettevereniging doopte het
muzikale gedeelte van de voorstellin-
gen 'Nostalgische Herinneringen'; dat
deel staat onder leiding van dirigent
Van Poelgeest en regisseur Van der
Ancker. De Muzikale Kienavonden
hebben steeds een bal na. Ze worden in
De Krocht gehouden. Kaarten zijn te-
lefonisch te bestellen via de nummers
13840, 12870 en 023-256316.

circuit voorlopig nog wil aanhouden.
Het circuit en de daarop te houden
race-activiteiten zijn op sportgebied
van nationaal belang, aldus de heer
Plantinga, daarom is hij het niet eens
met het streven van de provincie de
circuit-activiteiten op termijn te be-
ëindigen.

De gemeente Zandvoort noemt het
standpunt van de provincie inzake het
circuit erg negatief. Het is niet be-
argumenteerd en het is volstrekt in
strijd met de ontwikkelingen die ten
aanzien van het circuit gaande zijn.
Het circuit is een gegeven, waarmede
juist in het streekplan rekening zal
moeten worden gehouden. Het belang
van het circuit is niet alleen van
plaatselijke aard. Ook regionaal, pro-
vinciaal en 'andelijk zijn er belangen,
die instandhouding en verbetering
van het circuit eisen. Uit een rapport
uit 1984 blijkt dat Zandvoort naast het
strand maar twee pijlers heeft die el-
ders nauwelijks of zelfs geheel niet
voorkomen, namelijk het casino en het
circuit. De gemeente komt tot de con-
clusie dat het circuit niet meer weg te
denken is uit Zandvoort. Het is tech-
nisch mogelijk om het circuit of een
gewijzigd circuit op dezelfde locatie te
laten functioneren binnen de normen

van milieuwetgeving.

De FNV heeft in haar suggestie een
ander plan. De mogelijkheid moet
worden onderzocht of het mogelijk is
het circuit te verplaatsen naar een lo-
catie in denieuwe provincie Flevoland
nabij Lelystad. Er is daar ruimte be-
schikbaar enerzijn goede aan- en af-
voermogelijkheden.

Het circuit zelf pleit natuurlijk voor
het voortbestaan ervan. Dat gebeurt
praktisch op dezelfde gronden als de
gemeente. Er wordt herinnerd aan een
opmerking van de Commissaris van de
Koningin tijdens zijn werkbezoek in
maart vorig jaar. Toen zei hij dat het
aan Zandvoort zelfs is om tebeslissen
wat men met het Circuit wil. "Welnu,
de gemeenteraad van Zandvoort heeft
zich unaniem uitgesproken voor
handhaving van het circuit ter plaat-
se," aldus directeur A. Vermeulen van
het circuit. Tenslotte worden nog de
12.543 handtekeningen vermeld van
de Actiegroep Zandvoort. Al die men-
sen verzoeken "met klem het ontwerp-
streekplan zodanig tewijzigen dat het
bestaan van het circuit in Zandvoort
wordt erkend en voor de toekomst vei-
liggesteld". Door deze actie is Zand-
voort de grootste "protestant" tegen
het streekplan. Veel belangstelling op de boulevard voor de stands van de verschillende teams. Foto: Dick Loenen

Verkeerscontrole
ZANDVOORT - Bij een verkeers-

controle, die vor'ge week op de Zand-
voortselaan werd gehouden, bleken
vijf personen hun geldige rijkenteken-
bewijs of verzekeringspapieren niet bij
zich te hebben; werden 11 processen-
verbaal opgemaakt vanwege het ont-
breken van een deugdelijke verlich-
ting; werden twee mensen op de bon
geslingerd vanwege het negeren van
een inhaal-verbod en werd tegen een
bestuurder een proces verbaal opge-
maakt, omdat hij 13 personen in een
bestelauto vervoerde.

Waterstanden

Datum HW LW HW LW
16 okt 02.12114714.3022.27
17 okt 024912.3415.0723.08
18 okt 03.24 13 11 15.42--
19 okt 03.5923.4916.1611.55
20 okt 04.35003016.4912.38
21 okt 05.100106 17.2213.18
22 okt 05450129175413.49
23 okt 06170148182414.16
24 okt 06480217185514.49
Maanstanden vrijdag 17 okt
vm 20 22 uur
spnngtij vrijdag 17 okt NAP
+ 115cM 0249 uur

Elders minder bezoek

Duitse toeristenstroom
naar Zandvoort constant

ZANDVOORT - In tegenstel-
ling tot het landelijke beeld is in
Zandvoort nauwelijks iets te mer-
ken van een blijvende afname van
het aantal Duitse toeristen. Vol-
gens de voorzitter van de Neder-
landse Organisatie van Horecabe-
drijven, Van der Veen, was het
aantal boekingen, verspreid over
het land, al in 1985 gedaald met
150.000. Het bezoek van deze bo.d-
gasten aan Zandvoort blijft echter
vrijwel constant. Van der Veen
meent dat de landelijke terugloop
vooral te wijten is aan de zoge-
naamde 'kleine criminaliteit'. Hij
dringt aan op strenge maatrege-
len hiertegen, om te voorkomen
dat het Duitse toerisme voor Ne-
derland verloren gaat.

Met de kleine misdaad in Zandvoort
valt het volgens de woordvoerder van
de plaatselijke politie, Van Huizen,

wel mee. Volgens hem zit er zelfs enige
verbetering in, wat blijkt uit de daling
van het aantal aangiftes van vorig
jaar. Hij meent dat dit vooral te dan-
ken is aan de grote inzet van de korps-
leden, die zelfs bereid zijn in hun vrije
tijd te patrouilleren. Onder andere
door de aanwezigheid m het dorp van
politiemannen in burger is het aantal
aanhoudingen in het verleden geste-
gen, wat nu duidelijk preventief
werkt. De goede resultaten zijn vol-,
gens hem ook voor een groot deel te
danken aan de Zandvoortse bevolking
die tegenwoordig eerder belt bij het
constateren van een misdrijf.

De Westduitse pers heeft onlangs
nog gewaarschuwd voor de gevaren
die de toerist in Nederland loopt. Het
zou daarbij vooral gaan om de grote
steden in het westen van ons land
waar de laatste jaren het aantal bero-
vingen en inbraken in auto's fors is
gestegen. Volgens Van der Veen wij-
ken daardoor steeds meer Duitsers uit

naar andere landen om daar hun va-
kantie door te brengen. In 1985 was het
aantal van deze toeristen al ruim tien
procent minder dan het jaar ervoor,
wat voor de Nederlandse hotelliers een
inkomstenderving van bijna 19 mil-
joen gulden betekent. Ongeveer vijf-
enzestig procent hiervan komt voor
rekening van de bedrijven in de grote
steden. Het overige is verdeeld over
een dertigtal kustplaatsen.

Het aantal boekingen in Zandvoort
lijkt nauwelijks onder de negatieve be-
richten in de Duitse pers te lijden.
Mogelijk komt slechts een zeer klein
gedeelte van de daling voor rekening
van de badplaats. VVV-directeur Hil-
bers verklaart dat er geen sprake is
van een opvallende vermindering van
het aantal toeristen. Daarbij is het
volgens hem niet mogelijk om van een
dergelijk verschijnsel één aanwijsbare
oorzaak te geven. Het kan een gevolg
zijn van zowel criminaliteit, weersom-
standigheden als conjunctuur.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

1 71
een loden,

tweed
of regenjas?

see Morris
before

you buy
Haarlem:

Barteljorisstr. 20 (bij Grote Markt)
tel. (023)312655

Dieven gepakt
ZANDVOORT - Twee van elders af-

komstige jongemannen zijn zondag
door de politie in de kraag gevat nadat
zij een aantal autodeuren hadden ge-
forceerd. In hun wagen, waarmee zij
op de Julianaweg werden aangehou-
den, vond de politie een van een
'kraak' afkomstige autoradio. Het
duo, dat ook van autodiefstal wordt
verdacht, bekende naar Zandvoort te
zijn gekomen om auto's van Duitse
toeristen te plunderen.

ZANDVOORT - De politie heeft vo-
rige week een man aangehouden die
een inbraak in de Westerparkstraat
had gepleegd. De'dief was bij zijn aan-
houding in het bezit van het paspoort,
rijbewijs en bankcheques van zijn
slachtoffer. De politie kwam de dief op
het spoor door attent optreden van een
oplettende inwoner.

Uitblijven verbeteringen stoort
gehandicapte verkeersdeelnemer
ZANDVOORT - De werkgroep
„Aangepast Strandvoort"- toont
zich teleurgesteld over de verbete-
ringen van de situatie voor ge-
handicapte verkeersdeelnemers,
sinds begin 1985. Zij is van mening
dat de gemeente de toen aan haar
overhandigde nota „Bereikbaar-
heid van Zandvoort..." wat al te
makkelijk terzijde heeft gelegd.
De werkgroep vraagt de gemeente
om een meer structurele aanpak

van de problemen. Tevens zoekt
zij steun bij de provincie.

De werkgroep Aangepast Strand-
voort beschrijft haar teleurstellende
ervaringen in brieven, gericht aan het
provinciaal- en het gemeentebestuur.
De werkgroep, bestaande uit bewoners
en personeelsleden van Nieuw Uni-
cum, houdt zich bezig met de bereik-
baarheid, toegankelijkheid en bruik-
baarheid van wegen, strand en gebou-
wen in Zandvoort voor mensen met

De leden van de schaatskemploeg. Op bovenstaande foto aanwezig: Hein Vergeer, Frits Schalij, Emil Hopman, Bert
Koopmans, Gerard Kempkes, Leo Visser, Geert Kuiper, Jan Ykema, Arie Koops en Arie de Jong.

Kernploeg aan de start
ZANDVOORT - De schaatskern-

ploeg bereidt zich momsnteel voor op
het nieuwe seizoen. De schaatsers, die
op de Haarlemse ijsbaan trainen, neb-
ben voor de derde maal onderdak ge-
vonden bij hotel Interlaken, in de Van
Speykstraat.

\

Wereldkampioen Hein Vergeer ziet
het schaatsseizoen met vertrouwen te-
gemoet. Hij vertelde er alles aan te
zullen doen om zijn titel te prolonge-
ren, „al weet je natuurlijk nooit bij
voorbaat wat je tegenstanders zullen
doen". De wereldkampioenschappen

worden dit jaar op de (overdekte) baan
te Heerenveen verreden. Het is de eer-
ste maal dat kampioenschappen van
een dergelijk kaliber op een overdekte
baan worden gehouden.

een handicap. De werkgroep komt op
voor diverse categorieën van gehandi-
capten, maar het meest voor de rol-
stoelgebruiker.

In haar brief aan de gemeente be-
treurt de werkgroep in eerste instantie
het afwijzen van een verzoek om een
aparte post op de begroting op te voe-
ren ten behoeve van gehandicapte
weggebruikers. Met een deel van de
post Algemene Verkeersvoorzienin-
gen, in totaal 5000 gulden groot, neemt
men geen genoegen. „Gezien de ach-
terstandsituatie in Zandvoort is dit
onvoldoende", aldus de werkgroep.

Sinds de werkgroep begin '85 de nota
„Bereikbaarheid van Zandvoort voor
mensen met een handicap" aan de ge-
meente overhandigde, is er weinig ge-
beurt.

Het telkens terugkerende argument
van de gemeente dat er „te weinig fi-
nanciële middelen en menskracht is",
kan bij de werkgroep niet door de beu-
gel: „Van een dorp waarin een woon-
vorm als Nieuw Unicum gevestigd is
met 200 bewoners met een handicap,
met een groot aantal bejaardenhui-
zen, thuiswonende gehandicapten en
ouderen, veel toerisme, dus ook gehan-
dicapte en oudere toeristen, mag men
verwachten en verlangen, dat er be-
hoorlijk rekening wordt gehouden met
hun belangen en knelpunten", aldus
de werkgroep, die er verder op wijst dat
gesprekken tot nu toe alleen toezeg-
gingen hebben opgeleverd.

In een brief aan het provinciaal be-
stuur vraagt men of Noord-Holland
haar invloed wil aanwenden om de
Nieuw Unicummers zo snel mogelijk
op een nieuw fietspad aan te sluiten.
Er bestaan gemeentelijke plannen om
het fietspad dat over het tracé van de
oude trambaan loopt en stopt bij de
Manege aan de Blinkerweg, door te
trekken over het oude tracé naar de
Kostverlorenstraat.

De werkgroep heeft de gemeente in-
middels gevraagd of het fietspad van
een strook asfalt kan worden voorzien,
in verband met het rijcomfort.

ZANDVOORT - Oud-plaatsge-
noot, de heer N. Paap te Utrecht, heeft
na het voltooien van zijn studie theo-
logie aldaar, een beroep ontvangen en
aanvaard van de Hervormde gemeen-
te te Almelo. Zijn bevestiging tot pre-
dikant van wrjkgemeente l zal zijn op
zondag 16 november 1986 om 15.00 uur
in de Grote Kerk te Almelo.

Surfers kampen
met windgebrek

ZANDVOORT - Na veel onze-
kerheid de afgelopen maanden is
vrijdagavond dan toch de O'Neill
Pro World Cup finale m Zand-
voort van start gegaan. De feeste-
lijke opening vond plaats in de
raadszaal, in aanwezigheid van
vele genodigden. Ondanks dat de
wind het vanaf zondag laat afwe-
ten, trekt het uitstekend georga-
niseerde evenement, dat duurt tot
en met 19 oktober, vele duizenden
toeschouwers.

Zaterdagmiddag werd de eerste wed-
strijd gehouden, wat een glorieuze
overwinning van Stephan van den
Berg opleverde. Bij de dames was Mar-
tine van Soolingen met haar derde
plaats de beste Nederlandse. Daarna
liet de wind het afweten, maar on-
danks dat is van verveling onder het
publiek nauwelijks sprake. Naast de
vele stands van de surfteams op de
boulevard, waar de topsurfers druk
handtekeningen uitdelen, valt er veel
te beleven met de nevenactiviteiten op
het strand.

De opkomst van het publiek is klei-

ner dan verwacht. Zaterdag kwamen
zo'n vijftien duizend bezoekers het
spektakel bekijken, zondag waren dat
er ongeveer ane keer zoveel, al lopen
de schattingen wat uiteen. Ook maan-
dag en dinsdag waren druk bezochte
dagen met rond-de vijfentwintig dui-
zend toeschouwers, een niet gering
aantal, in aanmerking genomen dat er
die dagen met gesurfd werd.
Zie ook pagina 3 en 7

ADVERTENTIES

Wil je af en toe een
extra zakcentje verdienen?

Geef je op als

reserve
bezorger/ster

bij het

Zandvoorts Nieuwsblad
Tel. 17166

Div leren rokkenBESTtf&SHOKï
IN^IDWN ̂

t/m maat 50

Aanbieding 3/4 leren jacks
Mooie lamsnappa pantalons
DE LEERSHOP

v.a. 198,-
449,-
398,-

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444. Grote
Houtstraat 4, Haarlem. Spekstraat 1-3, Haarlem,

023-322187: Cen. Oranjestraat 56, Haarlem, tel. 023-270850: Beverhof 6, Bever-
wijk, tel. 02510-10919.
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voor nog geen vier tientjes per
jaar weet je het!

NAAM:

ADRES:

POSTCODE: WOONPLAATS:

TELEFOON: GIRO/BANKNR.:

IK BETAAL PER KWARTAAL D ƒ 10,65, PER HALF JAAR D ƒ 19,95,

PER JAAR D ƒ 36,95 (voor postabonnees gelden andere tarieven)

In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.



WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 16 OKTOBER 1986

FAMILIEBERICHTEN

Knige en algemene kennisgeving
Tot on/c droefheid is, na een langdurig lijden,
\ an ons lipongegaan onze lieve moeder, en oma,
on/'1 ,'iistiT, schoonzuster en tante

Marijtje Kerkman
op dt> leeft i jd van 75 jaar.

Amsterdam:
Frits Paap
Willy Paap-van der Horst

Hoorn:
Ilclnia en Jan

Amsterdam:
Brenda
en verdere familieleden

8 oktober 1486
Quarles van Uffordlaan 40, Zandvoort
Correspondentie-udres:
Arubastraat 3 ~, 1058 VD Amsterdam
De begrafenis lieeft inmiddels plaatsgevonden op
di> algemene' begraafplaats te Zandvoort.

Heden overleed toch nog onverwacht onze lieve
moeder, oma en zuster

Antonia Elsje Sandstra
weduwe van

P. A. J. Waterdrinker

op de leeftijd van 82 jaar.
Zundvoort:

A. v. d. Sloot-Waterdrinker
W. P. Cli. v. d. Sloot
S. Waterdrinker
J. Waterdrinker-Boon
J. Waterdrinker
I. Waterdrinker-Komp
B. Watefdrinker
M. Waterdrinker-Paap
Kleinkinderen

Zandvoort. 10 oktober 1986
De crematieplechtigheid heeft op 14 oktober j.l.
in familiekring plaatsgevonden.

Dankbaar dat aan zijn lijden een einde is geko-
men, maar bedroefd omdat wij hem die zoveel
voor ons betekende moeten missen, delen wij u
mede dat rustig is ingeslapen mijn lieve man en
onze vader

Anthon Frederik Parée
echtgenoot van

M. A. Visser
op de leeftijd van 52 jaar.

Zandvoort:
M. A. Visser

IJmuiden:
Emile en Wil

Zandvoort:
Anja en Theo
Michel
en verdere familieleden

2041 NA Zandvoort, 11 oktober 1986
Hofdijkstraat 17
De begrafenis heeft hedenmiddag plaatsgevon-
den.

ADVERTENTIES

,ELSE'Hondenkapsalon , ,•
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van
uw rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Molenaar

RReus
Uw traiteur en
visspecialisl
HALTESTRAAT 16
ZANDVOORT

vraagt enthousiaste

Hiedewerkers/sters
liefst met enige ervaring
maar opleiding binnen
ons bedrijf is ook moge-
lijk.
Leeftijd vanaf 18 jaar.
Prettige werksfeer.
Werktijden in overleg.

Voor ml. tel 16204. Vraagt u naar de hr.
Reus.

Grote collectie BONTMANTELS LAMMY
COATS en BONTGEVOERDE REGEN-
MANTELS van Modisch jong tot Klassiek
m t 38-52 (met schrift, garantie).
BIJ aankoop van een nieuwe Bontmantel of
Lammycoat kunt U Uw gedragen mantel in-
ruilen

ATY KETTING BONTMODE
Orionweg 206 IJmuiden, tel. 02550-14756

Aangevraagde bouwvergunningen
119B86 ,Teunusbloem 18a - pergola/carport
120B86 Boul. Paulus Loot 37 -vergroten/wijzigenwoning/garage
121B86 Zandvoortselaan 222 - verbouw woning.
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8 30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar" van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
110B86 Kostverlorenstraat 68 - uitbreiden woning
105B86 Duinrooslaan 1 - oprichten paardenboxen.
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kun-
nen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, post-
bus 2, 2040 AA Zandvoort.

Voorbereidingsbesluit
De Burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22 lid 2 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis dat de gemeenteraad bij besluit
van 30 september 1986 op grond van artikel 21 van deze wet heeft verklaard,
dat voor de Boulevard Barnaart, voorzover gelegen tussen de Jac. van
Heemskerckstraat en de Burgemeester van Alphenstraat, een bestemmings-
plan wordt voorbereid.
Genoemd besluit ligt met bijbehorende tekening, waarop met rode omlijning de
Boulevard is aangegeven, voor een ieder ter gemeentesecretarie (afdeling
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, geopend maandag tot en met vrijdag
08.30 - 1 2.30 uur) ter inzage.

Verlenen vrijstelling
Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestem-
mingsplan ten behoeve van de herinrichting van de Boulevard Barnaart, voor-
zover gelegen tussen de Jac. van Heemskerckstraat en de Burgemeester van
Alphenstraat.

Het herinrichtingsplan ligt met ingang van 20 oktober 1986 gedurende 14
dagen ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning, voor een ieder ter inzage (geopend van 08.30 -12.30 uur).
Tijdens voormelde termijn kan een ieder bij Burgemeester en Wethouders
schriftelijk bezwaar indienen.

Zandvoort, 16 oktober 1986.

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51

DAG EN NACHT VERZORGING

Dirk van den Broek
gaat binnenkort een aantal Supermarkten totaal vernieuwen

en gewerkt wordt aan de voorbereiding van nieuwe
vestigingen. Daarom hebben wij toekomstmogelijkheden voor:

enthousiaste mensen

Kassières
die eveneens een afwisselende taak in onze gezellige winkels
krijgen. Promotiekansen tot 1e kassière of hoofdkassiere zijn

volop aanwezig.

Part-time kassières
zij werken in overleg enkele dagen per week.

Winkel-assistenten
Jongelui die in de praktijk en onder deskundige leiding gaan

meewerken in een van onze moderne Supermarkten.

Dames/heren
die gedurende 2 a 3 avonden per week enkele uren willen

meewerken aan de verzorging van onze winkels (v.a. 18 jaar).
Wij bieden u: volop studiemogelijkheden, interessante

kortingsregeling en uiteraard een goede betaling.
Informeer gerust bij de bedrijfsleider van het dichtstbijzijnde
filiaal of bel ons kantoor 020-110812 en vraag naar Mevr.
Zwetsloot of 02503-66123 en vraag naar mevr. Saarloos.

Zandvoortse Operette
Vereniging
presenteert op

vrijdag 17 oktober, zaterdag 18
oktober, vrijdag 24, zaterdag 25 en
zondagmiddag 26 oktober muzikale

kienavonden
onder de titel

NOSTALGISCHE
HERINNERINGEN

allen met bal na.

De avondvoorstellingen beginnen
om 20.00 uur, de middagvoorstelling
om 14.00 uur in gebouw de Krocht

te Zandvoort.

Dirigent Bert van Poelgeest.
Regisseur Paul van den Ancker.

Donateurskaarten a ƒ 5,- en
koopkaarten a ƒ 7,50 zijn te

verkrijgen bij:
J. Troupée, Celsiusstraat 95,

tel. 13840
of bij R. Schaap, Potgieterstraat

36, tel. 12870.
Tevens vragen wij nog nieuwe leden, vooral

mannen, voor onze opvoering van
Wiener Blut.

Repetitieavond donderdag 20.00 uur in het
gemeenschapshuis.

WIJ ZIJN GESLOTEN
van 20 t/m 28 oktober

Kerkstraat 15
Telefoon 02507-12253

2042 JD Zandvoort

Haltestraat 13
Telefoon 02507-14738

2042 LJ Zandvoort

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

'507-13278

Voor de open
haard met.,

;*

JOMQE

BOKMA

•10*01 OHAAIUIIKVM

William Lawson's
Whisky

^»- 3P&-

95 Taylor'sPort M 9%*
special ruby, ^m^^P

12S'r
special selection

V
w»**

Seagram V.O.
MaaamMUBa

Mouton Cadet Bordeaux

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

verzorgd en bezorgd
, ,̂  , Kerkstra.il 12a 2042JE Z.lndvoort
Dan T)eaRsera bo Tei 0250? i2532

Begrafenissen l SPAR ZANDVOORT-NOOR
°̂ "̂ l II

en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons terecht

inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS

• een Natura-
uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

ALTIJD maandagochtend geopend

• WAARDEBON
B tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u

kilo voor

Café Restaurant „DELICIA
eigenaar W. Schoo

KERKSTRAAT 16, TEL. 12270 ZANDVOORT

* gezellig dineren voor redelijke prijzen

* elke dag geopend vanaf l l uur

Bar „BLACK JACK"
eigenaar W. Schoo

KERKSTRAAT 18, TEL. 14220 ZANDVOORT

SPECIALITEIT:
PANNEKOEKEN EN POFFERTJES

* gelegenheid tot vergaderingen, bruiloften
e.d.

* gezellig borrelen in onze bar ,,Black
Jack"

Nieuw opgericht:

onze klaverjasvereniging „Delicia"

vanaf 2 oktober weer op elke donderdag

* sfeervol ingericht, zachte muziek,
goedkope drankjes

* diverse grill-specialiteiten, o.a. Gamba's,
Saté, Spare-ribs, T-bone steak, Entrecôte

elke dag een dagschofe/
voor ƒ 12,50

elke dag verse oesfers,
J/2 dozijn voor f 24,50

iedere woensdag onbeperkt mosselen
(gebakken of gekookt) eten f •] fl

voor slechts J Itfj™

W// z/'/n elke c/ag geopend v.o. 8 uur, keuken
open tot 2 uur.

Kwekerij
P. van KLEEFF

VAN
STOLBERGWEG 1

Zandvoort - Tel. 17093

BLOEMBOLLEN
zowel los als verpakt

• Bollenplantmandjes
• Brassicol

Bollenplan tschopjes
• Winterheide

• Bloeiende violen
• Beplanting voor

winterbakken
• Vaste planten
• Bemesting

• Tuingereedschap
• Kamerplanten

Öp bestelling zowel in het restaurant als in de bar: gegrilled speenvarken voor 4 tot 80 personen.
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randingsurfers aan de kant
door aanhoudende windstilte
ZANDVOORT - Het spektakel

waarop vele duizenden surf-
nthousiasten zitten te wachten
5 tot op heden achterwege geble-
en. De deelnemers aan de O'Neil
'ro World Cup hebben hun kun-
ten nog steeds niet kunnen verto-

. De herfstmaand oktober,
neestal goed voor ruig weer, laat
iet wat de surfers betreft goed af-
iveten. Voor de vakantiegangers is
en verblijf in Zandvoort ideaal
naar de watersporters willen
idndkracht zes tot acht en of er
iog wat van komt. Misschien het
\omende weekeinde. Nu kon door
fcze omstandigheden slechts één
c»urse-race gevaren worden.

Door de „miserabele" surfomstan-
dgheden worden de vele toeschouwers
o)derhouden met luchtshows of wa-
tffskidemonstraties. De wedstrijdsur-

fers konden alleen zaterdagmiddag in
actie komen toen de wind iets aanwak-
kerde en „zelfs" tot kracht vier reikte.
Dat was voldoende om een coursewed-
strijd af te werken. Deze race werd een
prooi van Olympisch kampioen
Stephan van den Berg, die Ken Win-
ner (USA), Thomas Persson (Zweden)
en de grote favoriet voor de eindzege
Robby Nash voor bleef. De Zandvoort-
se zwaar weer specialisten Johan
Driehuizen, Paul Jansen, Wouter
Egas en Tim Klijn kwamen onder deze
omstandigheden niet tot grootse da-
den en eindigden in de middenmoot of
lager.

Bij de dames toch Zandvoorts suc-
ces. Martine van Soolingen lag zelfs
aan de leiding maar moest to$h toe-
zien dat Anic Graveline uit Canada en
de Spaanse Bruitt Dunkerbeck haar
vooraf gingen. Van Soolingen werd
derde en de tweede Zandvoortse deel-
neemster Petra Oudendijk lukte het

niet om met de sterksten mee te sur-
fen.

Hoe het de komende dagen zal gaan
is voor een ieder onbekend maar Zand-
voorter Johan Driehuizen blijft hopen
op een paar dagen flink veel wind.
„Tot nu toe is het waardeloos zonder
wind, zowel voor ons als de toeschou-
wers. Die blijven weg als het niet ver-
andert. Krijgen we een dag met veel
wind en kunnen we wat laten zien,
dan weten de mensen wat het is het
brandingsurfen en zullen ze blijven
komen. Het positieve echter is dat de
organisatoren toch gezorgd hebben
voor alternatieven voor het publiek,
maar ook wij proberen er wat van te
maken," zegt Johan Driehuizen. Dat
doen ze onder andere door het uitde-
len, op bepaalde tijden van handteke-
ningen. De Tiga-ploeg bevindt zich
dan in de pits op de Boulevard waar
het gigantisch druk is. In die Tiga-pits
zijn niet alleen de Zandvoorters aan-

• Onder andere Jolanda de Jong (H-84), Dick van der Speek (H-7) de
Fransman Franck Zermati (F-15) tijdens de course race die zaterdag gevaren
werd.
wezig doch ook prominenten als Onno
Tellier, Ander Bringdal, derde in het
klassement en de tweede man op de
ranglijst Alex Aguera uit Amerika.
Het is een bezigheid die zij graag doen
doch liever veel wind en knokken te-
gen de elementen. „Het mooiste is als
er een paar dagen windkracht zeven of

Foto: Dick Loeren
acht komt. Dat is voor ons lekker en
voor het publiek ook. Ondanks de
windstilte is het een geslaagd evene-
ment, het enige wat ontbreekt is de
wind, maar ik blijf hopen dat de weers-
verwachtingen voor het weekend uit-
komen. Dan kunnen we nog wat laten
zien," besluit Johan Driehuizen.

Sporting OSS sprokkelt punten bijeen
ZANDVOORT - De derde volleybal *

competitieavond in de Pellikaanhal
\erliep zeer gunstig voor het thuisspe-
lende Sporting OSS. Van de zes partij-
en werden er drie gewonnen, twee ge-

gespeeld en slechts één verloren.
Bovendien behaalde het eerste dames
teim in een vrijdagavond gespeelde
uitwedstrijd een 3-0 overwinning op
VCY. Het eerste heren team knokte
zich naar het eerste punt via een 2-2
tegen Van Nispen.

Het eerste dames Sporting team
speelde in IJmuiden tegen VCY en na
het verlies van de vorige thuiswed-
strijd werd uiterst geconcentreerd en
gemotiveerd aan de wedstrijd begon-
nen. Gecoached door Ad Akkerman
werd een regelmatige overwinning be-
haald. Opvallend daarbij was dat VCY
in elke set van de twee time-outs ge-
bruik maakte, terwijl Sporting OSS er
niet één nodig had. Via de setstanden
7-15,13-15 en 9-15 werden twee punten

aan het saldo van de dames toege-
voegd.

Het naar de eerste klasse gepromo-
veerde tweede dames team deed het
onder leiding van Ria Akkerman lang
niet slecht. Dit team probeert zich
door het op de aanval gerichte pene-
tratiesysteem een hoge plaats in deze
klasse te verwerven. Dat dit niet een-
voudig zal zijn bleek onder andere in
de wedstrijd tegen Allides 4. Hoewel in

Met veel kunst en vliegwerk wist het eerste team van Sporting OSS een punt binnen te slepen.

de eerste set een voorsprong werd be-
reikt van 14-9 moest toch de meerdere
worden erkend in Allides, 14-16. In de
tweede set kwam het systeem eerst
goed tot zijn recht, 15-3. Door goed
anticiperen van de tegenpartij en het
daardoor ontregelen van zowel verde-
diging als de aanval van Sporting OSS
werd de derde set verloren met 10-15.
Om toch een punt uit deze wedstrijd te
slepen moest de laatste set worden ge-
wonnen en dat lukte, 2-2.

De dames drie traden aan tegen Alli-
des en waren zeer gemotiveerd. De eer-
ste set werd een schaakspel van beide
coaches. Allides vluchtte in een time-
out bij een 6-2 achterstand, niet zon-
der succes daar de stand omgebogen
werd tot 6-8. Reden voor Sporting OSS
om bij die stand een time-out te ge-
bruiken. De daarna gelijk opgaande
strijd werd op 12-12 weer onderbroken
door Allides. De spanning liep hoog op
totdat de stand 14-13 werd bereikt. Om
de gemoederen in toom te houden
werd door Sporting OSS gebruik ge-
maakt van de laatst beschikbare time-
out. Het ene benodigde punt werd
daarna door Sporting gepakt, 15-13. In
de tweede en derde set kLwam Allides
er niet meer aan te pas en via de set-
standen 15-6 en 15-3 werd het een 3-0
overwinning.

De dames van het vierde team lijken
rechtstreeks op promotie af te steve-
nen. Tegen Heemstede werd de vierde
competitiestrijd op rij gewonnen. Met
degelijk aanvallend en verdedigend
spel kwam men tot de setstanden 15-0,
15-1 en 15-7. De laatste set kende enke-
le minder goede momenten. Door het
slecht verzorgde technische spel van
de tegenpartij én de tolerante arbitra-
ge raakte Sporting OSS aangeslagen.
Bij de stand 6-6 was een time out nood-
zakelijk om orde op zaken te stellen.
Na een donderspeech van coach Pred
Kok werd de set toch winnend afgeslo-
ten.

Foto: Dick Loenen Opvallend zijn ook de prestaties van

het vijfde damesteam. In hun wed-
strijd tegen OVRA werd een vrij ge-
makkelijke overwinning behaald, 3-0.
Via de setstanden 15-3, 15-4 en 15-9
lieten zij zien hun „mannetje" te
staan. Een stuk routine van deze da-
mes is debet aan de goede geplaatste
ballen die de tegenstander moeilijk
kon verwerken. Ook in verdedigend
opzicht was Sporting sterker dan het
toch gerenommeerde OVRA.

Heren
Bij de heren kwamen slechts twee

teams in actie. VCY uit IJmuiden trad
aan tegen Sporting OSS 2 dat met een
geleende speler uit het derde team
speelde. Sporting kon geen voldoende
tegenstand bieden alhoewel er niet
slecht werd gespeeld. VCY bleek te
sterk en vertrok met een 3-0 zege.

Het eerste herenteam was eveneens
incompleet. Door regelementair toege-
stane kunstgrepen waren toch zeven
spelers beschikbaar. Uiteraard kon
niet van een hecht team gesproken
worden. Ook moest dit team het zon-
der coach stellen die in de eerste klasse
node wordt gemist. Desalniettemin
had Van Nispen een hele kluif aan dit
Sporting OSS. Een spannende en ge-
lij kopgaande wedstrijd werd het pu-
bliek voorgeschoteld. Via de setstan-
den 11-15, 7-15, 15-10 en 17-15 wist
Sporting OSS en fel begeerd punt bin-
nen te slepen.

Eén aanvulling in kwantitatieve
zin, blijkt voor de Sporting heren-
teams dringend noodzakelijk. Nu er
enkele blessures zijn wreekt zich de
minimale bezetting. Pogingen verster-
kingen aan te trekken zijn tot op dit
moment zonder succes gebleven. Het
zoeken is naar dorpsgenoten die zich
in de eerste en tweede klasse van het
NeVoBo-district 14 verdienstelijk
kunnen en willen maken. Een bredere
basis zou dan voor beide herenteams
te realiseren zijn.

Winst en verlies voor
zaalvoetballers TZB

ZANDVOORT - Het in de
hoofdklasse van de zaalvoetbal-
competitie uitkomende TZB
kwam de afgelopen week twee-
maal in actie. Eerst werd de uit-
wedstrijd tegen Pour Toi in een
6-4 zege omgezet en later verloor
TZB van De Zon na een 4-0 voor-
sprong met 5-6.

Door blessures en vakantie waren in
het TZB-team Roei Deesker en Cees
d'Hont opgesteld en die deden dat zeer
verdienstelijk. TZB trok direct ten
aanval doch het eerste doelpunt viel
aan de andere kant, 1-0. Met een ou-
cierwetse punter schoot Ab Bol TZB
weer op gelijke hoogte en daarna golf-
de het spel op en neer. Pour Toi strafte
enige onrust in het TZB-team genade-
loos af en bouwde een 3-1 voorsprong
op. Daar heeft Pour Toi niet lang van
genoten aangezien TZB binnen twee
minuten de strijd m evenwicht
bracht. Marcel Cabri scoorde twee-
maal, eerst uit een strafschop en latei-
met een fraaie gestifte bal.

In de tweede helft bleeP TZB het
beste spel vertonen en Ab Bol knalde
hard raak, 3-4. De Zandvoorters had-
den er zin in en nadat Marcel Cabri de
lat raakte was het toch deze speler die
3-5 scoorde. Met goede combinaties
werd Pour Toi onder druk gehouden
en Hans Deelstra zette TZB op rozen,
3-6. In de slotfase kon Pour Toi via een

tref Ier (4-6) iets terug doen maar meer
het TZB niet toe.

TZB leek vier punten te beinachti-
gen deze week. In de strijd tegen het
hooggeplaatste De Zon speelden de
badgasten een bijzonder sterke eerste
helft. Met goed samenspel werd De
Zon totaal overspeeld en Ab Bol en
Hans Deelstra .scoorden snel 2-0. De
Zon probeerde met afstandsschoten
iets terug te doen doch bijtijds werden
die geblokkeerd. Met twee goede één-
twee combinaties kwam TZB twee mi-
nuten voor de rust op 4-0. Doelpunten-
makers waren Marcel Cabri en Robert
Koning. TZB leek de strijd geheel in
handen te hebben en ook de tegentref-
ier van De Zon enige .seconden voor de
pauze verontrustte geenszins, 4-1.

Direct na de doelwisselmg verander-
de het spelbeeld totaal en sloop er on-
rust in het Zandvoortse team. Met een
afstands.schot kwam De Zon snel op 4-
2 en paniek alom. Na 4-3 herstelde
TZB zich enigszins en toen Marcel Ca-
bri 5-3 scoorde kwamen er nog meer
goede kansen. Die kansen werden ech-
ter gemist en De Zon putte daar weer
moed uit. Vooral het alstandsschot
van De Zon was gevaarlijk en met dat
wapen werd TZB in de slotfase geveld.
Van een 5-3 voorsprong ging TZB
naar een 5-6 achterstand en die kon m
de laatste minuut n:et meer worden te
niet gedaan. Uiteindelijk een teleur-
stellende en onnodige nederlaag.

Z'voortmeeuwen uitgeschakeld
ZANDVOORT - In de beker-

strijd heeft Zandvoortmeeuwen
het niet kunnen redden tegen de
hoofdklasser EDO uit Haarlem.

In de eerste helft was van het drie
klassen verschil weinig te merken,
doch in de tweede helft ging Zand-
voortmeeuwen ruim ten onder, 0-
6.

In die eerste periode had de Zand-
voortmeeuwen defensie er goed het
oog in en kon EDO niet gevaarlijk wor-
den. Naarmate de strijd vorderde was
het Zandvoortmeeuwern dat wat ster-
ker werd en enige mogelijkheden
kreeg. Sander Schuurman nam de bal
vol op de slof die edoch rakelings over
ging en Alwin Leysner zag zijn inzet
gestopt. Het was een aantrekkelijke

partij voetbal met aanvallend inge-
stelde teams.

Na de pauze was de dubbelblanke
stand snel van het scorebord verdwe-
nen en volgden de doelpunten elkaar
snel op. Binnen tien minuten had
EDO toegeslagen en zette de Zand-
voorters op een onoverbrugbare 0-3
achterstand. Zandvoortmeeuwen
heeft geprobeerd de stand een beter
aanzien te geven doch EDO verdedig-
de bekwaam en met snel opgezette
aanvallen werd de eindstand opge-
voerd naar 0-6

Vermeldenswaard is nog dat de re-
serves van Zandvoortmeeuwen tegen
het derde team van EDO uitkwamen
en in deze partij vielen nog meer doel-
punten. Nu was het echter Zandvoort-
meeuwen dat aan het langste eind
trok met maar liefst 10-0.

Olympisch
vliegeren

ZANDVOORT - In de schaduw van
het grote Wereldcup Surfgebeuren te
Zandvoort en in de wetenschap, dat
over enige dagen de beslissing in Lau-
sanne gaat vallen of Amsterdam de
Olympische zomerspelen voor 1992
toegewezen krijgt is er van het vlieger-
front toch goed nieuws te melden.

Zo is Indonesië officieel als eerste
deelnemend land tot de Wold Wide
Kite Games 1992 toegetreden en in het
komité van voorbereiding heeft de am-
bassade van Indonesië een vertegen-
woordiger toegewezen, namelijk Eddy

Salamony uit Hoofddorp. Tevens
heeft de ambassade een grote wisselbe-
ker ter beschikking gesteld voor een
landelijke competitie tussen diverse
regionale vecht-vhegerformaties.

De organisatie van dit vechtvlieger-
toernooi zal door de Fly Away in sa-
menwerking met de Indonesische
vechtvliegerclub worden voorbereid
en de finale zal jaarlijks boven Zand-
voort plaatsvinden. Wat de World
Wide Kite Games in 1992 betreft, pro-
beert de Fly Away meerdere leden te
bewegen aan de vhegerspelen in dat
Olympische jaar mee te doen, of de
spelen nu in Amsterdam wel of niet
doorgaan. Voor de promotie van dit
evenement is echter veel geld nodig en-
daarvoor is een World Wide Kite Fund
opgericht. Amro bank 48.1298.290

TZB krijgt loon naar werken
ZANDVOORT - Na drie opeen-

i volgende nederlagen slaagde TZB
er zondag in om Vogelenzang na
een tumultueuze tweede helft met
3-2 te verslaan. Met tien man

l knokten de Zandvoorters voor de
j overwinning. Het zaterdagteam
van TZB kwam eveneens tot een
overwinning. Kennemerland ne-
gen werd met 2-4 geklopt.

TZB pakte de zaken tegen Vogelen-
zang energiek aan. Het op vier plaat-
sen gewijzigde team speelde fanatiek

;, op de bal en zodoende kon Vogelen-
| zang geen moment in het spel komen.

•* TZB scoorde al na vijf minuten maar
de treffer vond geen genade in de ogen
van de scheidsrechter. Het was een
gelijkwaardige eerste helft waarbij Pe-
ter Theunisse in het Zandvoortse doel
voor de nodige rust in de defensie zorg-
cie.

In de tweede helft was TZB beter
tg gewapend tegen de buitenspelval van

Vogelenzang. Een buitenspelval waar-
mee TZB eerst nogal wat moeite had.
Nu bracht een gave pass van Hans
Deelstra Ab Vol in vrije stelling en die
faalde niet. 1-0. Even later een zelfde
situatie en Ab Bol stoof wederom vrij
op de doelman af. Hij passeerde deze
en werd toen neergelegd. De toegeken-
de strafschop werd door Toni Loos ver-

zilverd. Vogelenzang moest toen alles
op de aanval gooien en dat wierp al
snel zijn vruchten af. Ongehinderd
kon de spits inkoppen, 2-1 en de span-
ning was terug. TZB moest toen geheel
terug en kon de druk moeizaam weer-
staan. Na een half uur sloeg de vlam in
de pan. Een hoge voorzet voor het TZB
doel en Alex Miezenbeek en een speler

Zee vissen
ZANDVOORT - Zeevisvereniging

f Zandvoort hield op zaterdag 11 okto-
jber haar negende strandwedstrijd.
| Twaalf deelnemers probeerden in drie
j uur tijd zo veel mogelijk vis te ver-
! schalken. Winnaar werd R. Drose.
l niet op de tweede en derde plaats F.
jStiekel en C. Blom. Voor de Zeeland-
1 trofee, waarvoor op 21 september op de
j Oosterschelde werd gevist, kwam T.
i Goossens in aanmerking.

Herfsttoernooi
j La Boule Unique

ZANDVOORT - De Jeu de Boules-
I club La Boule Unique houdt op zater-
Idag 18 oktober haar traditionele
l herfsttoernooi. Dat toernooi vindt
l Plaats op het terrein van Nieuw Uni-

~um, aan de Zandvoortselaan 165.
l Men speelt in een A- en een B-poule,
l dus zowel gevorderden als beginners
J kunnen aantreden. Er worden drie
l Partijen gespeeld tot 7 punten of 40
J 'ïiinuten. Bij elke baan zijn spelleiders
Je'i spelmateriaal aanwezig. De wed-
j strijden beginnen om 13 uur. Aanmel-

n tussen 12 en 12.30 uur. Het in-
Jschrijfgeld bedraagt f 2,50 per persoon.
J Inschrijven en informatie: mevrouw
l Martens-Bauer, Prins Bernhardlaan
I328, tel.023-332343.

Bridgenieuws
ZANDVOORT - De eerste compe-

titie van de Zandvoortse Bridgeclub
vordert gestaag en er zijn nog twee
wedstrijden te spelen. In de A-lijn deed
het echtpaar Heidoorn het bijzonder
goed want zij behaalden 62,50%, ter-
wijl het echtpaar Spiers tweede werd
met 57.14%. Door deze goede score van
de Heidoorns hebben zij de koppositie
in de A-lijn ingenomen en de heren
Emmen sr. en jr. werden naar de twee-
de plaats teruggewezen.

In de B-lijn speelden de dames van
Ackooy en Drenth een regelmatige
wedstrijd en werden daarmee eerste
met 60%, tweede werden de heren
Overzier en v.d. Staak met 59,29%.

Aan kop in de B-lijn staan nog het
echtpaar van Beek en de dames Lem-
niens en Roest staan nog tweede, maar
de achterban rukt op. De fam. Paarde-
bek heeft het vaste voornemen weer
terug naar de B-lijn te gaan, zij won-
nen in de C-lijn met66,52%. gevolgd
door m\v. De Vriws met dhr. Kleijn die
66.05% scoorden.

Laatstgenoemd paar staat nu eerste
in deze lijn gevolgd door rnw. de Vries
met dhr. Haalman en beide paren ma-
ken een goede kans te promoveren. De
dames Berkhemer en Trautwein zijn
nieuwe leden en spelen derhalve in de
D-lijn en behaalden nu een goede eer-
ste plaats met 66,43% terwijl de dames
Keur en Notterman tweede werden
met 59.29%.

De heren Kroezen en Vergeest staan
nog eerste op de totaallijst van deze
lijn. maar de dames Berkhemer en
Trautwein zijn naar de tweede plaats
opgerukt.

Inlichtingen over de bridgeclub kan
men verkrijgen bij dhr. C. Braun telef.
14060 of mw. E, Visser telel. 18570.

van Vogelenzang gingen de lucht in.
De bal viel op de arm van Miezenbeek
en de scheidsrechter gaf strafschop.
Daar wond Hans Deelstra zich zo over
op dat hij het veld moest verlaten. On-
danks veel protest toch een strafschop
en de stand was 2-2.

Met tien man zette TZB de schou-
ders er nog even onder en vooral defen-
sief bleef de zaak gesloten. Met uitval-
len probeerde TZB de eenzame spits
Tom Loos in stelling te brengen. Een-
maal lukte dat en Tom Loos passeerde
twee man en rondde zijn actie zeer koel
af, 3-2. In de slotfase kwam TZB onder
zware druk maar met doelman Peter
Theunisse aan het hoofd bleef de voor-
sprong gehandhaafd. Coach Ed Keur
was in zijn nopjes met de twee punten.
„De veranderingen in het team pak-
ten goed uit. De jongens hebben met
veel inzet gestreden en verdienden de
zege. Het was een emotionele wed-
strijd, maar eindelijk vormden we een
team en dan krijg je succes," vertelt
Keur.

Badminton Lotus
ZANDVOORT - In de badminton-

competitie behaalden de teams van
BC Lotus matige successen. Het twee-
de team wist de winst te pakken, ook
de herenteams waren op dreef en het
Cl junioren team haalde uit, doch
voor het overige nederlagen. Het eer-
ste team heeft de partij tegen Leyton
niet uitgespeeld wegens tijdgebrek en
de bond zal nader hierover beslissen.

De uitslagen: Lisse 4-Lotus 2 3-5:
Airsport-Lotus 3 6-2: Amere Haven 2-
Lotus 4 7-1; Fl. Typehead 3-Lotus 5 8-0:
Aemstel I-Lotus 6 8-0: Pluimbal 10-
Lotus 7 6-2: Meentmeppers Hl-Lotus
Hl 4-4: Duinwrjck Hl-Lotus H2 2-6:
Challenger Hl-Lotus H3 1-7: Duin-
wijck A2-Lotus Al 5-3: Haarlem Cl-
Lotus Cl 0-8.

Komende zondag speelt de BC Lotus
een volledig programma in de Zand-
voortse Pellikaanhal. Lotus 1-Flash 3;
Lotus 2-Bavio 1: Lotus 3-Badhoeve-
dorp 2: Lotus 4-F1. Shuttle 1; Lotus 5-
Slotermeer 8: Lotus 6-Energie 1: Lotus
7-F1. Shuttle 8; Lotus H2-Van Zijder-
veld Hl; Lotus H2-Almere Haven H2;
Lotus H3-Slotermeer Hl; Lotus Al-
Haarlem Al; Lotus Cl-Duinwijck Cl.

Badminton voor
gehandicapten
ZANDVOORT - In de Tetterodehal
aan de Tetterodeweg te Overveen
(achter het NS station) wordt op zater-
dag 18 oktober een speciale ochtend
georganiseerd voor valide en gehandi-
capte badmintonners. Op deze och-

tend kan men kennis maken met rol-
stoel en zitbadminton en badminton
voor slechtlopenden. Het is de bedoe-
ling dat belangstellenden na de ken-
nismaking zelf aan de drie vormen
van badminton deelnemen.

Deze bijeenkomst wordt georgani-
seerd door de stichting Invaliden
Sportbond. De ontmoeting duurt van
10 tot 12 uur. Meer informatie: Peter
van Velzen. 023-275188.

Zaalvoetbal
ZANDVOORT - Morgenmiddag

vindt in de Sporthal Pellikaan een
traditioneel zaalvoetbaltoernooi
plaats. Voor de vijftiende maal
strijden een viertal teams-om de
wisselbeker. De teams van Spor-
ting Club Zandvoort, de Beursben-
gels. Zandvoortmeeuwen en Soes-
terberg zullen ongetwijfeld voor
vele hoogstandjes op zaalvoetbal-
gebied zorgen. Opzet van dit toer-
nooi blijft echter wel de ontspan-
nen en ongedwongen sfeer, die na
het toernooi zijn hoogtepunt kent
als onder het genot van een drankje
en een hapje de prijsuitreiking
plaats vindt.

Aanvang van dit gebeuren is om
14.00 uur en de toegang is gratis.

Sport Agenda
VOETBAL

Zondag: Zandvoortmeeuwen-ZVV
14.30 uur terrein Vondellaan.

Vogelenzang-TZB 14.30 uur.

Zaterdag: Zandvoort'75-De Beurs-
bengels 15.00 uur velden binnenter-
rein circuit.

HOCKEY

Zondag: Uitgeest-ZHC heren 14.30
uur.

ZHC dames-Strawberries 12.30 uur
Duintjesveld binnencircuit.

ZAALHANDBAL

Zaterdag in de Pellikaanhal: 13.00
uur ZVM MW I-Wijk aan Zee: 13.45
uur ZVM MP I-Wijk aan Zee 1: 14.30
uur ZVM MP 2-Concordia 1:15.15 uur
ZVM JP 1-Concordia 1:20.00 uur ZVM
heren 1-Accom/KSV.

BASKETBAL

Zaterdag: 18.00 uur Hillegom-Lions
dames Sporthal Hillegom.

17.15 uur LC Players-Lions l Sport-
hal Uitgeest.

ZAALVOETBAL

Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoortmeeuwen C jun. 2-
Score A.: 18.30 uur Zandvoortmeeu-
wen C jun.-HBC 2; 19.00 uur Zand-
voort Noord-RCH 2 A jun.: 19.45 uur
Zandvoortmeeuwen 6-Hoofddorp 5:
20.30 uur Zandvoortmeeuwen 2-Seku-
ra 2: 21.15 uur TZB 3-De Meer 3; 22.00
uur Zandvoortmeeuwen 3-NAS 2.

Maandagavond in de Pellikaanhal
te Zandvoort: 20.45 uur Cecils-Doelen
Boys: 21.40 uur Cecils 2-Reisburo J 2;
22.20 uur TZB 5-Zandvoort Noord 3.

Lastig begin ZVM-zaalhandbal
ZANDVOORT - De start van de

zaalhandbal-competitie verliep
voor de ZVM handbalteams niet
vlekkeloos. De dames kwamen in
het veld tegen IJmond en verloren
na een 3-0 voorsprong met 6-8. De
heren sleepten een zwaar bevoch-
ten 15-15 gelijkspel tegen en bij
Schagen weg. Met een betere arbi-
trage waren de punten zeker mee
naar Zandvoort genomen.

De ZVM dames traden met drie in-
valsters aan en dat was in de beginfase
niet te merken. Later in de strijd werd
de rust en routine node gemist en werd
een onnodige nederlaag geleden. ZVM

begon dus goed met een gesloten de-
fensie en bouwde een 3-0 voorsprong
op mede door enige snelle uitvallen.
IJmond liet zich echter niet uit het
veld slaan en twee schoten op het
houtwerk hadden voor ZVM een waar-
schuwing moeten zijn. De eerst ze
goed gesloten defensie het enige steken
vallen en IJmond profiteerde en kwam
op 3-3. Een fraai door Yvonne de Jong
ingeschoten vrije worp betekende een
ruststand van 4-3.

ZVM speelde in het tweede gedeelte
te gehaast en leed daardoor onnodig
veel balverlies en IJmond stond na ze-
ven minuten met 4-5 voor. ZVM knok-
te terug en er ontstond een meer span-

Ondanks een goed begin konden de dames van ZVM zich tegen IJmond niet
handhaven. Ze gingen met 6-8 de boot in.

, Foto: Dick Loenen

nende dan fraaie strijd. Het kostte
ZVM veel moeite om tot 6-6 bij te blij-
ven en in de slotfase gingen de dames'
ten onder. Te vroeg werd geschoten
terwijl de aanval niet lang genoeg
werd opgezet en IJmond kon snel uit-,
breken en de eindstand bepalen op 6-8.

Trainster-coach Janna Pennings
was ontevreden: „Met drie mvalsters
liep de opbouw niet en de snelheid
waar wij het van moeten hebben was
er ook niet. Zowel ik als de speelsters
waren erg teleurgesteld. Van deze
ploeg hadden we moeten winnen." al-
dus Janna Pennings.

De Zandvoortse heren hadden het in
Schagen moeilijker met de scheids-
rechters dan met de tegenstanders. De
ene na de andere onbegrijpelijke be-
shssing m Zandvoorts nadeel was er de
oorzaak van dat ZVM net m het ritme
kon komen. De Zandvoorters zijn de
laatste weken echter zo gegroeid dat
toch een verdienstelijk gelijkspel werd
weggesleept. Na een 9-9 ruststand
nam ZVM m het tweede gedeelte we-
derom een kleine voorsprong. De
Zandvoorters konden echter geen
yroot gat slaan waardoor Schagen in
een goed resultaat bleel geloven. Zelfs
in de slotfase werd ZVM teruggefloten
toen Wim Brugman via een break out
de winnende trelfer leek te gaan sco-
ren. De Zandvoortse spelers weten nu
nog niet waarvoor er werd afgefloten.
Eindstand 15-15.

De ZVM tramer-roach Hans Loe-
nen was erg tevreden over zijn spelers
en duicelijk mindei over de arbitrage.
,.Je kan je voorstellen dat ik niet zo blij
was met deze twee mannen. Zij floten
opvallend m het nadeel van ZVM en
daardoor konden we niet in het spel
komen. De spelers wisten echt niet
waar ze aan toe waren Dan neemt de
irritatie toe en mogen, we blij zijn dat
we gelijk gespeeld hebben. Het heeft
niet aan de ploeg gelegen, het gaat veel
beter dan in het begin en onder deze
omstandigheden gelijkspelen vind ik
goed." stelt Hans Loenen. Niet zondag
maar zaterdagavond speelt ZVM zijn
eerste thuiswedstrijd. KSV komt op
bezoek in de Pellikaanhal en de aan-
vang is gesteld op 20.00 uur.

Haarlemse
handbalweek

HAARLEM - In de periode 5 t'm 9
november vindt in Haarlem de tweede
Haarlemse Handbalweek plaats, in
het Pim Muiier Honkbalstadion

Deelnemende landen zijn: IJsland.
Noorwegen. Egypte, de Verenigde Sta-
ten van Amerika. Israël en Nederland.

Organisatie van het tournooi is in
handen van de Stichting Sportmitia-
tieven Haarlem, die een boeiende en
sportieve week in Haarlem voorziet.
Speeldata en toegangsprijzen zullen
nog nader worden bekend genïaakt.
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Alle avonden in oktober

BEPERKT
et flekkerbekjes)

of biefstuk
waarbij stokbrood, kruidenboter, frisse salade, pittig sausje en

knapperige fnetjes en ONBEPERKT Huiswijn of frisdranken.

30,00 p.p.Zoveel u maar wüt. Voor maar

Reserveert u wel even?

Restaurant Kaagzicht
Huigsloterdijk 390 Buitenkaag - Tel. 02524-4278

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

MOERENBURG

Haltestraat 1
Telefoon 16123

Uw speciaalzaak
voor

NATUURLIJKE
vitamines en

mineralen
essential organics
uit Amerika, Lanes

uit Engeland

Zondagmiddag
geopend van

1-5 uur.

mini broodjeszaak - maxi beleg

Ook voor lunchpakketten en salades

WEEKAANBIEDING

Als u dit keer onze
weekaanbieding wilt
weten.. .Kom dan even langs!
- Open van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag

en zaterdag tot 03.00 uur 's nachts
- Dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4-TEL 18789

't is t e doen
IN

ZANDVOORT

RECEPTIE, VERGADERING.

DINER OF
ZAKENLUNCH

RESTAURANT"

/ l

KERKPLEIN' 8
TEL 02507-13599

4 GANGEN KEUZE
MENU A ƒ 45,-pp

UW DINER ELK
WEEKEND
MUZIKAAL
OMLIJST

IWINTER- EN WILD.
1J.SPECIALITEITEN

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

A.s. MAANDAG

weer terug van
WEGGEWEEST

De specialist
in al uw

bloemwerken

Een nog gezelliger
Surfweekend met
bloemen
van

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

V Tel. 1 20 60

SCHELDERWERK
AUG. v.d. MME

Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-1 82 25

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Z A N D V O O R T

CONDITIE TRAINING
(vanaf 3O september elke dinsdag en donderdag
vanaf 19 3O uur)

AEROBIC DANCE TRAINING
De inspannende en stimulerende manier voor
een optimale ontwikkeling van conditie en
lichaam (vanaf 3O september elke dinsdag en
donderdag vanaf 19.3Ouur)

HUISVROUWENGYMNASTIEK

NU OOK SKI-GYMNASTIEK!

FITNESS & HEALTH IS MEER DAN EEN SPORTSCHOOL

tegenover politiebureau

Pcradijsweg l tel: O25O7-17742 III M.S. international

Op eenzame hoogte met MS Fitness apparatuur

JMJ JNTEW
ALL-ROUND VOETBALTOERNOOI 86/87
Vanaf zaterdag 1 november 1986 start Weekmedia in
van Hemeken en Intersportschoenen, hel grote ALL-

Hel toernooi wordt afgewerkt op 8 speeldagen
(altijd op een zaterdag ol een zondag) te beginnen
op zaterdag 1 november 1986 in Amstelveen Een
team Kan slecnls voor een toernooidag inschrijven

Per toernooidag wordt een compleet programma
afgewerkt, bestaande uit
- ijshockey voetbal
- tennisvoelbal
- ..penaltv schieten
- hooghouden van de bal

Het maximaal aantal deelnemende teams is 48 (32
heren- en 16 damesteams)

Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6
spelers ol stjpeis'ers die naar believen kunnen
worden ingezet (echter nooit meer dan 3 spelers of
speelsters iegelijk

Van olke speeldag gaan de 6 beste teams (4
heren-en 2 damesteams) over naar de grote finale,
die verspeeld wordt op zaterdag 14 maart 1987.

samenwerking met AAJ Sportpromotre, en met steun
ROUND VOETBALTOERNOOI 86/87.

Per toernooidag wordt gestreden om een aantal
fraaie, door Weekmedia beschikbaar gestelde,
wedstrijdbekers.
Vanaf heden is inschrijving mogelijk voor de eerste
vier wedstrijddagen:
- zaterdag 1 november 1986 Amstelveen
- zaterdag 15 november 1986 Zaandam
- zaterdag 6 december 1986 Amsterdam
- zondag 28 december 1986 Volendam
(We komen nog in Nw. Vennep/Almere/Weesp en
Mijdrecht

Inschrijfgeld per deelnemend team bedraagt ƒ 55,-.
U kunt dit geld storten op rekeningnummer
936849294 Verenigde Spaarbank t n v.
AAJ Sportpromolie onder vermelding'
All-round voetbaltoernooi 86/87

U dient gelijktijdig onderstaande bon op te sturen
naar de afdeling PR en Promotie Weekmedia,
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam (algeven
bij een van onze kantoren kan ook)

Inschrijving All-round voetbaltoernooi 86/87
Naam
Adres .
Postcode . .
Telefoon . . .
Het team komt uit onder de naam:
Toernooidag Plaats:
Het inschrijfgeld heb ik overgemaakt.

Plaats:
Dames/herenteam:

Gedipl.
pedicure komt
ook bij u aan

huis
Tel. afspraak
na 18.00 uur

Tel. 19632

Laatste kaarten
voor concert van

Lee Towers
en het

Zandvoorts
Mannenkoor

ter gelegenheid van
het 25-jarig bestaan
van Amnesty Interna-
tional a.s. zondag 19
oktober a ƒ10,- zijn
verkrijgbaar bij de
AKO boekshop en
het gemeenschaps-
huis.

EEN SCHOTSE STUNT!

SCHOTSE WHISKY
HANKEY

BANNISTER
slechts 24000 flessen.
100 % Schotse Whisky,

alcohol 40 %

4JJ5

CHIANTI COLLI D' ORO MUSCADET
Sim et Maine Ctrlaii et Wei

van de beroemde wijngaard
Nell' Arte. Bij Dirck III slijterijen

als speciale wijnmaandaanbieding

de meest gewaardeerde
droge witte Loire-wijn. Licht
truttig, heerlijk als aperitief.

pffs 4:98 nu
B halen S betalen l B halen S betalen I

(veelal naast/bij supermarkten van Dirk van den Broek, Bas van der Heijden, Digros en Dirkson). l Amsterdam: Nieuwpoortstraat, Lijnbaansgracht, Sloterkade,
Delflandplein, Osdorpplein, Lambertus Zijlplein, Plein '40 - '45, Motorkade, Kamperfoelieweg, Kastelenstraat • Zwanenburg l Hoofddorp • Nieuw Vennep
• Zandvoort l Volendam • Hilversum l Katwijk aan Zee • Sassenheim • Hillegom • Noordwijk • Leiden l Noordwijkerhout • Oude Wetering l Spijkenisse
• Dordrecht l Sliedrecht • Bolnes • Ridderkerk l Papendrecht • Vlaardingen • Schiedam • Rotterdam: Overschie, G.J. Mulderstraat en Alexanderpolder.
We voor juiste adressen de Gouden Gids).

M., nn* IN: POORTUGAAL - Winkelcentrum Boomgaardshoek_

Zandvoorts Nieuwsblad

L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

ELEKTRO-FOTO NOEFAR SUPER NIEUW
EXTRA AANBIEDINGEN GEDURENDE HET SURFFEEST
FANTASTISCHE STEREO WALKMAN o. En
mcl. koptelefoon, in 3 kleuren, van 49,- NU O4rüU

STEREO RADIO/CASSETTERECORDER _^__
AM + FM, batt. en lichtnet ^^^^^^^F^^^ 2 A9'a, 24 opn. 10,-
van 145'- Nu ^^^^f^^^^ 2 Agfa, 36 opn. 14,50

11Q- ^^^^^^^^^^ 2 Fuji Diafilms, 36 opn. 24,50
- MINI POCKET CAMERA

niet te geloven goed 1/ruO

ELECTRO PASFOTO'S (KLEUR OF ZWART-WIT) KLAAR TERWIJL U WACHT!

EH FOTO ZOEK NIET VERDER, WAT GEEFT HET 11

Ftlf ELEKTR°-FOT0 (v/h P. WILKES) HEEFT HET
1 ^>™ - Thorbeckestraat 15 t/o Casino Zandvoort, telefoon 13378

DE BINNENMARKT vanaf DONDERDAG 23 oktober weer geopend.
Wij verkopen alles tegen scherpe prijzen.

Bankstellen, kasten,
koper, keramiek,
staande klokken,
truien, dekbedden,
witte vazen en potten,
witte eethoeken

vanaf Ufcön"
Elektrische apparatuur
en speelgoed

OPENINGSAANBIEDING:

2/3 LEDER
LOOK

8 kleuren
van
1095,-
voor

si i

895.-

WIJ ZIJN GEOPEND
VAN 10 tot 18.00 uur
dagelijks.

OOK ZONDAGS.

INGANG
KOSTERSTRAAT -
GASTHUISPLEIN
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Wind laat verstek gaan

Wel sfeer maar weinig surfen
tijdens O'Neill Pro World Cup
ZANDVOORT - Zandvoort be-

vindt zich duidelijk in de ban van
het huidige windsurfgebeuren.
Etalage's zijn versierd met attri-
buten van deze sport, en zelfs de
blauwgele vlag van de watertoren
toont een zeilplank. Op het strand
vinden rond de O'Neill Pro World
Cup allerlei activiteiten plaats,
ter vermaak van de duizenden be-
zoekers die op het evenement zijn
afgekomen. Velen maken van de
herfstvakantie gebruik om in de
badplaats even een kijkje te ko-
men nemen, waardoor er een ge-
zellige, zomerse drukte heerst, 's
Avonds zorgen de nodige muziek-
bandjes voor vertier.

Na het optreden van de Haarlemse
Damiate Band vond vrijdagavond in
een bomvolle raadzaal de opening van
de surfweek plaats. Het spits werd af-
gebeten door het bestuurslid van de
speciaal voor dit evenement in het le-
ven geroepen Zandvoortse stichting,
Cor van Buren, die zowel organisato-
ren als deelnemers van het wedstrijd-
gebeuren verwelkomde. Na een korte
toespraak van O'Neill vertegenwoor-
diger Rob Heilbron, was het de beurt
aan wethouder Aukema, die de hon-
neurs voor de op vakantie zijnde bur-
gemeester waarnam. Na een kort stil-
staan bij de voorafgaande struikel-
blokken, waardoor pas kort geleden
definitief werd besloten de O'Neill Pro
World Cup in Zandvoort te houden,
wenste hij in een sprankelende speech
alle betrokkenen een geslaagde week
toe.

wezig. Ook de dagen erna traden op
deze locatie verschillende groepen op
wat alleen op zondag voor veel drukte
zorgde. In het voormalige 'Zomerlust'
trok zaterdagavond de overwegend
Latijns-Amerikaanse muziek van
zangeres José Koning in samenwer-
king met onder andere de uitstekend
spelende percussionist Neppy Noya,

een halfvolle zaal. Het zondag optre-
dende Funky Stuff van alt-saxofonis-
te Candy Dulfer, sprak het publiek
duidelijk meer aan. Deze groep bracht
het talrijke publiek tot laaiend en-
thousiasme, ondanks het feit dat de
stroom af en toe uitviel. Aanstaande
zondag verzorgt Funky Stuff opnieuw
een concert in dit etablissement, waar

Muziekgroep
Bijna tegelijkertijd werd de grote

tent op het strand door de eerste mu-
ziekgroep, de WW-band uit Limburg,
i7i gebruik genomen. Hierbij was ech-
ter slechts een tiental liefhebbers aan-

Weinig surfen, dus week het talrijke publiek uit naar andersoortige vormen van
vermaak. De verrichtingen van een aantal parachutisten werden door velen
gevolgd.

ook op vrijdag- en zaterdagavond live-
muziek te beluisteren valt.

De zaterdag gehouden course race
had lang op zich laten wachten. Vol-
gens de reglementen mag bij een wind-
snelheid van minimaal elf knopen ge-
varen worden. Pas 's middags rond
half drie bleef de grote windsnelheids-
meter die op het strand stond opge-
steld, constant boven de elf knopen
aangeven, zodat het startsein gegeven
kon worden. Tijdens deze race, die
Stephan van den Berg een eerste
plaats opleverde, was het verslag van
de volgboot via luidsprekers op het
strand te horen. Geen overbodige luxe,
omdat de kluwen surfzeilers nauwe-
lijks te ontwarren was.

Vermaak
Later op de dag vonden er op en rond

de surflocatie allerlei activiteiten
plaats om de toeschouwers te verma-
ken. Er was te weinig wind om nog een
wedstrijd te laten varen. Zondag wer-
den vlak voor de kust demonstraties
gegeven met catamarans terwijl
'para-sailers' achter speedboten de
lucht in getrokken werden. Water-
skier Raymond 't Hart scheerde met
snelheden van rond de honderd kilo-
meter per uur achter de powerboat
van Pall Mail, op korte afstand van
het strand over het water. Ondertus-
sen haalde een stuntvlieger met zijn
'dubbeldekker' bloedstollende caprio-
len uit. De organisatoren hebben voor
elke dag wel enkele activiteiten in pet-
to. De parachutisten niet te vergeten.

De activiteiten werden tijdens het
weekend door Christiaan Scheen kun-
dig aan elkaar gepraat.

Slenteren
Over de sfeervolle boulevard, volge-

bouwd met eettentjes en windsurf-
stands, waar de teams zich overdag
ophouden als er niet gezeild wordt,
slenterden dagelijks vele nieuwsgieri-

Foto: Dick Loenen gen. De verschillende fabrikanten van

• Wethouder Aukema, leden van de Wurf en organisatoren brengen een toost uit op het welslagen van het
SUrfevenement. Foto: Dick Loenen

surfboards en zeilen tonen hier hun
nieuwste materiaal, waarvoor onder
de bezoekers veel belangstelling was.
Maar voor velen waren de topsurfers
zelf het belangrijkste. De sportlieden
werden regelmatig belaagd door jonge
handtekeningenjagers, die zij gewillig
ten dienste waren. Regelmatig kon
men een poserend surf-idool aantref-
fen, temidden van een groepje bewon-
deraars.

Vooral wereldkampioen Robby
Naish wist maar af en toe met moeite
tijd voor zichzelf vrij te maken. Wel is
hij blij, op deze wijze iets terug te kun-
nen doen voor het jonge publiek, dat
uiteindelijk toch liever een wedstrijd
had gezien. Voor Naish is dit waar-
schijnlijk het laatste Pro World Cup
toernooi dat hij meezeilt, omdat de
spanning er voor hem uitraakt. De
minimum windkracht waarmee ge-
zeild wordt, elf knopen, ligt voor hem

te laag. Hij wil zich meer gaan toespit-
sen op andere kampioenschappen,
waarbij meer eisen worden gesteld aan
de vaardigheid van de deelnemer.

Met de organisatie lijkt iedereen te-
vreden, ook de Nederlandse surfers.

Zandvoorter Johan Driehuizen vindt
de sfeer uitstekend. Deze is volgens
hem nauwelijks te vergelijken met die
van de Pro World Cups in West-Duits-
land en Japan, waar slechts weinig
jonge bezoekers op af komen. Ook hij
betreurt het dat er zo weinig wind is.
"Het surf en kan hier juist zo spectacu-
lair zijn. De branding voor onze kust
wordt door sommige buitenlanders
nog wel eens een wasmachine ge-
noemd".

De Zandvoortse politie heeft deze
week permanent tien man extra inge-
zet, om op alles voorbereid te zijn. Voor
haar is tot nu toe alles zeer rustig ver-

lopen. Het aanbod van verkeer van
afgelopen zondag, met tot nu toe de
meeste bezoekers van het wereldkam-
pioenschap, vergeleek men met dat
van een drukke, zomerse dag. In de
plaatselijke pensions bleven nog heel
wat kamers leeg. Slechts enkele grote
hotels, waar zich vooral officials en
deelnemers bevonden, zaten min of
meer vol.

Toch zijn de organisatoren niet on-
tevreden. Zij zijn al blij met het huidi-
ge bezoekersaantal, vooral omdat de
wind hen in de steek laat. Wat dit
laatste betreft treedt er in het komen-
de weekend waarschijnlijk enige ver-
betering op. De meteorologen voor-
spellen voor zaterdag kracht 4. voor
zondag zelfs kracht 5. Wil men het
zeker weten, dan kan men de 'Wind-
line' bellen, telefoonnummer 02507 -
12904.

ZANDVOORT - De Gemeente
indvoort zal haar beleid ten

_. inzien van automatenhallen
r. iet grote zorgvuldigheid moeten
uitstippelen. Deze conclusie kan
getrokken worden uit de op- en
E.anmerkingen van de leden van
de Commissie voor Algemene Za-
ken, die vorige week woensdag bij-
een waren. Onderwerp van dis-
cussie was de herziening van de
Wet op de Kansspelen. Het belang
van de Zandvoortse jongeren, die
verleid worden tot grote gelduit-
gaven aan de speelautomaten,
moet bij vaststelling van het be-
leid op de eerste plaats staan, al-
dus de commissieleden.

Het merendeel van de commissiele-
den is allerminst gelukkig met de aan-
wezigheid van automatenhallen in de
gemeente Zandvoort. Men vreest voor-
al de negatieve gevolgen voor de jeugd,
die geneigd is veel geld uit te geven aan
de speelautomaten. Volgens de frac-
tievoorzitter van de Partij van de Ar-
beid, Ineke Wind, ligt de oorzaak van
het feit dat veel Zandvoortse jongeren
in de hallen rondhangen, dieper dan
enkel de aanwezigheid van automa-

'Voorzichtigheid geboden bij
beleid kansspelautomaten'
ten. Het is voor haar een logisch gevolg
van het ontbreken van een goed jonge-
renbeleid in de gemeente.

Door het gebrek aan professionele
begeleiders in de jongerencentra trekt
volgens haar een groot gedeelte van
deze leeftijdsgroep naar het dorpscen-
trum om daar het vertier te zoeken.
Dit uit zich vooral ook in het veelvul-
dig cafébezoek. Daarbij vroeg zij zich
af of automatenhallen wel zoveel
slechter zijn dan café's, waar door de
jeugd ook veel geld wordt uitgegeven.
Zij ziet de oplossing van de problema-
tiek in een verbetering van voorzie-
ningen voor jongeren. Overigens vindt
zij wel, dat bij de discussie over het te
voeren beleid, ethiek en belang van
inkomsten gescheiden moeten blijven.

CDA-fractievoorzitter Ingwersen
hoopt dat de herziening van de Wet op
de Kansspelen zal leiden tot een verbe-

tering van de huidige situatie, waarin
volgens hem de menselijke belangen
op onaanvaardbare wijze moeten wij-
ken voor de financiële. Het CDA is in
principe tegen kansspelautomaten
omdat deze tot verslaving kunnen lei-
den. Ingwersen miste dan ook de nodi-
ge beperkingen om de jeugd te be-
schermen. Hij betreurt het dat er voor
kansspelverslaafden nog geen opvang
bestaat. Daarnaast bleef het voor hem
een vraag, waarom de automatenhal-
len in Zandvoort zo nodig zijn, terwijl
andere gemeenten ook zonder deze
rond kunnen komen. Hij beloofde de
ontwikkelingen critisch te zullen vol-
gen.

Volgens wethouder Aukema (PvdA)
is de aanwezigheid van deze hallen ei-
gen aan een toeristenplaats. Boven-
dien vindt hij dat de gemeente inder-
tijd met het aantrekken van het casi-

WEEKENDDIENSTEN
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme

NIEUW

JIIUISARTSENPRAKTIJK G..I.J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor dienstdoende arts: tel
15600/15091.

Verdere inlichtingen omtrent de
^weekenddiensten worden verstrek!
l\ia de telefoonnummers van de huis-
;artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth.
tel. 13355,
'Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel
'12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

.APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A
van Kempen. 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informa-

.tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
^ kundige: 023-313233.

'*VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A. Zand-

y:;oort, tel. 02507-14437. bgg: 023-313233.

.AlERENARTS: Mevrouw Dekker,
^horbeckestraat 17 te Zandvoort. tel.
Ü&847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393

STORINGSDIENST
tel. 17641.

GASBEDRIJF:

1

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nicuv.sblad voor ZancKoorl
Benheld uu Acrdcnhou! Veisctvjnt op
donderdag Uilgjve Weekmedu BV
Dircctoui G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pi.'kelhanng

Kantoor: Gaslhuisplein
12 Zandvooit lol 025Ü7
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maandag 13 16 u
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02507 1206C Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Margreel Ales Rodactierhcl Dick Piet
Abonnementsprijzen: / 10 65 per kwartaal /
19 55 per hall jaar. / 36 95 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ' t
Bezorgklachten: vrijdag 9 12 D tel 02507
17166

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. A.J.Kret uit Sas-
senheim. m.m.v.Hervormd Kerkkoor
collecte werelddiaconaat
Creëche aanwezig
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Ds. N.Korenhoff,
Heemstede
Kindernevenduienst en crèche
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
19 oktober: de heer H. de Jong. Zand-
voort
22 oktober: Open gemeenteavond, on-
derwerp: The Quakers
spreker ir. K.Niewerth, aanvang 20.00
uur. Brugstraat
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v.
St.Caeciliakoor
cel: H.J.Kaandorp, thema: 'Wereld-
missiedag'

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218.
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen

10.30 uur: Morgendienst, ds J.Over-
duin

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Deborah Stephanie, dochter
van :Laarman, Johannes Paulus en
van Coule, Marjan. Meivin, zoon van:
van der Voort, Laurentius Petrus Cor-
nelis en van Kraaijenoord Therese.
Thijs, zoon van: van den Heuvel, Otto
en van Nederlof, Elisabeth Magda. Mi-
chelle, dochter van: van der Leden,
Jan Jacobus en van Snoek, Wilhelmi-
na.

Gehuwd: Van Opzeeland, Ronald
en: Berkhout, Paulina Maria. Brand,
Leendert en Becking, Gisela. Van Em-
merik, Denys Thaddeus en Zonneveld,
Gusta Nicolette Maria.

Overleden: Geerlings, geb.van der
Werff, Wilhelmina, oud 83 jaar. Mol
geb. Koning. Lijdia, oud 82 jaar. Van
Wilpen . Willem, oud 70 jaar. Gallis,
Antoine Emile, oud 66 jaar. Kerkman,
Marijtje. oud 75 jaar. Waterdrinker,
geb.Sandstra, Anthonia Elsje, oud 82
jaar. Den Adel, Johan, oud 67 jaar.

no heeft aangegeven, dat zij de bezwa-
ren van kansspelen niet zo zwaar laat
wegen. Dit wil echter niet zeggen dat
hij er een voorstander van is.

Aan de inkomstenderving van ruim
f 100.000,- per jaar, die ontstaan is door
de verlaging van de leges voor vergun-
ningen, lijkt de gemeente niet te kun-
nen ontkomen. Door de overheid is be-
paald, dat de leges teruggebracht moe-
ten worden tot f 75 per kansspelauto-
maat en f 50 per vergunning. De uit-
gifte van vergunningen levert de
Gemeente Zandvoort met de inwer-
kingtreding van de nieuwe wet, eind
van dit jaar, jaarlijks ongeveer
f 106.000 minder op dan op dit ogen-
blik. Mevrouw De Jong (VVD) ver-
wonderde zich over de bemoeienis van
de regering 'in deze tijd van decentra-
lisatie'. Verder sprak zij zich nog niet
duidelijk uit, omdat haar fractie aan
de behandeling van het regeringsvoor-
stel nog niet was toegekomen. Het be-
leid met betrekking tot de speelauto-
maten dat door de gemeenteraad
wordt vastgesteld, kan er op gericht
zijn het toegestane aantal ervan te
vergroten om zodoende de financiële
schade voor de gemeente te beperken.
Volgens Aukema echter is de totale
inkomstenderving hierdoor nooit op te
vangen. Als het aan D'66 ligt, blijven
de automaten in Zandvoort beperkt
tot het huidige aantal. Fractievoorzit-
ter Sandbergen kwam met deze ultla-
ting terug op de indruk die hij enige
weken geleden in de Commissie voor
Financiën gevestigd had.

Ontmoetingsdag
ZANDVOORT - Plaatsgenoten die
door lichamelijke gesteldheid of ge-
vorderde leeftijd niet zo makkelijk
meer contact maken kunnen op
woensdag 5 november in de Van
Pagée Sporthal (aan de Fleming-
straat) terecht voor de jaarlijkse
Ontmoetingsdag. Deze bijeen-
komst wordt dit jaar voor de 15e
keer georganiseerd.

Hoewel het Comité voor het ver-
voer reeds over een aantal mede-
werkers beschikt is er toch nog
dringend behoefte aan dames en
heren die om ongeveer 9.00 uur en-
kele gasten naar de Van Pagéehal
willen brengen en hen omstreeks
16.00 uur daar weer ophalen. Wie
bereid is op 5 november 2 maal een
half uurtje van zijn of haar tijd te
geven om mede-inwoners van
Zandvoort. die er lichamelijk wat
minder goed aan toe zijn, een pret-
tige dag te bezorgen wordt verzocht
zich op te geven bij mevr. C. Hoog-
endoorn-Moot, Fazantenstraat l,
tel. 13205 of bij dhr. P. A. van Meel-
en, Celsiusstraat 245, tel. 17800.

Zij die het comité finan-
cieel willen steunen kunnen dat
doen door storting op rekening nr.
56,59.21.444 bij de Algemene Bank
Nederland te Zandvoort, ten name
van „penningmeester Comité Ont-
moetingsdag". Het gironummer
van de ABN is 9711

Inlichtingen betreffende de Ont-
moetingsdag kunnen worden ver-
kregen bij de secretaresse, mevr.
Th. Robbers-van Oosten, Emma-
weg 4. tel. 12813.

ZAKELIJK BEKEKEN

19.00 uur: Avonddienst, ds J.Over-
duin
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond/celgroepen.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCIIAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud. Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

Black Jack in lichtere sfeer
ZANDVOORT - Bar Black Jack in

de Kerkstraat heeft een lichte gedaan-
teverwisseling ondergaan. Want was
het etablissement op nummer 18 eer-
tijds voornamelijk in bij de naam pas-
sende kleuren gehuld, sinds september
betreedt de klandizie een bar met een
wat mildere uitstraling. Eigenaar
W.Schoo legt uit waarom: "Het was
een nogal donker hol. We dachten als
we het nou wat lichter maken, doet
dat wat prettiger aan. We laten nu ook
wat meer licht branden".

Er kwam niet alleen een nieuw verf-
je op de muur, maar er verscheen ook
een vernieuwde bar. De entourage
moet een iets ander publiek naar
Black Jack lokken. De eigenaar gokt
op 'iets oudere mensen, zo vanaf een
jaar of 30'. maar zegt ook de jongeren
niet te schuwen. De heer Schoo is van
mening dat zijn beide zaken, ook in
Delicia in het aangrenzende pand
zwaait hij de scepter, elkaar goed aan-
vullen. Delicia acht hij meer een zaak
voor het hele gezin, 'een uitgebreid
restaurant waar je zowel poffertjes als
tong kunt eten'. Black Jack denkt hij

een wat andere functie toe: daar ga je
'echt uit eten' of hang je zomaar gezel-
lig aan de bar.

Specifiek voor Black Jack is dat de
klant er nog rustig kan bijpraten. Hier
geen luide allesoverheersende klanken
die elk gesprek bij voorbaat al tot mis-
lukken doemen. De muziek is van een
beschaafd volume. Op de menukaart
van 'Jack' staan zowel vlees- als visge-
rechten: entrecôtes. zelfgemaakte
saté. spare-ribs. gamba's en gebakken
tong en zalmforel. het is allemaal ver-
krijgbaar. Op de woensdagavond kan
men onbeperkt mosselen eten voor de
somma van tien gulden. Dan is er ook
een organist aanwezig die de spijsver-
tering muzikaal omlijst.

In de wintermaanden staat eenmaal
per week een stamppot op het menu.
Verder wordt nu reeds gedacht over
een rijsttafel. die eveneens eenmaal
per week verkrijgbaar zou moeten
zijn. Maar Schoo heeft nog meer pijlen
op de boog. Verloopt alles naar wens,"
dan zal hij nog voor de Paasdagen van
het volgend jaar het achterstuk van
Kerkstraat 18 bij Black Jack trekken.

Nieuwe directeur
Casino Zandvoort

ZANDVOORT - De heer B.Storace
is benoemd tot de nieuwe directeur
van het Casino Zandvoort. Hij volgt
Z.Steiner op, die vrijdag 10 oktober of-
ficieel afscheid nam. Steiner wordt de
eerste directeur van het nieuwe casino
te Amsterdam.

Het was vrijdag een komen en gaan
op de receptie die ter gelegenheid van
de directie-wisseling in het Casino
werd gehouden. De heer Steiner groet-
te vele relaties waarmee hij sinds het
begin van zijn directeurschap in 1976
heeft kennis gemaakt. De nieuwe di-
recteur, B.Storace, is overigens ook
geen onbekende in het Zandvoortse
casino. Hij begon in 1977 als croupier.

Met zijn benoeming gaat een oude
wens in vervulling. Storace werkt al
sinds zijn 18 e jaar in de casino-wereld.
Hij begon zijn loopbaan op Malta. Via
Engeland kwam hij in Zandvoort te-
recht. De nieuwe directeur ziet de in-
voering van speelautomaten volgend
jaar, als een duidelijke nieuwe koers:
"Ik hoop dat we er een heel nieuw
publiek mee zullen aanboren", aldus
Storace, "en dat dit niet betekent dat
de bestaande bezoekers zich aan de
speelautomaten wagen. Verder heb ik
niet echt'grootse plannen met het Ca-
sino. Het loopt zeer goed en dan hoefje
niets te veranderen", aldus de nieuwe
directeur van het Casino Zandvoort.

Zomertijden van
bibliotheek ter
discussie

ZANDVOORT - Dit jaar werd door
de openbare bibliotheek een enquête
gehouden naar aanleiding van de zo-
iner-openingstijden. Hierbij zijn enke-
le verrassende ontdekkingen gedaan.

Zo bestaat er geen behoefte aan de
opening van de bibliotheek op zondag,
evenmin tussen vijf en zeven uur, om-
dat dit 'etenstijd' is. De bibliotheek
was de afgelopen zomermaanden op de
woensdag en vrijdag van 15-20 uur ge-
opend. Dat op woensdag de bibliotheek
geopend werd o n drie uur. ontmoette
eveneens niet veel enthousiasme. De
gebruikers zagen liever dat dit eem
uur werd, dit in verband met de
schooluren van de kinderen.

Dat de bibliotheek in de zomer op
woensdag en vrijdag tot acht uur geo-
pend was werd als prettig ervaren,
hoewel velen dit sluitingsuur te vroeg
vonden. Hieruit komt naar voren dat
men van mening is dat de bieb best om
vijf uur op deze avonden kan sluiten,
mits de deuren bijvoorbeeld van zeven
tot negen uur geopend worden. Vol-
gens de lezers/gebruikers zou het ook
prettiger zijn wanneer de bieb op za-
terdag langer open bleef dan tot 12
uur. Juist op deze vrije zaterdag is een
opening van twee uur (10-12 uur) te-
kort.

Uitslag loterij
ZANDVOORT- Door de Hervormde

Gemeente is kortgeleden een bazar ge-
houden waarbij loten werden ver-
kocht voor een aantal mooie prijzen.

De uitslag van de loterij hiervan is
als volgt:
Ie Grill bakoven no. 1475
2e Bosch boormachine no. 0199 niet
afgehaald
3e Braun keukenmachine no. 0562
4e Diner voor 2 pers. no. 2464 niet afge-
haald
5e Lady shave no. 0212
6e Infra rode lamp no. 0283
Zandvoortse poppen (paar) oranje no.
34 niet afgehaald
Zandvoortse pop (vrouw) wit no. 174
niet afgehaald
Zandvoortse pop (man) groen no. 457
niet afgehaald
Gehaakte sprei geel no. 852 niet afge-
haald
Geborduurd kleed blauw no. 69 niet
afgehaald
Boomloten: groen op wit no. 71 niet
afgehaald
groen op wit no. 94 niet afgehaald
oranje op wit no. 40 niet afgehaald

De naam van de pop is Johanna en
van de beer Joris.

Prijzen zijn af te halen bij mevr. A. v.
Keulen, Willem Drayerstr. 27. Gaarne
na telefonische afspraak no. 14758.

F1LIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool"
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Ónze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.
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Ik vond wat ik zoent op de Grote Krocht
HEROPENING

SLINGER OPTIEK
zaterdag 18 oktober

* Keuze uit meer dan 1000 verschillende heren- en damesmonturen, waaronder
de merken Rodenstock, Zeiss, Porsche Desigh, Nina Ricci en Silhouette.

* Exclusief Authorized dealer voor Zandvoort van Cartier, monturen en
zonnebrillen, Maserati zonnebrillen, John Player Special montu-
ren, Rodier monturen en zonnebrillen

* Alle brillen uit eigen moderne slijperij
* Grote glasvoorraad voor spoedgevallen
* Oogmeting door gediplomeerd oogmeetkundige O.V.
* Kontaktlenzen aanmeting door gediplomeerd kontaktlens-specialist A.N.V.C.

SLINGER OPTIEK
Grote Krocht 20

MICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,31 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1700 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zand-

voort
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8. Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie
Z Badhoevese/Slotense Courant. Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant. Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant. De Ronde Vener.
Aalsmeerder Courant. Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad. Nieuwsblad De
Purmer. Nieuwsblad Oost-Waterland. De Zaanse Gezms-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post. Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5,- m rekening ge-
bracht

• BIJ plaatsing in de Micro s worden gesn bewijsnummersi
verstuurd Óp verzoek wordt aan adverteerders buiten hel
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordl
ƒ2.50 in rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z teleto-
nisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan-
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing in dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart

Aangeb in Haarlem gr EEN-
GEZ (huur) HOEKHUIS
Enorme leefruimte 5 kam ,
c v , gr zolder tuin op Z
Gevr in Z voort Zd'Cenlr kl
huurwoonr m vrij uitz v 1
pers Tel 023-330085

BONTMANTEL INRUIL
Met (kleine) bijbetaling
Meest exclusieve hchtgo-
wicht nappa lammy coats en
bontmantels Bontgevoerde
regenmantels Bel voor af-
spraak of uitgebreide docu-
mentatie 020-233488

ALUM SCHUIFLADDERS
Bel voor vrijblijvende

demonstratie aan huis
NU 8 meier van ƒ 375 voor
ƒ237 en 10 meter van ƒ445
voor ƒ 289 Andere lengtes en
uitvoeringen tot 50% korting

3 jaar garantie

INTERAL LADDERS B V
Tel 072-612262 of

01711-10016

* Gevr zelfst huish hulp
voor 3 uur p w Tel na 18 uur
18862

Gevr vr ofmnl huish hulpbi
2 heren in flat aan Boulevarc
voor 1 ocht p w Br o nr 798-
74773 bur v d blad of tel
02507-12074

* Heeft u zin m een middag
gezellig kienen7 Dat kan bij
de ver Vrouwen van Nu
Wordt lid of bel eens met
tel nr 16085 of 14462

Hillegom-Antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
in alle stijlen, ook Mechels en
Henry II Laagste prijzen1

Leidsestraat 122 Dag tel
02520-20993 Koopavond

Jonge charm vrouw betrouw-
baar en erg lief, ontvangt ou-
dere heren privé voor rustige
gezellige ontspanning op
afspr Tel 020-182197, Bilden
dijkstraat 573, Amsterdam

•*• Ontspanning7 Kom zingen
bij Toonkunst (T O Z ) ledere
maandagavond, 20 uur in ge-
bouw De Krocht

Op zoekt naar een
interessante bijverdienste7

Werken als part-time
WALRA-ADVISEUSE
op provisiebasis m

de avonduren
Geen investering

Bent u in het bezit van een
auto en ouder dan 30 jaar

Dan is hier uw kans
Bel voor meer informatie

naar Walra, Molenstraat 5,
Waalre, tel 02904-15858 en
vraag naar Els Gortemuller

* Oudere heer, wedn , vitaal
on gezond zkt hulp om huis
te ordenen, 1 ocht p w , liefst
wat oudere dame (wed ) Be-
lonmg n o t k Tel 14989

Passage 42
Zonnestudio

Kapsalon
ZONNEBANK 20 min ƒ 9
(snelbruinbuizen)

abonnement 10x ƒ 80
GEZICHTSKANON

20 min ƒ 10
abonnement 4x ƒ 35

LICH KANON 40 min ƒ 40
abonnement 3x ƒ 100

WIJ WERKEN OP
AFSPRAAK

ZONNESTUDIO OOK
S AVONDS GEOPEND

Passage 42
Tel. 12500

Vriendelijke groeten
Ben Edith en Ellie

Permanent te huur vanaf
1 november FLAT in Zand-
voort Tel 16467

Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer in de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be-
handeling

Te huur ZIF/SLAAPKAMERi
voor rustig persoon Tel
15982

* Te koop + 40 boeken ƒ 10,
complete Larousse Sono en-
cyclopedie, wmkelpnjs
ƒ1125, vr prijs ƒ275 Tel
17193

* Te koop groot karpet, ge-
weven stroken schapevacht,
natuurlijke kleuren, ƒ 150 Tel
14006

* Te koop radiateur Ford
Granada + trekhaak van Ford
Taunus Tel 02507-14646

Te koop STEREO-TOREN,
FM defect, ƒ325 Te! 023-
272086

* Te koop weg plaatsge-
brek heel grote Yucca, apart
model Tel 13859

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk Tel 023-364168,
bgg 023-381378

* T k 4 Verkade albums Tel
02507-15507

* T k bankstel, 2+3-zits,
ƒ250 Tel na 19 uur 19475

T k Berkel elektr toonbank-
weegschaal met twee aflees-
vensters, weegverm 5 / kg
Nw pr ƒ 2400, 2 jr gebruikt,
pr ƒ 1100 Tel 15380

* T k computer CBM 16 met
datarecorder + Chess Prijs
ƒ 100 Tel 18264

* T k detector Viking 5 van
ƒ 199 voor ƒ 135, grote hand-
boormach ƒ 17,50 Tel na 20
uur 13781

* T k eikehouten salonkast
met glazen vitrine, l 1 75, br
1 05, ƒ 100, eikehouten radio-
meubel met platenspeler,
ƒ 150 Tel 16820

* T k Etna keukenkachel,
maar 20 cm breed, nauwelijks
gebruikt, weg wegens c v ,
kleur wit Vaste prijs ƒ 150
Tel 15052

* T k geiser ƒ 35, salontafel,
l blauwe wastafel, vrieskist
Tel 16050

* T k High Aspect doorgelat
stormzeil (3,5 m ) + North
mast + giek, ƒ295 Tel
02507-13005

* T k intercom ƒ75, z w / w -
t v ƒ 70, tuner/versterker +
boxen ƒ 125 Tel 023-272086

* T k keukenblok, 1 80 m,
roestvnj stalen aanrecht, 2
spoelbakken Tel 15130

* T k uithang lichtbak, blan-
co Nw prijs ƒ 3000 nu ƒ 350,
afm 85x85 Tel 14651

* Wegens omst goed tehuis
gezocht voor poesje, 3 mnd ,
erg lief, bijt niet en krabt niet
Tel 16422

WONINGRUIL Aangeb 3-
kamereengezmswon m
Centr Gevr grote eenge-
zmswon Tel 15391, na 20 uur

Restaurant
Delicia

vraagt met spoed
een zelfstandige

kok
inl. tel. 14220
Kerkstraat 16

Zandvoort

Pro Juventute Kalender voor 1987
Succes agenda's

en de
Kalender van Anton Pieck
zijn bij ons nu al verkrijgbaar

BOEKEN - SIGAREN - SIGARETTEN
en nog veel meer

• BOEKEN • TIJDSCHRIFTEN • STRIPBOEKEN •
KANTOORARTIKELEN • ROOKWAREN

• STAATSLOTEN • TOTO/LOTTO

BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL

DE KROCHT
GROTE KROCHT 17 - 2042 LT ZANDVOORT

Zeg Piet, kom je alweer met
rozen aan

Ja, Truus bij ERICA vandaan

Erica
Grote Krocht 24 -Zandvoort

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28,
Zandvoort, tel. 15734

Dikke, super
KAUWSTANG
voor de hond

3 halen
2 betalen

Meerdere Kauwartikelen
tegen speciale prijzen

begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort

winkelcentrum
schalkwijk
haarlem

Mare O'Polo
NICO VERHEY

SWINGER

AïcaB.V.

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

.eest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd
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ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander

huisraad te koop7 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE
VRAAGPRIJS VAN ƒ 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO'S ~ ~
OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13 30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag

Naam .

Adres . .

Telefoon .. .

Postcode

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Plaats 2041 JM Zandvoort

:=>•§•

HERMAN HARMS

S HOE BI22
Grote Krocht 22

CHINA DAMES SLIPPERS
zwart
blauw 40/41
rood

HEREN RIBCORD SLIPPERS

donkerbruin 40/46 of

SPAANSE PANTOFFELS

echt suède 36/46

Vele andere modellen
pantoffels

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

Tel. 1 40 90/ 1 47 64 (vraag demonstratie)

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN-

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 /1 36 12 /1 25 18

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

VERSE SPECULAASBROKKEN
bij
R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 15001

SQUASH
SPORTCENTER

Wim
Buchel

A. J- v.d. Moolenstraat 47
Tel. 13965 -.15829

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT

•^•MMHî HBBMBMMaMIMIMHBBMMaBB

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86
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Zandvoort - garnizoensplaats
Het eerst bekende geval, waarin

Zandvoort een rol speelde in het
maatschappelijke leven, is het feit
dat het dorp op het einde van de 13e
en het begin van de 14e eeuw ge-
diend heeft tot garnizoensplaats
voor de Hollandse graven. Het was
voor de graven in die jaren uiter-
mate moeilijk zich te handhaven.
Van verschillende kanten dreigden
er gevaren van het Zuiden uit de
Vlamingen die niet wilden dat Hol-
land een concurrent van hen sou
worden en van het Noorden uit de
Kennemers die niet graag onder het
juk van Holland wilden blijven.

Toen Floris V was vermoord, zag
men de kans schoon om Holland te
veroveren. Maar gelukkig hadden
de graven nog veel supporters, die
deze aanslagen wilden verhinderen
en onder deze groep nemen de
Zandvoorters een bijzondere plaats
in.

Witte van Haamstede
Nu woonde er in Zierikzee een

bastaardzoon vnn Floris V een ze-
kere Witte van Haemstede. Of-
schoon zijn positie in Zierikzee niet
bedreigd weet voelde hij het als een
plicht om sijn familie in benarde
omstandigheden bij te staan. Maar
voordat hij zich met de ruzie ging
bemoeien wilde hij ergens in de
buurt van de gravenstad Haarlem-
een plaats hebben waar hij veilig
kon gaan schuilen. Een gesprek met
Zandvoorter vissers, die in de
Zeeuwse wateren hun netten uit-
wierpen, maakte hem duidelijk dat
hij volkomen veilig zou sijn als hij
zich in Zandvoort ging terug trek-
ken.

Daarom zeilde hij met „een hoec-
boot met vierhonderd man buien
omme en quam an tot Santvoord"
Hij werd er als een goede bekende
ontvangen maar hoorde daar dat
het er heel slecht voor stond. Veel
wisten de Zandvoorters niet te ver-
tellen: zij hadden alleen gehoord
dat de Vlamingen verschrikkelijk
in Haarlem hadden huisgehouden,
veel vernielingen hadden aange-
richt zodat de Kennemers, firekt
geen vrienden van de Hollanders
hun schande daarover uitspraken.

Heer Witte vroeg aan de Zand-
voorters niets te vertellen over zijn

door
Bertus Voets

komst naar Holland. Hij vroeg de
Zandvoorters de hoecboot uit het
water te trekKen en op het strand te
plaatsen tussen de vissersboten. De
soldaten die hij had meegebracht
werden opgenomen in de gezinnen
zodat niemand die ongemerkt bin-
nen kwam in de netten boetende
soldaat een vijand kon ontdekken.
„Wij moeten een gunsiige gelegen-
heid afwachten om hen die de graaf
hebben vernederd, onverhoeds te
overvallen" vertelde hij en toen de
aandacht bij de veroveraars wat
was verslapt „is eenen heer Witte
van Santvoord tot Haerlem geko-
men ende heeft sijne baniere opge-
stooken" De hulp van het afgelegen
Zeeuwse eiland was een totale ver-
rassing. Er kwam veel angst bij de
Vlamingen.

Intussen had de Witte tijdens zijn
verblijf in Zandvoort contact ge-
zocht met de Kennemers. Hij wist
hen ervan te overtuigen om één
front te vormen tegen de vreemde
indringers. „Ik weet wel dat onze
familie jullie niet altijd fijn heeft
behandeld. Maar als je het optre-
den van de Vlamingen ziet, dan ben
je nergens meer" zo vertelde hij
hen. Deze besprekingen hadden
succes want toen Witte met een le-
gertje dat hij verborgen had gehou-
den in Zandvoort, te voorschijn
kwam, „gink" zo vertélde een klerk
in zijn kroniek van de lage landen,
„binnen Haerlem daer vielen hem
bij die Carmelaers (Kennemers)
ende verjoeghen die Vlaeminghen".

De victorie

In dese nood riepen de Vlamin-
gen de bezetters van Zuidelijk Hol-
land om hulp. In een brief, aldus de
klerk uit de lage landen in zijn kro-
niek, vertelden ze dat het gebeuren
in Haarlem een verrassingsoverval
was. Zij hadden er helemaal niet op
gerekend dat zij vanuit Zandvoort
zouden worden aangevallen. Na
hun vestiging te Haarlem hadden

ze zaken gedaan met Zandvoorter
vissersvrouwen en nooit hadden ze
ook maar iets over een legertje ge-
hoord. Maar nu het verrassingsele-
ment verdwenen was, hadden ze
bemerkt dat ze zich hadden laten
overtroeven. Ze hadden hun tenten
buiten de stad opgeslagen en als ze
wat versterkingen kregen, konden
ze de brutale Witte van Haamstede
gemakkelijk aan.

En 20 kwamen vanuit alle kanten
hulptroepen naar het kamp te
Heemstede. Toen men meende dat
men over voldoende manschappen
beschikte, werd de hoorn geblazen
en waagden de Vlamingen een uit-
val.

Men had echter alleen maar gere-
kend op het legertje van Witte van
Haamstede. Maar in de maanden
dat Witte met zijn mannen onder-
gedoken was geweest in Zandvoort,
waren er banden met de burgers
gelegd. Alle mannen van Zand-
voort beloofden heer Witte dat hij
als hij hen nodig had een beroep op
hen kon doen en toen Witte een
boodschapper had rondgestuurd
om te vertellen wat de Vlamingen
van plan waren, kwamen burger-
strijders het leger versterken. En de
klerk vertelt in zijn kroniek van de
lage landen dat vooral de Zand-
voorters een krijgshaftige indruk
maakten. Zij zagen en vervaarlijk
uit met hun bijlen, stokken en tou-
wen en in hun trouw aan de ridder
van Haamstede wisten ze alle men-
sen mee te krijgen om het Hollandse
graafschap te verdedigen.

De slag bij Manspad
Het einde van dit verhaal kent u

allen. Het is op de scholen en ook in
oude rederijkersstukken verhaald.
De rol van de Zandvoorters is in die
mededelingen wat al te erg aange-
dikt maar dat is geen bezwaar. Feit
is dat de gedenknaald van de slag
van 1304 bij het Manspad in Heem-
stede niet alleen gesticht is voor sol-
daten maar ook voor burgers, met
name voor trouwe vissers uit Zand-
voort, die het Hollandse graafschap
hebben gered toen het door politie-
ke verwikkelingen in verdrukking
was gekomen.

Trouwen op zaterdag
ZANDVOORT - Trouwenlustigen
kunnen binnenkort waarschijnlijk
ook op zaterdag m het huwelijksbootje
stappen. De Commissie voor Algeme-
ne Zaken staat achter het voorstel van
het college van burgemeester en wét-
houders, mits de vergoeding voor de
ambtenaren die op zaterdag moeten
werken, goed geregeld is.

Het aantal huwelijken dat op zaterdag
voltrokken kan worden, blijft beperkt
tot twee, respectievelijk om tien en elf
uur. Méér huwelijksceremonies zijn
volgens de ambtenaren van de afde-
ling Burgerzaken op een ochtend niet
mogelijk, vanwege de uitgebreide
voorbereidingen die hiervoor nodig

zijn. Een langduriger openstelling dan
van negen tot twaalf uur zou proble-
men opleveren in verband met de ar-
beidstijdverkorting. CDA-fractievoor-
zitter Ingwersen erkende de voordelen
voor de familie en kennissen van de
huwenden, maar stelde wel de voor-
waarde dat de ambtenaren een goede
vergoeding krijgen voor deze uren op
de zaterdagochtend.
De regeling, waar steeds veel vraag
naar is geweest, zal waarschijnlijk in
januari in werking treden.

word ook
bloeddonor

020 123456

Amsterdam
en omstreken.

Van Tetterode slaat weer toe

ZANDVOORT - Beeldhouwer Edo van Tetterode tracht, met toenemend succes een „Beeldig Dorp" van Zandvoort te
maken. Zijn laatste werkstuk betreft een gevelsteen in de Brederodestraat. Daar, op nummer 81, heeft hij een collage
aangebracht onder de naam „De Drie Tonnen". Volgens de beeldhouwer werden de nummers 79, 81 en 83 al voor de
oorlog als zodanig aangeduid. „Als je vroeg: weetje waar de burgemeester van Alphen woont, kreeg je ten antwoord: in
het huis naast de 'Drie Tonnen'. Dan wist iedereen wat je bedoelde." De benaming is onstaan doordat elk der drie
pandjes een eigen regenton voor de deur heeft staan. De nieuwe gevelsteen is in oude stijl gehakt in Oberkirchner
steen en circa 65 bij 30 centimeter groot

Grote prijs
van Nederland

HAARLEM - In gebouw het Patn
naat vindt op zaterdag 18 oktober ee
der voorronden plaats van De Grot
Prijs van Nederland.

De vierde GROTE PRIJS VAN NI
DERLAND is een gezamenlijk mitu
tiel van OOR, VARA, LOCHEM 70f
en Stichting Popmuziek Nederlan
om ontluikend poptalent in de regio
en landelijk aan een grotere bekene
heid te helpen. Voorgaande afleverir
gen van DE GROTE PRIJS hebbe
geleerd, dat het initiatief daar hei
aardig in slaagt. Bands als GA GA,
Slag l Wijd, I've Got The Bullet
Trockener Kecks, Media etc. krege
door De Grote Prijs op zijn minst flir
ke belangstelling van de muziekper
veel optredens en vaak aardige plater
contracten.

In 16 voorrondes passeren 128 tevc
ren geselecteerde bands de revue, mie
dels korte flitsende optredens van l
minuten. Via de halve en de hele final
komt uiteindelijk de prijswinnaar t<
voorschijn, die mag rekenen op ve>
pers, een platencontract en uitemdt
lijk veel publieke belangstelling. Dee
nemers in Haarlem zijn: Badman Po:
se (Haarlem), Megamike (Wassenaai
A Sceptic View (Purmerend), Mothe
of Spear (Haarlem), Small Busine;
(Heemstede), Stranger than Paradij
(Uithoorn), Sunny Day (Haarlem) e
Thrillion (Krommenie). Per Abrt
hams is weer presentator.

Zaal open: 21.00 uur. Toegan
ƒ 5// 2,50. Voorverkoop: Tonee
schuur/Gooth.

Vogelbescherming houdt Nationale Vogelkijkdag
ZANDVOORT - De Vogelbescher-

ming heeft zaterdag 18 oktober uitge-
roepen tot Nationale Vogelkijkdag. Op
deze dag, die in het kader van het Vo-
gelkijkjaar wordt georganisseerd,
biedt genoemde organisatie belang-
stellenden de gelegenheid mee te doen
aan een eenvoudig vogelonderzoek. De
Vogelwerkgroep Haarlem heeft een
vijftal excursies gepland in Zuid Ken-
nemerland.

De vogelliefhebber kan een keuze
maken uit excursies in de Kennemer-
duinen, het Haarlemmermeerse Bos
bij Hoofddorp, het recreatiegebied
Spaarnwoude, de Zuidpier bij IJmui-
den en de Amsterdamse Waterleiding-
duinen.
De 'vogeltochten' staan in de eerste
plaats open voor mensen die in het
bezit zijn van een zogenaamde Top
Tien-, of waarnemmgskaart. Heeft
men nog niet de beschikking over een
dergelijke kaart, dan kan men daar-
voor bij de excursieleiding terecht.

Overigens: men is pas deelnemer als de
waarnemmgskaart aan de Vogelbe-
scherming te Zeist wordt geretour-
neerd. Van de f 2,50 aan postzegels, die

men geacht wordt bij te sluiten, wordt
een gedeelte gebruikt voor overle-
vingsplannen van bedreigde vogels.
Bovendien ontvangt men de uitslag
van het landelijk onderzoek, waaraan
men een aandeel heeft geleverd.

De waarnemingskaarten, waarop
men noteert welke algemene dan wel
bijzondere vogels aanwezig zijn, wor-
den tijdens de excursies ingevuld. Na
verwerking van de gegevens door de
Vogelbescherming ontstaat een Top
Tien, die vergeleken wordt met de ge-
gevens van de Sovon (de Samenwer-
kende Vogelorganisaties Nederland).

Voor de excursie in de Kennemer-
duinen, een gecombineerde fiets- en
wandelexcursie, dient men zich te
melden bij de kaartverkoop bij de m-
gang Bergweg, te Santpoort. Belang-
stellenden voor de Amsterdamse Wa-
terleidmgdumen, een wandelexcursie,
worden verzocht zich t>ü ingang de
Oase, aan de Vogelensangseweg te
Bennebroek te melden. Voor een wan-
delexcursie in het Haarlemmermeerse
Bos is het verzamelen geblazen bij de
tweede parkeerplaats aan de Uweg,

die het dichtst bij de grote plas ligt. De
Zuidpier bij Umuiden: borden volgen
in Umuiden, richting Zuidpier. Ver-
zamelen bij paviljoen Zuidpier. Ook
dit is een wandelexcursie. Spaarn wou-
de. Verzamelen bij het parkeerterrem-
tje Vondelweg/Jan Gijzenvaart. Het
gaat hier uitsluitend om een fietsex-
cursie.

Alle excursies beginnen om 8.30 uu
De duur van de excursies ligt tusse
de anderhalf en twee uur Belangste
lenden die geen waarnemingskaai
willen invullen zijn eveneens welkor
Zij hoeven zich vooraf niet te melde:

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbat
bij P.de Jong. tel.023-384351.

Opbrengst collecten
ZANDVOORT - De onlangs door de

Nierstichting gehouden collecte heeft
in totaal 10.425 gulden opgebracht.
Het bestuur van de stichting is de gul-
Ie gevers zeer erkentelijk. De collecte
voor het geestelijk gehandicapte kind
bracht in totaal / 3.352,55 op, ofte wel
bijna 600 gulden meer dan verleden
jaar.

Wandeltocht
ZANDVOORT - Op zaterdag 18 en

zondag 19 oktober zullen de jaarlijkse
„Herfstwandeltochten plaatsvinden,
met als start en finish gebouw 't Zijl-
tje, Korte Zijlweg 9a te Overveen. De te
wandelen afstanden zijn: 5, 10, 15, 25
en 40 km. Dit geheel naar eigen keuze.

De parkoersen van 10 km. en hoger
zullen gaan door het natuurgebied
van „De Kennermer Duinen". Voor de
5 km. is een parkoers uitgezet in het
Brouwerskolk Park. De starttijden
zijn op beide dagen voor de 40 km van
9.00 tot 10.00 uur voor de 25 km. van
9.00 tot 11.00 uur en voor de overige
afstanden van 10.00 tot 13.00 uur. De
herinnering voor deze wandeltocht zal
bestaan uit een speciaal voor deze
wandeltocht ontworpen medaille. In-
lichtingen en/of inschrijvingen kan
men verkrijgen bij het secretariaat
van de N.H.W.B. P. v.d. Werfstraat
12", 1067 EL Amsterdam, telefoon 020-
135636.

De inschrijfkosten zijn voor perso-
nen tot en met 15 jaar ƒ4,- en voor
personen van 16 jaar en ouder ƒ 4,50.
Leden van erkende wandelsportbon-
den genieten een reductie van ƒ0,75
t/m 15 jaar en ƒ l,- voor personen van
16 jaar en ouder.

Omder de wandeltocht van 10 km.
en hoger door het natuurgebied „De
Kennemer Duinen" gaat moet men in
het bezit zijn van een geldige duin-
kaart, de helft van de kosten komen
voor rekening van de N.H.W.B.

Vrouw en
ondernemen

ZANDVOORT - De commissie voor
Vrouwelijke Ondernemers (GVO) van
de Kamer van Koophandel voor Haar-
lem en Omstreken houdt op woensdag
22 oktober in het Haarlemse Concert-
gebouw een symposium , met als the-
ma 'Vrouwen Ondernemen'. Op het
programma staat ondermeer een fo-
rumdiscussie, waaraan door zowel da-
mes als heren wordt meegedaan. Ver-
der zal mevrouw Kroskinski-De Keu-
lenaar, voorzitter van de CVO, praten
over de doelstellingen van deze com-
missie en behandelt mevrouw Nijhuis,
directeur van de Nederlandse Midden-
standsbank te Hoofddorp, het onder-
werp 'De startende ondernemer en de
financiering'. Het symposium wordt
gepresenteerd door Tineke de Nooy
(Veronica). Aanvang 20.00 uur. Nadere
inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de
Kamer van Koophandel, 023-319017,
toestel 67.

HETHEBFt

*door Paul Dekkers

Slecht weer
dankzij Charley

Vorige week hebben we, zoals
dat de laatste jaren in de nazomer
en herfst steeds vaker pleegt voor
te komen, weer eens uitgebreid
kennisgemaakt met het ver-
schijnsel „cycloonrestant". Het
gedrag van het restant van de
tropische cycloon Charley had de
meteorologen in het weekeind
nog weinig zorgen gebaard, maar
toen ex-Charley zich begin vorige
week boven de wateren noordelijk
van de Azoren in snel tempo tot
een nieuw stormsysteem aan het
ontwikkelen was, werden plots-
klaps zowel de korte als lange ter-
mijnverwachtingen drastisch
herzien. Zijn baan verliep via
Zuid-Engeland naar de Noordzee,
alwaar enkele dagen stormweer
heeft gewoed. Toch heeft Charley
ook in onze eigen regio zijn uit-
werking niet gemist. De wind-
snelheidsapparatuur van Simon
Zwarts gaf een sterkste stoot aan
van 17 meter per seconde, een
windkracht die ligt op de grens
van 7 (harde wind) en 8 (storm-
achtige wind) Beaufort. Veel re-
gen is er gevallen. Het warmte-
front van de depressie bracht in
Zandvoort 13 mm en het koufront
14'̂  mm in de meter. Uit buien
die er vanaf woensdagavond vie-
len kwam daar nog een 21 mm bij,
waardoor de maandsom uitkwam
op 83 mm.

Vooral op woensdag was het
koud met in Zandvoort geen ho-
gere maximumtemperatuur dan
14,1 gr.C., zo'n acht graden onder
normaal. Met uitzondering van
één dag is vanaf 18 augustus de
temperatuur op alle augustusda-
gen niet meer boven de 22 graden
gekomen. Slechts één dag bleef
geheel droog. Een teleurstellend
slot van een overigens mooie zo-
mer, die, met mei meegerekend,
24 zomerse en 5 tropische dagen
bracht.

Al hebben we dan reeds enkele
onstuimige dagen met regenpe-
rioden en veel wind gehad, het
accent ligt in deze tijd van het
jaar nochtans op droog hoge-
drukweer. Mooi zonnig en rustig
weer na het optrekken van och-
tcndmist of nevel is kenmerkend
voor begin september. De gemid-
delde temperaturen gaan nog
maar langzaam omlaag en mid-
dagtemperaturen rond 25 graden
zijn heel goed mogelijk. Een enke-
le tropische dag is zelfs niet ge-
heel uitgesloten; in september
kwam dat in De Bilt in deze eeuw
op 12 dagen voor. Op 4 september
1929 kwam het kwik in Maas-
tricht zelfs nog op 35,2 gr.C. Uit de

statistieken blijkt dat het weer op
6 september vanaf 1970 veelal on-
der hogedrukinvloed verkeerde
met een gemiddelde barometer-
stand van 1018 millibar. In de
laatste zestien jaar lag de tempe-
ratuur in De Bilt negen keer op
deze dag boven de twintig graden
met als hoogste maximum 24,1
gr.C. in 1981. Regenen deed het
echt weinig op deze dag, gemid-
deld slechts een halve millimeter
en de neerslagduur bedroeg nog
geen half uur. De zon zag men
gemiddeld op 6 '/£ uur en dat is een
respectabel cijfer.

Met nadruk zij er op gewezen

dat de grote kans op mooi nazo-
merweer op 6 september natuur-
lijk de mogelijkheid van een wis-
selvalliger weertype niet uitsluit.

Het weer houdt zich nou eenmaal
niet altijd aan de kalender. In elk
geval hopen we niet dat het zo
koud wordt als in 1965 met 14,4
gr.C. of zo nat als in 1964 met 32
mm. Als ander uiterste geldt voor
6 september 28,6 gr.C., zoals werd
gemeten in 1919 en dat mag, wat
ons betreft, dit jaar herhaald
worden. Temperatuurnormalen
periode 3 - 1 0 september: maxi-
mum (overdag: 20 gr.C.; mini-
mum ('s nachts): 12 gr.C.

Het ontstaan van
Infiltratie
van het duin

Er komen twee grote soetwaterbron-
nen ons la?id binnen, de Rijn en de
Maas. De Rijn brengt ieder jaar 70
miljard kubieke meter water naar ons
toe, de Maas acht. Zo oppervlakkig
gesien is er water genoeg, dus niets
aan de hand. Maar we moeten desoet-
waterstroom niet met een korreltje
maar met een hele berg sout nemen.
Dat geldt zeker voor de Rijn. Behalve
sout zitten er nog vele andere stoffen
in, die in drinkwater gevaarlijk en
ongewenst zijn. Rijnwater is altijd
vuil. maar het is in perioden met wei-
nig water natuurlijk veel vuiler dan in
tijden van overvloed. Hoe kleiner de
hoeveelheid water, hoe groter de con-
centratie van onopgeloste stoffen. Bij
een seer lage waterstand is het Rijn-
water niet meer als grondstof voor de
bereiding van leidingwater te gerbui-
ken. De Haagse en de Amsterdamse
dinnwaterleidingen brengen nu het
Rijnwater in perioden waarin het
daarvoor geschikt is door buisleidin-
gen naar de duinen. Als voorbeeld kie-
sen wij nu verder de Haagse Duinwa-
terleiding. Via een blusleiding komt
het water uit de Lek bij Bergambacht
naar de duinen bij Wassenaar. In Ber-
gambacht ondergaat het water al een

de duinen
voorlopige reiniging. Het slib icordt er
uit gehaald door bezinking en filte-
nng en het irater wordt ook belucht.
Door dese benerkingen icordt 'na-
groei'in de transportleidingen met
alle daaraan verbonden beswaren
voorkomen.

In de duinen loopt het water in
kunstmatige meertjes die in liet land-
schap echter een bijzonder natuurlij-
ke indruk maken. Die meertjes vor-
men een aardige buffervoorraad.
Toch sou een stad als Den Haag er met
ver mee komen. Behalve watencinge-
bied is het duin dus ook een ideale
icaterbergplaats. De voorraad ligt
lang niet alleen in de meertjes maar
ook in het sand en in het grondwater.
Als de Rijn slecht water afvoert kan
liet inbrengen van water tijdelijk icor-
den stopgeset sonder dat dit enige in-
vloed heeft op de distributie van het
water in het verzorgingsgebied. Op

. sijn weg door het duinsand wordt de
kwaliteit van het water weer een stuk
beter. Het wordt .gemengd met het
grondwater, gewonnen en ondergaat
nu nog een aantal bewerkingen voor
het in distributie komt. Danksi] de
duinen ontvangt een groot deel van
het westen van ons landbetrouicbaar
drinkwater van goede kwaliteit.
Uit: 'Onse Duinen', doorJ.A.Niikamp.
J.L.C.Niessen
Volgende week: Van seereep naar bin-
nendmn.

Big Band
BLOEMENDAAL - De gemeentelij-

ke muziekschool Bloemendaal wil bin-
nenkort een Big Band gaan opzetten.
In verband hiermee is men nog op zoek
naar saxofonisten, trompettisten, pia-
nisten, trombonisten, gitaristen, bas-
sisten en slagwerkers. Deze musici die-
nen „redelijk gevorderd" te zijn. Van
hen wordt verwacht dat ze belangstel-
ling hebben om te leren improviseren.
De repetities zijn op vrijdagavond van
18 tot 19 uur. Men kan zich voor een
auditie opgeven, door de administratie
van de school op te bellen, dagelijks
bereikbaar van 13.15 tot 17.15 uur on-
der nummer 023-277470.

ZANDVOORT - Garfield, een rode Perzische kater van de familie Molenas
uit de Nieuwstraat, gooit hoge ogen op menige kattenshow. Nadat het pluizig
dier een ware triomftocht vierde in het Zuidfranse St. Tropez behaalde hi
onlangs in Canada vijf eerste, een tweede en een derde prijs. Ongetwijfeld ti
genoegen van zijn bazin kwam Garfield in aanmerking voor het predika.
„Meilleur chat toutes races" ofte wel „De beste van de besten" bij c
showkatten. In het weekend van 18 en 19 oktober gaat Garfield naar Hongarij
voor een internationale kattenshow te Budapest. Hij kan daar een bokaal t<
waarde van 1000 dollar winnen. Of het beest na zijn volgende succes nog ee
eenvoudig „miauw" ten gehore wil brengen, moet nog worden afgewacht

Komt u iets
te kort?

Spar
Zandvoort

Noord
is ALTIJD

op
maandagochtend

geopend

Inkoop-Verkoop
Verhuur

GOEDE
GEBRUIKTE
MUZIEK-
INSTRUMENTEN,
GELÜIDS-
INSTALLATIES
enz.
Dijkman B.V.
Rozengracht 115
Amsterdam
tel. 020-265611

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

MOERENBRUG

Voor al uw
Homeopathie en
Reform artikelen.

Dr. Vogel.
VSM Schwabe

Lid VNR
Reformhuizen

Haltestraat 1
Tel. 16123

dinsdag 28 oktober a.s.

theater
CANNON TUSCHINSKI

65 JAAR

U OOK?

Dan bent u hierbi| uitgenodigd deze beroemde icmge op uw verjaardag
GRATIS te bezoeken (wel even een bewijs meenemen als u de kaarten
komt halen).
Wordt u niet op 28 oktober a. s. 05 jaar maar wilt u wel graag dit ver-
jaardagsfeest meemaken? Dan betaalt u slechts 65 DUBBELTJES
(ƒ 6,50) per voorstelling

U kunt al om 09.45 uur bi| de |ange op bezoek. U wordt ontvangen met
koff ie en gebak. In de zaal wordt het orgel bespeeld. Ook het orkest
van Max Tak en André Hazes zorgen voor een feesteli|ke stemming.
Joop Doderer zal het programma openen. Na een voorprogramma van
allerlei ,,filmp|es van vroeger" ziet u als hoofdfilm THE GLENN MILLER
STORY.

Om l 4.00 uur ; al er ook zo'n feesleli|ke voorstelling zi|n. Dan wordt u
als hoofdfilm SOLDAAT VAN ORANJE aangeboden.

De derde mogeli|kheid het feest mee te vieren is om 20.30 uur. Dan
wordt als hoofdfilm een voorpremière gedraaid van THE MISSION, Gou-
den Palmwinnaar Cannes l 986.
Alle bezoekers krijgen na afloop gratis een klem aandenken.

De kinderen worden door de |arige natuurlek niet vergeten. Op zondag
2 november is er een malmee voor kinderen van 4 tot 12 jaar (ouders
en andere ouderen mogen natuurlijk ook komen). Allerlei leuke films, o. a.
over Donald Duck, optreden van een clown en de goochelaar Hans
Kazan staan op het programma. Er wordt gratis Coca Cola en Fanta ge-
schonken. De voorstelling begint om l 2.00 uur en kost 65 DUBBELTJES
per kind.

BON VOOR WEEKMEDIALEZERS

Naam: ............................................................................................

Woonplaats:
Aantal kaarten voor 28 oktober v. voorstelling v ..................

Aantal kaarten voor 2 november v. voorstelling v .................
Maximaal 4 kaarten per bon per voorstelling
Deze bon (ingevuld) inleveren aan de kassa van theater CANNON TUSCHINSKI,
Reguliersbreeslraat 26-28 in Amsterdam
U kunt kaarten krijgen (indien op 28 10 65 |rl ol kopen met ingang van 2
oktober Deze aanbieding is geldig zo lang de voorraad kaarten strekt
Speciale lelefoonli|n van liet theater 020-24551 l
Afhalen van de kaarten maandag l/m vri|dag lussen M 00 en 1 6 00 uui

uur.
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HELLA ONTWIKKELT DIRECTE SCHIJNWERPERS

Koplampen van nieuw type
zijn klein maar echt beter

Als gevolg van de steeds verder doorgevoerde stroomlijning
van onze auto's worden de frontpartijen almaar vlakker en is er
voor koplampen van conventionele afmetingen geen plaats
meer. Dat dwingt tot de ontwikkeling van kleinere koplampen
die desondanks toch een grote lichtopbrengst moeten bieden. In
dit kader heeft Hella - een bekende naam op het gebied van
autoverlichting - de DE-koplampen ontwikkeld. „DE" staat
voor Dynamic Energy.

De lichtbundel wordt hier door een
lenzenoptiek regelrecht op de weg ge-

projecteerd en niet meer door middel
van de reflector en het glas gevormd.

Honda Accord Sedan 2 liter

Een van de primeurs op de Autosalon van Parijs, de nieuwe Honda Accord 2.0i-
16.

Tot de Honda primeurs op de
Parijs Autosalon behoorde onder
meer een nieuwe versie van de Ac-

Opel Winterplan
Zoals de laatste jaren gebruike-

lijk heeft Opel weer het Winter-
plan gelanceerd, wat inhoudt dat
het koelsysteem grondig wordt ge-
controleerd, waarna de cliënt een
Winterplan Certificaat ontvangt.
Dit certificaat betekent een ga-
rantie voor probleemloos functio-
neren van het koelsysteem tot ein-
de maart 1987.

Mochten er m die periode toch pro-
blemen ontstaan waar het radiateur,
waterslangen en pomp, thermostaat,
ventilatornem en koelvloeistof be-
treft, dan worden die gratis verholpen.
De kosten van certificaat en winterin-
spectie bedragen slechts 25 gulden.

cord Sedan, voorzien van de 2 liter
16-kleps viercilinder DOHC injec-
tiemotor, die al eerder in de Prelu-
de 2.0i werd toegepast. Het nieuwe
type zal Honda Accord 2.01-16
gaan heten.

Het maximum vermogen bedraagt
101 kW (137 pk) bij 6.000 tpm en het
maximum koppel is 170 Nm bij 5.000
tpm. 90% van de maximum koppel-
waarde is beschikbaar tussen 2.250 en
6.250 tpm.

Naast het hoge prestatievermogen
kreeg de Accord 2.0i-16 tevens een chi-
que interieur en een gedistingeerd ui-
terlijk. De voorbumper is voorzien van
een spoiler. In standaarduitvoering is
een elektrisch te bedienen zonnedak
gemonteerd. 195/60VR 14 banden en
siervelgen geven de wagen een sportief
karakter. De levering in Nederland zal
begin 1987 plaatsvinden. Dan zullen
ook de prijzen worden bekend ge-
rnaakt.

Mitsubishi geeft langere garantie
De fabrieksgarantie op Mitsu-

bishi personen- en bestelauto's is
op hoofdonderdelen verlengd tot
driejaar of maximaal 100.000 km.
Het betreft hier motor, versnel-

lingsbak en cardan en de elektro-
nische componenten.

Voor de car-
rosserie gold al een garantie van
zes jaar.

Naast de compacte en ruimtebespa-
rende constructie zijn er meer voorde-
len te noemen: een gelijkmatig, zeer
breed lichtveld en een verminderde
verblinding en zelfverblinding door
het nieuwe optische principe.

De drie belangrijkste elementen van
de DE-schijnwerpers zijn:
- de ellipsoïde reflectorvorm: daaruit
resulteert een intensieve verlichting
naar de zijkanten en een hoge licht-
sterkte voor goed zicht ver naar voren
- het lichtscherm: dat zorgt voor een
exacte licht-Xdonkergrens, waardoor
geen overbodig strooihcht meer ont-
staat en de zelfverblinding minimaal
is
- de lens: zij zorgt voor de betere licht-
verdeling op de rijbaan. De lichtbun-
del wordt als een breed en verreikend
veld gevormd.

Dat het hier om een hoogwaardig
produkt gaat mag veilig worden aan-
genomen als zelfs Rolls Royce zijn wa-
gens standaard met de Hella DE-pro-
jector-schijnwerpers uitrust.

SO*LP 899

De Hella grill-frontspoiler, voorzien van DE-projector-mistlampen en halogeen vérstralers.

Suzuki Quadr'AU
Terrain Vehicles'

Inderdaad green alledaagse voertuigen, het Suzuki-duo op dit
plaatje. Links de Suzuki LT 230 met vele gebruiksmogelijkhe-
den in moeilijk terrein, aangedreven door een luchtgekoelde
ééncilinder motor met een vermogen van 17 pk. De transmissie
bestaat uit een vijfversnellingsbak met achteruit en carda-
.naandrijving op de achterwielen. Een trekhaak en grote baga-
gerekken vóór en achter behoren tot de standaarduitrusting.
De prijs van deze quad bedraagt ƒ8.499,- incl. BTW.

Rechts een professionele vierwielcrosser, de LT 250R, voor-
zien van een vloeistofgekoelde 250 cm3 ééncilinder tweetakt-
motor met 5 versnellingen, schijfremmen, lichtmetalen vel-
gen. Prijs ƒ9.999,- incl. BTW. Voor de Dacia, de Roemeense Renault 12, is onder de benaming Mamayi

pakket een uitgebreid pakket accessoires tegen een meerprijs van slech
ƒ500 beschikbaar.

Weer imitatie uit
oostblok: Dacia 1210

De verhoudingsgewijs'goedko-
pe automobielen van Oosteurope-
se oorsprong verheugen zich in
een groeiende belangstelling van
de kopers. Dacia-importeur Pri-
macar BV uit Prinsenbeek heeft
hierop ingehaakt door voor de
verschillende modellen een uit-
gebreid accessoires-pakket ter
waarde van ƒ 1535 samen te stel-
len, dat voor een rond bedrag van
ƒ500 beschikbaar wordt gesteld.

De Dacia is in teite een Renault

12 die in Roemenie in licent:
wordt gebouwd en de 1210 Stan
daard kost ƒ 11.995. Met het acces
soires-pakket,- dat als Mamaya
pakket wordt aangeduid en d
bestaat uit een Philips FM/AA
stereo radio-cassettespeler, extr
stootstrips over de flanken, ee
zonnedak, vloermatten voorin e
achterin en bij de 1310's ook ee
achterspoiler, kost deze wage
ƒ12.495. De Dacia 1310 standaar
Mamaya komt op ƒ 13.495.

Nieuwe en Inruil FORDS?
Autobedrijf

J. JONGSMA!
Curiestraat 8.

Telefoon: werkpl./mag. 12323
showp. 13360

OFF. FORD Service en Verkoop

•VERTIKALE EN ALUMINIUM'

^^^ ^^^ * ^r \_—^^-~ w

GOEDKOPER
Enkele voorbeelden van maten en pri|zen

Aluminium jaloezieën
br x h prijzen v a
100x 200 cm_l-Z2^nu 86-
200x200cm.238-='nu 114.-

Vertikale jaloezieën
br x h pn;zen v a
300x200cm -S52r=nu 350.-
400x250cml.X4^:rnu 515.-
500x 300cm.l3&47*rnu 640 - 300x200cm34^^nu 155 -

Diverse standaard maten direkt uit voorraad lever-
baar Tevens vlot leverbaar maatwerk op bestell'ng

Bovenstaande prijzen zijn geldig tot het eind van
deze maand

U bespaart dus veel geld als u nu snel in de showroom
uw keuze doet en bij bestelling 50% aanbetaalt

ALUMINIUM JALOEZIEËN ®

VERTIKALE JALOEZIEËN

SHOWROOM AMSTERDAM
Haarlemmermeerstraat 166 (bij Hoofddorppl l

Tel 020-170214
Geopend dinsdag t/m zaterdag

van 1000- 16.00 uur

IEL:' i ,

II f

De Peugeot 505 staat al jarenlang be-
kend als een zakelijk verantwoorde aanschaf.

Dat blijkt wel uit het feit dat er al meer
dan een miljoen verkocht zijn.
Niet alleen beschikt hij over een representatief
uiterlijk, óók z'n duurzaamheid en lage kilo-
meterkosten dragen bij aan z'n populariteit

Zo heeft hij slechts éénmaal per 20.000
kilometer een grote beurt nodig. En ook qua
inruilwaarde zit u gunstig met een 505.

Nu de 505 SX Select 1.8 wegens succes
wordt geprolongeerd, zal z'n populariteit nog
wel verder stijgen. Te meer daar er nu ook een
505 SX Select met 2 liter motor verkrijgbaar is,
inclusief onder meer een elektrisch bedien-
baar schuifdak!

Naast de toch al luxueuze standaard-
uitrusting, krijgt u in deze speciale uitvoerin-
gen een aantal chique extra's. Zonder dat daar
extra aanschafkosten tegenover staan!

Normaal zou deze 505 met 1.8 liter
motor een prijskaartje van f 32.495,- moeten
hebben. Nu betaalt u slechts f29.995,-.
Op de SX Select met 2.0 liter motor heeft u
f 3.000- voordeel: nu f33.195,-.

Dit royale aanbod is tijdelijk. Maar als
u er snel bij bent, kunt u zich verzekeren van
jarenlang exclusief rijplezier. Dat begint al met
een comfortabele proefrit Waarna u moeite-
loos zult beslissen. BI PEUGEOT SOS

Nieuwe en inruil
RENAULTs?

Autobedrijven RINKO!
Curiestraat 10. . . - . . ; , .

Telefoon: werkpl./mag. 12323
showr., 13360

OFF. RENAULT Service en Verkoop

505 SX SELECT, TIJDELIJK \,Ae29,995r
Inclusief o.a.: 5-vcrsnellingsbak • hoofdsteunen vóór
en achter • midden-armsteun achter • antracietgrijzc
veloursbeldeding • metallic lak Gris Argentc of Bleu
Delft. matzwarte antenne • radio-inbouw voorziening
• aërodynamische wielplaten « beschermende sierstrips
• zwarte raamomlijsting . Turbo Injection striping •
van binnenuit verstelbare buitenspicgcl links én rechts
. SX monogram . Select signering. Bovendien op
de 2 liter versie: elektrisch bedienbaar schuifdak •
18 S/70 Tl4 banden. veiligheidsgordels achter.
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Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.
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Surffestijn kende
een woelige finale

Wereldkampioen Robbie Naish in actie Foto Dick Loenen

ZANDVOORT - De finale-
dag van de O'Neill Pro World
Cup heeft dan toch nog ge-
bracht waarop iedereen hoop-
te. Een flinke wind zorgde er-
voor dat de deelnemers aan
het surfspektakel de toe-
schouwers eindelijk de caprio-
len voorschotelden waarvoor
ze kwamen. Het publiek, er
waren zondag naar schatting
honderdduizend mensen op de
been, genoot ondermeer van
de verrichtingen van de
Ameerikaan Robbie Naish,
die zijn wereldtitel prolon-
geerde. De organisatie blikt
met tevredenheid terug op het
evenement.

De gehele week was het geduld
van deelnemers en publiek danig
op de proef gesteld. Door een
zwakke wind konden slechts enige
course-races worden afgewerkt,
maar het spektakel van een wave-
performance de slalom leek niet
aan Zandvoort voorbehouden. De
laatste wedstrijddag vergoedde
echter alles. Een windkracht die
aanwakkerde van kracht acht tot
negen zorgde ervoor dat de surfers

er tegenaan konden gaan. Het
werd een evenement van grote
klasse. Zandvoort moet dit evene-
ment ook zeker zien te behouden,
gezien de geweldige promotie die
hiervan uitgaat.

Tijdens de prijsuitreiking zon-
dagavond werd alras duidelijk dat
een ieder positieve herinneringen
aan 'Zandvoort' heeft. De organi-
satoren toonden zich uitermate
tevreden met de lokatie. Leo Bon-
kerk verklaarde wel iets m een
vervolg te zien. Maar dan moet
nog wel het een en ander verande-
ren. Hij denkt aan een nog betere
organisatie. Die organisatie zou
zich vooral op overnachtende toe-
schouwers moeten richten. Ook
van organisator O'Neill niets dan
lovende woorden. Er werd gespro-
ken van een goede samenwerking
met gemeente en politie. De Her-
mandad onderschrijft deze visie
volledig. "Een ontzettend leuk
evenement", aldus een politie-
woordvoerder, "we zijn over het
algemeen genomen tevreden. Het
was een goed publiek waarmee we
weinig last hadden.En dat is met
het race-publiek wel eens anders."

Zie ook: pag.5
De winnaars op rij. Van links naar rechts Dawes (VS), Naish, Lievre (Fr.), Siebel (WD) en Bringdal (Zwe).
Foto Dick Loenen

Gezondheidsorganisaties
gaan nauw samenwerken

ZANDVOORT - De
gezondheidsorganisaties en de in-
dividuele beroepsbeoefenaren in
de gezondheidssector gaan hun
krachten bundelen. Ze zullen
gaan samenwerken in het zogehe-
ten Eerste Lijns Samenwerkings
Overleg (ELSO). De nieuwe orga-
nisatie, die op maandag 3 novem-
ber officieel wordt opgericht, zal
er voor gaan zorgen dat de werk-
zaamheden in de gezondheidszorg
beter op elkaar worden afgestemd.
Tevens zal men de gemeente gaan
adviseren op het gebied van de ge-
zondheidsvraagstukken.

De oprichting van het ELSO is het
gevolg van de invoering van de Wet
Voorzieningen Gezondheidszorg in de

regio Kennemerland. Dit gebied moet
in de komende tijd dienen als een
proefgebied, waarna genoemde wet zal
worden vervangen door de Wet Ge-
zondheidszorg en Maatschappelijke
Dienstverlening. Op lokaal niveau
zullen de gevolgen vooral merkbaar
zijn in de Eerstelijnszorg.
De oprichting van het ELSO moet de
burger meer duidelijkheid geven.
Wanneer hij bijvoorbeeld tegel'jker-
tijd te maken heeft met een huisarts,
een wykverpleegster en de gezinsver-
zorging zal hij nu merken dat deze
mensen vaak elk op hun eigen manier
bezig zijn. De oprichting van het
ELSO moet dit voorkomen. "De sa-
menwerking tussen de diverse disci-
plines moet worden gegarandeerd", al-
dus een woordvoerster van de werk-
groep die de oprichting van het ELSO
voorbereidt.

Plaatselijk verbond van
huurders kiest bestuur

ZANDVOORT - Het Verbond
van Huurders, afdeling Zand-
voort, kiest op maandag 27 okto-
ber tijdens een ledenvergadering
haar eerste bestuursleden. Dit be-
tekent dat het verbond vanaf die
datum officieel gaat opereren.
Met de verkiezing komt een einde
aan een periode waarin een in-
terimbestuur de lopende zaken re-
gelde.

De eerste officiële vergadering komt
twee jaar nadat een aantal bewoners
van de vierde flat aan de Keesom-
straat de koppen bij elkaar stak om
over de verschillen in de rekeningen
van de verwarmingskosten te praten.
Tijdens die bijeenkomst kwamen nog
vele andere klachten over de flatge-
bouwen boven en er werd besloten om
een huurderscommissie in het leven te
roepen. Deze commissie kreeg de taak
de klachten met woningbouwvereni-
ging Eendracht Maakt Macht te be-
spreken.

De commissie kreeg voor elkaar dat
een onafhankelijk onderzoeksbureau
een onderzoek naar de gerezen klach-
ten instelde. Uit het rapport dat dit
bureau 'Revaton) uitbracht bleek dat
de grieven van de bewoners terecht
waren. En men kon dus opnieuw met
de woningbouwvereniging om de tafel
gaan zitten. Inmiddels was echter ge-
bleken dat ook aan andere EMM wo-
ningen het een en ander mankeerde.
De diverse huurders zochten contact
met elkaar en zo ontstond een heuse
huurdersvereniging, die zich aan-
meldde bij het Nederlands Verbond
van Huurders.

De huurdersvereniging groeide in
de afgelopen jaren behoorlijk. Vele

tientallen mensen meldden zich als
lid. Begin 1986 werd door een aantal
mensen van het eerste uur een inte-
rimbestuur gevormd. De leden daar-
van hielden zich in de afgelopen tijd
vooral bezig met het organiseren van
de lopende zaken en met de voorberei-
ding van de eerste ledenvergadering.
De gemeente Zandvoort heeft de
huurdersvereniging inmiddels offi-
cieel erkend.

Waterstanden
Datum
25 okt
26 okt
27 okt
28 okt
29 okt
30 okt
31 okt
01 nov
02 nov

HW LW
07.24 02 56
08.22 03.49
09.46 04.58
11.1506.37
00.0408.13
005909.18
01.41 10.12
02.19 11.05
02.57 12.05

Maanstanden: zondag 2
nm 7.02 uur

HW LW
19.33 15.30
21.28 16.22
22.5017.24

18.46
12.41 20.12
132621.17
14.03 22.09
14.402256
15.1823.37
nov.

Wil je af en toe een
extra zakcentje verdienen?

Geef je op als

reserve
bezorger/ster

bij het

Zandvoorts Nieuwsblad
Tel. 17166

Door de Wet Voorzieningen Gezond-
heidszorg krijgt de gemeente directe
verantwoordelijkheid op het terrein
van de gezondheidszorg. Ex-wethou-
der Jongsma heeft er overigens al eni-
ge jaren geleden op aangedrongen dat
de diverse organisaties in Zandvoort
zouden gaan samenwerken. Op die
manier, zo stelde Jongsma, zouden ad-
viezen beter voorbereid kunnen wor-
den.

Wie het functioneren van het ELSO
gaat betalen is tot op heden onbekend,
maar men gaat ervan uit dat gezien de
belangrijke vorderingen die nu wor-
den gemaakt, de gemeente wel een
duit in de zak zal willen doen. In de
voorbereidende periode hebben de bij
de bundeling betrokken organisaties
en individuele gezondheidswerkers
steeds hun eigen tijd, geld en moeite
opgeofferd.
Tijdens de oprichtingsvergadering,
die op maandag 3 november plaats-
vindt in het Gezondheidshuis aan het
Beatrixplantsoen (aanvang: 20 uur),
zal ondermeer een inventarisatie wor-
den gemaakt van onderwerpen die in
de komende tijd aan bod moeten ko-
men.

Verwacht wordt dat vanuit de vol-
gende geledingen vertegenwoordigers
aanwezig zullen zijn: huisartsen, wijk-
verpleging, gezinsverzorging, maat-
schappelijk werk, fysiotherapeuten,
mensendieck-oefentherapeuten, ver-
loskundigen, centrum vrijwillige
hulpverlening, platform gecoordi-
neerd ouderenwerk, apothekers, pa-
tientenbelangenorganisaties en tand-
artsen.

ADVERTENTIE

BEST<f$6HOPSN

fiowN LEREN ROKKEN

vanaf
DE LEERSHGP Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444. Grote

Houtstraat 4, Haarlem: Spekstraat 1-3, Haarlem,
023-322187: Gen. Cronjestraat 56, Haarlem, tel. 023-270850: Beverhof 6, Bever-
wijk, tel. 02510-10919.

Provincie: meer ge
voor af voereffluent

ZANDVOORT - Gedepu-
teerde Staten hebben besloten
Zandvoort tegemoet te komen
in de kosten voor de aanleg
van het afvoereffluent. De
provincie heeft toegezegd in
totaal 6 ton te zullen betalen.
De gemeente acht dit echter

Surfplank gestolen
ZANDVOORT - De politie heeft in

de nacht van vrijdag op zaterdag drie
Amsterdammers aangehouden in ver-
band met de diefstal van een surf-
plank. De drie werden op heterdad be-
trapt toen ze de plank uit een bestel-
auto nabij Bouwes Palace haalden.

ZANDVOORT - In vergelijking met
vele andere plaatsen m Nederland is
Zandvoort er wat de stormschade be-
treft redelijk goed vanaf gekomen. Po-
htie en brandweer kregen maandag

• Tijdens de hevige najaarsstorm waaide een bouwkeet aan de Burgemeester
Engelbertstraat om.

hoofdzakelijk meldingen binnen van
weggewaaide dakpannen en afgerukte
boomtakken. Alleen bij hotel Sandber-
gen was de schade aanzienlijk, daar
ging het dak de lucht in. Persoonlijke
ongelukken hebben zich niet voorge-
daan.

Ook een dak van een zomerhuisje
aan de Van Speijkstraat het het af we-
ten. Verder begaf een keet van een
bouwbedrijf het, in de Heemskerk-
straat. Hetzelfde lot was een mforma-
tie-keet aan de Burgemeester Engel-
bertstraat beschoren. De brandweer
kwam dinsdagmorgen om even na elf
uur voor de eerste keer in actie. Ze
kreeg een aantal meldingen van wa-
teroverlast. De brandweerlieden
spoedden zich naar het Raadhuis-
plein, het Stationsplein en de Ko-
ningsstraat, waar een aantal kelders
bleek te zijn ondergelopen. In Kerk-
straat. Haltestraat en op het Raad-
huisplem moest de feestverlichtmg
worden verwijderd.

Vanaf een uur of half drie m de
middag werd vooral door verontruste
bewoners gebeld over afgerukte tak-
ken en weggewaaide dakpannen.

niet genoeg, omdat ze nog met
een kostenpost van bijna 3 mil-
joen gulden blijft zitten. Er is
dan ook opnieuw bij de Raad
van State geprotesteerd.

De kwestie van het afvoereffluent
speelt al sinds vorig jaar. Toen maakte
de gemeente ook al bezwaar tegen de
hoge kosten die aan de aanleg van de
afvoerleidmg verbonden zijn. Die kos-
ten, drie miljoen gulden voor het
Hoogheemraadschap en drie miljoen
VOT Zur.'^'cott <•->•• 3 ton voor de pro-
vincie stemde de gemeenteraad weinig
gelukkig Men was van mening dat
het Kijk over de brug diende te komen.
De gemeenteraad besloot vorig jaar
juni niet accoord te gaan met het voor-
stel dat een eerste aanzet tot de uitvoe-
nng van het project had moeten wor-
den.

De provincie reageerde door de toe-
gezegde bijdrage in te trekken. Boven-
dien weigerde de provincie Zandvoort
een ontheffing te verlenen om tot aan
het gereedkomen van de afvoerleidmg
effluentvijvers in het binnencircuit-
terrein te hebben. Die ontheffing was
noodzakelijk omdat volgens de veror-
dening bescherming bodem-en grond-
water geen overtollig gezuiverd riool-
water in het duingebied mag worden
geloosd. De gemeente ging tegen de
weigering van de provincie m beroep.

In juni van dit jaar besloten Gede-
puteerde Staten Zandvoort de onthef -
fing alsnog te verlenen. Die toezegging
kwam nadat de gementeraad in maart
van dit jaar haar medewerking aan
het project toezegde en een krediet be-
.schikbaar stelde.

Overigens blijkt nu dat in dezelfde
maand al bekend was dat de provincie
haar bijdrage wilde verdubbelen.

Succes voor Mannenkoor,
Lee Towers en Amnesty

ZANDVOORT - Het concert dat
het Zandvoorts Mannenkoor, zon-
dagmiddag tesamen met zanger

van Amnesty International werd De bebrilde zanger kreeg de belang-
2500 gulden binnengehaald; het stellenden in de bomvolle Hervormde
Mannenkoor was als vanouds Kerk snel op zijn hand. Een aantal

Lee Towers gaf, is in drie opzich- goed op dreef en zanger Lee To- liederen werd d°or zyn gehoor spon-
ten'geslaagd'te noemen. Voor de wers maakte zijn naam geheel ,taan, meegezongen Towers bracht be-
jubilerende plaatselijke afdeling waar. ÏÏS ï£%£ £££&£?.

schap en geestdrift. Spontaan zongen
Lee Towers plus Mannenkoor de wer-
ken 'King of the road' en 'Spanish
Eyes'.

Lee Towers, die evenals het koor be-
langeloos optrad, begon zijn concert
na de pauze. Oorsronkelijk was zijn
optreden aan het begin van het pro-
gramma gepland. De zanger kwam
echter later opdagen, doordat hij op
weg naar Zandvoort in een file was
beland.

Dat ook amateurs een groot publiek
kunnen boeien bewees het Zandvoorts
Mannenkoor dat aantrad onder lei-
ding van Dico van Putten. Op het re-
pertoire stonden werken als 'Omne
Amici Mei' van Palestrina en 'Tibur'
van Diepenbroick. De heren sloegen
'de juiste toon aan'; niet alleen was het
gebodene zuiver van klank, maar het
koor zong deze werken ook met een
goed gedoseerd gevoel.Dat gold even-
zeer voor de uitvoering van De Twaalf
Rovers, waarin bariton Gunther
Schulte en prominente rol voor zich
opeiste.

Aan het einde van het concert droeg
het Mannenkoor 'Cente Mille Chan-
sons' op aan de verdrukten der aarde.
Daarvoor had Dico van Putten de
kerkgangers muisstil gekregen met
het voordragen van een passend ge-
dicht.

Amnesty International kan met een
dergelijk geslaagd jubileumconcert
niet anders dan tevreden zijn.Zanger Lee Towers tijdens zijn optreden in de Hervormde Kerk, afgelopen zondag.

Zandvo

elke week hef dageiijics

EEN COMPLETE KRANT MET O A.

• NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
• SPORT o ACHTERGRONDINFORMATIE
• GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
• AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
• FAMILIEBERICHTEN « KERK-EN WEEKENDDIEN-

STEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
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nog geen
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NAAM:
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POSTCODE:
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IK BETAAL PER KWARTAAL D / 10,65, PER HALF JAAR D ƒ 19,95,
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In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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FAMILIEBERICHTEN

Wij danken ck heren doktoren G I l Mol en P C F
P.urdinknprr voor hun /orgxamo begeleiding tijdens de
/ickte en hij h i t ov c i lijden van mijn l ieve man, vader en
grootvader

G. F. Mooij
Uit aller naam

M I I MOOIJ Dtetman

In plaats van kaarten

Heden is tot on?e droefheid van ons heengegaan,
on?e broer, 7wager oom en oud-oom

Wil Hendriks
op de leeftijd van 66 jaar

Uit aller naam
r L Hendriks

16 oktober 1986
Nieuw Unicum Sternenvleugel
Zandvoortselaan 165, Zand voort
Correspondentieadres
Thorbeckestraat 38. 2042 GM Zandvoort
De creinatieplechtigheid heeft maandag 20 okto-
ber plaatsgehad in het crematorium Velsen te
Dnehuis Westen, eld

Bedroefd om /ijn heengaan, maar heel dankbaar
\oor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij
kennis van het plotseling overlijden van mijn
l ieve man onze zorgzame vader en onvergetelij-
ke opa

Martin Aloijsius van Malsen
echtgenoot van Jaantje Bol,

op de leeftijd van 70 jaar
Zandvoort

J van Malsen-Bol
Australië

Ans Hooiveld-van Malsen
Nico Hooiveld
Monique Bianca
Angela en Jeanette

Haarlem
Willj Paap-van Malsen
Willem Paap
Sylvia en Martine

2042 W Zandvoort 16 oktober 1986
Hulsinanstraat 4
De crematie heeft dinsdag 21 oktober plaats ge-
vonden

Tot mijn grote verdriet is het liefste wat ik bezat
van mij heengegaan Na een moedig blij leven, al-
tijd genietend en gelovend m de liefde en vriend-
schap om hem heen en dankbaar over de fijne ja-
ren, overleed op 18 oktober 1986 mijn lieve zorg-
zame man on?e vader en grootvader

Gerardus Fredericus Mooij
echtgenoot van M H Deetman

Geboren 9-10-1902 Overleden 18-10-1986
Zandvoort

M H Mooij-Deetman
G Groen-Mooij
J Groen
F Mooij
F Mooij-Blankenzee
G Mooij-Hendnks
R Jungen-Mooij
Th Jungen
en kleinkinderen

2042 EN Zandvoort, 18 oktober 1986
Dr C A Gerkestraat 65
De begrafenis heeft hedenmiddag plaatsgevon-
den op de algemene begraafplaats te Zandvoort

ADVERTENTIES

NIEUWS
VAN OM DE HOEK

Verloren op 16 okt omgeving Spar
en Celsiusstraat

een zilveren hanger
(modern, eigen ontwerp, 3 bij 4 cm)
Tegen beloning terug te bezorgen
Celsiusstraat 91, tel 12953.

VERSE SPECULAASBROKKEN

R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 15001

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

Tel. 1 40 90/ 1 47 64 (vraag demonstratie)

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons terecht

inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS

-' een Natura-
uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

DE BINNENMARKT WEER GEOPEND
Wij verkopen alles tegen scherpe prijzen.

Bankstellen, kasten,
koper, keramiek,
staande klokken,
truien, dekbedden,
witte vazen en potten,
witte eethoeken

vanaf u&Ui"
Elektrische apparatuur
en speelgoed.

OPENINGSAANBIEDING:

2/3 LEDER
LOOK

8 kleuren
van
1095,-
voor

3\\

895.-

WIJ ZIJN GEOPEND
VAN 10 tot 18.00 uur
dagelijks.

OOK ZONDAGS.

INGANG
KOSTERSTRAAT -
GASTHUISPLEIN

TE KOOP
Dr. C. A. Gerkestraat 67/3

Kamer app.
Badkamer met zitbad

Balkon op Z
Pr. ƒ75.000.-
Vnj op naam

Tel 02507-16833

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

De specialist
m al uw

bloemwerken

Bij storm wind en regen
kun je er met een bloemetje
weer tegen.

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel 1 20 60

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN-

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal
Schelpenplein - Tel 1 50 68 /1 36 12 /1 25 18

Deskundig advies
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Aangevraagde bouwvergunningen
122B86 H Vermeulen - berging op volkstuincomplex Keesomstraat
123B86 A Filmer - vernieuwen serre Haltestraat 25
124B86 P J Schelvis - vergroten hotel Hogeweg 48

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8 30 tot 1230 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting) ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn

l

81886 Dr J G Mezgerstraat 36

Verleende bouwvergunningen
- oprichting erfafscheiding

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2 2040 AA Zandvoort

22 oktober 1986

VORM &eVIN &
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% een wintel vol ideeën
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kelijkse
gina over
lo's met

autotest

nieuwtjes

technische
gegevens

dragen, tips en
een zenden

dactie
pekmedia
éstbus 333,
1440 ah
irmerend

dactie
ÏGoezmne

AX KAN l OP 25,6 HALEN BIJ 90 KM •

Nieuwe Citroen AX lijkt
handige kleine stadsauto
/CITROEN heeft zich altijd onderscheiden door baanbrekend
^^ werk op het gebied van geavanceerde modellen en ideeën de
Traction Avant, de 2CV oftewel de eend, de DS/ID om er maar
enkele te noemen - bijna allemaal verzamelaarsobjecten Met
de introductie van de AX wil Citroen de concurrentie aangaan
met modellen als de Peugeot 205, Renault Super 5, Ford Fiesta,
Opel Corsa, Fiat Uno, VW Polo en Austin Metro en al hun
Japanse broertjes en zusjes In vakkringen wordt dit het B2-
segment genoemd en het maakt meer dan een kwart van de
Europese markt uit Deze auto zal vermoedelijk geen verzame-
laarsobject worden. Nu Citroen is opgeslokt door Peugeot is die
tijd voorbij De AX zou best een Japanner kunnen zijn.

De nieuwe AX is een berhne van 3 50
m lengte met vijf zitplaatsen, drie deu-

ren en voorwielaandnjvmg Doelstel-
hng van de ontwerpers was een kleine

moderne auto op de markt te brengen
die uiteraard hoge prestaties levert
zuinig comfortabel en piettig be-
stuurbaar is De AX kreeg een carros-
sene die /owel robuust als licht is met
daarbij een bijzonder goede aerodyna-
mische \ormgeving de C w-waarde be-
draagt slechts 0,31 en daarmee is hij
koploper onder de auto s m zijn cate-
gorie

De AX is uitgerust met een geheel
nieuwe aandnjfunit die dwars en in
verticale stand is geplaatst met een
vier- of vijfversnelhngsbak gemon-
teerd aan het uiteinde van de motor
De koper heeft keuze uit drie motoren
een 954 cm3 een 1124 cm3 en een 1360

TOT de opvallende primeurs op
de Britse National Motorshow

behoorde de nieuwe Honda Le-
gend met 2 5 liter V6 24-kleps mo-
tor, Honda's eerste „executive
car" die voorjaar 1987 op de Euro-
pese markt leverbaar zal zijn De
kosten zijn nog niet bekend De
auto is samen met Rover ge-
maakt

De Legend is het resultaat van een
hernieuwde samenwerking tussen
Honda Motor Company Ltd en de
Austin Rover Group twee onafhanke-
lijke autobouwers die hun ontwerpaf-
deling en produktiefaciliteiten gebun-
deld hebben Eerder had de samen wer-
king tussen Honda en ARG al geleid
tot de totstandkoming van de
Tnumph Acclaim en de Rover 200 se-
rie Tijdens dit projekt had ARG het
plan opgevat om een belangrijk model
uit de executive car sektor te ver-
vangen terwijl Honda juist een eerste
stap in de richting van deze sector
wilde maken

Er werd besloten tot verdere samen-
werking en het doel was een nieuw
model met behoud van de eigen iden-
titeit van de beide merken Daaruit
zijn de Honda Legend en de Rover 800
voortgekomen met als bijzonderheid
dat de Honda Sayama fabrieken zowel
de Legend als de Rover 800 produceren
voor de Japanse en Aziatische mark-
ten terwijl beide modellen -voor de Eu-
ropese markt uit de ARG Cowley fa-
bneken komen

Bij de ontwikkeling van de nieuwe
modellen hield ARG zich in hoofdzaak
met de carrosserie bezig en Honda met
de nieuwe 6-cihnder V-motor Er ont-
stond een standaard bodemconstruc-
tie motorcompartiment en basiscon-
structie tot en met de deurposten Het
onderscheid werd gecreëerd door het
verschil m carrossenedelen bumpers
motorkap en grill dak portieren zij-
panelen en de vormgeving van de ach-
terzijde Zo ontstonden er twee auto s
die qua binnenkant gelijk zijn maar m

Honda's grootste geboren
uit huwelijk met Rover

Uit een samenwerkingsproject tussen Honda en de Britse Austin Rover Groep
ontstond deze fraai gelijnde „directiewagen", de Honda Legend

uiterlijk duidelijke verschillen tonen
de nieuwe Honda Legend is helemaal
een Honda en het ARG-model is on-
miskenbaar een Rover

Fraaie lij
De vormgeving van de nieuwe Le-

gend is bijzonder fraai een lage neus
en een hoog oplopende kofferbak De
aerodynamische carrosserie lang
breed en laag heeft een Cw-waarde
van O 32 De wielbasis is 2 76 m de
spoorbreedte voor l 49 m en achter l 45
m wat een ruim interieur mogelijk
maakt De totaallengte van de auto is
481 m

Om zoveel mogelijk interieurruimte
te verkrijgen is de motor zo compact
mogelijk gebouwd en daarbij werd ge-
kozen voor een 2 5 liter 6 cilinder OHC
V-motor met vier kleppen per cilinder
waarin veel kennis en ervaring werd
toegepast die Honda heeft verworven
in de Formule l en 2 racenj De benzi-
ne-mspuitmg is elektronisch geregeld

en het maximum vermogen bedraagt
127 kW (172 pk) bij 6 000 tpm Er is een
bovenliggende nokkenas per cilmder-
rij om de cilmderkop zo compact mo-
gelijk te houden De blokboek meet
90°

Wat de transmissie betreft is er keu-
ze uit een handgeschakelde 5-versnel-
lingsbak en een volledig automatische
versnelhngsbak met 4 versnellingen
en een geprogrammeerd lock-up sys-
teem De besturing is bekrachtigd en
geschiedt via een tandbeugelsysteem
Schijfremmen rondom maken vlot en
veilig remmen brj iedere snelheid mo-
gelrjk

Het interieur is luxe uitgevoerd zo-
als van een directiewagen mag wor-
den verwacht en tot de standaarduit-
rusting behoren zaken als cruise-con-
trol snelheidsafhankelijke stuurbe-
krachtiging verstelbare stuurkolom
centrale deurvergrendeling elek-
trisch bedienbare zijruiten en schuif-
dak dat ook schuin opengezet kan wo-
ren

cm3 Het /ijn motoren met moderne
zuigers met minder wnjvmgsweei-
stand kleptuimelaars van alumim-
um verbeterde vulling getransiston-
seerde ontsteking Dat alles maakt een
levendig gedrag en goede prestaties
mogelijk Resultaat 0-100 km/h l- i 2
sec max snelheid 158 km/h voor de
AX11 met 4-bak en resp 129 sec en
161 km/h voor de AX11 met 5-bak 0-
100 km/h 114 sec max snelheid 168
km/h voor de AX 14

Dank/ij het beperkte gewicht de
goede aei ody namica en de motor is een
uitzonderlijk laag verbruikscijfer be-
reikt 3 9 liter ben7ine per 100 km bij 90
km/h (oftewel l op 256)

Dooi de geringe afmetingen van het
motorcompartiment bleef er verhou-
dingsgewijs veel binnenruimte be-
hchikbaai De lengte van het inte-
iieui dat plaats kan bieden aan v i j f
personen bedraagt 161 cm de breedte
op ellebooghoogte voor 136 en achter
144 cm De kofferruimte heeft een ba-
sisinhoud van 273 dm3 en kan door
neerklappen van de achterbank wor-
den vergroot tot 668 dm3 Aan de /it

Citroen komt met een niet zo nieuw concept, de AX

win de bestuuidei is \eel .landacht
besteed en lnj heeft een goed uit/icht
op de \\eK clank/ij het grote glasoppei-
\ lak met weinig dode hoeken de hel-
lende voomnt (58 ) de grott achter-
ruit/onder omlijsting en desteik allo-
nende motoi kap

Bergruimu is volop aanv.e/ig Zo is
er in dedpuun nnmte vooreen lies of
thermoskan de holgevvelfde hoeden-
plan is aan twee kanten te gebruiken
In omgekei idt stand vvoidtde inhoud
van de kolk-n uimte veigroot De tug-
leuningen van de stoelen of de achtei-

bank k u n i H n M.OI < i < n O I H K < khiptoJ ge
makkdi]k v v o K h n u i t^ tnomtn

Comloit f n u I^K< tliag /i]n een Ci-
tioon w . i u d i g f n dooi di goede ver
houding tuss< n „t \uc l i t f n vermogen
kan de AX < r n k \ ( ndiM ui piettig te
bestuien ui 'o \ u > i d < n ninoemd /owel
in stadsu i k i t ) Us op di niote weg

In N e d i i l m d / i l ck AX tndens de
komende RAI u ntoonsullmg in fe-
b iua . i i as op d( ma ik t u orden ge-
biacht 1 < M n du t i j d /uilen ook de
pnj/in vooi ons I. ui w o i t k n bekend-

ZONDAG 26 oktober vindt de
laatste race om het

wereldkampioenschap formule l
plaats de Grand Pnx van Austra-
lie op het circuit van Adelaide De
spanning loopt alsnog hoog op

In de voorlaatste race op het hoogge-
legen circuit van Mexico City ging de
overwinning naar de Oostenrijker
Gerhard Berger die daar zijn eerste
GP-zege vierde Marlboro-McLaren
rijder Alam Prost reed daar een ver-
standig bekeken en slim gereden race
en werd tweede wat zijn puntentotaal
op 64 bracht en daarmee staat hy
tweede op de WK-lijst achter de Brit
Nigel Mansell die 70 punten heeft ge-
scoord Prost wordt op de voet gevolgd
door de Braziliaan Nelson Piquet met
63 punten

Het puntenreglement wil dat elf re-
sultaten van de zestien tellen Omdat
Prost die al bij elkaar had gereden
moest hij zijn slechtste resultaat af-
trekken l punt voor een zesde plaats
Als hij m Australië hoger scoort dan
zesde moet hij wederom een punt
schrappen Mansell zal zelfs hoger
moeten eindigen dan vierde om pun-
ten te kunnen bijtellen

Prost Ik kan aan het rekenen blij-
ven de beste tactiek zal zijn te probe-
ren er een overwinning uit te slepen
Dan heb ik mijn best gedaan en hangt
het van de klasseringen van de ande-
ren af wie zich wereldkampioen 1986
mag noemen

KAMPIOEN FORMULE l

Spanning loopt c
voor laatste weds

Alam Prost (links) en Keke Rosberg (rechts) in gesprek met de ingenieurs van
het Marlboro-McLaren team

„Ik zoek 'n goede
gebruikte auto

boven de ƒ 11.000,-
Het liefst van

een Duits merk.
Heeft u daar

een ruime keuze in?'

Merk/type

Kadett 13 S spec uitv
Corsa 1 2 S Luxus 3-deurs
Kadett 12 S Special
3-deurs
Ascona 16 S 5-deurs
Volvo 343 DL automatic
3-deurs
Kadett Spec 1 3 N 3-deurs
Ascona 19 N 2 deurs
Toyota Starlet 3 deurs

bouwj kleur

1984 zilver
1984 groen

1984 wit
1982 groen

1982 zilver
1982 goud
1981 zilver
1978 zilver

km stand

24000
55000

36000
50000

51 000
45000
62000
70000

Wagen van de week
OPEL ASCONA SEDAN 16 S

4-deurs 1986
anthraciet metallic

Een OK-inruilwagen
is oké voor u!
• 10.000 km garantie,

met een maximum van 3
maanden • 1.500 km

testen, met een
maximum van 2 weken
• Gratis inspectiebeurt

Bij Van Lent Opel
staan ze altijd voor u klaar

Van Lent Opel
Zandvoort
Kam. Onnesstraat 15
tel. 02507-15346

Twee nieuwe sterke staaltjes
van Renault.

De nieuwe Renault 9 en 11 stralen ki acht en
> souplesse uit T\\ ee ijzerstei ke staaltjes \ an
Renault Bi eedgeschouderd vooi 'n maximum

aan binnenruimte Met soepele, nieiw ontwikkelde
motoien die een hoog prestatieniveau koppelen aan
een onwaarschijnlijk laag verbruik

Met een wegliggmg die \ an geen u ijken \\eet
En met het iijcotnfort \\aai Renault patent op heelt
De geavanceeide \\ielophanging, de uitstekende
vei mg en de riante fauteuils sti i]ken elke oneffenheid
m de \\ eg glad

Volop ruimte voor het hele gezin ook als dat
op vakantie gaat Veipakt m een c\en stijlvolle als
stoere \ onngeving ^

De üieime Renault <•) en 11 i>e\on u mee i
k lacht , moei comioit en moei i i i i m t e Meei kual i te i t
ook getuige de ivi iant ie xan maai l i e f s t "> jaai tegen
dooiioobten \an binnenuit Maak l)i| ons kennis nu t
deze1 meime staaltjes \ an geaxaiueeule auto
techniek en ontdek l ) i | uu Renaull dealei dat alleen
de prijs omeiandeid aan t iekkehjk is uebloxen

De Renault () is ei al x a n a l f 19.370,- on do
Renault 11 xana l f 19.995,-. ailexei mgskost n 11420,-
(Piijzen nul BT\\)

DE NIEUWE REMAULT 9 EN 11

Zandvoort; Rinko, Subdealer van Stokman Haarlem, Curiestraat 8
(Nieuw Noord), Tel. 02507-13360. C49 K

Meteen Micro komt u onder de mensen,

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

MOERENBRUG
Voor al uw

Homeopathie en
Reform artikelen

Dr Vogel,
VSM Schwabe

Lid VNR
Reformhuizen

Haltestraat 1
Tel. 16123

Wy vragen voor het
bezorgen van week-en
maandbladen in
Zandvoort nog enige

scholieren
1 x p w

Te bevr bij A de
Groot tussen 9 00-
1700 uur Tel 023-
379690

Inkoop-Verkoop
Verhuur

Rozengracht 115
Amsterdam
tel. 020-265611
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AJANG
MARGARINE

100% plantaardig, pakje 250 gram
TISSUE-TOILETPAPIER

zacht en sterk

SOFFAS
PAPIEREN ZAKDIEKJES
TISSUE KWALITEIT - extra absorberend

BIOTEX
de ideale vlekoplosser

neem mee in groen of blauw pak

l i

g COFFEÏNEVRIJE
i KOFFIE

daar voelt u zich fit bij.
En u moet ze gekeurd hebben
om te weten hoe lekker ze is!

snelfilter- _. _ , -, , .
maling. .._ ,
Vacuüm -t ,
verpakt ' i

250 gram < , ' '-

GEEN

MAAR

DUBBEL
DOOS

EXTRA
VOORDEEL

VERS VAN 'T LAND
VERS IN DE POT NOG OUDE PRIJS

BEST BIER
hele knt a 24 pijpjes

GEEN

15.43
MAAR

KOOIEN
GROENTECONSERVEN

HERFSTTAART
6 - 8 personen, rijk opgespoten

in 2 kleuren

VRIESVERS /' "IU'~'\p3
dus verser / \^ 1 „ "•\

i-j ï'|,_,
* _ u„

Lw i.

• sperziebonen
•worteltjes
• snijbonen
•Zeeuwse bruine bonen
• snijbonen met witte bonen
• doperwten/wortelen extra fijn
•witte bonen in tomatensaus

geen SS maar

UNOX hartige

OROGE
WORSTEN
ZOEK UIT:
salami, snijworst
of pepercervelaat
PER STUK 250 gram

UNICO
KIWISGHUFJES

op lichte siroop, lekker op
de vla of het ijs

blik 410 gram

RUITENSPROEIER ANTI-VRIES
beschermt tot -20 graden Celsius, fles 2 1/2 liter - geen

IJSKRABBER MET BORSTEL
met lange steel dus geen koude handen 1.
VALMA WINTERSET bestaande uit:
1 bus ruitenspray, 1 busje ruitensproeier anti-vries
1 busje slot-spray. Samen verpakt

VALMA SLOT-FREE ontdooit
autosloten in 5 seconden. Dubbelpak 2 busjes geen ̂ Qg'maar

AUTOSTART KABELSET dé oplossing &&
bij een lege accu. Voldoet aan de hoogste eisen (90 ampère)

ELASTISCHE SLEEPKABEL iiefst2800kilo M OR
trekvermogen, uitrekbaar van 1 1/2 tot 4 meter - geen JJ^SÖ'maar l ••Oll

RESI
FRITUURVET

100% plantaardig.
Voor lekkere knapperige frites

PAKKET («fSSÜ&v Fnt1fê\

IDOOgram

geen maar

^''S::.,^r. -s?ra',v jp-sp.

r ff^y ^&!t$s/i?»i^

ooesr i HJEEiZWK

HffiKttO

• OOSTZAAN: Zuideinde 09 » VOLENDAM:
Hyacintenstraat 14 9 HOO^ODORP: Marktlaan 55
• NIEUW VENNEP: Hoo'.dweg 1185 • ZWANEN-
BURG: Dennenlaan 19 O ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat 21

PA1MOLIVE
TOILETZEEP
nu ook in „witte,, stukken

j$Vifi^
»TÖ

AMSTERDAM:
• Mercatorplein 49-53 • Bilderdijkkade 41 - 53
• Admiraal de Ruyterweg 56 • 2e Nassaustraat 26 - 30
• Lijnbaansgracht 31 -32 • Johan Huizinga-
laan 180 - 188 • Sloterkade 110 -127 • Delflandplein
188 - 194 • Burgemeester de Vlugtlaan 133 • Nicolaas
Ruychaverstraat 10 • OSDORP: Tussenmeer la
• NOORD: Motorkade 10 • OOSTELIJKE
EILANDEN: Kattenburgerkruisstraat.

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd
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Hoe bespaard Bouwtekeningen van M.Koning in Cultureel Centrum,
u ruimte, tijd el 9

De timmerman was tevens architect
In het Cultureel Centrum

worden tot en met Z november
oude handingekleurde bouw-
tekeningen tentoongesteld,
daterend uit de eerste decen-
nia van deze eeuw. Vrijwel
alle tekeningen werden ver-
vaardigd door M.de Koning
die in Zandvoort niet alleen
een timmermanswerkplaats
leidde, maar desgevraagd ook
als architect optrad. Het re-
sultaat van zijn arbeid kan
men anno 1986 nog overal in
het dorp aanschouwen. Zijn
zoons Jan Hendrik en Hen-
drik Jan, die eveneens in het
familiebedrijfje actief waren
en inmiddels 82 en 83 jaar oud
zijn, blikken terug: "We had-
den een goeie naam. Da's werk
van Tinus Koning, zeiden de
mensen dan. Da's goed van
vorm én van constructie".

In het Cultureel Centrum

waant men zich deze maand even
in het Zandvoort van begin deze
eeuw. De oude handingekleurde
bouwtekeningen die daar nu te
bewonderen zijn, geven een beeld
van wat toen 'nieuwerwets' heet-
te. Schitterende, met veel hout
aangeklede villa's zien we, maar
ook tekeningen van wat beschei-
dener optrekjes. Zo is er een teke-
ning van hotel Driehuizen aan de
Strandweg, een glorieus pand dat
in de oorlog werd gesloopt, aanwe-
zig en een 'plan voor den bouw
van een koude broeikas, garage en
tuinmanswoning'.

Als contrast hangt er een teke-
ning van een rijtje arbeiders-
woningen aan de Koningstraat.
Op de plaats van de tegenwoordi-
ge Hema was vroeger Lunchroom
Rinkel gevestigd (later: Carels).
Op de tentoonstelling hangt een
uitbreidingsplan voor deze lunch-
room, daterend uit 1922. Van een
aantal op de bouwtekeningen af-
gebeelde panden is niet bekend of
ze ook daadwerkelijk gerealiseerd

zijn. Bij een tekening van een bak-
kerij bijvoorbeeld staat: "Weet ie-
mand of deze bakkerij gebouwd is
en zo ja, waar?".

Omtrent het bestaan van een woon-
huis aan de Haltestraat 60 en 62 heerst
evenwel geen enkele onduidelijkheid.
Daar wonen ook nu nog de heren Jan
Hendrik en Hendrik Jan Koning, de
zoons van M.de Koning, de man die de
meeste van de in het Cultureel Cen-
trum aanwezige bouwtekeningen ver-
vaardigde.

Bakkerstraat
Jan Hendrik weet pre.cies te vertel-

len hoe het allemaal begon: "Vader
begon in 1898. Hij vestigde de zaak in
perceel Bakkerstraat l, in het voorma-
lig café Nieuw Amsterdam. Hij was
een vooruitstrevende man. Hij had
een timmermanswerkplaats met ma-
chine-inrichting. De houtbewerkings-
machines werkten nog op Russische
petroleum. Zo'n machine had nog een
vliegwiel datje met z'n tweeën op gang
moest brengen. Da's heel anders dan
nu. Ze drukken nu alleen maar op een
knopje."

Vader Koning, die overigens ook nog
23 jaar deeluitmaakte van de Zand-
voortse gemeenteraad, leverde voor de
vele woonhuizen en villa's die hij reali-
seerde, zelf de bouwtekeningen. M.Ko-
ning was wat je noemt een 'self-made
man'. Hij had zich door avond-studie
opgewerkt. Zoon Jan Hendrik: "Die te-
keningen werden buiten een architect
om vervaardigd. De mensen kwamen
naar M.Koning en zeiden: we willen
een huis hebben. Zo ging dat."

"We hadden een goeie naam. Da's
werk van Tinus Koning, zeiden de
mensen dan. Da's goed van vorm én

.van constructie." En hij laat daar
minstens even trots op volgen: "Vader
heeft grote werken gemaakt. Het huis
waar notaris Wever woont is van hem.
En het is niet alleen door hem ontwor-
pen maar ook grotendeeels in de werk-
plaats gemaakt. Trappen, kozijnen,
noem maar op. Maar voor de rest ging
het meestal om kleine werkjes hoor.
Zoals dit huis waar wij nu in wonen,
dat zijn toch geen dingen die je in de
krant hoeft te hebben?." De heren Jan Hendrik (rechts) en Hendrik Jan Koning voor hun huis aan de Haltestraat.

Bijzonder
Een bijzondere opdracht betekende

het hierboven genoemde 'plan voor
den bouw van een koude broeikas, ga-
rage en tuinmanswoning'. "Dat was
heel bijzonder. Jazeker. Een vijvertuin
met een rots in het midden. En dan een
tuinmanswoning erbij. Dat was in de
Kostverlorenstraat, een voorname
straat die na de oorlog in verval is
geraakt", aldus Jan Hendrik.

Van een aantal woningen in Zand-
voort was M.Koning alleen de archi-
tect. Bovendien kwam het ook wel
voor dat ontwerpen niet werden goed-
gekeurd. Dan stuitte de uitvoering op
te hoge bouwkosten. Men sprak in die
tijd over een dure woning, als de kos-
ten meer dan tienduizend gulden be-
droegen.

Overigens verbaasde het beide
broers dat er een expositie van het
werk van hun vader werd ingericht.
Ze waren er niet van op de hoogte dat
de tekeningen nog bestonden. "M'n
vader gaf wel eens oude tekeningen
mee aan iemand om te vernietigen.
Maar dat is blijkbaar niet gebeurd.
Integendeel. Er waren mensen die er
juist liefhebberij in hadden om die
dingen te bewaren".

Zelfstudie
Hendrik Jan en Jan Hendrik kwa-

men zelf, toen ze een jaar of achttien
waren in de zaak. Ook zij hebben zich
door zelfstudie het vak eigen gemaakt.
Hendrik Jan: "We zijn nooit op, een
technische school geweest. Een MTS
in Haarlem bestond niet eens. Bouw-

kunde, wiskunde en ontwerpen, dat
hebben we allemaal schriftelijk zelf
gedaan. Maar we leefden ook voor het
werk. Daarom zijn we alletwee vrijge-
zel gebleven."

De broers maakten echter in tegen-
stelling tot hun vader, in de laatste
jaren van hun loopbaan, wel van een
architect gebruik. "Die zitten er voor
en doen dat werk aan de lopende
band", weet Jan Hendrik. Maar ze
wijdden zich toch het meest aan het
'burgerwerk'. "Het was meer de aan-
en verbouw waar we ons op stortten.
Tussen het burgerwerk door wilden
we 'ook nog wel eens een huis bouwen.
En ook wij deden alles zelf. Een ander
zei: breng het maar naar de timmer-
fabriek. Wij niet". Hendrik Jan: "We
hadden hier vooral in het burgerwerk
veel concurrentie. Het waren allemaal

hongerige wolven. Iedereen wilde wel
een graantje meepikken en dus moest
het zo goedkoop mogelijk."

Op het financiële vlak van het fami-
liebedrijfje was het vooral de enige
jaren geleden overleden zuster Corne-
lia, die haar mannetje stond. Zij zorgde
voor de boekhouding van 'de vier KO7
ningen'. En blijkens een uitlating van
Jan Hendrik moet ook over haar in-
breng niet te licht over worden ge-
dacht: "Als de bakker 's morgens om
vijf uur naar zijn werk ging kwam ie
d'r al tegen. Een familiebedrijf? Da's
altijd hard werken."
De bouwtekeningen zijn tot en met 2
november in het Cultureel Centrum
(Gasthuisplein 9b) te zien. Het cen-
trum is dagelijks van 13.30 tot 16.00
uur geopend, behalve op maandag en
dinsdag.

Jonge dieven
aangehouden

ZANDVOORT - Op het terrein van
Nieuw Unicum zijn in de nacht van 17
op 18 oktober twee 16 jarige Zandvoor-
ters aangehouden. De jongens hadden
in totaal 36 kilo koffie gestolen. Bij
hun verhoor kwam nog en twintigtal
zaken aan het licht. De jonge dieven
zouden zich ook schuldig hebben ge-
maakt aan het openbreken van auto's
en diefstal van fietsen en brommers in
Heemstede en Zandvoort. In verband
met deze zaken heeft de politie maan-
dagmorgen ook nog drie andere kna-
pen in de kraag gevat.

Doorgereden
ZANDVOORT - Een 52 jarige Zand-

voorter is op 20 oktober aangehouden
nadat hij na een aanrijding was door-
gereden. De aanrijding, tussen twee
auto's in de Van der Moolenstraat,
veroorzakte lichte schade. De aange-
houden man bleek te diep in het glaas-
je te hebben gekeken.

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool" *
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Onze gedipt, instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

Vechtpartij
ZANDVOORT - Bij een vechtpartij

tussen twee Zandvoorters op het
strand is vorige week donderdag een
man gewond geraakt. Hij kreeg een
dusdanig harde klap op zijn kaak dat
medische behandeling noodzakelijk
was. De mannen hadden eerder in de
week al eens een woordenwisseling ge-
had. Nadat was bijgepraat, laaide de
onenigheid plotseling weer op. De poli-
tie heeft de dadeer aangehouden.

Opbrengst collecte
ZANDVOORT - De door de Dieren-

bescherming gehouden collecte en de
kraamverkoop heeft een bedrag van
6223 gulden opgeleverd.

Aangehouden
ZANDVOORT - Een 25 jarige man is

vorige week vrijdag aangehouden, na-
dat hij met zijn personenauto bijna
een op de motor surveillerende agent
van de sokken had gereden. De man,
die op de Boulevard Barnaart tot stop-
pen werd gedwongen, bleek nog een
boete te moeten betalen.

WEEKENDDENSTEN
Weekend: 25 en 26 oktober
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
dr.Bart van Bergen

NIEUW

HUISARTSENPRAKTIJK G.JJF. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor dienstdoende arts: tel
15600/15091.

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A.Mulder, tel.13185
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
r'.Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
"15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.

Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
L.AND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-

re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

WEEKMEDIA C
MICROFICHE
Bel nu voor een

abonnement of nadf
informatie

Tel. 020-562.24*

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
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Verkoopleider: B. Lodewegen.
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KERKDIENSTEN
Weekend: 25 en 26 oktober

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van :Leeu-
wen, m.m.vjongste groep catechisan-
ten
Creëche aanwezig
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Dr.M.E.Brinkman
Kindernevenduienst en crèche

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
26 oktober: ds.C.P.Hoekema uit Hee-
renveen
29 oktober: 's middags om 2 uur: vrou-
wenmiddag.

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis

KERK v.d.NAZARENER, Zij l weg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen

10.30 uur: Morgendienst, ds J.Over-
duin

19.00 uur: Avonddienst, ds J.Over-
duin

BURGERLIJKE STAND
Periode: 14 tot en met 20 oktober 1986

Geboren: Wieke, dochter van Inden,
Fransiscus Johannes Antonius Maria
en van Strackx, Irma; Babette Lu-
cienne, dochter van Blaauboer, Huig
en van Gaus, Lucienne Jaqueline
Ivette; Patrick, zoon van Koper, Jaco-
bus Elias en van IJsselmuiden, Nicoli-
na Christina Jeanette; Robertus Jo-
hannes Wouterus, zoon van de Groot,
Martinus Wouterus Maria en van Fa-
ber, Johanna; Tiemen Nick Karel,
zoon van Kaufmann, Walter Karl en
van Van Diepen, Catharina Cornelia
Maria; Prisca Kimberley, dochter van
Louwen, Hendricus Martinus en van
Bol, Astrid.

Ondertrouwd: Klomp, Joannes Be-
nedictus en Alberts, Hendrika Marga-
retha.

Gehuwd: Kriege, Adrianus Maria en
Van der Mije, Helene Gesine; Schra-
ma, Johannes Rutgerus Hendrikus en
Belder, Wilma.

Overleden: Van Malsen, Martin
Aloijsius, oud 70 jaar; Gerrits, Lucas,
oud 71 jaar; Hendriks, Wilhelm Adri-
aan Johan, oud 66 jaar; Steltman, geb.
Aldendorff, Maria Elisabeth, oud 90
jaar; de Haan, geb. Eefting, Jantina
Roeloffina, oud 90 jaar; van Keulen,
Maria Elisabeth, oud 89 jaar; Kost,
geb. Keusen, Auguste Louise, oud 101
jaar.

Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond/celgroepen.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

ZAKELIJK BEKEKEN

Jupiter werd warenhuis

• Het vernieuwde Jupiter-interieur.

Bloemenactie winkeliers
ZANDVOORT - Een aantal midden-

standers zegt het de komende tijd met
bloemen. Ze doen mee aan een door
Eurofleur georganiseerde bloemen-
actie, die deze week van start gaat. Bij
deze actie worden liefst 216 gezinnen-
/huishoudens in de bloemen gezet,
zonder dat van hen wordt verwacht
dat ze ook maar iets zullen kopen. Te-
vens zal zo lang de actie duurt (72
weken), elke week aan drie gezinnen

een gratis boeket worden aangeboden.
De deelnemende zaken zijn: Radio

Peeters, Haltestraat 56; Kapsalon
Huid en Haar, Passage 20: Eet-o-theek
Peppermint, Haltestraat 3: Van Dam
Magasin, Haltestraat 53; Cleaning
Service, Haltestraat 39; Bloemenhan-
del J.Bluys, Haltestraat 65; P.Reus,
visspecialiteiten, Haltestraat 16; York
Optiek, Haltestraat 5 en Restaurant
Tiroler Stuberl, Passage 28-30.

ZANDVOORT - Na een verbouwing
die een jaar duurde kunnen de gebroe-
ders Jaap en Kees Bruynzeel van-
avond het glas heffen. Hun zaak, Ju-
piter aan het Raadhuisplein, wordt
dan officieel heropend. De winkel on-
derging een ware metamorfose. Niet
onterecht geven de Bruynzeels hun
zaak voortaan de benaming 'klein wa-
renhuis' mee. Het publiek kan vanaf
vandaag op circa 1000 vierkante meter
terecht voor alles in de sfeer van luxe
huishoudelijk, geschenken, speelgoed,
kleinmeubelen, verlichting en sport-
artikelen.
Jupiter kan een begrip worden ge-
noemd, in Zandvoort. De zaak werd in
1932 gesticht door vader Bruynzeel,
die met een schamele 20 vierkante me-
ter begon. Inmiddels is niet alleen de
oppervlakte aanzienlijk uitgebreid,
maar verdween ook het grootste deel
van de concurrentie. Jupiter neemt
een monopolie-positie in. En dat is iets
dat je, als we Jaap Bruynzeel mogen
geloven, zowel met gepaste trots meldt
als kunt betreuren. De consument,
moet immers prijs-vergelijkend te
werk kunnen gaan.
De laatste uitbreiding van Jupiter

kwam tot stand na aankoop van het
voormalig café Old Dutch. Nadat dit
een jaar geleden tegen de grond ging,
verscheen een gebouw van 4 etages. In
twee daarvan bevindt zich uitsluitend
magazijnruimte. Op een der andere
etages wordt een zogeheten 'wisselcol-
lectie' ondergebracht. In de zomer-
maanden vindt men er voornamelijk
tuinmeubelen; 's winters wordt op die-
zelfde plek verlichting aan de man-
/vrouw gebracht. Ook zal deze ruimte
in de uitverkoop-tijd worden benut.

Voor het oprichten van een sportaf-
deling sloten de broers Bruynzeel zich
aan bij een landelijk net van sportza-
ken, de Sportpointgroep waar ook Pim
Jansen deel van uitmaakt.

Een grotere Jupiter betekent ook dat
er weer meer werknemers in dienst
konden worden genomen. Er waren 10
mensen in de voormalige zaak aan het
werk; dat worden er nu 12. En wat de
opening betreft: bij aankoop van aller-
hande zaken ontvangt men deze week
een aardige attentie. Want als je de
grootste bent. moet je dat natuurlijk
wel laten zien...

fCFWEEH

idoor Paul Dekkers

Vrij recentelijk is in deze weerru-
briek de vorming van dauw uitvoerig
ter sprake gekomen. Terloops werd al
opgemerkt dat dauwvorming zich
vooral voordoet op gras. Maar aan wel-
ke oorzaken is die overvloedige bedau-
wing van gras nou eigenlijk toe te
schrijven? Op de allereerste plaats
straalt gras uit en koelt ook af door
verdamping; de temperatuur net bo-
ven het gras is net 4 a 5 graden kouder
dan de onbegroeide grond ernaast.

Vervolgens is er tussen de sprietjes bij-
na geen wind en de lucht tussen het
gras heeft een hoog gehalte aan water-
damp, voor een groot gedeelte door de
plantjes zelf afgescheiden en ten slotte
is de warmtegeleiding van het gras
zeer gering; er wordt dus geen warmte
van beneden aangevoerd om het ver-
lies op te heffen.

Op heide ontstaat dauw en evenmin
zult u dauw vaak aantreffen op het
gebladerte van bomen. Als verklaring
hiervoor kan gegeven worden dat de
lucht op die hoogte verscheidene gra-
den warmer is dan bij de grond, er op
die hoogte meer wind is en de lucht
droger. Bovendien is het zo, dat de bla-
deren elkaar beschermen tegen de uit-'
straling en zodra de lucht boven een
blad afgekoeld is, deze weer gemakke-
lijk wegvloeit en zich niet ophoopt.

Veel mensen denken dat de dauw
zich 's ochtends vormt. Niets is minder
waar. Dauwvorming kan op bescha-
duwde plaatsen en bij heldere, rustige
lucht al in de late namiddag beginnen;
uren vóór de zon ondergaat voelt het
gras al dan al vochtig aan. Reeds kort
na zonsondergang wordt dauwvor-
ming zeer overvloedig; ze houdt de hele
nacht aan, althans als het weer niet
omslaat. Omstreeks zonsopgang
vormt zich nog veel dauw, maar dan is
het proces afgelopen. Niettemin vormt
er 's ochtens zich meer dauw dan 's
avonds, doordat de lucht kouder is ge-

worden en haar vochtigheidsgraad is
toegenomen.

Destijds dacht men dat de dauw viel,
een veronderstelling die een paar
dichterlijke sprookjes deed ontstaan.

Men dacht bij voorbeeld dat paarlen
gestolde dauw waren. De oesters, zo
geloofde men, begaven zich in de
nacht naar het oppervlak van de zee
en vingen tussen de schelpen de dauw-
druppel op, die na verloop van tijd tot
een juweel verhardde. Eigenlijk pas in
1814 maakte een Engelse fysicus,
Charles Wells, een eind aan het lang
standhoudende idee dat dauw uit wol-
ken viel.

De beuk erin

Aan het fraaie herfstweer is dan
toch een einde gekomen. Voordat de
hogedrukgebieden na hun wekenlan-
ge aanwezigheid er definitief de brui
aan gaven, wist de thermometer vori-
ge week dinsdag en woensdag in Mij-
drecht overdag nog weer op te lopen
tot 20,5 gr. C. Een verschil was wel de
koude nacht van donderdag op vrijdag
met een minimum van 5,1 gr. C.

In het weekeinde heeft de atmosfeer
het startsein gegeven voor een omme-
zwaai naar een echt herfstachtig
weertype met de elementen regen en
wind in de hoofdrol. Onweer en hagel
zondagnamiddag en -avond comple-
teerden het herfstbeeld. Depressies, al
heel wat dagen zeer actief in het hoge
noorden, zijn er toe overgegaan om
zich, al uitdiepend, een zuidelijker
koers in te slaan. De banenloop richtte
zich in toenemende mate op het
Noordzeegebied. Wie nauwlettend de
barometer in de gaten heeft gehouden
heeft kunnen bemerken dat de lucht-
druk tijdens het weekeinde een forse
duikeling onderging; vrijdagochtend
stond de naald nog op 1030 millibar,
twee etmalen later, op zondagochtend,
wees deze 995 millibar aan. Het hemel-
water is soms met bakken naar bene-
den gekomen; van zaterdagavond tot
dinsdagmorgen jl. viel op het Mlj-
drechtse weerstation 41 mm neerslag
en dan te bedenken dat de periode 16
september tot en met 18 oktober niet
meer dan... 2'fe mm opleverde! Met
waarden van 13,4 gr. op zondag en 15,6
gr. C. op maandag jl. kelderde tegelijk
de temperatuur.

Voor morgen, 23 oktober, Sint Seve-
rinus, kent men de volgende weer-
spreuken: „Met Sint Severien zal men
de eerste kou zien" en: „Met Sinte Se-
verijn kan het al winter zijn."

Onze duinen
Van zeereep naar binnenduin

Om de verscheidenheid van het. duin
goed te begrijpen moeten tve beginnen
aan het strand. Vanaf de seereep kun-
nen we bij laag water al sien dat een
deel van het strand vochtig is en een
ander deel droog. Bij normaal hoog iva-
ter blijft er bij de duinvoet een strook
van het strand droog; tussen de hoog-
en de laag waterlijn ligt het natte
strand. Bij storm vanuit het westen
slaat, de zee soms meters van de duin-
voet af en bij eb suigt het water het sand
mee. De kust. wordt aangeslagen.

Bij langdurige oostemvind voert de
see het sand weer terug en we zien het
dan als een bank op het strand liggen.
Zelfs niet het blote oog sien we in het
strandzand van de laagtvaterlijn al dui-
delijk kleine schelpfragmentjes gitten;
met een loep is dat natuurlijk nog dui-
delijker te sien. Als dit aanvankelijk
natte sand droogt sit er om iedere kor-
rel een beetje seesout. Dat sand gaat bij
lüind stuiven en bij westemuind komt
het in de duinen terecht. Hoe harder de
wind maait hoe verder het sand naar

•binnen sal worden gebracht. De groot-
ste en swaarste deeltjes besinken het
eerst de lichtere worden wat verder
meegenomen.

We sagen al dat het sand vooral te-
recht komt in planten en in hun wind-
schaduw. Het sand in de seereep sal
dus rijk sijn aan kalk, dat voor een deel
voedsel voor de planten is. Ook het sand
uit de meer naar binnen gelegen duinen

is van oorsprong seesand en het is dus
allemaal rijk aan kalk en aan seesouten
geweest. Vanaf het ogenblik dat het in
het. duin wordt, gedeponeerd ging het
.regenwater er op inwerken. Het sout-
laagje wordt er spoedig afgespoeld
maar ook de kalkdeeltjes worden aan-
getast.

Regenwater is een beetje suur en
daardoor is het in staat de kalkdeeltjes
op te lossen. Het water gakt voor een
deel in de bodem en daar ivordt de kalk
weer afgezet. Naar het land toe wordt
het kalkgehalte van het duin, in de laag
waarin de planten wort.elen, steeds la-
gcr en de binncnduinen sijn dus aan de
oppervlakte echt kalkarm.

Een derde factor aan de kust is de
wind, die in ons land overwegend uit
westelijke richting waait. De begroeing
van het duin neemt van buiten naar
binnen toe en is in het binnenduin ook
hoger dan buiten. De vegetatie remt de
wind en bij ivestenwind sal de kracht
dus weer van buiten naar binnen af-
remmcn. We sagen al dat de wind sand
meevoert. De planten in het buitenduin
sullen dus gebombardeerd ivorden met
zandkorreltjes. Naar binnen toe neemt
dit af. De wind voert ook sout mee. Ook
de hoeveelheid sout neemt geleidelijk
van buiten naar binnen af.
Uit: 'Onze duinen', door J.A.Nijkamp,
een uitgave van Natuurbeschermingse-
ducatie.

J.L.G.NIESSEN
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SCHILDERWERK
AUG. v.d. MME

Marisstraat 13A - Zandvoort
Telefoon 15186

A.s. vrijdag 24 oktober in

de Raadsheer
Dorpsplein 2

Aanvang 21.00 uur

Hot-club
de France

met

Louis Schuurman

DIRK VAN DEN DROEK
heeft voor zijn filialen in de Haarlem'
mermeer op korte termijn plaats voor

BEDRIJFSCONTRDLEUR m/V
Leeftijd vanaf 25 jaar. Opleiding MAVO-
nivo. Ervaring in soortgelijke functie
strekt tot aanbeveling.
Een afwisselende zelfstandige baan
waarbij u wordt ingezet voor diverse
werkzaamheden zoals:
* winkelsurveillance
* controle/opsporen winkeldiefstal
* uitgangcontrole personeel

Goede beloning, variabele werktijden.

Heeft u interesse? Schrijf dan een
briefje naar: Dirk van den Broek
Supermarkten B.V. t.a.v. de directie.
Donauweg 5, 1043 AJ Amsterdam.

P. van KLEEFF
VAN

STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

BLOEMBOLLEN
zowel los als verpakt

• Bollenplantmandjes
• Brassicol

Bollenplan tschopjes

• Winterheide
• Bloeiende violen
• Beplanting voor

winterbakken

• Vaste planten
• Bemesting

• Tuingereedschap
0 Kamerplanten

Grote collectie BONTMANTELS LAMMY
COATS en BONTGEVOERDE REGEN-
MANTELS van Medisch jong tot Klassiek
mt 38-52 (met schrift, garantie).
Bij aankoop van een nieuwe Bontmantel of
Lammycoat kunt U Uw gedragen mantel in-
ruilen.

ATY KETTING BONTMODE
Orionweg 206 Umuiden, tel. 02550-14756

Antiek & curiosa
O.a. oude Franse kasten, tafels, stoelen,

klokken, spiegels enz. in de Gallery.
Kerkstraat 22, Zandvoort.

ledere middag geopend ook zondags.
Dinsdags gesloten.

DISTRIBUTIECENTRUM

van de Samenwerkende
Dirk van den Broek Bedrijven vraagt

MAGAZUN-
MEDEWERKERS m/v.
Voor het verwerken van de orders.

Een vlotte en accurate werkwijze is
van belang. Bij gebleken geschiktheid
bestaat de mogelijkheid tot opleiding
voor heftrukchauffeur.

Heeft u interesse en bent u 17-21 jaar,
neem dan kontakt met ons op of kom
even langs.

Wij zijn gevestigd aan de Hoofdweg 420
in Hoofddorp. Telefoon: 02503-17929
en (vragen naar de heer Van Neuren).

DINER-
DANSANT

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vri|bli|vend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zand voort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Gevraagd:

Winkeljuffrouw
en part-timer

liefst met ervaring.

Keurslagerij Koning1

Schoolstraat 3 Zandvoort
tel. 12939, na 18.00 uur: 13790.

Kerkstraat 23 - Zandvoort
Tel 1 21 07

PARFUMERIE WILDERING
SCHOONHEIDSSALON

Met produkten naar keuze
B.v.: Dior - Estee Lauder

La prairi
Clmique - Chanel
Lancaster
Jill Sander - Clarins
Lancôme
Biotherm - E. Aigner

*******
Epileren - massage - maquilage

-harsen - reinigen - elektrisch ontharen
-plaatselijk afslanken - pedicure

-manicure

*******
Behandeling volgens afspraak

Telefoon 12107
(zowel dames als heren)

Kerkstraat 23
Zondagmiddag geopend

Zeer geachte mevrouw/mijnheer,

Parfumerie Wildering heeft het genoegen u uit te nodigen voor één van de zeer speciale diner-dansant avonden die gehouden
zullen worden in restaurant Queeme te Zandvoort, tijdens welke u een presentatie zult gaan bijwonen van een gerenommeerd
cosmeticahuis.

Het diner zal bestaan uit een vier gangen menu „a Tart de la cuisine Frangaise" en zal muzikaal worden opgeluisterd.

Een visuele presentatie maakt deel uit van het programma van de cosmeticahuizen en de toepassingsmogelijkheden van hun
product-lme zullen worden uiteengezet.

Entree tussen 19.00 en 20.00 uur - Aanvang diner 20.00 uur.

Reservering uitsluitend bij Parfumerie Wildermg.
Kerkstraat 23-Tel. 02507-12107

Daarbij zal het u deze avond met ontbreken aan speciale attenties.

En, last but not least, ontvangt iedere gast een cadeaucheque te besteden bij Parfumerie Wildering.

Met vriendelijke groeten,
Charles & Wil Moerenburg

Dinsdag 4 november 1986
Presentatie

CHRISTIAN DIOR
Dinsdag 11 november 1986

Presentatie

ETIENNE AIGNER
Dinsdag 18 november 1986

Presentatie

CARTIER
Dinsdag 25 november 1986

Presentatie

MONTANA & D AVI DO F P
De kosten bedragen f 25,- pp excl. drankjes

Gedipl.
pedicure komt
ook bij u aan

huis
Tel. afspraak
na 18.00 uur
Tel. 19632

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

MOERENBURG
Haltestraat 1

Telefoon 16123

Uw speciaalzaak
voor

NATUURLIJKE
vitamines en

mineralen
essential organics
uit Amerika, Lanes

uit Engeland

Zondagmiddag
geopend .van

1-5 uur.

SQUASH

Zand voorts Nieuwsblad
Fa. Kroonenberg,

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, Gastnujsp|ejn 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

SPORTCENTER

Wim
Buchel

A. J. v.d. Moolenstraat 47
Tel. 13965 - 15829

l Te koop
garage
Trompstraat

(boulevard-zijde)

ƒ 10.500,- K.K.
inl. tel.:02503-34217.

word ook
bloeddonor

020 123456

Amsterdam
rii omstivkrn.

é
HET PARODL

/1,-
OP ZATERDAG ƒ / 25

HET PARGDL

/1,-
OP ZATERDAG ƒ 1,25

Te koop aangeb.

Mooie sfeervolle
BOVENWONING op

rustig plein te Zandvoort
(geen doorgaand verkeer)

op 200 m afstand van zee.
Ind.: vrije opgang, hal + trappenhuis,

geheel gestoffeerde living 30 m2, geheel
gestoffeerde slaapkamer 20 m2, douche,
toilet en keuken. Vaste prijs ƒ 135.000 k.k.
BR. ON D. N Ft. 74002 BUR. V.D. BLAD.

Zonnecentrum

„NOORD"
Bruin van teen tot

kruin op onze
Ali-Sun 24 buizen

zonnebank

1 x 30 min. 8,50

Kuur
10 x 30 min. 65,-

Tel. 15269
Lorentzstraat 463

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-12327

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

|I SLAGERIJ ARBOUW:
HALTMTAAAT11-2BmuZANDVOCmr-m.("s">13

Weekend reklame

Biefstuk % Pnd
Schouderkarbonade

1 kg

Lever 100 gr.
Pekel vlees 100 gr.
Ham 150 gr.

7,25

9,90
1,65
1,95
2,25

In • •

BREIDT BINNENKORT WEER UIT!
DAARVOOR HEBBEN WIJ NODIG:

ASSISTENT- BEDRIJFSLEIDERS
leeftijd vanaf 20 jaar, die:

Een omvangrijke en verantwoordelijke taak kan dragen. De assistent-bedrijfsleider zorgt
onder meer voor een goede presentatie van talrijke artikelen en houdt de voorraden nauw-
lettend in het oog. Hij geeft via de computer bestellingen door, beantwoord vragen van
onze klanten en stimuleert en motiveert de aan hem toevertrouwde medewerkers.

Voor deze f unktie komen in aanmerking energieke jonge mensen, die hiervoor een vak -
gerichte opleiding en/of over voldoende praktijkervaring beschikken.

Wij bieden u: * Veel zekerheid * Een vast inkomen * Een goede toekomst *24 dagen
vakantie * Plezierige werksfeer * 5 daagse werkweek * Studiekostenvergoeding en
* Goede promotiekansen.

Heeft u belangstelling? Schrijf dan aan: DIRK VAN DEN BROEK B.V.
t.a.v. Mevr. Zwetsloot, Donauweg 5 1043 AJ Amsterdam
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Juiste vorm ontbrak bij Z'75
ANDVOOBT - Na vier overwin-
ingen op een rij heeft Zand-
oort'75 het tegen koploper De
eursbengels niet waar kunnen
laken. De Zandvoorters verloren
,et topduel met 0-1 en kijken nu
?eer tegen een drie punten ach-
erstand aan. Vooral in de eerste
ielft kwam Zandvoort'75 niet in
iet spel en ondanks een offensief
i het tweede gedeelte zat er niet
leer in dan de kleine nederlaag.
:a een gelijkopgaande openingsfase
•ok De Beursbengels het initiatief

naar zich toe en daaruit ontstonden
enige gave mogelijkheden. Dat kwam
mede doordat de Zandvoortse defensie
te nerveus opereerde en de bal vaak
onnodig inleverde. In eerste instantie
misten De Beursbengels aanvallers de
zuiverheid en ook toonde Ruub Bakx
zijn kwaliteiten. Zandvoort'75 kon
weinig tegen het aandringen van De
Beursbengels inbrengen. Daar leed
het te veel balverlies voor en kwam er
weinig van aanvallen. Op slag van
rust kwam De Beursbengels op voor-
sprong. Eerst werd de bal nog van de
lijn gehaald, doch in de rebound was
Zandvoort'75 kansloos, 0-1.

'rima volleybal Sp. OSS
ZANDVOORT - In het volley-
algebeuren is het eerste dames
am van Sporting OSS duidelijk

p de goede weg. Via een 3-0 over-
inning op OVRA 2 nestelden de
andvoortse dames zich in de bo-
•nste regionen.

Door goed en geconcentreerd volley-
I werd een ruime 3-0 overwinning op
VRA behaald, via de setstanden 15-3,
-l l en 15-9. Alleen de tweede set ging

rij wei gelijk op maar na de stand 11-
zette Sporting een offensief in

aaruit de beslissende vier punten
erden gescoord. In een bekerwed-
rijd tegen Brother Martinus gaven
dames wederom uitstekend partij

danks een 2-0 verlies. Het gerouti-

neerde Brother Martinus heerste in de
eerste set (2-15) maar moest in de twee-
de set alles uit de kast halen om Spor-
ting de baas te blijven. Vrijuit spelend
pakte Sporting zelfs een 12-10 voor-
sprong, mede door zeer goed volleybal.
Brother Martinus kwam tot een laat-
ste offensief en wist moeizaam met 13-
15 te winnen.

Het vijfde dames team van Sporting
OSS was eveneens prima op dreef en
stoomde met 15-1, 15-2 en 15-2 over
Heemstede heen. Het eerste heren-
team komt langzaam op toeren en was
dicht bij een gelijkspel tegen PSVH.

PSVH stelde de eerste set met 15-8
veilig maar met goed aanvalsspel
kwam Sporting in de tweede set prima
terug en bouwde een 2-10 voorsprong
op. Ondanks twee time-outs van
PSVH waardoor de stand 10-10 werd
hield Sporting het hoofd koel en be-
sliste de set in haar voordeel, 15-12.
Door een paar kleine misverstanden
ging het uitzicht op een tweede set-
winst verloren. PSVH pakte de derde
en vierde set met 15-13 en 15-7.

Het derde heren team behaalde een
fraai gelijkspel tegen Bunkert 5. Via
de setstanden 15-7, 7-15, 12-15 en 15-9
toonde Sporting zich van gelijkwaar-
dig niveau en pakte zeer verdiend een
punt. Aanstaande zaterdag een volle-
dig programma in de Pelikaanhal. Het
programma staat vermeld in de sport-
agenda.

PORT AGENDA
,'OETBAL - Zondag: KFC - Zand-
oortmeeuwen 14.30 uur. TZB - Heem-
itede 14.30 uur terrein aan de Kenne-
nerweg. Zaterdag: SCW - Zand-
toort'75 15.00 uur.
SAALHANDBAL - Zondag: KIC -
5VM dames 12.50 uur te Beverwijk,
KIC - ZVM heren 14.00 uur te Bever-

HOCKEY - Zondag: ZHC heren -
Magnus 14.00 uur Duintjesveld, Al-
lunce - ZHC-dames.
VOLLEYBAL - Zaterdag in de Peli-
.aanhal, dames: Sporting OSS l -
i'CH l 20.00 uur, Sporting OSS 2 -
iVRA 4 18.30 uur, Spôrting OSS 3 -
CY 4 19.30 uur, Sporting OSS 4 -
SVC 4 20.30 uur, Sporting OSS 5 -
llides 11 18.30 uur. Heren: Sporting
'SS 2 - CAZUS 2 20.30 uur, Sporting
SS 3 - Allides 13 19.30 uur. Jeugd:
iporting OSS K - VCY A 18.30 uur.

JBASKETBAL - Zaterdag: 18.00 uur
' «ze Gezellen - Lions heren in Haar-
:em. 18.15 uur Lisse 2 - Lions dames.
ZAALVOETBAL - Vrijdagavond in de
Zandvoortse Pelikaanhal: 18.00 uur
Zandvoortmeeuwen C. jun. - DIO;
18.30 uur Zandvoortmeeuwen B. jun. -
Hoofddorp; 19.00 uur TZB vet. - Zand-
toortmeeuwen; 19.45 uur Nihot L. -
HD'80; 20.40 uur TZB 2 - HBC; 21.25
uur Zandvoortmeeuwen - Kaashoek
Z; 22.20 uur Zandvoort Noord 6 - Se-
kura 3. Maandagavond in de Peli-
kaanhal: 20.45 uur Zandvoort Noord 2

Zandvoortmeeuwen 3; 21.30 uur
Zandvoortmeeuwen 4 - Concordia 4;
22 15 uur Zandvoort Noord 5 - Out 2.

TZB onderuit
VOGELENZANG - Nadat TZB
vorige week Vogelenzang in eigen
huis niet 3-2 de baas bleef, waren
de rollen nu omgedraaid en werd
het een 4-2 winst voor de gasthe-
ren. Daardoor staan de Zandvoor-
ters er niet lekker voor op de rang-
lijst en moet er aanstaande zon-
dag van Heemstede gewonnen
worden.
Door blessures en een schorsing was
TZB verzwakt doch dat was niet de
oorzaak van de nederlaag. Vogelen-
zang was gewoon de betere ploeg en
verdiende de zege volkomen. Met de
harde wind over het veld was het moei-
lijk voetballen en Vogelenzang paste
de juiste tactiek toe door de bal direct
op de voorwaartsen te spelen. In de
dertigste minuut kwam Vogelenzang
op een 1-0 voorsprong, maar een goede
aanval kort daarna van TZB bracht
de gelijkmaker. Alex Miezenbeek lobde
de bal over de doelman na een gaaf
opgezette aanval. Dat leek de rust-
stand te worden, doch even niet oplet-
ten in de Zandvoortse defensie en Vo-
gelenzang besliste de strijd door twee
treffers kort na elkaar, 3-1.
TZB poogde wel terug te komen in de
tweede helft en werd sterker. Vogelen-
zang ving het offensief bekwaam op en
met snelle counters moest TZB op z'n
tellen passen. Uit zo'n counter scoorde
Vogelenzang 4-1 en de strijd was defi-
nitief gestreden. TZB kwam door Ed-
win Achterhof op 4-2 en een knal van
Ab Bol op de paal had wel meer ver-
diend doch Vogelenzang liet verder
niets meer toe.

In de tweede helft een ander Zand-
voort'75. Niet zo veel beter doch met
meer inzet en daardoor al direct een
goede kans na een hoekschop. De bal
viel voor de voeten van Wim van
Straaten die uit goede positie over
knalde. Bij een uitval zat het Zand-
voort'75 mee toen de bal op de lat be-
landde. De Beursbengels defensie
kwam onder druk te staan en moge-
lijkheden voor Zandvoort'75 waren er.
Zo kopte Ruud van der Putten in,
doch op de doellijn kreeg de Amster-
damse doelman assistentie en ook een
vrije trap van diezelfde speler trof
geen doel.
De strijd die al vrij stevig was werd nog
wat feller en de spanning steeg. De
Zandvoortse defensie moest attent
blijven bij uitvallen van De Beursben-
gels, die een goede kans liet liggen.
Daardoor veel Zandvoorters voor het
Amsterdamse doel. Philip van de Heu-
vel verrichtte veel arbeid en maakte
het de defensie erg lastig. Vaak hache-
lijke situaties m het Amsterdamse
deelgebied maar Zandvoort'75 speelde
te gehaast. In de laatste minuut had
Rob Gansner de bal in kunnen kop-
pen. Na een vrije trap beoordeelde de
De Beursbengels doelman de bal ver-
keerd doch Gansner kreeg de bal ver-
keerd op het hoofd, waardoor die over
ging.
De Zandvoort'75 trainer Gerard Nij-
kamp had niet verwacht dat het zo zou
lopen. „We waren te geïmponeerd en
speelden daardoor te nerveus. Er was
geen rust in de ploeg en als het dan
niet draait dan krijg je het moeilijk. In
de rust probeer je nog wat te doen en
dan wordt er ook wel wat agressiever
gespeeld, doch we verzuimden om de
gasten aan te pakken. Het is jammer
want bij winst hadden we aan kop ge-
staan en nu moetje weer wachten wat
De Beursbengels gaan doen. Nee, ik
had dit niet verwacht," stelt een wat
teleurgestelde Nijkamp.

Fe! duel tussen Ruud van der Putten en de aanvoerder van De Beursbengels.
Foto Dick Loenen

Zaalvoetballers pakken punten
ZANDVOORT - In de zaalvoet-

balcompetitie kwamen de teams
van Cecils en TZB tot goede resul-
taten. Cecils won van Kampong
met 4-3 en speelde maandag met
6-6 gelijk tegen Doelen Boys. TZB
ontmoette De Ezel en werkte zich
door een 4-2 overwinning los uit
de onderste regionen.

Cecils kwam tweemaal in aktie en
behaalde daaruit drie punten waar-
door de eerste plaats wordt ingenomen
in de hoogste klasse van de zaalvoet-
balcompetitie. Tegen Kampong ver-
liep het in het begin niet naar wens en T7PÏ 1 9
de Zandvoorters keken al snel tegen AZjiJ -L"
een 0-3 achterstand aan. Toen schrok
Cecils wakker en met vlot zaalvoetbal
werd alsnog gewonnen. Doelpunten
kwamen van driemaal Marcel Looyer
en eenmaal Richard Kerkman.

door doelpunten van Marcel Looyer,
Richard Kerkman en Hans Schmidt
op een 3-0 voorsprong maar drukte
niet door. Doelen Boys kwam met
knap zaalvoetbal sterk terug en zette
de achterstand in een 3-4 voorsprong
om. Vlak voor de doelwisseling zorgde
Marcel Looyer voor de gelijkmaker 4-4.
De tweede helft werd een bloedeloze
vertoning en ondanks het scorever-
loop was er van spanning geen sprake.
Hans Schmidt en Marcel Looyer
scoorde voor Cecils doch Doelen scoor-
de eveneens tweemaal en de stand em-
digde op 6-6.

In de belangrijke wedstrijd in de
Hoofdklasse tussen De Ezel en TZB
hebben de Zandvoorters constant het
beste van het spel gehad. Een van
richting veranderd schot zette TZB

wel op een 1-0 achterstand maar het
technisch beter spel wierp snel zijn
vruchten af. Robert Koning scoorde
tweemaal na goed doorzetten en een
fraaie solo. Hans Deelstra had pech
met een schot tegen de lat en onver-
wachts kwam De Ezel naast TZB via
een snelle uitval.

In de tweede helft heeft TZB steeds
gedomineerd en doelpunten konden
niet uitblijven. De Zandvoorters had-
den wel de hulp van een De Ezel speler
nodig, die de bal in eigen doel werkte.
Ook nu stond het houtwerk een rui-
mere voorsprong m de weg. Marcel
Cabri raakte de kruising en enige
schoten gingen rakelings voorlangs.
In de laatste vijf minuten wisselde De
Ezel de doelman voor een veldspeler.
Het geheel vrije doel werd door TZB
bekwaam benut en Marcel Cabri kon
eenvoudig vanaf de middellijn scoren.
2-4. •

De tweede wedstrijd tegen Doelen
Boys bracht niet wat er van verwacht
werd. Cecils speelde ongeïnteresseerd
en Doelen Boys kwam daarentegen
agressief voor de dag. Cecils kwam wel

Z'meeuwen krijgt te weinig
ZAND VOORT - Ook zondag lukte
het Zandvoortmeeuwen niet om
de eerste overwinningen te vieren.
Tegen koploper ZVV zijn de bad-
gasten dichtbij die zege geweest en
met wat meer geluk was dat ook
geschied. Na een 0-2 achterstand
haalde Zandvoortmeeuwen op tot
2-2 en mogelijkheden op een ver-
diende overwinning waren er ze-
ker.
Met de strakke wind in de rug trok
Zandvoortmeeuwen direct ten aanval
en moest een ZVV verdediger zijn doel-
man in de eerste minuut al assisteren
op de doellijn. Het overwicht van
Zandvoortmeeuwen haalde niets uit
en tegen de verhouding in kwam ZVV
op voorsprong. Een vrije trap werd van
richting veranderd en doelman Ar-
mand Postma was kansloos. Zand-
voortmeeuwen forceerde een drietal
hoekschoppen, die niets opleverden en
ook een lob van Alwin Leysner resul-
teerde tot niets.
Ook met wind tegen bleef Zandvoort-

meeuwen gedurfd op de aanval spelen
en was bijna by de gelijkmaker. Uit-
blinker Henri Marcelle zag echter zijn
inzet van de doellijn gewerkt en een
kopbal van Frans Makkau ging over.
Geheel onnodig kwam Zandvoort-
meeuwen op een 0-2 achterstand. Jan
Hem Carree plaatste een vrije trap m
de voeten van ZVV'er V.d. Enken en
die kreeg een vrije doorgang en scoor-
de, 0-2.
Zandvoortmeeuwen had er kennelijk
alle vertrouwen m en bleef knokken
voor een beter resultaat. Na een half
uur voetballen ondernam Jos van der
Mey een gave solo en scoorde beheerst,
1-2. het offensief werd al snel met de
gelijkmaker beloond. Jan Hem Carree
zond Henri Marcelle de diepte m en
deze faalde niet: 2-2. De Zandvoorters
beheersten het spel en zochten naar de
winnende treffer. Koploper ZVV kon
de hoge positie op de ranglijst niet
waar maken en dat lag mede aan het
uitstekende spel der meeuwen. Een
overwinning was, gezien het vertoon-
de spel, op zijn plaats geweest.

Standen voetbalclubs
Derde klasse KNVB
ZVV
Zaandijk
DEM
NAS
Haarlem
Schoten
Vierde klasse KNVB
De Beursbengels
SMS
Aalsmeer
Zandvoort '75
DSC '74
Hoofddorp
Tweede klasse HVB
Spaarnestad
DSK
KIC
EHS
Schalkwijk
BSM

7-10
7- 9
7- 8
7- 8
7- 8
7- 8

Zaterdag
7-11
7-10
7- 9
7- 8
7- 8
7- 7

8-13
8-11
8-11
8- 9
8- 9
8- 9

Schellingwoude
Halfweg
Zandvoortmeeuwem
Wijk aan Zee
De Volewijckers
KFC

De Geuzen
Swift
SIZO
SVJ
scw
Halfweg

Vogelenzang
VVH
Alhance
TZB
Heemstede
Spaarnevogels

7-7
7-6
7-5
7-5
7-5
7-5

7-7
7-6
7-6
7-5
7-5
7-2

8-8
8-6
8-5
8-5
8-4
8-4

„Samen sporten"
HAARLEM - Op zondag 2 november
wordt voor de derde maal de jaarlijkse
sportmtegratiedag gehouden door de
Stichting Gehandicaptensport Haar-
lem. In de Kennemersporthal zullen
tussen 11.00 en 15.30 uur door gehan-
dicapten en met-gehandicapten vele
verschillende sportvormen beoefend
en gedemonstreerd worden, onder het
motto „Samen gezond sporten".

In samenwerking met de Zuidken-
nemerlandse (gehandicapten) sport-
veremgingen en het CIOS wordt aan-
dacht besteed aan de sport- en spelmo-
gelijkheden voor gehandicapten m
Zuid-Kennemerland. Achtereenvol-
gens komen op zondag de volgende
sportvormen aan bod: rolstoelbasket-
bal, voetbal, volleybal, rolstoelhockey,
watersportdemonstraties, jeu de bou-

Klaverjassen ZVM
ZANDVOORT - Komende vrijdag-

avond wordt in het clubhuis van
Zandvoortmeeuwen een begin ge-
maakt met de open koppel-kampioen-
schappen klaverjassen. Dit is de eerste
wedstrijd m een reeks van vijf. De to-
tale opbrengst van deze klaverjaswed-
strijden komt ten goede aan het jeugd-
werk van Zandvoortmeeuwen. Elke
speelavond zijn er fraaie prijzen te
winnen en na de reeks wedstrijden
wordt een totaal klassement opge-
maakt, waar de kampioenen uit te
voorschijn moeten komen. Aanstaan-
de vrijdag dus in het clubhuis van de
Meeuwen aan de Vondellaan waar de
strijd aanvangt om 20.00 uur.

Eerste verlies voor Unicum l
ZANDVOORT - Het hoogstge-
klasseerde Unicumteam van de
Zandvoortse Tafeltennisvereni-
ging S.C. Unicum'73 kon afgelo-
pen week de strijd tegen het Vel-
sense VTC niet met winst afron-
den ondanks de glansrol die Hop-
pe voor dit driemansteam vervul-
de, want hij was de enige die twee
van de drie tegenstanders zijn wil
kon opleggen. Jammer was het
dat zijn teammaats Ter Heijden
en Steiner teleurstellend in pres-
tatie achterbleven; Ter Heijden
kon geen enkele maal tot winst
komen terwijl Steiner net aan l
winstpartij wist te noteren. Ge-
lukkig werd het dubbelspel (Hop-

Moeizame zeges ZVM-handbalteams
ZANDVOORT - De ZVM-zaal-

handbalteams behaalden goede
overwinningen al ging het in de
slotfase onnodig moeizaam. De
punten tellen echter en dat stern-
de de coaches tot tevredenheid. De
ZVM-heren speelden een goede
eerste helft en konden de voor-
sprong tot aan het einde vasthou-
den. KSV ging met een 14-12 ne-
derlaag huiswaarts. De dames
trokken naar Heemskerk om
ADO 2 te bestrijden en wonnen na
een 0-4 voorsprong bij de rust, net-
aan met 7-8.

Zowel KSV als ZVM was gebrand op
de overwinning daar een nederlaag
achterstand op de ranglijst inhield.
ZVM was de betere ploeg en vooral
verdedigend ging het erg goed met een
zeer betrouwbare Pieter Trommel aan
het hoofd. ZVM nam een voorsprong
die de gehele wedstrijd rond de twee a
drie punten schommelde. De Meeu-
wen konden niet doordrukken en
daardoor bleef KSV in een goed resul-
taat geloven. ZVM scoorde uit enige
fraai opgezette aanvallen met prachti-
ge momenten voor het doel. ZVM wilde
het soms te snel afmaken waardoor
onnodig kansen bleven liggen, rust-
stand 9-7.

In de tweede helft direct een 10-7
voorsprong via een strafworp van
Wim Brugman. Pieter Trommel stop-
te daarna zoals gewoonlijk een straf-
worp en de Zandvoorters kregen met
enige snelle break-outs riante moge-
lijkheden op een ruimere voorsprong.
Te gehaast en te nerveus werd met de
kansen omgesprongen en KSV kwam
terug tot 12-11. Het handbal werd
minder maar de spanning steeg en
luist toen KSV gelijk leek te maken
herstelde ZVM zich en met snel uitge-
speclde aanvallen werd do voorspiong
opgevoerd naar 14-11. Toch weer bal-
verlies in de slotfase en daardoor kon
KSV nog eenmaal tegenscoren, maar
verder liet ZVM het niet komen.

De ZVM-trainer Hans Loenen is
niet ontevreden met de tot nu toe be-
haalde resultaten. „Uit twee belangrij-
ke wedstrijden drie punten halen is
niet verkeerd," constateert hij. „Het
Was een rommelige partij tegen KSV.

We mochten allebei niet verliezen en
daardoor was het bij ons wat nerveus.

We staan de gehele wedstrijd met twee
doelpunten voor en kan je dat uitbou-
wen dan loop je over ze heen. Nu ble-
ven ze dichtbij, doch we zijn op de
goede weg."

Doelpunten ZVM: Djurre Boukes 6,
Wim Brugman 4, Joop Boukes 3, Dirk
Berkhout 1.

Dames
De Zandvoortse dames kwamen

vooral in de eerse helft tegen ADO 2 tot

zeer aanvaardbaar handbal. Met vlot
lopende aanvallen en een zeer sterke
en sluitende defensie werd ADO op een
0-4 achterstand gezet. Na de pauze
bleef ZVM de beste papieren houden
ondanks dat zesmaal een strafworp te-
gen werd gekregen. Tweemaal stopte
doelvrouwe Anja Hendrikse de bal,
tweemaal ging de bal naast en twee-
maal was het raak. De Zandvoortse
dames liepen uit naar een comfortabe-
le voorsprong, 8-2, en de strijd leek
gestreden.

In het laatste kwartier zakte ZVM
echter sterk terug en ADO profiteerde
van die inzinking. De spanning steeg

toen ADO bij de stand 7-8 in de laatste
minuut een strafworp mocht nemen,
maar voor ZVM was het gelukkig dat
die naast ging. Toch een verdiende
overwinning vond trainster Janna
Pennings: „In de eerste helft hebben
we prima gespeeld. Tot aan het laatste
kwartier toen lukte niets meer en
kwam ADo erg dichtbij. Maar we heb-
ben het gelukkig gered en ook wel ver-
diend om te winnen," aldus Janna
Pennings.

Doelpunten ZVM: Janneke de Reus
3, Wendy van Straaten 2, Erna van
Rhee l, Janna ter Wolbeek l, Yvonne
de Jong 1.

Joost Berkhout dringt zich door de KSV-defensie maar zal toch niet scoren Foto Dick Loenen

pe/Steiner) wel in winst omgezet,
zodat de eindstand 4-6 werd.
Na vier competitieduels in de 3e klasse
staat het eerste op een gedeelde tweede
plaats samen met Meertreffers uit
Akersloot, die overigens aanstaande
dinsdag naar Zandvoort komen. Een
forse winstpartij noteerde het 2e Uni-
cumteam met Ringo Lau, Floris Wies-
man en invaller Bert de Ruig. Spinne-
web 4 uit Haarlem was het slachtoffer
en scoorde slechts tweemaal. Bert en
Floris scoorden ieder drie volle winst-
punten, Ringo Lau moest eenmaal ca-
pituleren, terwijl ook het dubbel verlo-
ren ging. Eindstand 8-2 in het voordeel
van Unicum. Dankzij de laatste winst-
partij staat dit team samen met Tor-
nado uit IJmuiden aan de kop van
hun poule. Het 3e Unicumteam met
Ad Endema, Wülem v.d. Oetelaar,
Cees Weijers en Jan Bolt versloeg af-
gelopen week VTC 3 uit Velsen. Een
eindstand van 8-2 zegt voldoende over
de sterkte van de Unicum-spelers.
Willem en Cees scoorden maximaal,
Ad verloor één partij, terwijl ook het
dubbel naar de tegenpartij ging. In het
totaal staat dit team op een zeer goed
verdiende 3e plaats in de 5e klasse.

Geen wedstrijd afgelopen week voor
het 4e team, waarin Alex de Goede,
Bert de Ruig en MArk ter Braak acte-
ren. Overigens gaat het met dit team
niet erg succesvol, want tot nu toe
werd alleen tegen Meertreffers uit
Akersloot de volle winst genoteerd.

Met nog zes wedstrijden te spelen moe-
ten deze Unicummers toch zeker van
de brjna-onderste plaats hogerop kun-
nen. Het vijfde en laatste Unicum-
team bij de senioren met Mart de
Ruig, Roy van der Laan en Harry v.d.
Aar heeft het zwaar. Tot nu toe tegen-
standers die niet van wijken weten en
het Unicumteam alleen een gelijkspel
toestonden. Volgende week treden zij
aan tegen het Haarlemse Prowano
waar mogelijk winstkansen liggen
voor Unicum.

Resultaten
In het totaal zijn de resultaten van de
vijf Unicum-seniorenteams eigenlijk
niet slecht, want 3 teams wisten zich
toch het afgelopen seizoen een tafel-
tennisklasse hoger te werken zodat
ook de tegenstand in die hogere klasse
gewoon zwaarder is. Dat geldt ook voor
twee juniorenteams, team l en 2, die
nu Ie respectievelijk 2e klas NTTB
spelen. Het eerste team met Torn Stei-
ner als topscorer, met David Augustin
die op dit moment nog niet op zijn
'oude spelpeil is gekomen en Erik Stok-
man, die promoveerde met het tweede
team van de 3e naar de 2e klas maar
nu als derde man in de eerste klas
moet optreden. En dat doet hij eigen-
lijk bijzonder goed want hij weet zelfs
beter te scoren dan teammaat David
Augustin. De eerste klas junioren
NTTB is een bijzonder zware klasse
waarin teruggevallen landelijke spe-
lers ook de Unicum-tegenstanders
zijn. In de vier gespeelde competitie-
duels kwam het eerste team met ver-
der dan een gelijkspel als beste presta-
tie. Toch moeten zij, om niet te degra-
deren, zeer snel van deze onderste
plaats af en gelukkig zijn er nog 6
wedstrijden te gaan. Het 2e team (2e
klasse) met Robert ter Heijden, Robert
Cliteur en Arno Westhoven staat er
iets beter voor; één verloren, één gelijk

en een belangrijke winstpartij. Toch
zal er ook door dit team hard gewerkt
moeten worden om deze wedstnjdpou-
le te overleven. Het derde junioren-
team met Pieter Stroobach, Joost
Wiesmar en Marcel Molenaar spelend
in de vierde klasse hebben tot nu toe
weinig geluk gekend want hun tegen-
standers stonden hen geen enkele
winst toe. Mogelijk dat de komende
partij tegen het Beverwijkse Rapidity
uitzicht op winstpunten gaat bren-
gen.

Pupillen
Bij de allerjongste tafeltennissers, de
pupillen, floreert het team van Antho-
ny Bakker, Geert Kuneman en Ewout
van Duyn bijzonder goed. Jammer
was het dat zij afgelopen week de eer-
ste verliespartrj tegen Heemstede l
moesten incasseren want in de overige
partijen waren zij niet te kloppen.
Halverwege de competitie nog met een
nieuw team op de proppen komen be-
tekent natuurlijk toch een aantal au-
tomatische verliespunten, maar Arjan
van Roode, Emiel Waaning en Bob
Nehls laten er geen traan om als zij de
eerste partij tegen Heemstede 5 ook
nog verliezen. Het meespelen m de
competitie vinden zij veel belangrijker
dan winnen, hoewel dat natuurlijk
ook leuk is.

les, tennis, rolstoelslalom, goalbal, -
judo en rolstoeldansen. Bovendien
zullen studenten van het CIOS op
spectaculaire wijze de ontelbare bewe-
gmgsmogelijkheden laten zien tijdens
het rolstoelnjden bij de onderdelen
rolstoelmozaiek en het Schwungtuch.

Alle toeschouwers kunnen zelf erva-
ren wat de mogelijkheden zijn op het
gebied van gehandicaptensport. want
bij een aantal sportaktiviteiten mag
het publiek zelf deelnemen.

Door het organiseren van deze
sportmtegratiedag, die om 11.00 uur
wordt geopend door wethouder P. J.
Sikma van de gemeente Haarlem,
hoopt de Stichting Gehandicapten-
sport Haarlem dat de bekendheid van
de gehandicaptensport weer groter

• wordt. Het doel van deze Stichting is
namelijk het stimuleren van de ge-
handicaptensport in de regio Zuid-
Kennemerland. Iedereen is welkom op
2 november om te kijken en aan een
aantal onderdelen van het program-
ma zelf deel te nemen.

Voor meer inlichtingen en informa-
tie kan men terecht bij de Stichting
Gehandiaptensport Haarlem, Rijks-
straatweg 24, 2022 DA HAARLEM, of
telefonisch kontakt opnemen met Pe-
ter van Velzen, konsulent gehandi-
captensport.- tel.nr. 023-275188.

Tweede plaats
Martin Rietdijk

HAARLEM - Zondag werden de
districtskampioenschappen judo
gehouden in Haarlem, afd. Noord
Holland voor Kyv. houders of te
wel bruine banders. Voor de Sport-
academie Nauwelaerts D'Age
kwam Martin Rietdijk m actie in
de klasse tot 71 kg. en behaalde een
fraaie tweede plaats. Dat beteken-
de dat Rietdijk zich plaatste voor
het Nederlands Kampioenschap
dat op 2 november aanstaande
wordt gehouden m Doetinchem.

Bridge-nieuws
ZANDVOORT - Nog één wedstrijd •

is er te gaan en dan volgen promotie en
degradatie en voor veel teams is het
altijd weer spannend. In de A-groep
was het echtpaar Heidoorn met va-
kan tie en aangezien vader en zoon'
Emmen eerste werden deze week met
63,84 °o hebben de Emmens de koppo-
sitie m deze groep weer overgenomen.
Heidoorn staat nu weer tweede. Goede
derde werden de heren Heilker en
Vulsma met 58.93. De heren Toom en
Versteege doen ook verwoede pogm-
gen te promoveren naar de A-groep, zij
scoorden m de B-groep 68.45"o, daar-,
mee de nummers twee, de dames Over-
devest en Visser met 57,14°o en de rest
van het veld ver achter zich latend.

Aan kop m deze groep staat nog
steeds de fam. van Beek en de dames
Lemmens en Roest staan nog tweede.
In de C-groep kan een paar de promo-
tie met meer ontgaan, namelijk me-
vrouw de Kruyff met dhr. Kleijn. Deze
week werden zij weliswaar met eerste,
dat werd het gelegenheidskoppel mw.
Koomen met m w. Slogers met 60.71 °i>.
maar met de 59,38°o scoorden zij ge-
noeg om riant aan kop te blijven m de
C-groep. Mw. de Vries met dhr. Haal-
man staan op een comfortabele 2e
plaats.

In deze competitie werden de hoog-
ste scores gehaald door de nieuwe le-
den de heren Kroezen en Vergeest die
m de D-groep moesten beginnen Met
een formidabele score van 69.79 uo wer-
den zij eerste, terwijl het nieuw ge-
vormde team mw ten Broeke met dhr
Brandse tweede werd met 56,77 "a. De
heren Kroezen en Vergeest promove-
ren zeker i;n ook goede kans. hierop
maken mw. Ten Broeke en dhr.
Brandse.

'T VERSTE VLEESHAAL JE LEKKER DICHTBIJ'

Specialist in kant en klaar maaltijden
4 soorten vleesschotels.

Stamppotten: zuurkool, boerenkool,
hutspot, nasi -bami.

Paardebieflappen
Paardebiefstuk 250 gr

SLAGERIJ

C. ZWINKELS
Haltestraat 30

Zandvoort. Tel. 12175
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Ik vond wat ik zocht on de Grote Krocht
' ^'j^iJSfiSfe^^i^^^^fe!?^^"-^'--.-••••• • •

EB OPTIEK
een nieuw gezicht

* Keuze uit meer dan 1000 verschillende heren- en damesmonturen, waaronder
de merken Rodenstock, Zeiss, Porsche Desigh, Nina Ricci en Silhouette.

-k Exclusief Authorized dealer voor Zandvoort van Cartier, monturen en
zonnebrillen, Maserati zonnebrillen, John Player Special montu-
ren, Rodier monturen en zonnebrillen

* Alle brillen uit eigen moderne slijperij
* Grote glasvoorraad voor spoedgevallen
* Oogmeting door gediplomeerd oogmeetkundige O.V.
* Kontaktlenzen aanmeting door gediplomeerd kontaktlens-specialist A.N.V.C.

OPTIEK
Grote Krocht 20

TER KENNISMAKING \\
Uw zuiver scheerwollen JERSEY
PAN J AL ON met elastische band uit
de 139.- prijsklasse,
kost bij ons
Verkrijgbaar in veel kleuren, in de
mate n 381/m 50.

Ter kennismaking
alléén vrijdag
en zaterdag a.s.. . 79.-

\\\

w&de wet
Grote Krocht 19. Zandvoort.

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28,
Zandvoort, tel. 15734

Pitah diner 25 KMO 52,50

Pitah diner 12,5 kiio 34,50

Puik diner 10 KNO 26,50

Kauw-artikelen
nog tegen
speciale prijzen.

^tomerijAïca
ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

en fruit
Grote Krocht 25

Barstens vol sap

Ham!©!
heel pond

1

heerlijk zoet kilo

!i&

Tel. 14404

2,50

1,45

1,45
Nieuw uit onze

keuken
ter kennismaking

TROYA SALADE
heerlijk op toast, brood
en bij de maaltijd

pond 2,50

HERMAN HARMS

Grote Krocht 22

CHINA DAMES SLIPPERS

40/41
zwart
blauw
rood

HEREN RIBCORD SLIPPERS

S95vv

SPAANSE PANTOFFELS

echt suede 36/46

Vele andere modellen
pantoffels

Piano- en
biokfluit-
lessen.

Tel. 18486.

*7/MfdieeruitjjpringtJ

anders i

salon
«Je

mode

m
BADHUISPLEIN «

(Kctcnde-]

ZMWOOKT

TELEFOON 02507-17679

begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort

winkelcentrum
schalkwijk
haarlem

Mare O'Polo
NICO VERHEY

SWINGER

* Sinds een week vermist
zwarte poes „Spook" Is ze
bij u aan komen lopen, bel
dan a u.b Mijn hond mist 'r
zo Tel 18770
Te huur garage, Fenemaplein
Tel 19357

* Te huur gestoffeerde ka-
mer + keuken, m i v 1 no-
vember Voor informatie
15867
Te huur gevr, event tijd , mm
1 slaapk Tel 02508-1222
Te huur gevr, per 1/11, kamer
met keuken, douche + toilet,
in Zandvoort Br. o nr 798-
74799 bur. v.d blad
* Te koop 65 golf ballen,
z g a n , ƒ115 Tel 02507-
16721

* Te koop afwasautomaat
Tel 19076
* Te koop div kleding, mt
44, laarzen en pumps, mt 39
Tel 13106, tussen 17 en 18
uur

* Te koop gevraagd bruine
Duitse kruissnange piano Tel
02507-13332

Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd, vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ5,- m rekening ge-
bracht.

• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hel
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordl
ƒ2.50 m rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-
nisch opgeven: tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.

De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

* Scholiere Horlogemakers
Vakschool vraag! oude horlo-j
ges, wekkers enz L Voolstra,
Hogeweg 55 Tel 16262

Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer in de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld

. ALUM SCHUIFLADDERS
Bel voor vrijblijvende

demonstratie aan huis.
NU 8 meter van ƒ375 voor
ƒ237 en 10 meter van ƒ445
voor ƒ 289 Andere lengtes en
uitvoeringen tot 50% korting

3 jaar garantie
INTERAL LADDERS B.V

Tel 072-612262 of
01711-10016

BONTMANTEL-INRUIL
Met (kleine) bijbetaling
Meest exclusieve lichtge-
wicht nappa lammy-coats en
bontmantels Bontgevoerde
regenmantels Bel voor af-
spraak of uitgebreide docu-
mentalie 020-233488

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel 023-364168,
bgg 023-381378

* Er is van alles te beleven m
de ver Vrouwen van Nu
Wordt ook lid of bel voor m-
lichtmgen met nr 16085 of
14462

T.k div ski's en voll ski-uit-
rusting, schoenen, pak en
stokken v. langlauf Prijs
not.k Tel 02507-14482

Al is het de tijd van
regen en storm

Onze keuze blijft toch enorm

Erica
Grote Krocht 24 -Zandvoort

* Te koop houten scheeps-
model van spaans fregat,
ƒ275, doos met 41 boeken,
ƒ 10 Tel 17193
* Te koop rood met wit on-
der-stapelbed, kast/schrijfbu-
reau en klapstoel, ƒ 500 Tel
19100

* T k Etna keukenkachel, 20
cm breed, nauwelijks ge-
bruikt, weg wegens c v.,
100%, vaste prijs ƒ 150 Prm-
senhofstraat ld Tel 15052

* T k lang grijs winterjasje,
mt 122, ƒ35, mooie snow-
boots, mt31, ƒ 10 Tel 18149.

* T k a grijs bankstel, 2-zi
en 2 losse banken (ook vo
hoekopstellmg) Prijs ƒ1"
Tel 13843
Woningruil Aangeb ruim
doorzonwon , 5 kam , Nw-l*
huur ƒ 701 Gevr kl woning
of nabij Centr Tel 18072, r
20 uur.

Ervaren verkoopster zoekt
werk Tijden nader overeen te
komen Br o nr 798-74800
bur v d blad

5 R E G E L S G R AT l S

* Gevr huish hulp voor 3 uur
per week Tel 12007

* Gevr schoonmaakster
Jan Filmer, Tolweg 16 Tel
17084 ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Hillegom-Antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub in alle stijlen. Veel
kleinantiek Laagste prijzen'
Leidsestraat 122 Dag tel
02520-20993 Koopavond
* Huish hulp gevr. voor ou-
dere dame, voor de vrijdag
van 9 tot 13 uur Tel. 19100
Jonge charm vrouw betrouw-
baar en erg lief, ontvangt ou-
dere heren privé voor rustige
gezellige ontspanning op
afspr Tel. 020-182197, Bilder-
dijkstraat 573, Amsterdam

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of. ander
huisraad te koop' Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook' voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE
VRAAGPRIJS VAN ƒ 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN
OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

* Nou ja zeg, wordt ik lid en
komt me er toch een prachtig
maandblad van die K.MT.P
in mijn bus Toch even reage-
ren Tel 14627.

Passage 42
Zonnestudio

Kapsalon
ZONNEBANK 20 min ƒ 9
(snelbruinbuizen)

abonnement 10x ƒ 80
GEZICHTSKANON

20 min ƒ 10
abonnement 4x ƒ 35

LICH KANON 40 min ƒ 40
abonnement 3x ƒ 100

WIJ WERKEN OP
AFSPRAAK

ZONNESTUDIO OOK
'S AVONDS GEOPEND

Passage 42
Tel. 12500

Vriendelijke groeten
Ben, Edith en Ellie

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij:

Telefoon .

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Piaats • 2041 JM Zandvoort
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Fantastisch einde brandingsurfen

Naar schatting honderdduizend toeschouwers sloegen zondag de verrichtingen van de surfers gade.
Foto Dick Loenen

ZANDVOORT - De O'Neill Pro
World Cup is op de laatste dag
uitgegroeid tot een fantastisch
surfspektakel voor de Zandvoort-
se kust. Zo'n honderdduizend toe-
schouwers genoten van wereld-
topsport, waarbij prachtige surf-
stunts op de woelige branding
werden vertoond. De Amerikaan
Robbie Naish liet zien duidelijk de
sterkste te zijn en pakte zijn vier-
de wereldtitel.
Het werd een drukke dag voor de sur-
fers daar 's morgens de wave perfor-
mance moest worden afgewerkt. Rob-
by Naish. de grote meester op dit on-
derdeel, liet er geen gras over groeien
en met geweldige jumps hoog boven de
golven stal hij de show. Alex Aguera
heeft geprobeerd Naish van de troon te
stoten maar was tegen''dit geweld
kansloos. Bij de dames ging de zege m
de wave-performance naar Nathalie
Le Lievre uit Frankrijk. Zandvoortse
Martine van Soolmgen lukte het niet
om in de top te eindigen en moest met
een negende plaats genoegen nemen.
Tijdens liet onderdeel de slalom wak-
kerde de wind nog meer aan en vele
fantastische manches werden voorge-
schoteld. In de eerste ronde leek Johan
Dnehuizen zich verder te surfen. Hij
passeerde de kustboei als vierde wat
genoeg zou zijn voor plaatsing in de
volgende ronde. Op de meters hoge gol-
ven snelde hij naar de finish maar kon
toch niet voorkomen dat hij terug viel

naar een vijfde plaats. Tim Khjn
startte fantastisch en op de helft van
het parcours had hij de leiding. Op
weg naar de finish raakte hij het spoor
bijster en kwam te vroeg naar de kust.
Er was geen houden meer aan voor
Khjn. De storm en de golven dreven
hem naar een kansloze positie.

Uitslagen: Wave-performance heren:

1. Robby Naish (USA); 2. Alex Aguera
(USA); 3. Peter Cabrmha (USA) Sla-
lom: 1. Ander Bringdal (Zwe); '2. Robby
Naish (USA): 3. Olal van Tol (Ned.)
Algemene eindstand 1. Robby Naish;
2. Stephan van den Berg; 2. Ander

Bringdal. Dames: Wave-performance:
1. Nathalie Lievre (Fr.). 2 Natalie Sie-
bel (WD). 3. Dana Dawes (USA). Cour-
se race' l Amc Gravehne (Can.); 2.
Martine van Soolmgen en Lievre. To-
taal klassement-1 Le Lievre. 2. Dawes,
'.i. Gravehne. 4 Seeger; 5 Van Soolin-

De Nederlandse hoop was gevestigd op
Stephan van den Berg en die kon zich
dan ook wel plaatsen voor de volgende
ronde. In het verdere verloop van -de
strijd kon ook Van den Berg zich met
staande houden en werd kansloos ver-
slagen. Robby Naish vertrok als een
pijl uit de boog en plaatste zich moei-
teloos voor de finale. In die anale ver-
keek hij zich grandioos op het ijzer-
sterke surfen van de Zweed Ander
Bringdal die verrassend de zege opeis-
te. Nederlands succes was er op -dit
onderdeel voor Olaf van Tol die zich
naar een schitterende derde plaats
surfde.

De dames probeerden de slalom, doch
dat leverde zoveel problemen op dat
daar vanaf gezien werd. Door de sterke
stroming, wmd en hoge golven gingen
de meeste van hen onderuit waardoor
de wedstrijdleidmg terecht besloot dit
onderdeel te laten varen.
In het duister finishte deze zeer ge-
slaagde happening en het duurde nog
wel even voordat alle bezoekers een
goed en snel heenkomen gevonden
hadden.

Gildehuis Haarlem in eigen pand

Stichting biedt jongeren
een gerichte vakopleiding

ZANDVOORT - Het Gildehuis
in Haarlem meJdt met voldoening
_dat men er in is geslaagd een
^droomwens te verwezenlijken.
Deze Stichting die er op is gericht
jonge vakmensen een topoplei-
ding aaate bieden en het aanzien
van het a,rnbacht in ere te herstel-
len, is nu gehuisvest aan de Kou-
den Horn in Haarlem. „Van de
vijfentwintig gildehuizen die Eu-
ropa heeft staat er- nu één" in
Haarlem," werd trots gemeld.

De werkplaatsen zijn inmiddels al in
gebruik genomen. Jonge timmerlie-
den en metselaars, overdag werkzaam

Brievenbus
Aan Zandvoortse
scholieren

Onderstaande brief ontvingen wij
van de heer B.W. Nagtegaal, Rijn-
straat 27 uit IJmuiden, die dagelijks
op de fiets van zijn huis naar zijn werk
in Zandvoort rijdt.
"Ik wil meteen met de deur in huis
vallen. Ik erger mij dagelijks aan het
gedrag van scholieren die per fiets of
brommer naar scholen in de omgeving
gaan. Het gedrag van velen is 'schan-
dalig'. Met drie, soms vier personen
fietst men naast elkaar en dan pas-
seert er vaak ook nog een bromfiets, op
smalle wegen en fietspaden is dit voor
tegemoetkomende wielrijders levens-
gevaarlijk. Op de Elswoudlaan houd je
je hart vast, maar ook op de Zand-
voortselaan kunnen ze er wat van.

Wanneer je er iets van zegt, dan kun
je een grote mond krijgen, soms zelfs

worden door de jeugd bedreigingen ge-
uit. Gevaarlijk is ook het spelen en
stoeien wanneer je op de fiets rijdt. Ik
vraag mij wel eens af waar jullie mee
bezig zijn. Klagen bij de politie helpt
ook al niet want zowel in Overveen als
Zandvoort kampt men met perso-
neelsgebrek. Pas wanneer er één een
ongeluk krijgt komt de politie in actie.

Verstandiger zou het zijn wanneer
de scholieren zich aan de verkeers-
regels zouden houden, dus met niet
meer dan twee naast elkaar fietsen,
oversteken of links- of rechts afslaan
aangeven met duidelijk hand uitste-
ken. Niet zoals nu gebeurt even omkij-
ken en de weg oversteken. Ik zou jullie
graag willen waarschuwen tegen het
onverantwoordelijk gedrag dat op on-
gelukken moet uitdraaien. Je hebt nog
een hele toekomst voor je en leer dan
nu alvast dat heer zyn in het verkeer
misschien antiek klinkt, maar uiterst
noodzakelijk is".

Veiling
voor nieuwe
torenklokken

ZANDVOORT - De r.-k. Sint
Agathaparochie houdt donderdag-
avond 30 oktober een grote kerke-
veiling. De opbrengst is bestemd
voor de restauratie van de drie to-
renklokken. Een klok wordt we-
gens een scheur in het geheel niet
geluid, de twee andere klokken
zijn dringend aan een opknap-
beurt toe.

Voor deze klus is een kleine veer-
tig mille nodig. Ongeveer de helft
is al via acties binnengekomen, de
rest hoopt de parochie via de ker-
keveilingen binnen te halen.

De veiling wordt gehouden in
gebouw De Krocht naast de pasto-
rie aan de Grote Krocht in de bad-
plaats. De toegang is gratis. Ieder-
een die komt krijgt na het opgeven
van naam en adres een veiling-
nummer. Bieden geschiedt door
het in de hoogte steken van dit
nummer.

De veiling begint om acht uur.
Wie mee wil bieden, kan het beste
ruimschoots van te voren aanwe-
zig zijn. De gekochte zaken kun-
nen in de pauze of na afloop tegen
contante betaling (cash of chec-
ques) worden afgehaald.

Badminton Lotus
ZANDVOORT - De BC Lotus-teams

waren aardig op dreef en scoorden vele
overwinningen. Zes maal wist een
team te winnen, twee gelijke spelen
vielen er te noteren maar ook was er
een viertal nederlagen.

De uitslagen waren: Lotus 1-Flash 3
7-1, Lotus 2-Bavio l 1-7, Lotus 3-Bad-
hoevedorp 2 6-2, Lotus 4-F1. Shuttle l
5-3, Lotus 5-Slotermeer 8 4-4, Lotus 6-
Energia l 1-7, Lotus 7-F1. Shuttle 10
8-0, Lotus Hl-Van Zijderveld Hl 2-6,
Lotus H2-Almere Haven H2 2-6, Lotus
H3-Slotermeer Hl 6-2, Lotus Al-
Haarlem Al 6-2, Lotus Cl-Duinwijck
Cl 4-4.

Radarcontrole
ZANDVOORT - Een radarcontrole,

die vorige week woensdag werd gehou-
den m de Gerkestraat, leverde in to-
taal 17 bekeuringen op. De snelheid
van de te hard rijdende voertuigen lag
tuissen de 65 en 86 kilometer per uur.
De controle vond plaats tussen 10.15
en 12 uur. In die tijd passeerden 520
voertuigen de radar.

Open School
HAARLEM - Het centrum voor Vor-

mings- Ontwikkelings en kreativi-
teitswerk, JHVU, heeft nog enkele
plaatsen vrij voor vrouwen die les wil-
len nemen aan de Open School. Vrou-
wen die hooguit een paar jaar voortge-
zet onderwijs hebben genoten, kunnen
daar terecht voor een deskundig bege-
leide cursus algemene ontwikkeling.
Wie meer wil weten kan contact opne-
men metmevrouw Janneke van Wens-
veen, tel.023- 316432.

Stille tocht
HAARLEM - De werkgroep Stille

Tochten organiseert op vrijdag 31 ok-
tober een tocht in Haarlem om haar
medeleven te tonen met vrouwen en
moeders die in de Latijns-Amerikaan-
se landen onder weinig verheffende
omstandigheden leven. De werkgroep
vraagt met name aandacht voor het
probleem van de verdwijningen en de
afschaffing van de voedselsubsidies.

De vrouwen van de werkgroep lopen
hun tocht in de aktieweek die georga-
niseerd wordt door de stichting VKW
(Vrouw/Kerk/Wereld). Ze starten hun
tocht op het Stationsplein, lopen rich-
ting stadhuis, waar een petitie wordt
aangeboden en besluiten de tocht met
een gebedsdienst, in de Wilhelmina-
kerk aan de Gedempte Oude Gracht.
De tocht wordt volkomen zwijgend
door de vrouwen gelopen. Ieder van
hen draagt een hoofddoekje (dat wordt
uitgereikt) met daarop de naam van
een verdwenen Zuidamerikaan(se).

Op herhaling
ZANDVOORT - Ouders die taal- of

rekenkundig niet sterk in de schoenen
staan, kunnen 'op herhaling' bij de
stichting activiteitencentrum. Zij
kunnen daar op tien dinsdagavonden,
van 20.15 tot 21.15 uur een cursus vol-
gen, onder leiding van Jaap van der
Oord. Er wordt een totale bijdrage van
15 gulden per cursist verlangd. Inlich-
tingen en opgeven: via tel.17501.

Postzegels
ZANDVOORT - De eerste 'snuffel-

club' van de Postzegelclub staat op
stapel. De filatelisten openen het sei-
zoen vanavond in het Gemeenschaps-
huis, aan de Louis Davidsstraat. Vol-
gens de secretaris van de vereniging
gaat het om een 'gewone clubavond,
maar dan zonder veiling'. Aanvang 20
uur.

De Sneeuwbal
HEEMSTEDE - Zaterdag 25 okto-

ber is er in De Sneeuwbal een optreden
van de uit Chicago afkomstige blues-
gigant Eddie C. Campbell. Eddie C.
Campbell, geboren op 6 mei 1939 in
Duncan Missisippi, verhuisde op z'n
6e naar Chicago. Waar hij opgroeide
met vriend en leraar Magie Sam.
Reeds op 12-jarige leeftijd begon hij z'n
muzikale loopbaan bij niemand min-
der dan Muddy Waters.

Aanvang: 21.30 uur. Entree: ƒ 10,00,
leden ƒ 8,50. Voorverkoop: Radio Jans-
sen (Heemstede). Café de Gooth (Haar-
lem).

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

1 71 66

Autorit
ZANDVOORT - Autosportvereni-

ging Sandevoerde organiseert op za-
terdag 25 oktober haar negende Zand-
voort-rit. Deze rit, die in de gemeente
Zandvoort wordt verreden, geldt ook
voor het RAG westzone kampioen-
schap van de provincie Noord Hol-
land. De rit heeft een lengte van 25
kilometer.

Ook dit jaar krijgt de winnende
equipe weer de Rob Slotemaker-trpf-
fee uitgereikt.Er is gelegenheid tot in-
schrijven vanaf 19.30 uur in hotel De-
licia, Kerkstraat 16. De eerste deelne-
mer start om 20 uur. Het inschrijfgeld
bedraagt 12 gulden per equipe. Leden
van ASV Sandevoerde betalen 2 gul-
den minder. Nadere inlichtingen zijn
verkrijgbaar bij de secretaris,
tel.02507-13180.

Blaaskwintet
BENNEBROEK - In de gerefor-

meerde kerk aan de Rijksstraatweg 83
zullen op vrijdag 31 oktober de klan-
ken van het Taf fanel Blaas Kwintet te
beluisteren zijn. Het programma be-
vat werken van Haydn, Tafanel, Mo-
zart, Ibert en Beethoven. Het kwintet
bestaat uit: Sjaak Zoon, fluit; Evert
Weidner, hobo; Andre Kerver, klari-
net; Jan Harshagen, hoorn en Jos de
Lange, fagot. Kaarten zijn verkrijg-
baar bij het gemeentehuis te Benne-
broek. Ze kosten 8 gulden per stuk. Het
concert begint om 20.15 uur.

Geslaagde muzikale kienavond
ZANDVOORT - In de reeks van

muzikale kienavonden, welke de
Zandvoortse Operettevefèniging
in het gebouw „de Krocht" orga-
niseert, vond op zaterdagavond 18
oktober de tweede voorstelling
plaats.

Aan het muzikale gedeelte ver-
leenden verscheidene solisten en
het koor medewerking en 'het ge-
heel speelde zich af in een verras-
send decor van een hal in een ho-
tel. De muzikale leiding was in
handen van Bert van Poelgeest.

Het programma vóór de pauze was
geheel gewijd aan luchtige engelstali-
ge muziek zoals een selectie uit de
Glenn Miller Story en voorts ever-
greens, dat alles m vlot tempo ge-
bracht. Hierbij was ingelast een com-
mumty singmg van bekende engelse
liederen, waarbij bijzonder opviel de
wijze waarop Tmeke Krieger de zaal
wist mee te krijgen bij „Rule Britta-
m'a."

Deze soliste beschikt over een fraaie
stem en weet zich op het toneel op
vlotte wijze te bewegen. Het program-
ma vóór de pauze werd afgesloten met
een door Tineke Krieger en Amand
Hekkers mooi gezongen duet uit de
operette „Bitter Sweet", waarbij ook
het koor zich van beste zijde het horen.

Na de kienpauze zong Ad v.d. Wal
tezamen met koor op gevoelvolle wijze
de negro spiritual „Nobody knows"
waarna het koor en uitstekende ver-
tolking gaf van het oogstlied uit Mas-
cagni's „Cavalleria Rusticana", voor-
waar geen eenvoudige opgave.

Het muzikale gedeelte van de avond
werd besloten met een grote selectie

• De muzikale kienavond van de Zandvoortse Operettevereniging:
succesvol gebeuren...
uit de operette „Wiener Blut", welke
Z.O.V. volgendjaar op het programma
heeft staan. Men kon merken dat druk
gerepeteerd is en een bijzondere ver-
melding verdient hierbij het prachtige
duet dat Ineke Groen en Tineke Krie-
ger ten gehore brachten.

Een woord van lof voor dirigent en
begeleider Bert van Poelgeest die koor
en solisten op vakkundige wijze in de

hand wist te houden. Deze muzikale
kienavonden zijn voor de operette-
vereniging hard nodig om voldoende
financiële middelen te verkrijgen om
de operette „Wiener Blut" op l en 2
maart '87 op de planken te brengen
waarvan de kosten ƒ 30.000,- bedragen.

Op vrijdag- en zaterdagavond 24 en
25 oktober vinden de twee laatste mu-
zikale kienavonden plaats.

ZANDVOORT - Door de KNZHRM
afdeling Zandvoort is voor Jiet vierde
kwartaal de navolgende agenda sa-
mengesteld:

Zaterdag, 8 november 1986
Oefening met de Dr. Ir. S. L. Louwes.

Vertrek van het boothuis om 08.00
uur.

Agenda KNZHRM

Zaterdag, 29 november 1986
Oefening met het Wippertoestel.

Vertrek van het boothuis om 09.30
uur.

Zaterdag, 13 december 1986
Oefening me,t het Wippertoestel.
Vertrek van het boothuis om 09.00

uur.

Maandag, 29 december 1986
Bijeenkomst in het boothuis om

20.00 uur.

in een baan, bekwamen zich er
's aVonds en in het weekeinde verde,r
in theorie en" praktijk van hun am-
bacht. Vakgenoten met een grote er-
varing begeleiden hen daarbij.

Het nieuwe pand zal ook gaan die-
nen als huisvesting voor leerlingen: de
Gildehuisopleidmg, m Frankrijk
sinds enige tientallen jaren succvol, en
door de Junior Kamer en de Kamer •
van Koophandel voor Haarlem en
Omstreken m Nederland gemtrodu-
ceerd. heeft m principe de internaats-
vorm.

.. JDe deelnemers hebben hun primai-
re beroepsopleiding achter de rug en
staan in de praktijk. Die praktijkerva-
ring vullen zij aan met de studie m het
Gildehuis. Wie slaagt voor zijn vak-
proef, kan als „gezel" gedurende enke-
Ie jaren van Gildehuis tot Gildehuis
trekken om zijn vakkennis nog verder,
te verbreden met de studie en het mê

praktijk brengen van regionale mate-^
nalen en technieken. De „meester-,
proef" rondt deze zware opleiding af.-

Ook het Gildehuis Haarlem zal zijn^
deuren openzetten voor buitenlandse!
leerlingen. Zo heeft het zelf zijn start-
kunnen maken door jongens uit de'
regio uit te zenden naar Frankrijk.

Ook dit jaar weer zijn twee streekge-
noten daar met hun opleiding begon-
nen. Wennen aan de Franse levensstijl
en de taal deden zij in Straatsburg, in
Troyes zullen ze gaan meedraaien in
de beroepspraktijk en een begin ma-
ken met de Gildehuisstudie..

De eerste door „Haarlem" uitgezon-
den jongen, Erwin Schriever, staat nu
in Bordeaux voor zijn meesterproef.
Eric Kesseler is inmiddels geslaagd
voor de vakproef en kan beginnen aan
zijn Europatoer. De overigen zijn
daarvoor nog in opleiding. O»dertus-
sen lopen in Haarlem zoals gezegd op-,
leidingen timmeren en metselen. Voor'
leerlingen bouwtimmerman is het nog"
mogelijk aan te haken bij de zojuist
gestarte cursus.

Dit jaar zullen de Gildehuisleerlin-
gen ingezet worden bij de restauratie
van molen „De Eenhoorn", onder lei-
ding van hun gildemeester IJsselmui-
den. Het is de enige nog zaagvaardige
paltrokmolen ter wereld. Hun werk
krijgt daarmee een rechtstreekse toe-
passing en daardoor wordt een belang-
njk uitgangspunt van het Gildehuis
vervuld: wisselwerking tussen studie
en praktijk.

Het ligt in de bedoeling in januari in
het Haarlemse stadhuis een tentoon-
stelhng in te richten, gewijd aan het
Gildehuis en de ambachten die er een
plaats in zouden vinden.
- Jongeren vanaf 17 jaar die belang-
stelling hebben voor de opleiding,
- bedrijven die zulke jongeren in
dienst willen nemen,
- en vakmensen met een ambachtelij-
ke achtergrond, die als gildemeester
hun bijdrage willen leveren m de over-
dracht van deskundigheid en vaardig-
heid: worden uitgenodigd contact op
te nemen met het Gildehuis. U kunt
zich wenden tot de Kamer van Koop-
handel Haarlem, tel. 023-319017, Post-
bus 73, 2000 AB Haarlem.

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

SPAR ZANDVOORT-NOORD
ZUURKOOL MET WORST VOOR EEN PRIKKIE

HOLLANDSER KAN 'T NIET!

ZUURKOOL 'VERS UIT 'T VAT'
500 gram van 59 voor 49

TEGEN INLEVERING VAN
DE SPARCOUPON SLECHTS

Zwan
Rook-
worst
per stuk
250 gram

2.69
KL 3.3UTUU.G UMUNk OK UHO

HIJ '2 i\\ \\ HOOMUIKSI LOODJE-

® COUPON _
tegen inlevering \ati ile-!e
Spar Coupon

ZUURKOOL
'VERS UIT 'T VAT'
500 gram niel voor 59 en
niet voor 49
MAAR VOOR SLECHTS
geldig van 20 tot 25 oktober 1986.
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dinsdag 28 oktober a.s.

theater
CANNON TUSCHINSKI

65 JAAR

U OOK?

Don bent u hierbij uitgenodigd deze beroemde jarige op uw veqaardag
GRATIS te bezoeken (wel even een bewijs meenemen als u de kaarten
komt halen).
Wordt u niet op 28 oktober a.s. 65 jaar maar wilt u wel graag dit ver-
jaardagsfeest meemaken? Dan betaalt u slechts 05 DUBBELTJES
(ƒ 6,50) per voorstelling

U kunt al om 09.45 uur bi| de jarige op bezoek. U wordt ontvangen met
koffie en gebak. In de zaal wordt het orgel bespeeld. Ook het orkest
van Max Tak en André Hazes zorgen voor een feesteli|ke stemming.
Joop Doderer zal hei programma openen. Na een voorprogramma van
allerlei „filmpjes van vroeger" ziet u als hoofdfilm THE GLENN MILLER
STORY.

Om 14.00 uur zal er ook zo'n feestelijke voorstelling zi|n. Dan wordt u
als hoofdfilm SOLDAAT VAN ORANJE aangeboden.

De derde mogelijkheid het feest mee te vieren is om 20.30 uur. Dan
wordt als hoofdfilm een voorpremière gedraaid van THE MISSION, Gou-
den Palmwinnaar Cannes 1986.
Alle bezoekers krijgen na afloop gratis een klein aandenken.

De kinderen worden door de jarige natuurlijk niet vergeten. Op zondag
2 november is er een matinee voor kinderen van 4 tot ) 2 jaar (ouders
en andere ouderen mogen natuurlijk ook komen). Allerlei leuke films, o.a.
over Donald Duck, optreden van een clown en de goochelaar Hans
Kazan staan op het programma. Er wordt gratis Coca Cola en Fanta ge-
schonken. De voorstelling begint om l 2.00 uur en kost 65 DUBBELTJES
per kind.

BON VOOR WEEKMEDIALEZERS

Naam:

Woonplaats:
Aantal kaarten voor 28 oktober v. voorstelling v uur.

Aantal kaarten voor 2 november v. voorstelling v uur.^
Maximaal 4 kaarten per bon per voorstelling
Deze bon tingevuldl inleveren aan de kassa van Iheater CANNON TUSCHINSKI,
Reguliersbreeslraal 26-28 in Amsterdam.
U kunl kaarlen knigen (indien op 28.10 65 jrl of kopen met ingang van 2
oktober. Deze aanbieding is geldig zo lang de voorraad kaarlen strekt.
Speciale telefoonli|n van Tiet theater: 020-245511.
Afhalen van de kaarten maandag t/m vrijdag tussen l 4.00 en 16 00 uur.
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PETER VERSTEEGE
WIELERSPORT

Haltestraat 31 ZANDVOORT

Uw fiets weer \A/IMTPDRPI IDT
in optimale conditie met onze WIIM I L. rl D t. UIT l

1 nieuwe kogels en vet in het balhoold-
stel (voorvork)

2 nieuwe kogels en vet m bracket-as
(trapas)

3 nieuwe kogels en vet in de voornaaf
4 achternaaf schoonmaken en van

nieuw vet voorzien
5 spaken controleren en spannen en

wielen richten

racefietsen ƒ 135,-
semi-racefietsen ƒ150,-
na afspraak weer na 3 dagen
gereed.

6 ketting vernieuwen
7. nieuwe remkabels (bij handremmen)
9 uw he/e fiets wordt brandschoon en m-

gevet afgeleverd
10. afstellen en totale controle van uw

fiets, zodat deze weer 100 procent in
topconditie is

PRIJS INCL. BTW
en genoemde
onderdelen ƒ 145,-

WIJ ADVISEREN ZO'N UNIEKE WINTERBEURT VOOR ELKE FIETS
VAN 2 JAAR EN OUDER.
NATUURLIJK KUNT U UW FIETS OOK EEN KLEINE BEURT GEVEN

EEN KLEINE
BEURT BETEKENT
1 spaken controleren en spannen en

wielen richten
2. naven en pedalen smeren
3 kabel smeren

4 fiets ontroesten en schoonmaken, uw
fiets wordt brandschoon en ingevet al-
gel ev ere!

5. afstellen en totale controle van uw
fiets, zodat deze weer goed in orde is.

PRIJS INCL. BTW en
schoonmaakmiddelen ƒ 75,-

Wintercontrolebeurt
* Kabel smeren * Afstellen en totale controle van uw fiets, , _n _
zodat deze weer goed in orde is ƒ 29,50

VERLICHTING OKÉ? ZO NIET, LAAT DAN UW VERLICHTING NAKIJKEN!!!
BIJ UW FIETSADVISEUR

PETER VERSTEEGE wielersport
Ruim 500 m2 volop fietsplezier. Altijd speciale aanbiedingen!

Werkplaats ingang Swaluestraat

Op weg naar
RIJBEWIJS A

en B

met AUTO en
MOTOR-

RIJSCHOOL
Frans v. Sprang

Voor informatie
tel. 02507-14946

RECEPTIE, VERGADERING,

DINER OF
ZAKENLUNCH

DENKAOOG KENMSMAKINGSBON
(max. 1 verp. per klant) zolang de voorraad strekt.

3 KG DENKADOG
VLEESBROKKEN
VAN ƒ9,25 VOOR

2 KG DENKADOG
SMULDINER
VAN ƒ ó,85 VOOR

ƒ 4,63 ƒ 3,43
2 KG DENKADOG
PUPPYBROKKEN
VAN ƒ 8,45 VOOR

2 KG DENKADOG
SMULBROKKEN
VAN f 6,65 VOOR

ƒ 4,23 ƒ 3,33
DENKADOG,

PRATEN
ALLE HONDEN
ER OVER

Balans voeding
van levensbelang
voor elke hond

Bij uw dealer in Zandvoort

4 GANGEN KEUZE
MENU A {45,- pp

UW DINER ELK
. WEEKEND

MUZIKAAL
OMLIJST

'WINTER- EN WILD-
U SPECIALITEITEN

veilinggebouw

de witte zwaan
Gasthuisplein

onze meubelhal is dagelijks
geopend tot 18.00 uur
voor 'm- en verkoop:

leuk assortiment meubilair,
kleingoed enz. enz. Ook verhuur

van: tafels, stoelen, bestek,
glaswerk, porcelein enz.

Inl. fa. Waterdrinker
Tel. 12164

BROODJE
BURGER
mini broodjeszaak ~ maxi beleg
Ook voor lunchpakketten en salades
WEEKAANBIEOING
Als u toch eens wist wat
déze week de
aanbieding is.
- Open van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag

en zaterdag tot 03.00 uur 's nachts
- Dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4 - TEL. 18789

Afle avonden in oktober

ONBEPERKT
wijtingfilet (lekkerüekjesj

of kip of biefstuk
waarbij stokbrood, kruiden bof er, frisse salade, pittig sausje en

knapperige frietjes en ONBEPERKT huiswijn of frisdranken.

Zoveel u maar wilt. Voor maar ƒ 30,00 p.p.

Reserveert u wel even?

Restaurant Kaagzicht
Huigsfoterdijk 390 Buitenkaag - Tel. 02524-4278

Dagelijks geopend van 9.00-12.00 u. en
13.00-18.00 u. Maandagochtend gesloten.

Diaconiehuisstraat 36
Zandvoort (zijstraat Haltestraat)

CTX

Va n'f voordeel [
dat Volkswagen
u nu biedt
profiteren ook
de bomen straks
mee

Sinds kort zijn al onze benzine-modellen* leverbaar met een bij de
Drifs inbegrepen katalysator. En dat is niet alleen een goede zaak
voor het milieu, maar zeker ook voor u.

Om de verkoop van "schone" auto's te stimuleren, geeft de
minister van Financiën namelijk alle auto-importeurs een verlaging
van de Bijzondere Verbruiks Belasting.

Een belastingvoordeel, dat Volkswagen grotendeels
rechtstreeks doorgeeft aan u.

Met andere woorden: een Volkswagen mét katalysator is
daardoor tot 1800 gulden goedkoper dan een Volkswagen zonder.
}e exacte hoogte van het bedrag hangt af van het type Volkswagen

dat u kiest. Voor een Polo is het 900 gulden, voor een Passat 1800
'gulden. Om maar even twee voorbeelden te noemen.

Wilt u toch liever een auto zonder katalysator, ook dan
adviseren wij u om voor een Volkswagen te kiezen. Want ook
"gewone Volkswagens" behoren, relatief gezien, tot de schonere
auto's. U laat dan alleen wél het mooie financiële gebaar van de
minister aan uw neus voorbij gaan...
Als__y_wilt weten waar de dichtstbijzijnde Volkswagen dealer zit,

bel dan 020-807351.

Volkswagen. Wie anders?
'Geldt voor alle Volkswagen personenauto's. Voorbeeld: Polo 3-deurs met katalysator f 15.675,-, zonder (16.575,-. Golf 1.3 mei katalysator f21.095,-, zonder f21.995,-. Passat 1.6 met katalysator f 26.910,-,

zonder f28.710,-. Prijzen incl. BTVV excl. afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

Auto Strijder B. V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-14565

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP
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Steeds meer mensen
kopen een eigen huis
DE HYPOTHEEKMABKT trekt aan, een gevolg van het

toenemen van het eigen huis-bezit. Dit blijkt uit een onder-
zoek dat werd gehouden door het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Ten opzichte van 1984 is het totaal aan geldleningen
met blijna 20% gestegen. Opmerkelijk is dat het aantal nieuwe
inschrijvingen van huiseigenaren die voor het eerst kochten,
niet alleen in omvang groeide, maar dat ook het gemiddelde
bedrag per inschrijving is toegenomen met meer dan 10%,

Hypotheekmarkt
trekt sterk aan

De gedaalde hypotheekrente zal
hierbij zeker een rol hebben gespeeld,
van 8,3 procent in 1984 naar nog geen
zeven procent pp dit moment. Met
name die ontwikkeling heeft ervoor
gezorgd dat steeds meer huurders de
stap naar een eigen woning durven te
wagen. Kennelijk is men bereid een
financiering aan te gaan, omdat een
eigen woning steeds meer als een goede
belegging wordt gezien.

Uit een ander marktonderzoek, van
marktbureau Interview, komt duide-

lijk naar voren dat van de starters die
op zoek zijn naar een eigen woning,
verreweg het merendeel het beleggen
als belangrijkste motief aanvoert. Wo~
ningen tot 150.000 gulden zijn het
meest gewild bij deze groep. Het ver-
moeden bestaat dat de mogelijkheid
tot het verkrijgen van een gemeente-
garantie daarbij een belangrijke rol
speelt. Vaak is met gemeentegarantie
immers een lage rente mogelijk en is
ook een hoger bedrag te financieren.

Starters blijken overigens best bereid
te betalen voor hun investering; ruim
zeven procent van de ondervraagden
vindt het geen probleem als de woon-
lasten wat hoger zijn dan in de huursi-
tuatie.

Zeker de helft van de Nederlanders
die met plannen voor het kopen van
een eigen huis rondlopen, zetten dit
jaar hun plannen in daden om. En dat

zijn er zo'n 200.000. Deze kopers gaan
daarbij niet over één nacht ijs, maar
hebben een uitgewerkt plan en zijn
terdege voorbereid, ook wat betreft de
financering. Voor velen was daarbij
het Verhuisblad een nuttige informa-
tiebron. Het Verhuisblad is onlangs
geheel geactualiseerd, en is gratis ver-
krijgbaar bij de NVM-makelaar en de
notaris. Het blad gaat niet alleen in op
de financiële consequenties van het
kopen van een eigen huis. Er wordt
ook uitgebreid ingegaan op de vele mo-
gelijkheden die er zijn om van een huis
ook een thuis te maken zoals wetens-
waardigheden over verhuizen, verze-
keren, inrichten, bugetteren, isoleren,
hypotheken, fiscale voordelen, subsi-
dies enzovoort.

BEURSGAGENDA
RAI Amsterdam:

6 tot en met 9 november: Jumping
Amsterdam, internationaal indoor
concours hippique.
15 en 16 november: Felikat, internatio-
nale kattenshow.
22 en 23 november: Winner Rashon-
dententoonstelling.
Jaarbeurs Utrecht:
14 en 15 november: Micro computer-
dagen '86, computershow voor hobby
en beroep.

Veranda in gebogen vorm
DE SPECIALIST in aluminium puien en

deuren Jurlin Alubouw heeft onder ande-
re complete Schüco veranda's in haar pakket
opgenomen, waaronder een bijzonder fraai
ontwerp met ronde gebogen constructievor-
men.

Deze schitterende 'aanbouwruimte' is uitstekend ge-
schikt voor serre of kas, maar uiteraard ook als overdekt

'buitenplaatsje', veranda dus. De gebogen schuifdeuren
geven niet alleen een ruime doorgang , maar ook een open
verbinding met de tuin en het gevoel gewoon buiten te
zitten.
De ventilatie kan voortreffelijk geregeld worden door een
bovenraam dat ook m electnsch te bedienen uitvoering
geleverd kan worden. De firma heeft voor geïnteresseerden
kleurenfolders beschikbaar, waarin een uitgebreide om-
schrijving te vinden is. Informatie te verkrijgen bij Hilver-
sum 035-14245 en Den Haag 070-235805.

Beveiliging van woning tegen
inbraak ver dient meer aandacht
IN 1985 is in Nederland maar liefst 200.000 keer ingebroken.

Dit cijfer stijgt ieder jaar opnieuw. Het is opvallend hoeveel
van deze inbraken door 'gelegenheidsdieven' worden gepleegd.
Inbraken, die in meeste gevallen hadden kunnen voorkomen
als het huis maar net even beter was beveiligd. Die beveiliging
hoeft echt niet te bestaan uit grote alarmsystemen met loeiende
sirenes. Deugdelijke sloten op gemakkelijke bereikbare ramen
en deuren zouden veel inbraken voorkomen.

Uit de statistiek blijkt dat 62% van
alle inbraken plaatsvindt via de ach-

OP DE Nederlands markt is
thans ook de Zweedse

vloerbedekking Lamett ver-
krijgbaar. Een materiaal dat
geheel is opgebouwd uit na-
tuurproducten en door zijn
constructie ijzersterk en slijt-
vast is. Lamett is een flexibele
vloerbedekking, die bestaat uit
drie op elkaar geperste lagen.
De onder- en bovenlaag wor-
den gevormd door een speciaal
door Formica ontwikkeld
vloerlaminaat; de tussenlaag
is van eucalyptus vezelplaat.

Deze samenstelling garandeert een

Vloerbedekking
gemaakt ran
natuurproducten
grote weerstand tegen invloeden van
buitenaf, zoals deuken, krassen en
brandgaten door peuken.

De Lamett-collectie bestaat uit 13
dessins: met houtopdruk, marmerdes-,
sin of fantasie-uitvoering. De vloerbe-
dekking wordt in stroken of tegels ge-
leverd en is snel en zonder speciaal
gereedschap te leggen. Door de kleur-
vastheid kunnen losse onderdelen ge-

makkelijk worden verplaatst of aange-
vuld.

De vloerbedekking is zeer geschikt
voor alle droge ruimtes, zowel voor
particulier gebruik als in bedrijven,
•winkels en horeca. Het onderhoud is
eenvoudig: met de stofzuiger of vochti-
ge doek.

In Zweden is Lamett getest door de
Statens Provninsanstalt (het Zweedse
TNO), waar deze vloerbedekking uit-
muntende resultaten heeft behaald op
het gebied van hardheid, slijtage, vlek-
ken, verkleuring en bestandheid tegen
brandende sigaretten.

De vloerbedekking wordt in Neder-
land geïntroduceerd door Woodpecker
B.V. uit Mijdrecht, tel. 02979-88298.

terkant van de woning, 28% via de
voorkant en de resterende 10% via het
dak, de zijkant en het w.c.- of kelder-
raam. Wanneer men zelf eens kritisch
door een woning loopt, zal men de
'zwakke' plekken in huis ontdekken.

Juist deze ramen en deuren nodigen
de inbreker uit om binnen te komen.

Beveiligen kaan daarop een antwoord
zijn. Want: voorkomen is beter dan
genezen!

Inbreker
Enkele tips:

l. Een inbreker houdt niet van licht en
lawaai. Gezien of gehoord worden, zijn
voor een inbreker grote risico's. Door
lawaai te maken of in het volle licht te
werken, wordt de kans om ontdekt te
worden aanzienlijk verhoogd.

Collectie in
dekbedden
steeds ruimer

ER IS IN de laatste twintig
jaar veel veranderd in de

slaapkamer. Ook aan het bed-
textiel zijn de veranderingen
niet ongemerkt voorbijgegaan.
Was de slaapkamer vroeger
een toonbeeld van calvinisti-
sche degelijkheid, nu is zij een
volwaardig vertrek in het
woongebeuren, die van tijd tot
tijd modieuze aanpassing be-
hoeft.

De grote omwenteling in het slaap-
kamergebeuren vond plaats in de 2e
helft van de 70-er jaren. De slaapka-
mer werd leefkamer, mede onder in-
vloed van de opkomende dekbed +
overtrek-cultuur. Nu slaapt ongeveer
2/3 van de Nederlanders onder een
dekbed. De rest geeft de voorkeur aan
de combinatie van dekens, lakens en
sprei.

De dekbed-fans kunnen kiezen uit
vullingen van dons, synthetisch dons
en andere materialen zoals wol. Fabri-
kanten van donzen dekbedden zijn
verplicht op hun dekbed te vermelden
hoe de vulling is samengesteld.

Hiervoor gelden minimum voorge-
schreven percentages:
zuiver dons: 98% - 2% veertjes
dons: 65% - 35% veertjes
verige dons: 50% - 50% veertjes
driekwart dons: 30% dons - 70% veer-
tjes
halfdons: 15% dons - 85% veertjes.
Dons houdt door z'n grotere volume de
(warme) lucht beter vast dan veertjes.
Een donzen dekbed dat warm is in de
winter en koel in de zomer, moet nog
worden uitgevonden. Alhoewel, er zijn
zogenaamde duo-dekbedden (ook wel
sandwich-dekbedden genoemd), die
bestaan uit twee identieke helften,
rnet elkaar verbonden d.m.v. lintjes,
drukknopen of klitteband. 's Winters
gebruikt men ze allebei en in de zomer
wordt een laag weggehaald, zodat een
vederlicht zomerdckbed overblijft.
Nog een stapje verder gaan combi-
dekbedden, die bestaan uit een dun,
lichtgewicht dekbed en een iets dikke-
re zwaardere tweede helft. Met zo'n
combi-dekbed kan men kiezen uit drie
verschillende warmtegradaties.

Een donzen dekbed is echter vrij pit-
tig geprijsd en daardoor niet voor ie-
dereen weggelegd. Gelukkig is er ook
ruime keus in de wat voordeliger ge-
prijsde synthetischer dekbedden, die
de laatste jaren overigens een opmer-

kelijke kwaliteitsverbetering hebben
ondergaan.

Bij een dekbed hoort een overtrek-
set: een hoes aangepast bij de maat
van het dekbed, voorzien van een rui-
me instopstrook en een bijpassends
kussensloop. Vooral in de hogere prijs-
klassen, waaronder de bekende Neder-
landse merken, is de afwerking en des-
sering uiterst verfijnd en tijdloos.
Luxe uitvoeringen met broderie en
sierranden maken er een chique arti-
kel van, dat door het tijdloze karakter
en de goede kwaliteit jarenlang een
sieraad voor de slaapkamer betekent.

Minder tijdloze dessins die vooral de
jeugd aanspreken, zoals grote afbeel-
dingen van stripfiguren, treffen wet
vooral aan in de goedkopere prijsklas-
sen.
Comfort

Niet alleen aan het uiterlijk van het
bedtextiel is veel aandacht besteed.
Ook aan de eisen die de consument
stelt op het gebied van comfort, komen
de fabrikanten van bedtextiel ruim-
schoots tegemoet. Vrijwel al het betere
beddegoed is vervaardigd van zuiver
soepel en goed vocht absorberend ka-
toen, dicht geweven en gelijkmatig ge-
sponnen garens, kreukherstellend en
krimp vrij. In de was mag dergelijk
bedtextiel dan ook niet meer dan 3 %
krimpen.

Hadden lange mensen vroeger nogal
eens het probleem dat hun voeten bui-
ten het bed staken, nu is dat niet meer
nodig, want al het betere beddegoed is
verkrijgbaar in extra lange maten.
Ook de fabrikanten van ledikanten,
matrassen en rnatrasdragers houden
hiermee rekening. Koude voeten be-
horen in de moderne slaapkamer tot
het verleden. Nog meer comfort bieden
de rekbare badstof en jersey-stretch

hoeslakens, die er voor zorgen dat het
onderlaken keurig glad op het matras
blijft zitten en het opmaken van het
bed een stuk vereenvoudigen.

Deskundig advies en een groot as-
sortiment is te vinden bij de speciale
zaak (beddenzaak, womnginrichter
met beddenafdeling enz.). Hij kan alles
vertellen over maten, kwaliteiten, dek-
bedvullingen en onderhoud van dek-
bedden, zoals reinigen en bijvullen.

2. Een inbreker heeft haast; elke mi-
nuut die het inbreken langer duurt
dan gepland, verhoogt zijn risico. Een
inbraak die teveel tijd vergt, schrikt
hem af. Mocht hij toch binnen komen
dan heeft hij minder tijd de buit te
verzamelen.

3. Een inbreker houdt van licht ge-
reedschap. De inbreker, die het op
woonhuizen gemunt heeft, doet zijn
werk liever met eenvoudig gereed-
schap. Hij moet immers snel en wend-
baar blijven. Vandaar dat bij een goe-
de beveiliging, de inbreker veelal van
zijn plannen afziet en omziet naar een
gemakkelijker doelwit.

Het is een vervelende en schokkende
ervaring als er is ingebroken. Dit kan
veel verdriet met zich meebrengen. Al-
hoewel een goede verzekering veel van
uw materiele schade kan vergoeden,
zijn er toch bepaalde zaken van senti-
mentele waarde, die niet vervangen
kunnen worden.

De basismaatregel, die men moet
treffen:

- zorg goed voor sluitende deuren en
ramen en leg geen sleutel onder de mat
of in de garage (de inbreker kent deze
plaatsen);

- laat ramen en deuren niet open-
staan, ook al bent u maar even weg (de
gelegenheid maakt de dief);

- laat geen briefjes achter voor bij-
voorbeeld de melkman;

- touwtjes uit brievenbussen zijn uit
den boze;

- voorkom een onbewoonde aanblik
(uitpuilende brievenbus, ongemaaid
gras etc.);

- gebruik de buitenvertichting zowel
als u thuis of niet thuis bent;

- laat altijd wat lampen aan als u
weg bent.

Initiatief
De politie van vele gemeenten is

reeds gestart met een uitgebreide
voorlichtingscampagne inbraakpre-
ventie. De politie kan ook informatie
verschaffen over inbraakbeveiliging.
Als men 's avonds thuiskomt en merkt
dat er in de woning is ingebroken, is
dat vaak een grote klap. Ongevraagd
hebben vreemden in persoonlijke
spullen zitten zoeken. Vaak is de
waarde van de buit niet eens het be-
langrijkste: het gevoel, dat men zo-
maar naar binnen is gegaan, of het
verdwijnen van dat sieraad dat geen

financiële waarde had, maar zoveel
gevoelswaarde. Nog erger is het als je 's
ochtends beneden komt en het blijkt
dat het hele huis is doorzocht. Vaak
houden mensen enorme angstgevoe-
lens aan dergelijke inbraken over.

Uiteraard zijn er vele mogelijkheden
om een huis te beveiligen, maar de
vaak moeilijk te installeren producten
zijn onzettend duur en alleen door een
vakman aan te brengen. Alabastine
heeft een overzichtelijke en complete
selectie van 25 raam- en deurbeveili-
ginsgproducten voor houten en meta-
len kozijnen en deze zijn in diverse
afwerkingskleuren verkrijgbaar. Het
overzicht biedt een duidelijke om-
schrjjving van de toepassing per pro-
duct, 'stap voor stap montagevoor-
schrif ten' een een overzichtelijke aan-
duiding van de benodigde gereedscha-
pen. Ze zijn te koop m de meeste bouw-
markten en grote doe-het-zelf zaken.

Nieuwe koopgids over
open haard en kachel
WIE VAN gezelligheid in

'huis houdt, zal de warme
uitstraling van een open
haard-vuur erg waarderen. In
de nieuwe Welke-gids Open
Haarden en Kachels staat een
zeer uigebreide keus van haar-
den en kachels.

De keuze van een haard is geen een-
voudige zaak. Hij moet bij uw inte-
rieur passen, maar vanzelfsprekend
ook bij uw budget. Daarbij gaat het
niet alleen om de aanschafprijs, maar
ook om de vraag of u de haard alleen
voor de gezelligheid neemt, of ervan
wilt profiteren door hem als bijver-
warmer te laten functioneren. Het is
dus belangrijk van tevoren een duide-
lijk plan te maken. Mogelijkheden zijn
er genoeg.

Nog steeds bijzonder populair is de
inbouw-open haard: een vuurpot om-
manteld met een schouw van schoon-
metselwerk of stucwerk. Wie alleen
gezelligheid wil, laat het brj een vuur-
pot, wie wat economischer wil stoken
neemt een haard met een convector,

die lucht verwarmt en weer afstaat
aan de kamer.

De inbouw-open haard wordt ook
steeds vaker met deurtjes uitgerust,
waardoor hij nog wat zuiniger met
brandstof om kan springen. Een in-
bouw-open haard kan zelfs worden
voorzien van een warmtewisselaar, die
het CV-water bijverwarmt als de open
haar brandt. Een extra optisch voor-
deel van een inbouw-open haard is de
mogelijkheid er een schouw naar ei-
gen ontwerp omheen te (laten) plaat-
sen. In de gids staan daarvan spreken-
de voorbeelden.

Ook veel aandacht in deze uitgave
voor de open haard-kachel. Deze types
zijn op dit moment erg populair. Ze
geven veel prettige warmte af, zeker
als ze zijn uitgerust met een convectie-
systeetn. Men noemt deze kachels ook
wel allesbranders, een gevaarlijke be-
naming volgens de gids, want in een
allesbrander kan beslist niet alles wor-
den gestookt. In een apart hoofdstuk
wordt hierop nader ingegaan. De voor-
hanghaard is eveneens populair in ons
land en krijgt daarom terecht veel
aandacht. E>e voorhanghaard heeft

een eigenzinnige vormgeving, is niet
bijzonder duur en in de regel eenvou-
dig te plaatsen.

In de gids verder artikelen over het
rookkanaal, veilig stoken, tegel- en
speksteenkachels, de gas- en electri-
sche- open haarden en uitgebreide in-
formatie over buitenhaarden.

Een hoofdstuk over de financiële
kant van de aanschaf van een haard of
haardkachel completeert deze gids, die
ƒ 4,95 kost bij de tijdschriftenhandel.

Ficus: meest
populaire plant
AAN DE populariteit van Ficus valt

niets af te dingen. Al jaren ver-
keert deze groene plant in de hoogste
regionen van de potplanten top-tien.
Sinds Ficus in 1984 de eerste plaats op
de Begonia veroverde, is de supersta-
tus van meest verkochte kamerplant
bereikt.

De tot de familie der Moraceae behot
rende Picus is oorspronkelijk afkom-
stig uit Azië en Afrika. Van de ruim
duizend soorten die daar te vinden
zijn. worden ruim 35 variëteiten als
kamerplant geteeld. De laatste jaren
hebben er door de veredeling nogal
wat veranderingen binnen het ficus-
assortiment plaatsgevonden. De ver-
wachting is dat ook in de komende tijd
het ücus-assortiment zich zal ver-
nieuwen'.

Ficus is een ijzersterke kamerplant.
Een klein beetje aandacht is voldoende
om aan een Picus jarenlang plezier te
beleven. Gezien zijn tropische afkomst
staat deze groene plant het liefst op
een licht maar niet te zonnig plekje.
De Ficus is gevoelig voor tempera-
tuurschommelingen en kan slecht te-
gen tocht. Ideaal is een temperatuur
rond de 18 graden Celsius.

In de groeitijd vragen ze volop water
De rest van het jaar matig begieten en
eens in de twee weken water geven met
potplantenvoedsel.

RECEPT
Bulgaarse vleesschotel

DE BULGAARSE vleesschotel
biedt veel mogelijkheden om

te varieren. Het gerecht Is te ma-
ken van alle gehaktsoorten
(kalfs-, varkens- en runderge-
hakt). Een aparte smaak krijgt u
door twee verschillende vlees-
soorten te gebruiken.

Voor twee personen heeft u no-
dig:
een varkenslapje van ongeveer
125 gram, een kalfslapje van 125
gram, wat zout en karweizaad, Z
tomaten, l ui, een klein preit je en
wat peterselie.

Maal het vlees fijn. Als u dit
thuis niet kunt, vraag dan uw
slager dit voor u te doen. Meng
het vlees met een beetje karwei-
zaad, wat zout en een klein beetje
water. Maak van dit mengsel
kleine langwerpige rolletjes.

De rolletjes schroeit u in hete
boter aan alle kanten dicht. Op
een wat lager vuur bakt u de rol-
letjes gaar. Ongeveer tien minu-
ten.

De garnering kunt u rauw toe-
voegen. Heel lekker is ook, de to-
maten, de ui, de prei in wat boter
aan te bakken en bij het vlees te
voegen. Leg het vlees en de gar-
nering op een schaal en strooi er
wat gehakte peterselie over. Eet
er gekookte aardappelen of brood
bij.

Breng kleur
in badkamer
VAN NEDERLANDSE origine

is een nieuw en kleurrijk
concept vaor het inrichten van
badkamers. Het is de accessoire-
serie Coloré 2 van Gccsa. Deze
accessoires» zijn vervaardigd van
zwaar verchroomd messing, dat
is vormgegeven in een vriende-
lijk en soft design.

Alle items van de serie zijn aan
elkaar verwant en vormen één
harmonieus geheel voor de to-
taalinrichting van badkamers,
douche- en toiletruimten.

liet bevestigingsgedeelte is
van een hoogwaardige kunststof
en bestaat uit een verchroomd
huis dat tegen de wand wordt
geschroefd, een kleurring en een
verchroomd frontplaatje.

De kleurring is bepalend voor
de kleur van de accessoires en
door middel van een kleine in-
greep te vervangen door een an-
dere kleur. Men behoeft slecht
het frontplaatje los of vast te
schroeven voor hel verwisselen
van de kleurring. De beschikbare
kleuren zijn: wit, beige, match-
room, rood, grijs blauw, zwart en
geel.

Informatie bij: Gebr. Smink
B.V., tel. 033-G33214.
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Een huwelijk
zonder zorgen

met bloemen van
BLOEMENHUIS

De specialist
in al uw

bloemwerken

LÖYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

> Tel. 1 20 60

de (IL/ s van het dorp

liLy lerenspeciaalzaak

J ler-plezier

J ibevo-lid

lacomehuisstraat 36

TELEFOON 19345 ZANDVOORT

f n Dn"1 1 •f aifsjd nog

nieuwe
planten in uw

aquarium

Dagelijks geopend
van 9.00-12.00/13.00-18.00

Zaterdag tot 17.00.
Maandagochtend gesloten.

„ik zoele 'n goede
SSPSl^ElïSfttf* 2)!lfnSa 55 fis B (USift &v uUIiU

iioven ds ƒ 11.000,-
Hel liefst van

aeo ISuifs merk.
üeelt u daar

een ruime keuze in?'

Merk/type

Opel Ascona Sedan 1 6 S 4-deurs
Kadett 13 S spec uitv
Corsa 12 S Luxus 3-deurs
Kadett 12 S Special
3-dours
Ascona 16 S 5-deurs
Volvo 343 DL aulomatic
3-deurs
Kadelt Spec 13 N 3-deurs
Ascona 19 N 2 deurs
Toyota Starlet 3-deurs

bouw], klnr km. stand

1986 antnraciet metallic
1984 zilver
1984 groen

1984 wit
1982 groen

1982 zilver
1982 goud
1981 zilver
1978 zilver

24000
55000

36000
50000

51 000
45.000
62000
70000

Wagesi ra sSe week
OPEL MOETÏ 13N

Spec. uitvoering
3-drs 1982 - kl. donkerblauw

® 10.000 km garantie,
mes een maximum van 3

maanden ® 1.500 km
testen, met een

maximum van 2 weken
® gratis inspsctiebeurt

Bij Van Lent Opel
staan ze altijd voor u klaar

'Van Lent Opel
Zandvoort
Kam. Onnesstraat 15
tel. 02507-15346

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-1 82 25

HAARLEM:
023-25 50 21

't is te doen 'j
IN

ZANDVOORT

L . -xvpTfli
RESTAURANT "

t»
- -v / •

KERKPLEIN 8 '
TEL. 02507-13599

RECEPTIE, VERGADERING,

DINER OF
_ __. ZAKENLUNCH

tS*K -̂b1

4 GANGEN KEUZE
MENU A/45,-pp

UW DINER ELK
.. WEEKEND

MUZIKAAL
OMLIJST

-. \
.^WINTER- EN WILD.

lUSPECIALITEITEN

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

Tel. 1 40 90/ 1 47 64 (vraag demonstratie)

SPAR ZANDVOORT-NOORD

SCHOUDER-
KARBONADE
1 KILO

6,95

WITLOF

500 gr. 0,59

SPAANSE
MANDARIJNEN

1 KILQ 1,98

MB
IS HET

KINDERmemor

WAT HET SCHEELT

PARKHAUS
Nr.5051

PARKEER-
GARAGE
'kompleet met benzine-
pomp, lift en 3 verdiepingen

\\
iort

Gezellige
jmnitiespeCCen

DRAAGVERMOGEN
60 KILO
BIJNA 80 CM LANG!

l o ©^

-K'

LEUKE
GLOWNPOP
in diierse kleuren
met puntmuts

Schilderplezier voor kinderen \

KOLOSSALE
KIEPAUTO
uitgevoerd in zwaar degelijk
plastic en voorzien van
stevige wielassen

DIGK BRUNA
DOMINO
het leuke spel van Ravens-
bergen, voor 4 - 8 jaar

KINDER MEMORY ,
leer uw kinderen denken.
Van Ravensbergen, voor 4 - 8 jaar

WE IS HET?
van M B. Met slimme i
vragen het juiste gezicht
vinden

MENS ERGER JE NIET
het meest gespeelde spel1

Schilderplezier voor kinderen
50 GEKLEURDE BLOKKEN
m doos volkomen
veilig en
afwasbaar

GEKLEURDE BLOKKEN
m stevig beuken
houten wagentje
met rubber
wielt/es

ZOLANG
;DE VOORRAAD:

STREKT

Koop ze tijdig
Nu IS NOG HET

AlFABET
VOORRADIG!

300

SCHILDERPLEZIER
VOOR KINDEREN
Van Ravensbergen. 4 Sesdm ^O-fl̂ "
straat figuren 30 1/2x22cïri JKTÏ7O

SCHILDEREN
KAN IEDEREEN i
Van Ravensbergen Schilderen \.
op nummer mei kunstschilders
olieverven, penseel en li/st ^ <\^ft?

FRAGGIES PÜZZLE
Van Ravensbergen • 300 stukjes
49 x 36 cm, keuze uit 4 soorten

PÜZZ1E1000 stukjes
met fraaie stad-, haven- en
natuurafbeeldingen R

.LOEKI 24 stukken
in diverse HO

VLOERPUZZLE

Baronie
CHOCOLADE- 175
LETTERS __
in geschenk-
doos
per stuk 65 gr.

Baronie
SCHOEN-
LETTERS
melk, wit
of puur
per stuk 40 gr.

^tó
PLAYMDBIL
keuze uit
vele soorten Joosje

BADY
LOOPFIETSJL
van stevig plastic

METALEN
AUTOOTJES
vele merken
en modellen
vanaf ;k5CT

50 CM ameter

• OOSTZAAN: Zuidemde 39 • VOLENDAM:
Hyacintenstraat 14 • HOOFDDORP. Marktlaan 55
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185 «ZWANEN-
BURG: Dennenlaan 19 • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat 21

AMSTERDAM:
• Mercatorplein 49-53 • Bilderdijkkade 41 - 53
• Admiraal de Ruyterweg 56 • 2e Nassaustraat 26 - 30
• Lijnbaansgracht 31 -32 • Johan Huizinga-
laan 180 - 188 • Sloterkade 110 - 127 • Delflandplein
188 - 194 • Burgemeester de Vlugtlaan 133 • Nicolaas
Ruycneverstraat 10 • OSDORP: Tussenmeer 1a
• NOORD: Motorkade 10 • OOSTELIJKE
EILANDEN: Kattenburgerkruisstraat
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Ondernemersvereniging voorlopig zonder voorzitter

Met het oog op de naaste toekomst
oeten de ondernemers 'bij' blijven'

ZANDVOORT - Na zeven jaar heeft Charles Moerenburg de voorzit-
ershamer van de Ondernemersvereniging Zandvoort neergelegd. Hij
ertrok zonder opvolger omdat de enige kandidaat, Jan Jongsma zich
erugtrok wegens gebrek aan steun van 9e leden. "Nu waren er van de
20 leden maar 34 aanwezig op de laatste vergadering, waarvan er 18
oor Jongsma stemden, 13 tegen en 3 blanco, zodat je je kunt afvragen
f de steun aan Jongsma inderdaad zo gering was. Temeer omdat er
een tegenkandidaten door de leden waren voorgesteld. De opkomst
ras teleurstellend, maar wij waren niet bekend met het feit dat er juist
ie avond twee Europacup-voetbalwedstrijden werden uitgezonden op

de TV. Jammer, want behalve de bestuurswisseling hadden wij nog
een belangrijk punt op de agenda staan", zegt Moerenburg, die on-
danks de opengevallen voorzittersplaats zich toch niet geroepen voelt
nog langer 'aan' te blijven. "Zeven jaar is meer dan genoeg, er moet nu
maar een andere kracht komen. Een nieuwe kijk op de zaken is ook
noodzakelijk. Er staan belangrijke beleidsveranderingen van de ge-
meente voor de deur, de ondernemers moeten hierop wel inspelen en
zorgen dat zij een gesprekspartner blijven. Dat kost veel tijd en ener-
gie, ik voorzie dat ik dat in de naaste toekomst niet op kan brengen".

Charles Moerenburg nam in 1979 de
oorzittershamer ter hand na het on-
erwacht verscheiden van Leo Dui-
envoorde. "Eigenlijk wist ik niet pre-
les waar ik aan begon. Het is een
ereniging met veel tegenstrijdige be-
mgen en kleine conflicten binnen het
denbestand. Dat kan ook niet anders
/ant het ledenbestand is een hetero-
een gezelschap. Wij zijn er in ge-
[laagd er toch een homogeen geheel
lan te bouwen. Bovendien is het le-
lenbestand verdubbeld en hebben wij
Is ondernemers moeten inspelen op
p veranderde omstandigheden, het-
•een toch wel is gelukt", constateert
loerenburg.

[ De grootste verandering die in deze
;ven jaar zijn beslag kreeg in Zand-
oort is wel de omschakeling van ver-'

Ilijfs- naar dagtoerisme. Een trend die
hch reeds aankondigde in de jaren zes-
IJg en uiteindelijk zijn beslag kreeg in
Ie laatste jaren. "Als ondernemer moet
p. daarop inspelen, het assortiment
tóet worden aangepast. Meer zaken
H het gebied van recreatief winkelen
j n er gekomen. Dat is wel ten koste
l -gaan van de zaken in de verzor-
j'ngssector, maar dat kon niet uitblij-
I --n" is hij van mening. Door de onder-
lemers van Zandvoort werd inge-
peeld op het dagpubliek door het or-
jj,niseren van evenementen.

pamenwerking
!/

Een direct gevolg van de evenemen-
en was een nauwere samenwerking
fissen de ondernemersvereniging en
Ie Horeca en Strandpachtersvereni-
ing. Door Moerenburg wordt deze
oede samenwerking nog eens onder
e aandacht gebracht. "Enkele jaren
eleden was het nog ondenkbaar dat
•wel de Horeca, de winkeliers, VVV .

n strandpachters gezamenlijk activi-
leiten ondernamen. Nu is het gewoon
;eworden. Ik ben dan ook heel blij met
leze samenwerking die binnen enkele
taanden zijn beslag krijgt in een
tichting die de promotie van Zand-
•oort op een professionele wijze zal
aanpakken. In dit opzicht hebben wij
Is OVZ wel degelijk iets bereikt. Maar

e moet nu niet stilstaan maar op de
ngeslagen weg voort gaan. Hieruit
.unnen weer andere activiteiten
roeien waar nu nog niet eens aan
,'ordt gedacht. Daarom is het noodza-
:elijk dat de nieuwe voorzitter, behal-
e over de tijd ook over genoeg soeples-
e beschikt om in te spelen op de steeds
eranderende situaties", is Moeren-
iurg van mening.

Jit de lucht vallen
Een nieuwe voorzitter kan volgens

Moerenburg verwachten dat er 'ieder
aar wel iets uit de lucht komt vallen
waarop niet werd gerekend'. Een voor-
itter van een ondernemersvereniging
noet over genoeg inventiviteit be-
chikken om hierop in te spelen. Hij
oemt in dit verband de kwestie 'pri-
atisering huisvuil', de demonstratie
oor behoud van het circuit waarvoor
e winkeliers hun zaken op de zater-
ag een uur sloten ('uniek' dat is nog
ij geen enkele demonstratie voorge-
omen in Nederland of ver daar bui-
en bij mijn weten), ook de inschake-
ng van Bureau Terp bij de beoorde-

ling van het structuurplan voor Zand-
voort. "Het rondbreien van de finan-
ciéle kant bij de inschakeling van Terp
heeft mij bijvoorbeeld gigantisch veel
tijd gekost. Het rapport van Terp
wordt binnenkort verwacht en dan
wordt het tijd dat de ondernemers sa-
men met de gemeente rond de tafel
gaan zitten om na te gaan of het ge-
meentelijk beleid bijsturing behoeft
vanuit de ondernemerswereld".

Het Mabonplan en het Beach-hotel
worden door Moerenburg genoemd als-
voorbeelden van de nieuwe ontwikke--
ling van Zandvoort. "Goede zaken,
maar de vinger moet aan de pols ge-
houden worden".

Over de plannen van de gemeente
om het dorpscentrum verkeersluw te
maken kan hij niet zo enthousiast
zijn. "Ook deze plannen hebben wij
door een verkeersdeskundige laten
toetsen en de uitkomst hiervan baart
mij zorgen. Het is nodig dat over dit
onderwerp zo snel mogelijk contact
wordt opgenomen met het gemeente-
bestuur, anders ben ik bang dat het
straks te laat is omdat dan misschien
stukje bij beetje al diverse onderdelen
van dat centrumplan ongemerkt zijn
uitgevoerd en je kunt altijd nog beter
van tevoren overleggen dan napra-
ten", geeft hij te kennen.

Opvolger
Door Moerenburg wordt het feit dat

er geen directe opvolger is, "Jammer"
genoemd. "Het bestuur had ver van te
voren bekend gemaakt dat Jongsma
onze kandidaat was. Wij hebben een
profielschets gemaakt en hij voldeed
daar volledig aan. Jongsma heeft be-
halve als ondernemer ook bestuurlijke
ervaring en die zal een voorzitter no-
dig hebben. Vanuit de leden kwamen
er geen tegenkandidaten. Helaas werd
op de ledenvergadering door een aan-
tal leden deze kandidatuur in het poli-
tieke vlak getrokken. Heel onplezierig.
Ik geef Jongsma gelijk wanneer hij
dan bedankt, hij vond de meerderheid
van stemmen te gering. Nogmaals
jammer, want ik had hem graag de
voorzittershamer overhandigd. Blijft
nu alleen over dat wij geen nieuwe
voorzitter hebben. Ik denk toch dat
het een krachtige figuur moet zijn die
vakkennis heeft, de tijd vrij kan ma-
ken, bij kan sturen en problemen kan
oplossen, en waar vind je die zo snel?",
vraagt hij zich af.

Tot de voorjaarsvergadering zal be-
stuurslid Henny Hildering als inte-
rimvoorzitter functioneren daarbij
bijgestaan door de vice voorzitter Pred
Bromet. Of op de voorjaarsvergade-
ring een nieuwe voorzitter kan worden
benoemd is momenteel nog niet be-
kend.

Op de vraag of de Ondernemersvere-
niging Zandvoort bij het benoemen
van een nieuwe voorzitter niet op zoek
is naar een schaap met vijf poten of
een speld in een hooiberg, blijft Moe-
renburg het antwoord schuldig. Met
zijn gewone zelfspot zegt hij: "Kijk ik
had ook al die kwaliteiten niet in huis,
maar daarom kun je je wensen wel op
papier zetten".

MARGREET ATES

• Charles Moerenburg heeft na zeven jaar, waarin heel wat bereikt, de
voorzittershamer van de Ondernemersvereniging Zandvoort neergelegd. De
verkiezing van zijn opvolger (Jan Jonmgsma) werd in het politieke vlak
getrokken, hetgeen door Moerenburg wordt betreurd.

• Momenteel laat de
Zandvoorter Versteege veel
kinderen genieten van zijn
'rekenkunde'en leert hij hen te
vermenigvuldigen met
duizenden en miljoenen.
Misschien kan deze man eens
een onderhoud aanvragen bij
de burgemeester om ook de
raadsleden zijn kennis bij te
brengen. Trouwens ook het
college kan hierbij betrokken
worden.
• Aangenomen mag worden
dat de wethouder van
financiën al een goochelaar
met cijfertjes is want af en toe
zijn in de raadsvergadering
zijn betogen nauwelijks te
volgen. Op de
gemeentebegroting prijkt een
tekort van bijna zeven ton. Dat
moet gedekt worden, maar... in

' de eerstkomende jaren moeten
er ook nog ergens twee miljoen
vandaan getoverd worden.
• Duidelijk wordt dan snel dat
de inwoners in ieder geval een
deel van dit tekort op tafel
moeten brengen. De
gezamenlijke
belastingverhogingen brengen
zo'n 22% op van het eerste
tekort, dus van de zeven ton.
Waar het overige geld vandaan
moet komen is voor het eerst
iedereen onduidelijk, maar dat
staat dan in het 'dekkingsplan'
dat in allerijl wordt klaar
gestoomd. Duidelijke beswaren
van de raadsleden want hoe
kun je nu accoord gaan met
belastingverhogingen als je nog
niet weet waar de rest van het
tekort vandaan moet komen,
met andere woorden wanneer
je nog geen dekkingsplan hebt
ingezien. Speciaal het CDA en
Gemeentebelangen hadden het
daar moeilijk mee, de partijen
die vertegenwoordigd zijn in
het college, vertrouwen hun
'voormannen' echter
voldoende om alvast een 'ja' te
laten horen op de voorstellen.
• Wanneer dan de wethouder
hardnekkig spreekt over 1.2
miljoen dat het eerste jaar
'gevonden' moet worden, en
iedereen meent dat met zeven
ton volstaan kan worden, ja
dan wordt het wat moeilijk te
volgen.
0 Bovendien blijkt rekenen niet
het sterkste punt van dese raad
te zijn, zo af en toe worden er
bedragen door elkaar gehaald,
die de buitenstaander doet
duizelen.
• Wanneer de Provincie in 1985
beloof<£dat zij zes ton

beschikbaar stelt als bijdrage
aan de nieuwe afvoerleiding
voor het afvoereffluent en erbij
zegt dat die eerlijk gedeeld
moeten worden door de
Gemeente Zandvoort en het
Hoogheemraadschap
Rijnland, dan kan een kind
van de lagere school je
voorrekenen dat Zandvoort
dan drie ton krijgt. Immers 6 :
2 = 3.
• Wanneer Zandvoort gaat
dwarsliggen en de Provincie
boos wordt en laat weten dat je
het geld niet meer zult krijgen,
betekent dit opnieuw drie ton
minder voor Zandvoort.
• Wanneer de Provincie, nadat
Zandvoort toch medewerking
toezegt, dan goedgunstig laat
weten: Fijn, dan stellen wij
opnieuw die zes ton
beschikbaar, dan is het
waanzin te denken dat je voor
goed gedrag ineens het dubbele
zou krijgen. Nee dan betekent
het gewoon dat Rijnland drie
ton krijgt en Zandvoort drie
ton, en dan is het niet helemaal
eerlijk om dit bericht in zoveel
duistere bewoordingen te
vervatten, dat iemand die niet
precies op de hoogte is, en
welke inwoner (of raadslid)
van Zandvoort is dat nu
eigenlijk wel na al dat
geharrewar?, er uit leest dat
alleen Zandvoort zes ton van
de Provincie krijgt.
• Dus alle puntjes op de 'i'
gezet, Zandvoort kan voorlopig
alleen drie ton van de
Provincie tegemoet zien als
bijdrage in de onkosten van
het afvoereffluent. Op 27
november hoort het
gemeentebestuur of er nog op
meer geld gerekend kan
worden en dat is dan wanneer
deifiogé-Kaad uitspraak doet
in het geding dat door
Zandvoort tegen de Provincie
over de kostenverdeling is
aangespannen. Wanneer dat
gunstig uitvalt, dan wordt het

weer een heel ander
kostenverdeling.
• Tobber zit lichtelijk
verbijsterd te luisteren naar dit
cijferverhaal en laat weten dat
hij al lang het spoor bijster is
over het afvoereffluent. Veel
spannender vindt hij de
aangekondigde controle op de
hondenbelasting.
• "Ik stel rnij daar veel van
voor. Nu al zijn er zo'n
honderd honden ingeschreven
die eerder niet bekend waren
bij de
hondenbelastingregistratie en
er komen er vast nog meer bij.
Ik vind het wel een goed plan,
alleen vraag ik mij af hoeveel
logeetjes er plotseling in
Zandvoort zijn. Uit mijn
naaste omgeving heb ik eens
zo'n geval meegemaakt. Dat is
op oorlog uitgelopen, dus ik
voorzie nog heel wat
familieruzies" zegt hij
zorgelijk.
• "Waarom komen daar nu
familieruzies uit voor?"
informeren wij benieuwd
• "Nou kijk, een heel aardige
mevrouw in Haarlem had al
jaren een hond, en twee poezen
en wat konijnen en nog wat
ongeregeld spul. Die beesten
hadden een goed leventje maar
kostten natuurlijk nog al wat,
dus hondenbelasting betaalde
ze niet.
Op een goede (of kwade) dag
wordt er aan gebeld, en staat
de controleur van de
hondenbelasting op de stoep.
"Heeft U een hond mevrouw"
vroeg hij over het geblaf van
Monkey (zo heette dat beest)
heen. "Neen hoor, dat is een
logeetje van mijn nicht",
antwoordde het mevrouwtje
stralend. "En waar woont Uw
nicht?" was het antwoord, en
geloof mij of niet, maar ze was
zo verbouwereerd dat ze het
ware adres van de nicht opgaf,
die inderdaad een hond bezat
en die ook niet had opgegeven
voor de hondenbelasting. Kun
jij je voorstellen wat voor
taf reien zich in die familie
hebben afgespeeld?
Gebrouilleerd heet zo iets
geloof ik in goed Nederlands"
• Na dit verhaal knipte hij met
zijn oogjes, waste zich de
oortjes en keek ons slim aan.
• Gelukkig bezitten wij geen
hond, bij ons zijn het alleen
'logeetjes', dit was het dan deze
week, de krant is klaar...de
voetjes op tafel...tot volgende
keer

Derde lustrum ontmoetingsdag
kent een speciaal programma

ZANDVOORT - Omdat de 'Ont-
moetingsdag' die op woensdag 5
november wordt gehouden de vijf-
tiende in successie is, heeft het
organiserend comité zich veel
moeite getroost om ook het pro-
gramma een extra feestelijk tintje
te geven. Men lijkt hierin ge-
slaagd, want het er worden deze
dag veel speciale gasten in Zand-
voort verwacht die hun medewer-
king hebben toegezegd.

In de morgenuren zal Els Buiten-
dijk, met medewerking van de harpis-
te Joke Brethouwer, een reprise geven
van hun radioprogramma 'Je weet
niet watje hoort'. Els Buitendijk heeft

in de loop der jaren veel ervaring opge-
daan met dergelijke programma's door
haar werk voor radio en TV. Joke was
voorheen verbonden aan het Gelders
Orkest maar werkt nu als eerste har-
piste bij de NOS.

Tijdens de lunchpauze wordt de
Zandvoortse goochelaar Ad Hendrikse
verwacht die heeft beloofd zijn goo-
cheltrucs aan de tafels van de gasten
uit te voeren, zodat iedereen hem van
dichtbij kan gadeslaan.

Na de pauze wordt voldaan aan de
wens van velen, namelijk een optreden
van een mannenkoor. Het comité is er
in geslaagd het mannenkoor 'Entre
Nous' van de Haagse Gemeente Politie
uit te nodigen. Extra verrassing is een

optreden van Wilma Driessen, die aan
dit concert haar medewerking zal ver-
lenen. "Soliste en mannenkoor hebben
reeds diverse uitvoeringen achter de
rug, zodat een succes bij voorbaat ver-
zekerd lijkt", laat een woordvoerdster
van het comité weten.

Dankbaar is men ook dat opnieuw
het 'huisorkest' van de Ontmoetings-
dag, het trio Norman Smith ook dit
jaar heeft toegezegd voor de muzikale
omlijsting te zullen zorgen. Gastheer
deze dag is de TV-presentator Hans
van der Togt.

Wie nog inlichtingen wenst over
deze ontmoetingsdag kan contact op-
nemen met mevrouw Th. Robbers-
van Oosten, Emmaweg 4, Zandvoort,
tel: 12813.

De 'Ontmoetingsdag' in Zandvoort is misschien wel de enige dag in het jaar
waarop langdurig zieken, maar ook ouderen, alleenstaanden en gehandicap-
ten een dagje uit zijn en de gelegenheid hebben even bij te praten.

(archieffoto)

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: l en 2 november
HUISARTSENPRAKTIJK
WORD: tel. 19507.
A.dé Scipio Blüme

NIEUW

ÏUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
P.C.F. Paardekopen

Voor dienstdoende arts: tel
15600/15091.

Eerdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
ia de telefoonnummers van de huis-

irtsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Plieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
3499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
irts bellen.
\POTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
v-an Kempen, Tel: 13073
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WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-318191.

TAXI: tel. 12600.
DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Prits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393
BELBUS:
Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar en ouder gebruik te maken van
de bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevo-
ren:
Huis in de Duinen tel: 13141,
van 11.00-15.00 uur voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eet-
tafel, kaarten etc.)
van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie
(boodschappen, familiebezoek etc.)
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALG.MAATSCHAPPELUK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-

ADVERTENTIE

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool**
KEESOMSTRAAT 15

•""̂ ggpgPJ ' TEL. 02507-15894
Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Onze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

Brievenbus
Bouwtekeningen
van M.Koning

Naar aanleiding van het interview
met de beide heren Koning (Zand-
voorts Nieuwsblad van 23 oktober
1986) over de bouwtekeningen die mo-
menteel in het Cultureel Centrum
worden geëxposeerd werd onderstaan-
de reactie ontvangen van de heer De
Joode (81) uit de Stationsstraat in
Zandvoort.

"In de krant wordt gezegd dat bij een
tekening van een bakkerij wordt ge-
vraagd: "Weet iemand of deze bakkerij
gebouwd is en zo ja, waar?". Nu ik weet
het antwoord op deze vraag.

Deze bakkerij is wel degelijk ge-
bouwd en wel in de Prinsenhofstraat,
ik denk dat het één van de oudste klei-
ne bakkerijties was. Het was in mijn
kinderjaren al een heel oud zaakje
(1905/1911) dat stond op de plaats waar
nu de achterkant van Garage
Versteege is. Eigenaar was Klaas

Groot, een bakker uit Noord-Holland,
die getrouwd was met Aagje Plevier.
Later heeft hij deze bakkerij overge-
daan aan bakker Keuning. Toen is hij
ook gaan wonen in de Spoorstraat. Hij
woonde daar met zijn vrouw op num-
mer 30. Ik weet dat zo goed omdat wij
op nummer 28 woonden. Het waren
dus onze buren. Later is de naam van
de Spoorstraat veranderd in Stations-
straat. Ik woon nog steeds op hezelfde
adres, al is dat nu dan Stationsstraat
2. Bakker Groot z»u dus nu gewoond
hebben op nummer 4. Het huis dat hij
daar liet bouwen staat er nog steeds,
maar de familie zelf is niet meer. Zij
zijn allemaal overleden en er zijn geen
nazaten van bekend.

Trouwens er is vroeger nog een bak-
kerij geweest in de Rozenobelstraat
maar dat zullen wel meer oudere
Zandvoorters weten, ik heb daar vaak
brood gehaald en dat zullen wel meer
mensen gedaan hebben. Ik vind het
toch leuk dat ik antwoord kan geven
op de vraag over de bakkerij, daarmee
is dat raadseltje dan opgelost".

re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.
PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

BURGERLIJKE STAND

Periode: 21 / 27 oktobert 1986

Ondertrouwd: Devilee, Robert Leo-
nardus en Hollander Johanna

Overleden: Mooij, Gerardus Frede-
ricus oud 84 jaar
Koppelman geb.Boering, Cornelia oud
83 jaar
Oudshoorn, Willem Cornelis, oud 71
jaar
Fidder, Pieter oud 85 jaar

KERKDIENSTEN
Weekend: l en 2 november

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen, thema: Tijd om te dansen; m.m.v.
jongerenkoor
Creéche aanwezig
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: dr M.E.Brinkman,
dienst van woord en tafel
Kindernevendienst en crèche

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
30 oktober: Gemeente-avond, aanvang
20.15 uur
inleiding door ds. J.C.Beekhuis. uit
Haarlem
2 november: prof.dr. J. van Goudoever,
Amstelveen
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met m.w.v.
St. Caeciliakoor
cel: H.J.Kaandorp, thema: 'Zij zijn in
Gods' hand'
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen

10.30 uur: Morgendienst, ds J. Over-
duin

19.00 uur: Avonddienst, de heer J.
Unema
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond/celgroepen.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

Vrijwillige Hulpverlening

1 7 3 7 2

ZAKELIJK BEKEKEN
Historische kalender bij AKO

ZANDVOORT - Bij de boekhandel
AKO aan het Kerkplein 11 zijn de spe-
ciaal voor deze boekhandel vervaar-
digde kalenders 1987 ontvangen. Het is
een bijzondere kalender geworden met
twaalf grote foto's uit het Zandvoort
van rond de eeuwwisseling. Veel oude
vertrouwde plekjes die er rond de jaren
1900/1912 toch wel heel anders uitza-
gen en bij veel oudere (maar ook jonge-
re) Zandvoorters een nostalgisch ge-
voel teweeg brengen.

De Hervormde Kerk rond 1904 met
nog veel, veel ruimte er om heen, de
electrische tram, een dorpstafreeltje
in de Kerkstraat, een geheel nieuwe
foto van de oude Tol en nog veel ver-

dwenen en nog bestaande situaties uit
het Zandvoort van weleer.

André Grebber, op wiens verzoek
Metex BV uit Groningen deze kalen-
der samenstelde, zegt dat hij dit jaar de
oplage van de kalender, die f. 12,90
kost. heeft vergroot omdat vorig jaar
de kalenders de winkel uitvlogen en
hij veel vaste klanten heeft moeten
teleurstellen. "Nu heb ik een oplage
van 200, en ik hoop dat ik daarmee aan
de vraag kan voldoen", zegt hij. Voor
liefhebbers van Oud-Zandvoort lijkt
het toch raadzaam om toch maar
vroegtijdig dit bij uitstek geschikte
Sinterklaas- of Kerstcadeautje aan te
schaffen.

• Het schutblad van de nostalgische Zandvoort kalender 1987.



Ik vont mt Ik zocht op de Grote Krocht
Let op! Nergens goedkoper
Reflekterende wielcirkels

16,95
Reflekterende Banden

jnkl. montage
.(per 1-1-87) verplicht)

p.p. inkl. montage

p. stuk

begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort

winkelcentrum
schalkwijk
haarlem

Mare O'Polo
Taxi-Centrale Zandvoort B.V.

Grote KrOCht 18. Tel. 02507-12600 winter/onderhoudsbeurten voor uw fiets slechts 35,-

NICO VERHEY

SWING E R

Etomeri

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

SLINGER OPTIEK
Grote Krocht 20

AART VEER
groente en fruit

Grote Krocht 25

Grote Hollandse
Tel. 14404

BLOEMKOOL
Nieuwe oogst
CLEMENTINES
zonder pit
Hagelwitte
CHAMPIGNONS

1,25

2,50
per doosje l y 15

p. stuk

10 voor

uit Israël

(Jvemel
^^ is kwaliteit

Avocados
per stuk 0,98

BEDENK EEN AVOCADORECEPT en win
100,- aan gratis boodschappen.

Nieuw uit onze keuken

groente salade te pnd 1,98

Ik op zakenreis, mijn boekhouder
dik tevreden.

Naar Londen of New York gaan vele
wegen. Daarom beginc ons adviseren steeds
met rekenen.
En wikken en wegen. Tijdwinst, kosten
onderweg ... alle factoren spelen in onze
adviezen een rol.

Daar zijn we nu eenmaal vakmensen
voor, die niets aan het toeval overlaten en
stipt en snel zakenreisbescheiden verzorgen.

Ook voor collectieve verenigingsreizen
of studiereizen bent u bij ons aan het goede
adres.

Reisburo Zandvoort
Grote Krocht 20

Zandvoort. Tel. 12560

\ „Erica
Grote Krocht 24 -Zandvoort

RUZIE!!
en dan te weten dat
het met bloemen van
ERICA zo is vergeten.

Zaterdag 1 november
natuurlijk weer bij

uw ECHTE BAKKER

KEUR
1 MOORKOP voor ƒ1,-

Verder bakt uw ECHTE BAKKER dagelijks 'n keur aan
overheerlijke ovenvers brood-en banketprodukten.

Keur uw bakker voor
als het vers en lekker moet zijn.

DE
ECHTE
BAKKER

7171

KEUR
Raadhuisplein 2
Tel. 12404

DISTRIBUTIECENTRUM

van de Samenwerkende
Dirk van den Broek Bedrijven vraagt

MAGAZUN-
MEDEWERKERS m/v.
Voor het verwerken van de orders.

Een vlotte en accurate werkwijze is
van belang. Bij gebleken geschiktheid
bestaat de mogelijkheid tot opleiding
voor heftrukchauffeur.

Heeft u interesse en bent u 17-21 jaar,
neem dan kontakt met ons op of kom
even langs.

Wij zijn gevestigd aan de Hoofdweg 420
in Hoofddorp. Telefoon: 02503-17929
en (vragen naar de heer Van Neuren).

G. ZWINKELS
T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ'

toefstukoietlap

Haltestraat 30
Zandvoort. Tel. 12175

DE NIEUWE OPEL „OMEGA" volgende week in onze showroom
Van Lent Opel Zandvoort
Kam. Onnesstraat 15. Tel. 02507-15346
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Matig spel Lions
HAARLEM - Nog steeds zitten de

pons heren op de eerste basketbalzege
te wachten. Tegen Onze Gezellen was
je start goed doch naarmate de wed-
strijd verstreek werden er te veel fou-
ten gemaakt en verloor Lions met 49-

Lions begon met een man to man en
dat stelde Onze Gezellen voor grote
problemen. Binnen dertien minuten
liadden de Zandvoorters een 12-22
(oorsprong opgebouwd, doch toen
Onze Gezellen van systeem verander-
de was het snel gedaan met Lions.
Onze Gezellen ging over op een één-
drie-één verdediging en Lions kreeg
geen vat meer op het spel. Een 17-24
achterstand zette Onz? Gezellen om in
een 30-26 voorsprong bij de rust.

In het begin van de tweede helft leek
Lions een antwoord op het spel van de
Haarlemmers gevonden te hebben. De
badgasten kwamen terug tot 36-33 na
acht minuten, maar hadden toen ken-
nelijk het kruit verschoten. Lions
speelde te geforceerd en Onze Gezellen
profiteerde van de.fouten die gemaakt
werden en bepaalde de eindstand op
49-38.

Topscores Lions: René de Jong 11,
Geurt Jan Beekhuizen 7.

ZVM ongeslagen in
zaalvoetbalstrijd

ZANDVOORT - De plaatselijke
zaalvoetbalderby tussen ZVM-Auto
Versteege en De Kaashoek werd een te
ongelijke strijd. ZVM was verreweg de
betere ploeg en won zoals het wilde
met maar liefst 7-1. Door dat resultaat'
neemt ZVM de koppositie in met der-
tien punten uit zeven wedstrijden.

Beide teams tastten elkaar in de be-
gmfase af, maar toen ZVM in het rit-
me kwam was het snel gedaan met De
Kaashoek. De goed in vorm zijnde
Henk Gaus opende de score waarna de
hardwerkende Rocco Termaat er 2-0
van maakte. De Kaashoek had geen
antwoord op het soepele spel van ZVM
en na een fraaie combinatie scoorde
Steef Gerke 3-0. ZVM wist niet van
ophouden en nog voor de doelwisseling
bepaalde Henk Gaus de stand op 4-0.

In het tweede gedeelte bleef ZVM de
strijd bepalen en De Kaashoek kon
slechts zelden voor het doel van Mi-
chel Winter verschijnen. Nadat Henk
Gaus zijn derde treffer maakte en
daarmee ZVM op 5-0 zette, kon De
Kaashoek de eer redden, 5-1. Het bete-
re zaalvoetbal bleef voor ZVM en Ro-
nald Halderman en Pieter Brune be-
paalde de eindstand op een dik ver-
diende 7-1 overwinning voor ZVM.
Coach Eli Paap was zeer tevreden met
het vertoonde spel en ziet de komende
'wedstrijden met veel vertrouwen tege-
moet.

Judosucces
SPIJKENISSE - Was het vorige

week Martin Rietdij k die een gaaf
judo-succes behaalde, deze week
wilde zijn broer Ben niet voor hem
onder doen. In Spijkenisse behaal-
de Ben bij de junioren tot 71 kg een
prachtige eerste plaats. Een prima
succes in dit sterk bezette junio-
ren judo-toernooi.

Sporting OSS dames slaan hard toe
ZANDVOORT - De volleybal-

vereniging Sporting OSS zit dui-
delijk op de goede weg. Zaterdag-
avond werden in een goed bezette
Pellikaanhal maar liefst vijf par-
tijen in winst omgezet, waarbij
vooral de zege van het eerste da-
mesteam uitstekend te noemen is.
Twee wedstrijden werden verlo-
ren en één eindigde in een gelijk-
sp«l. Jammer was het dat het
tweede damesteam haar eerste ne-
derlaag te slikken kreeg.

Het dames topteam van Sporting
OSS kwam uit tegen het Hoofddorpse
VCH en verzorgde een uitstekende
wedstrijd. Met energiek en gemoti-
veerd volleybal werd VCH bestreden.
Niet alleen in de bekerstrijd wordt de
ene na de andere overwinning binnen-
gehaald, maar ook in de competitie
weten de Zandvoortse dames raad met
hun tegenpartij. VCH startte in de
eerste set met sterk aanvallend volley-
bal, waarop Sporting niet het juiste
antwoord had. Via de standen 1-5 en 3-
11 leek het een walk-over van VCH te
worden. Toch wist Sporting de schade
aan het einde van de set te beperken
tot 7-15.

Door middel van enige omzettingen,
door coach Ad Akkerman, bracht
Sporting in de tweede set meer tegen-
stand op het veld. Zowel de net- als
veldverdediging was nu beter verzorgd
en dat had tot gevolg dat ook de passes
beter bij de spelverdeelsters arriveer-
den. In aanvallend opzicht werd daar-
door gemakkelijk via de hoofdaanval
gescoord. De tweede set eindigde in 15-
10. Het kracht- en machtsvertoon van
Sporting OSS had met name in de
derde set tot gevolg dat VCH zich let-
terlijk uit het veld geslagen voelde, 15-
2. Om toch nog een punt mee te nemen
naar Hoofddorp zette VCH alles op
alles om de vierde set winnend af te
sluiten. Dat leek ook te lukken. Tot de
stand 10-9 bleef VCH de Zandvoortse
dames op de hielen zitten. Sporting
OSS nam toen een time-out om orde
op zaken te stellen en via 13-9 werd de
set gewonnen met 15-9 wat een prach-
tige 3-1 eindstand opleverde.

Het tweede damesteam moest aan-
treden tegen het sterke OVRA, dat in
deze afdeling tot nog toe de lakens uit-
deelt. Ook Sporting OSS kon niet op
tegen de aanvalsdrift van OVRA. In
de derde set leek Sporting voor een
verrassing te zorgen maar zover liet

Het eenmansblok van VCH probeert een smash van Sporting te blokken.

OVRA het niet komen en pakte na een
12-11 stand ook deze set en zegevierde
met 0-3.

Het derde damesteam van Sporting
OSS zorgde met een 3-1 zege op VCIJ 3
dat de punten in Zandvoort bleven en
met diezelfde cijfers won ook het vier-
de team van HSVC 4. Sporting OSS 5
had geen enkele moeite met Allides 11
en won zoals het wilde met 3-0.

Heren
Het eerste herenteam was vrij maar

het tweede en derde presteerden be-
hoorlijk goed. Het tweede team van
Sporting snoepte Cazus een gelijkspel
af. In een enerverende wedstrijd ble-
ken de krachten niet zoveel te ver-
schillen. Aanvallend scoorde Sporting
OSS vooral via de nieuwkomers Mare

ZVM-handbal draait goed
BEVERWIJK - De handbal-

teams van ZVM trokken zondag
naar Beverwijk om in actie te ko-
men tegen KIC en dat gebeurde
met goed gevolg. De Zandvoortse
dames waren in topvorm en won-
nen met 11-14 en de heren kwa-
men tot een zeer verdienstelijk ge-
lijkspel (13-13) na een te harde Heren 12
partij.

en dat gaf een verdiende winst van 11-
14 te zien.

Doelpunten ZVM: Elly Bol 3, Greet
Molanus 3, Janneke de Reus 2, Diana
Pennings l, Janna ter Wolbeek l,
Marja van Dam l, Riny Cappel l, Si-
grid Husy l, Yvonne de Jong 1.

De ZVM dames traden compleet aan
en hadden alleen last van de vele straf-
worpen tegen. Maar liefst achtmaal
mocht KIC vanaf de stip proberen
Anja Hendrikse te verslaan en dat luk-
te zevenmaal. Daardoor kon KIC aar-
dig bij blijven maar het veldspel van
ZVM was duidelijk beter verzorgd.
Met snel aanvalsspel werd de KIC de-
fensie uiteen gespeeld en dat leverde
een ruststand van 5-6 op.

In de tweede helft bleef KIC, door die
strafworpen in de strijd, maar na 10-9
was het ZVM dat de wedstrijd naar
zich toe trok. Met een prima inzet
werd verbeten voor de winst gestreden

KIC speelde een stevig partij hand-
bal en daardoor kon ZVM maar moei-
zaam en het ritme komen. Dit spel ligt
ZVM duidelijk niet en bij rust werd
tegen een 9-6 achterstand aangeke-
ken. Het pleit echter voor de mentali-
teit van de Zandvoorters dat in de
tweede helft knap teruggevochten
werd. In de slotfase kwam ZVM zelfs
voor het eerst op een voorsprong (12-
13) doch een strafbal kort voor het ein-
de betekende 13-13. Voor een uitwed-
strijd een zeer verdienstelijk resultaat.

Doelpunten ZVM: Djurre Boukes 8,
Wim Brugman 2, Joost Berkhout l,
Joop Boukes l, Hans Moll 1.

TZB draagt rode lantaarn

Ook deze indirecte vrije trap, op vier meter van het doel, werd door TZB niet benut. Foto Dick Lcenen

ZANDVOORT - Voor TZB
staan de zaken er na zondag niet
rooskleurig voor. Zelf verloren de
Zandvoorters onnodig van het on-
deraanstaande Heemstede met 2-
4 \ en aangezien Spaarnevogels
eveneens twee punten pakten
wórdt nu de laatste plaats ingeno-
men. Gezien het spelpeil van de
tweede helft had er meer voor TZB
ingezeten doch de kansen werden
nifet benut.

De wedstrijd had nauwelijks een
aanvang genomen of TZB stond al op
een 1-0 voorsprong. Een vrije trap
werd keihard in de bovenhoek geknald
door Martin van der Meije. In plaats
dat er rust in het Zandvoortbe team
kwam, was het tegengestelde zicht-
baar. TZB begon nerveus te spelen en
kon niet tot goed combinatiespel ko-
men. Heemstede vocht zich sterk te-
rug en kwam op gelijke hoogte na een
beoordelingsfout van doelman Peter
Theunisse, 1-1. De Zandvoortse defen-
sie was aangeslagen en binnen een
Paar minuten keken zij tegen een 1-3
achterstand aan.

Het spelpüil was van een laag niveau

en kon de weinige toeschouwers niet
boeien. Toen Tom Loos vlak voor de
rust scoorde waardoor TZB op 2-3
kwam leek in de tweede helft nog van
alles mogelijk.

De rust had TZB kennelijk goed ge-
daan daar uit een totaal ander vaatje
werd getapt. Heemstede kwam niet
meer over de middenlijn en bleef met
geluk overeind. Heemstede kreeg
daarbij eveneens de medewerking van
de TZB voorwaartsen die met de moge-
lijkheden geen raad wisten. Martin
van der Mrje knalde hard op doel en de
doelman liet de bal los. Ab Bol kon
echter de bal niet achter de doelman
werken. Ed Miezenbeek was op links
vele malen zijn tegenstander te snel af
en zijn voorzetten en schoten hadden
meer verdiend. Zelfs een tweetal indi-
recte vrije trappen op drie a vier meter
van het doel kon TZB niet benutten.
TZB knokte voor een beter resultaat
en kwam tot redelijk aanvalsspel maar
naarmate de tijd verstreek ging het te
gehaast. Heemstede kon zodoende
overeind blijven en dacht zelfs aan
enige uitvallen waaruit vijf minuten
voor het einde definitief de beslissing
viel. De Zandvoortse grensrechter
vlagde wel doch de scheidsrechter liet

doorspelen en Heemstede scoorde, 2-4.
TZB protesteerde heftig tegen deze be-
slissing wat tot gevolg had dat een
Zandvoorter het veld moest verlaten.
Om de gemoederen wat te laten beda-
ren besloot de scheidsrechter een pau-
ze in te lassen waarna de laatste vijf
minuten konden worden afgewerkt.
De tijd was te kort voor TZB om nog
iets aan de stand te veranderen en
door dit resultaat zijn de badgasten
rode-lantaarndragers geworden.

De Zandvoortse coach Ed Keur blijft
hopen op betere tijden maar was na
afloop van de strijd tegen Heemstede
somber gestemd. „We speelden na die
snelle 1-0 voorsprong te zenuwachtig
en ging het totaal mis. In de rust heb
ik kritiek geleverd op de spelers en na
de rust was er een herboren TZB. We
speelden toen goed voetbal maar zelfs
vrije trappen vanaf drie meter kregen
we er niet in. Kom je gelijk dan rol je ze
op maar het wilde gewoon niet. We
staan nu zelfs helemaal onderaan en
we moeten daar wat aan gaan doen.

We hebben niets meer te verliezen en
gezien het spelpeil van de tweede helft
kan het zeker wel. Het moet wat mee-
zitten," stelt de TZB'er.

Drommel en Martin de Wit de nodige
punten, via korte set-ups door het
midden en hoge set-ups op de hoofd-
aanval. Via de setstanden 17-15, 9-15,
16-14 en 10-15 werden de punten ge-
deeld.

Allides ontmoette het derde Spor-
ting team, dat vastbesloten was de
overwinning binnen te halen. Het
technisch betere Sporting, met een
drietal lange aanvallers liet zeer goed
volleybal zien. Afwisselende harde
aanvalsslagen en uitgekiende plaats-

Folo Dick Loenen

ballen bezorgden de eerste setoverwin-
ning, 15-11. In de tweede set nam Spor-
ting de wedstrijd te gemakkelijk op en
lukte het Allides daarvan te profite-
ren, 9-15. Ook in de derde set had Spor-
ting het moeilijk maar met een laatste
krachtsinspanning werd de set via 13-
13 toch gepakt met 15-13. In deze span-
nende strijd nam Allides in de vierde
set een 5-9 voorsprong, doch kon deze
eindsprint niet met succes afsluiten.
Sporting herstelde zich en ging alsnog
met de eer strijken (15-9) en sleepte de
3-1 winst binnen.

Standen voetbalclubs
Derde klasse KNVB
Zaandijk
Haarlem
DEM
ZVV
NAS
Schoten
Vierde klasse KNVB
SMS
Aalsmeer
De Beursbengels
Zandvoort'75
Hoofddorp
De Geuzen
Tweede Klasse HVB
DSK
Spaarnes tad
KIC
EHS
Schalkwijk
Vogelenzang

8-11
8-10
8-10

8- 10
8- 8
8- 8

Halfweg
Volewijckers
Schellingwoude
Z'voortmeeuwen
KFC
Wijk aan Zee

8-7
8-7
8-7
8-6
8-6
8-6

Zaterdag
8-12
8-11
8-11
8-10
8- 9
8- 9

9-13
9-13
9-11
9-11
9-10
9-10

DSC'74
Swift
SIZO
SVJ
scw
Halfweg

BSM
VVH
Heemstede
Spaarnevogels
Alüance
TZB

8-8
8-7
8-7
8-5
8-5
8-2

9-9
9-9
9-6
9-6
9-5
9-5

Zesde gelijkspel
ZANDVOORT - Zandvoort-

meeuwen lijkt geabonneerd te zijn
op gelijke spelen. Zondag kwam
het Zandvoortse voetbalteam tot
het zesde gelijkspel na acht wed-
strijden, doch het wachten is nog
steeds op de eerste zege. Tegen
KFC bleven de Zandvoorters ste-
ken op een 1-1 eindstand en, het
wordt eentonig, er had wederom
meer ingezeten.

In het Zandvoortse team maakte
Frans Post zijn rentree als laatste man
en dat gaf direct veel meer rust in de
verdediging. Op het natte veld kwam
KPC eerst beter uit de voeten en dat
leverde na vijf minuten al een treffer
op. KFC had daar wel de medewerking
van een Zandvoortse verdediger voor
nodig, die in een onoverzichtelijke si-
tuatie de bal over de eigen doellijn
werkte, 1-0. De Zandvoorters waren
wat aangeslagen en hadden wat tijd
nodig om zich te herstellen. In die pe-
riode liet KFC een goede mogelijkheid
ongebruikt en daarna was het betere
voetbal van Zandvoortmeeuwen.

Vrouwen aan de bal bij Z'75
ZANDVOORT - Met ingang

van l oktober zijn bij de voetbal-
vereniging Zandvoort '75 vrou-
wen actief op voetbalgebied. Door
coach Henk Vermeulen wordt een
elftal vrouwen intensief getraind
op het gebied van zowel veld- als
zaalvoetbal.

Het zijn respectievelijk keepster
Katja van Zeeland en de speelsters:
Daphne Kroese, Monique Koppen,
Suzanne Visser, Nancy Keuning, Bi-
anca Visser, Patncia Bluijs, Nancy
Clark en Mascha de Wilde, die de voet-
balschoenen hebben aangetrokken en
op het veld en in de zaal- -de--nodige
doelpunten trachten te verzamelen.

Dit damesteam bijt wat Zandvoort be-
treft het spits af, en zal wellicht ge-
volgd worden door nog meer vrouwe-
lijke teams. Gisteravond werd door
hen de eerste vriendschappelijke
thuiswedstrijd gespeeld tegen RCH-
dames I.

• Het eerste vrouwenteam van Z'75, knielend v.l.n.r. Daphne Kroes (aanvoer-
ster), M.Koppen, S.Visser en N.Keuning, staande v.l.n.r. B.Visser, P.BIuijs,
N.CIark, M. de Wiklde en coach Vermeulen. Op de voorgrond met bal de
keepster Katja v.Zeeland.

Door dat betere spel kwam Zand-
voortmeeuwen na een kwartier al aan
de verdiende gelijkmaker. Alwin Leys-
ner plaatste de bal hoog voor het doel
en Henn Marcelle kopte fraai in, 1-1.
De badgasten kregen echter opnieuw
een tegenslag te verwerken toen Mario
van Meelen na een kopduel het veld-
moest ruimen en zelfs voor onderzoek '_
naar het ziekenhuis vertrok. Met Roc-
co Termaat in zijn plaats was het eerst'
even zoeken doch toen gingen de com-
binaties weer lopen. Zelfs laatste man
Frans Post waagde zich in de voorste
linie en schoten van Henri Marcelle en
Wim Paap vlogen rakelings naast.

Ook in de tweede helft bleef Zand-
voortmeeu wen zeer actief en jaagde op
de winnende treffer. Een vrije trap
van Henri Marcelle ketste via de paal
achter het doel en een zeer fraaie kans
kreeg Wim Paap, doch alleen voor de
KFC doelman miste hij. In de slotfase
heeft KFC, toen het offensief van de
meeuwen geluwd was, nog wel gepro-
beerd tot een overwinning te komen
doch dat ging met te gehaast spel. Als
er echter een overwinning uit te delen ,
viel dan had die zeker naar de Zand-
voorters moeten gaan gezien het ver-
toonde spel dat een stijgende lijn kent. ,

Aktiviteiten
ZANDVOORT - Bij de voetbal-

vereniging Zandvoort'75 is de eve-
nementencommissie druk doende
een aantal aktiviteiten te organi-
seren die bedoeld zijn om de finan-
ciele middelen bijeen te brengen
voor het realiseren van nieuwe
kleed- en doucheruimten.

Hieraan bestaat dringend be-
hoefte sinds de jeugdafdeling van
Z'75 zo is gegroeid dat een uitbrei-
ding van de huidige accommoda-
tie dringend noodzakelijk is ge-
worden.

Er wordt op 25 april 1987 een
grote loterij gehouden. De loten-
verkoop hiervoor start begin janu-
ari 1987. Bovendien worden ver-
schillende klaverjasronden ge-
houden, waarvan de eerste wordt
verspeeld op zaterdag l november.
Iedereen die de vereniging een
warm hart toedraagt en/of houdt
van een gezellig kaartavondje is
van harte welkom in het clubhuis
van de vereniging. Aanmeldingen
en inlichtingen: J.Verhoeven, tel:
16907.

ADVERTENTIE

Wil je af en toe een extra
zakcentje verdienen?

Geef je op als

reserve
bezorger/ster

bij het

Zandvoorts Nieuwsblad
Tel. 17166

ZHC-heren walsen
over Magnus heen

ZANDVOORT - Eindelijk lukte
het ZHC om flink uit te halen in
de hockeycompetitie. Magnus
kwam er tegen een sterk spelend
ZHC niet aan te pas en moest met
een 4-1 nederlaag genoegen ne-
men. De Zandvoortse dames speel-
den zeker niet slecht maar verlo-
ren toch van koploper Alliance
met 2-0.

Een uitstekend spelend ZHC heren-
team heeft tegen Magnus de zege in de
eerste helft al veilig gesteld. Met een
geweldige inzet, die gepaard ging met
technisch uitstekend hockey werd
Magnus helemaal zoek gespeeld. Hans
Hielke was zeer trefzeker en gaf Zand-
voort een 2-0 voorsprong. Eerst scoor-
de Hielke uit een rebound van een
strafcorner en even later knalde hij
een strafcorner direct in. ZHC vond
dat lang niet genoeg en hield het tem-
po zo hoog dat meerdere doelpunten
niet konden uitblijven. Willem Jubels
smaakte het genoegen om ZHC op een
3-0 voorsprong te zetten. Toen ZHC
wat gas terugnam kon Magnus iets
terug doen en 3-1 scoren.

In de tweede helft drukte ZHC Mag-
nus geheel terug op eigen helft en via
een benutte strafbal van René Blom
werd de eindstand op 4-1 bepaald. De
mannen van coach Ron Roodhart ble-
ven de strijd beheersen en met zeer
veel geluk kon Magnus meerdere tref-
fers voorkomen.

De ZHC dames trokken naar Allian-
ce en hadden vooral in de eerste helft
goede vooruitzichten op doelpunten.

Zandvoort speelde beter dan Alliance
doch liet de kansen liggen. Een uitval
van de gastvrouwen betekende dat
Zandvoort tegen een 1-0 achterstand
aan keek. In de tweede helft werd de
strijd gedickteerd door Alliance dat
voor de tweede treffer zorgde, 2-0.
Zandvoort probeerde het nog wel maar
kon de achterstand niet meer goed
maken.

Winnaars eerste competitie
ZANDVOORT - Vorige week woens-

dag werd alweer de laatste speelavond
gehouden in de eerste competitie
1986/87 van de Zandvoortse Bridge
Club. Degradanten zijn m de A-lijn: de
dames Hagen/Menks, Dear/Paap en
het echtpaar Hoogendrjk. Zij spelen
nu m de B-lijn. In deze lijn degradeer-
de het paar: Van der Moolen/Ooster-
meijer, dit ondanks de hoge score van
de laatste speelavond, namelijk
60.36%. Promotie naar de A-groep was
er voor de koppels: echtpaar Van Beek,
Overzier/Van der Staak en de dames
Van Ackooij/Drenth.

Naar de C-lijn verdwenen uit de B-
lijn de navolgende paren: echtpaar
Jurnaans (door een zeer slechte score
de laatste speelavond) echtpaar Loos
en koppel Toomen/Versteege. Geen
verrassing betekende de promotie
naar de B-lijn van het echtpaar
Paardebek en de paren De Kruijff-
/Kleijn en De Vries/Haalman.

Naar de D-lijn degradeerden: de da-
mes Boom/Verburg en de heren
Boom/Verburg plus het paar Van
Duijn/Poots. Promotie was er voor: de
koppels Kroezen/Vergeest. Ten Broe-
ke/Brandse en de dames Keur/Notter-
man.

Uitslagen van de laatste speelavond
waren:
A-lijn:l. Echtpaar Spiers 61.16%, 2.

koppel De Leeuw/Braun 55.80%. Win-
naars van de eerste competitie is het
echtpaar Emmen, tweede werd het
koppel De Leeuw/Braun.
B-lijn: 1. Koppel Overzier/V.d.Staak
61.79%, 2. Van der Moolen/Ooster-
merjer 60.36%
C-lijn: 1. Echtpaar Paardebek 58.33%,
2. gelegenheidspaar Drose/Brandse
51.79%
D-lijn: 1. Paar Ommermg/Zeepvat
62.1490, 2. dames Keur/Notterman
met 61.79%.

De competitie van ZBC wordt nu
onderbroken door een vooronde voor
de bekerwedstrijd. Op maandag 27 ok-
tober is in Hotel Faber (Zeestraat) een
cursus 'spelverbetering' gestart. Deze
cursus omvat zes avonden waarin de
bridgetechmeken worden behandeld.
Inlichtingen hierover worden ver-
strekt door Chris Braun (tel: 14060-) en
mevrouw Visser (tel: 18570).

Finalewedstrijd
Fietscrossers

ZANDVOORT - Op zaterdag l no-
vember wordt op de fietscrossbaan
aan de Thomsonstraat (Tunnel Oost)
een finalewedstrijd c.q. tijdrit gehou-
den. Deze wordt georganiseerd door de
Zandvoortse fietscrossvereniging.

Er is een open inschrijving voor le-
den en niet-leden, doch de niet-leden
dienen wel in het bezit te zijn van een
crossfiets en stevige kleding. Voor een
helm kan eventueel door de vereni-
ging worden gezorgd.

De tijdritten gaan volgens het 'open-
klassesysteem' en worden verreden in
de volgende leeftijdsgroepen: Tot 7
jaar, 8/9 jaar; 10/11 jaar; 12/13 jaar;
14/15 jaar en 16 jaar en ouder. Deleef-
tijd op de wedstrijddag is bepalend
voor de klasse waarin moet worden
gereden.

Inschrijfgeld bedraagt f. 2,50 p.p. Er
wordt vijf maal gereden en de snelste
tijd wordt geklokt. Voor vijftig cent
per keer kunnen extra starts worden
bijgekocht wanneer deelnemers den-
ken toch nog sneller te kunnen rijden.
Men kan echter maar vijf maal een
extra start bijkopen. Voor iedere deel-
nemer heeft de vereniging een prijsje
beschikbaar. Inschrijvingen van
] 1.00-12.00 uur bij de crossbaan.

Aansluiting Z75
RIJSENHOUT- De altijd moei-

lijke uitwedstrijd tegen SCW is
voor Zandvoort'75 toch goed afge-
lopen. De winst werd veilig gesteld
met minimaal verschil (0-1) maar
gezien de resultaten van de overi-
ge clubs is er weer aansluiting met
de top.

De wedstrijd was niet groots tussen
SCW en Zandvoort'75. Bij de Zand-
voorters maakte veldspeler Rob Gans-
ner zijn debuut als doelman en deed
dat zeer verdienstelijk. De beslissing
was al snel gevallen daar Ruud van
der Putten in de tiende minuut met
een ver schot het enige doelpunt zou
scoren. SCW kon weinig uitrichten te-
gen de hechte Zandvoort '75 defensie,
die telkens de voorwaartsen aan het
werk zette. De voorwaartsen van de
Zandvoorters lieten ook deze middag
te veel kansen liggen.

In de tweede helft weinig verande-
riiig van spelbeeld. SCW meestal in de
verdediging gedrongen bleek uitzicht
houden op een gelijkspel. Vooral de
hardwerkende Philip van de Heuvel
had geen geluk met de afwerking en
ook Pieter Brune en Dennis Keuning
kwamen in scoringspositie. De zuiver-
heid ontbrak echter hetgeen wel in-
hield dat de spanning in de strijd bleef.
Dat kon voor de Zandvoorters funest
worden. Nu had zeker een drie of vier
doelpunten verschil op het scorebord
moeten staan. In de slotfase werd het
daardoor bijna gelijk toen een inzet
van SCW via de handen van Rob
Gansner tegen de lat kwam. Het zou
overigens niet verdiend geweest zijn
'voor de thuisclub.

De twee punten gingen terecht mee
naar Zandvoort en mede door het ver-
rassende verlies van De Beursbengels
is de top dichter bijeen gekropen.

VOETBAL

Zondag: Zandvoortmeeuwen-Wrjk
aan Zee 14.30 uur terrein Vondellaan.

EHS-TZB 14.30 uur te Haarlem.

Zaterdag: De Geuzen-Zandvoort'75
14.30 uur te Amsterdam.

ZAALHANDBAL

Zaterdag: 13.00 uur ZVM l MW-
Odm; 13.45 uur ZVM l MP-HVH; 14.30
uur ZVM 2 MP-TYBB 2; 15.15 uur
ZVM 3 MA-Blinkert 3. Deze wedstrij-
den vinden plaats m de Pellikaanhal.

Zondag: 14.00 uur Concordia-ZVM-
heren in de Beyneshal. 13.40 uur
TYBB-ZVM dames in de Van Turn-
houthal.

HOCKEY
Zondag: ZHC dames-Gooische 13.00

uur Dumtjesveld.

Terriers-ZHC heren.

BASKETBAL

Zaterdag in de Zandvoortse sporthal
Pellikaan:

Lions dames 19.15 uur.

Lions heren-Heiloo 20.30 uur.

BADMINTON

Zondag in de Pellikaanhal: Lotus 1-
Van Zijderveld 7: Lotus 2-Airsport 2;
Lotus 3-Haarlem 7; Lotus 4-Mmerva
2; Lotus 5-Energia 2: Lotus 6-Sloter-
meer 6: Lotus 7-GSV 2; Lotus Hl-
TYBB Hl; Lotus H2-Van Zijderveld
H2; Lotus H3-Velsen H2; Lotus Al-
Badhoevedorp Al.

ZAALVOETBAL

Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoortmeeuwen D jun.-
IJmond'73; 18.30 uur Zandvoortmeeu-
wen C jun.-Zandvoortmeeuwen 2;
19.00 uur Zandvoortmeeuwen 6-
Hoofddorp 7; 19.45 uur Zandvoort
Noord 4-SIZO 3: 20.30 uur Zandvoort
Noord 7-Meervogels 2; 21.15 uur Zand-
voort Centrum 3-DVS'85 2: 22.00 uur
Zandvoort Noord 3-TZB 4.

Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur TZB-Sekura; 21.30 uur
Zandvoortmeeu wen-Tweede Jeugd
vet; 22.20 uur TZB 2-Goossens A. 2.
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VERHOGING BENZINEPRIJS: AVERECHTSE UITWERKING?

Zuiniger motoren doen
aantal pompen sterk dalen
Het aantal benzinestations

in Nederland neemt sterk
af. Aan de ene kant door zuini-
ger automotoren en aan de an-
dere kant door de verdere ver-
hoging van de benzineprijs,
waardoor met name in de
Duitse grensstreek het prijs-
verschil zo groot geworden is,
dat de stations geen klanten
meer trekken. Bovendien lij-
ken bediende stations hun
langste tijd gehad te hebben.

Vooral door de jongste accijns verho-
ging lijkt het of de overheid zich m de

vingers snijdt. "Het gaat namelijk om
miljoenen guldens. Die verdwijnen
naar West-Duitsland, maar dat niet
alleen. De overheid mist ook de ac-
cijnsopbrengst en bovendien de btw.
De vraag is dus of de benzinepnjsver-
hogmg niet avrechts gaat werken. Bo-
vendien zit er iets onrechtvaardigs m
ten opzichte van mensen die verder
van de Duitse grens af wonen: zij kun-
nen niet profiteren van de goedkopere
Duitse benzine.

Zuiniger
Daarbij komt dat auto's steeds zui-

niger gaan rijden, hoewel er wel weer
een nieuwe koopgolf op komst schijnt
te zijn, files of geen files. Het Econo-
misch Instituut voor het Midden- en
Kleinbedrijf heeft een studie verricht

Het is de bedoeling dat de deelnemers hun auto's door de cursus volledig leren
beheersen.

Racecursussen beginnen
weer op Zandvoort
Op zondag 2 november gaan de ra-

cecursussen van de Dutch Racmg
School weer van start. Op het circuit
van Zandvoort zal cursusleider Hans
Deen, met assistentie van coureurs als
Allard Kalff. Gernt van Kouwen en
Gerald van Uitert de traditionele toe-
wagencursus geven. Ook gaat de
Drift- en Powershdecursus weer van
start.

De toewagencursus speelt zich af op
vijf zondagmiddagen. Daarbij wordt
aandacht geschonkne aan ideale lij-
nen in bochten, clipping points,
stuur- en schakeltechniek, krachten-
gevoel, aan- en uitremmen, slipstrea-
men, slalomtechmek etceterea.

De lessen beginnen om 13 uur en de
deelnemers nemen deel m hun eigen
auto's. Kosten: f 625.

Er zijn in november ook enkele m-

troductiedagen voor de Formule-cur-
sus, die m december begint. Zo'n dag
rijden in een fomule Ford kost f 175.
Meer inlichtingen bij DRS, 024507-
18284 of 023-243599.

Bandenbedrijf opent
veertigste filiaal
Bandenbedrijf Jan van den Broek

opent zijn veertigste vestiging en
viert dat met een feest. In de feest-
krant zitten vier voordeelbonnen van f
40 en er is een wedstrijd met als hoofd-
prijs een vliegreis van twee weken voor
twee personen, niet naar een rubber-
plantage, maar naar de Canarische
Eialnden. De directie is onlangs uitge-
breid met zoon Henk van den Broek.

naar de benzinestations, en ondanks
de stijging van het wagenpark tot
ruim 6 miljoen auto's m het jaar 2000,
zal het totale verbruik toch afnemen.

In 1980 bedoeg het aantal benzine-
stations m ons land circa 10.500. In
1985 qwas dit al teruggelopen tot 8500.
En het EIM verwacht dat dit aantal in
1990 nog maar 5000 stuks zal bedra-
gen. Je vraagt je wel af of het vebruik
niet weer zal stijgen doordatje langer
naar en benzinestation moet zoeken,
als dat zo doorgaat.

Het totale brandstofverbruik van
personenauto's daalt van 6.3 miljard
liter (stelt u zich dat even voor: een
supertanker per maand ongeveer) tot
5 miljard liter in het jaar 2000, tenmin-
ste dat verwacht het EIM. Deze bere-
kening omvat ook Ipg, en diesel. Het
gemiddeld verbruik van personenau-
to's was in 1980 nog l op 10.6, maar m
1984 al l op 12 - de oliecrisis was daar
niet vreemd aan. In 2000 verwacht het
EIM een verbruik van l op 17. We
spreken elkaar dan nog wel eens - het
zou best kunnen dat er toch nog een
veel beter getal uit de bus komt. De
ontwikkeling van de techniek gaat
meestel sprongsgewijs, dus je weet
maar nooit.

Bediening
Maar voor de benzinestations bete-

kent dat steeds meer malheur. Alleen
op basis van bezmeverkoop - dus zon-
der olie. zonder bier. dat toch verboden
wordt, en snoep, dat toch slecht is, en
de bloemen en de chips en de autootjes
en de accu's - puur alleen op basis van
de benzine moet een station 1,2 liter
per jaar omzetten. De zelfbedienmgs-
stations verkopen gemddeld 2 miljoen
liter, en de bedoende stations slechts
0.5 miljoen liter. Die hebben hun lang-
ste tijd dus wel gehad.

Hoeveel kilometers
rijden we per jaar?
Het .Franse blad 'La circulation

routière' heeft een overzicht ge-
maakt van het aantal kilometers dat
per land gemiddeld jaarlijks wordt
verreden. Verbazend is wel (u moet
maar eens vragen, dat raadt niemand)
dat Finland het hoogst scoort en de VS
pas op de tweede plaats komt.

Dat heeft ongetwijfeld te maken met
de grote afstanden die er m Finland
tussen de plaatsen zijn, en de geringe
bevolkingsdichtheid. En dat, terwijl m
de VS vrijwel ieder huisgezin over één
of meer auto's beschikt. Overigens
ontlopen de VS, Denemarken en Ne-
derland elkaar maar weinig, zoals het
lijstje toont.

Finland 17.300 Frankrijk 12.560
VS 15.000 W-Duitsland 12.500
Denemarken 15.000 Zweden 12.000
Nederland 14.900 Oostenrijk 12.000
Gr. Brit. 14.000 Italië 10.000
België 12.600 Japan 9.600

'De nieuwe uitvoeringen van de Hijets, de driecilinder-busjes van Daihatsu.

GEEN GROTE TECHNISCHE WIJZIGINGEN

Daihatsu verbetert comfort
van driecilinders aanzienlijk
Daihatsu heeft een verbe-

terde serie compacte be-
stelwagens en busjes ontwik-
keld die de huidige serie op-
volgt. Het nieuwe programma
omvat zes modellen, waaron-
der twee Touring-uitvoerin-
gen met geel kentekenen en
geschikt voor personenvér-
voer. Geen ingrijpende wijzi-
gingen, maar wel aanzienlijk
meer comfort. Het blijft overi-
gens verbazend dat geen Euro-
pese fabrikant een dergelijk
model brengt (terwijl Fiat toch
ook zo'n 850-busje had tien
jaar geleden).

De Japanse ingenieurs hebben ver-
beteringen aangebracht, vooral bui-
ten het technische gedeelte. De voor-
uit is meer hellend gemaakt en de re-
gengoten zijn van de voorruitstijlen
verdwenen, zodat de windweerstand
verminderde. Het glasoppervlak nam

met 15 procent toe, en er kwamen
rechthoekige koplampen.

Rijpositie
De rijpositie en de bediening doen

denken aan een gewone personenauto,
zy het dan dan zitten boven de voor-
wielen weliswaar beter uitzicht ople-
vert, maar ook meer gestoot. Wel staat
de stuurkolom nu minder steil dan bij
het vorige model en staan de voorstoe-
len nu 2 cm lager, wat de instap wel-
licht iets vergemakkelijkt. In de perso-
nenuitvoeringen is de vloer achter wat
lager, zodat ook hier het kruipdoor-
sluipdoor wat verminderd is. De Tou-
ring 1000 onderscheidt zich van de To-
ruing 850 door een hoger dak. Het is
iedereen aan te. raden deze uitvoering

aan te schaffen, als u vaak met meer-
dere mensen wilt rijden.

De verwarming is nieuw, en nu zo
uitgevoerd dat koude knieën verme-
den worden. Een apart kanaal blaast
op kniehoogte warme lucht het inte-
rieur in. Op het dashboard is een extra
ventilatiesleuf om de zijruiten en
voorruit sneller te ontwasemen. Het
lawaai binnen is wat minder door de
lagere windweerstand en een verbeter-
de ophanging van de motor. Die is ove-
ngens zichzelf gebleven: een dnecilin-
der van ofwel 843 ofwel 993 cm3, goed
voor maximaal 33 kW.

De Tourings bieden zitruimte aan
vijf mensen, maar voor ongeveer 700
gulden is een tweede achterbank ver-
knjgbaar voor de 1000. Dan wordt het
aantal zitplaatsen acht. De busjes kos-
ten vanaf 17600 gulden.

Speciale stand voor
electronica op Rai
De electronica in moderne auto's

staat centraal tijdens de Persone-
nautorai 1987. die m febaruari weer
wordt gehouden. Er zal daarom een
speciale stand met electronica zijn. De
Rai vindt plaats van 5 tot 16 februari,
in alle hallen van het complex, wat
voor een normaal mens nauwelijks
meer te doen zal zijn.

Deze tentoonstelling is de eerste van
de autotentoonstelhngen van het jaar
in Europa. Daarom gebruiken fabri-
kanten de Rai soms om nieuwe model-
len te introduceren.

Het interieur van de personenbusjes, hier met de extra bank achterin. Acht niet
a\ te forse personen kunnen mee.

MlCRO
SUCCESVOLLE KLEINE
\DVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
1icro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
en gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letter-
rootten.
'articulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
licro's op de pagina „MICRO'S",
'laatsmg is mogelijk m de volgende editie,
'andvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter.
;luitingsti)d: dinsdag 17.00 uur.
l kunt uw tekst telefonisch opgeven' 02507-17166 of
2977-28411 of afgeven of zenden aan.
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:

1 Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemei
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post er
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto
ren verkrijgbaar.
Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5.- m rekening ge
bracht

1 BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummer
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hè
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor word
ƒ2,50 in rekening gebracht.

kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z teleto-
isch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
ezorgklachten), of zenden aan.
Centrale orderafdeling Weekmedia,
'ostbus 122,
000 AC Amsterdam.
)e sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
mg m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
okaart.

Te huur aangeboden per
1/11 KAMER met keuken,
touche + toilet, m Zandvoort
3r o nr 798-74799 bur blad
* Te koop % zwarte persia-
ier bontjas, maat 48, niet veel
gedragen Tel 13028
*r Te koop 30 verschillende
x)ckets, ƒ 10 Tel 12141
*• Te koop 4 eetkamerstoe
en, niet gebruikt, ƒ 150 Tel
17146
*• Te koop detector, ƒ 135,
:asto geiser, ƒ45, gr kan-
oorschr mach Underwood,
'50 Tel 12781.

* Te koop eiken kast Tel
18561, na 17 uur
* Te kcop Fleischmann auto-
racebaan met 4 auto's, tafel-
tennistafel, wedstr model
Tel 13427

-*• Te koop gevraagd
plaatjesalbums Verkade, Ho-
mg, DE, Molens, Sport,
Sprookjes enz Tel 02503-
14727
-*• Te koop oud perzisch
kleed, helemaal gaaf Tel
13028
* Te koop persianer bont-
mantel Tel 13503

Aangeb in Haarlem gr EEN
GEZ (huur) HOEKHUIS, enor
me leefruimte, 5-kam , c v
gr zolder, tuin op z Gevr in
Z'voort-Z/Centr, kl huur
woonruimte met vrij uitz , voo
1 pers Tel 023-330085

BONTMANTEL-INRUIL
Met (kleine) bijbetaling
Meest exclusieve lichtge
wicht nappa lammy-coats en
bontmantels Bontgevoerde
regenmantels Bel voor af
spraak of uitgebreide docu
mentatie 020-233488
* Elf paar voetbalschoenen
kopen, dat de goede de bes
te zal zijn Z V M C-1 en ou
ders
Flat te huur in Zandvoort, voo
permanent Tel 02153-14580

TELEFOON 02507-17679

* Gevr oude Puch, + 7-10 jr
oud, kapot geen bezwaar
heb hem nodig voor onderde-
len Tel 02507-12982
* Gevraagd een keuken-
blok (-je) Tel 14628
Gez toetsen m'v voor pop-
band, i b v eigen installatie
Voor info tel 18546, Hans
„Granian '

Hillegom-Antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
m alle stijlen, ook Mechels en
Henry II Laagste prijzen1

Leidsestraat 122 Dag tel
02520-20993 Koopavond
Jonge charm vrouw betrouw
oaar en erg hef, ontvangt ou-
dere heren privé voor rustige
gezellige ontspanning op
afspr Tel 020-182197, Bilder-
dijkstraat 573, Amsterdam

MAATKLEDING
aent u scheef, bol of krom
uw rok zit perfect Tel 12110
* 2 tweedmantels, mt 44,
ƒ40 pst Tel 15303
Onderh en reparatie Heeft u
ekkage aan dak of goot of
wilt u deze vernieuwen, belt u
dan geheel vrijblijvend Firma
Daco, tel 020-260568

OPROEP AAN
ECHTE ZANDVOORTERS'

Wie helpt ons aan oude mate-
rialen en voorwerpen voor het
decoreren van een restaurant
als strandtent anno 1920-
1930? Tel 02507-17185, Fam

Kiers

Passage 42-
Zonnestudio

Kapsalon
ZONNEBANK 20 min ƒ
(snelbruinbuizen)

abonnement 10x ƒ 80
GEZICHTSKANON

20 min ƒ 10
abonnement 4x ƒ 35

LICH KANON 40 mm ƒ 40
abonnement 3x ƒ 100

WIJ WERKEN OP
AFSPRAAK

ZONNESTUDIO OOK
'S AVONDS GEOPEND

Passage 42
Tel. 12500

Vriendelijke groeten
Ben, Edith en Ellie

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
afd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging m de be-
handelmg

* Gevr bijles wiskunde voor
leerling 3e klas Havo Tel
19040

* Te koop Philips 3-m-1 com-
bmatie radio, cassettedeck
en platenspeler, ƒ250 Tel
15311, na 18 uur
* Te koop z g a n golfbal-
len, 65 stuks, ƒ 105 Tel 18698
* Thermopane ruit, breed
235'/2 cm, hoog 187'/a cm
Prijs n o t k Tel 02507-13175

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk Tel 023-364168,
bgg 023-381378

Wonmgruil Aangeb ruime
doorzonwon , 5 kam , Nw-N ,
huur ƒ 701 Gevr kl woning m
of nabij Centr Tel 18072, na
20 uur

ZANDVOORT
Te huurgem flat a/zee van 1-
11-'86 tot 30-4-'87 Huur incl
g , l, w en serv k ƒ 1000 p
mnd Tel 02507-13858

•*• T k Etna keukenkachel,
maar 20 cm breed, nauwelijks
gebruikt, weg wegens c v ,
100% in orde Vaste prijs
ƒ 150. Tel 02507-15052.
T k visboot Rana met 7'/2 pk
Mercury b b -motor + trailer,
geschikt voor weg/strand,
event met garnalen- en vis-
netten Alles m prima staat
Tel 13797

* T k wit gasfornuis, nieuw,
ƒ 250, wit houten kastjes, ƒ 50.
Tel. 17136 of 14585
* U wist het toch wel7 Ook u
bent welkom bij het Toon-
kunstkoor Zandvoort (TOZ)
Elke maandagavond, 8 uur,
repetitie ,,De Krocht".

Vanaf ma 3 november peu-
terspeelzaal 't Vliegertje vijf
ochtenden geopend van
8 30-11 45 uur Info Plesman-
school, tel 13177/12543.
* Voor de verg Vrouwen van
Nu wordt november de fees-
telijke jubileummaand, word
nu lid en feest mee' Bel eens
met nr 16085/14462

* T k compl. set golfstokken
met tas, merk Wilson,
z g a n , excl putter Tel.
18698

* T k echt grenen hangkast-
je zonder beschadigingen,
80x55 cm, diep 23 cm Vaste
pnjs/55 Tel 02507-15052

* Te koop echte mooie, ori-
gmele pauwenstoel Tel
14087
* Te koop een bordeaux le-
ren damesmantel, mt 44,
ƒ250 Tel 15303

* Wat is die K M T P toch
ook al weer? Soms die club
met die groene vingers9 Die
heb ik ook, dus word ik lid en
bel. tel 14627
Werkend stel zoekt woon-
ruimte te huur, 3 kamers met
eigen keuken, douche/toilet
en opgang Tel 02508-1222

* T.k. draadglas, 250x43 cm,
ƒ40, skipak, mt 36, ƒ75 Tel
17136 of 14585

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE

OF OUDE IJSKAST
adverteer in de krant

HOE "VRIJ" IS EEN GEHANDICAPTE
MET TE VEEL VRIJE TIJD?

AVO-NEDERLAND bemiddelt bij Opdat b.v. teveel vrije tijd toch
en zoekt werk voor mensen met positief gebruikt wordt,
een handicap. Reeds 60 jaar. AVO-Nederland helpt waar
AVO-Nederland maakt nog meer wettelijke voorzieningen écht te
mogelijk, o.a. opleidingen, kort schieten. Voor iedere
vorming, recreatie, aanpassingen, gehandicapte!

, velen denH
beschermvrouwe HM de Koningin
antwoordnr. 201,
3800 VB Amersfoort.
Tel :033-6352 14
giro 625.000

Vraag inlichtingen STEUN ONS WERK
5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen7 Bankstel of ander
huisraad te koop7 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE
VRAAGPRIJS VAN ƒ 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN
OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

r> VEILIG Of WINTER DOOR i
\MJTHETOPEL-WINmPLAN. )

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag

Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij.

Telefoon .

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Plaats 2041 JM Zandvoort

Wij kontroleren uw koelsysteem,
herstellen eventuele gebreken en

garanderen daarna schriftelijk een feil-
loos funktioneren tot en met 31 maart 1987.

De volgende onderdelen van het koelsysteem
maken deel uit van onze Icontrole:

• radiateur • accu • radiateurdop
• thermostaat • slangklemmen
• waterpomp • ventilatorriem
• koelvloeistof «waterslangen

Onze garantie, tof en met 31 maart 1987,
omvat herstel van alle gebreken aan de

L gekontroleerde onderdelen, die eventueel
mochten optreden, inclusief verlies van
koelvloeistof, voor zover deze gebreken
niet het gevolg zijn van onoordeelkundige j

behandeling of een ongeval.

KOSTEN:
f 25,-inclusief BTW.

Informeer bij oniv receptie.
Daar zal men u graag uileenzelten hoe u met uw

Opel veilig d* winter doorkomt.

Van Lent Opel
Zandvoort
Kam. Onnesstraat 15
tel. 02507-15346

Originele Opel-onderdelen en -accestoires: f
HONDERD PROCENT KWALITEIT. l
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l̂ aatste concert

ik Bennebroek
BENNEBROEK - De concertserie

1 uziek in Bennebroek' wordt op vrij-
.ig 31 oktober besloten met een optre-
• >n van het Taffanel Blaaskwintet.

Ret concert vindt plaats in de grote
aaal van de Gereformeerde Kerk in
Bennebroek, aanvang 20.15 uur.

Het Taffanel Kwintet bestaat uit
jjaak Zoon (fluit), Evert Weidner

(hobo), André Kerver (klarinet), Jan
Harsnagen (hoorn) en Jos de Lange
'fagot). Het programma omvat werken
van Haydn (Divertimento), Beethoven
(adagio en allegro für eine musikali-
sche Uhr), Ibert (Trois pièces brèves)
Mozart (Fantasie für eine Orgelwalze;
en wordt besloten met een kwintet van
de Fransman Claude Paul Taffanel,
wiens naam de spelers aan dit-blaas-
ensemble hebben verbonden.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ba-
lie van het gemeentehuis in Benne-
broek, bij Kunsthandel Loef, Rrjks-
straatweg 39 (tel: 02502-6852) en aan de
avondkassa van het kerkgebouw. Toe-
gangsprijs bedraagt f. 8,- p.p. (CJP en
65+, f. 6,50).

Echtpaar Bakkenhoven-Zwemmer 60-jaar getrouwd

Wij zijn blij dat wij
elkaar nog hebben

Ensemble van
Mathilde Santing
in het Patronaat

Mathilde Santing

HAARLEM - Het Ensemble van Ma-
thilde Santing, bestaande uit Rolf
Hermsen (synt.gitaar, marimba), Se-
bastiaan Koolhoven (viool gitaar), Pe-
ter Meuris (viool synth.), Simon Plan-
ting (contrabas) en Michael Vatcher
(drums, percussie), speelt op vrijdag 31
oktober in Het Patronaat in Haarlem,
Zijlsingel 2.

Over enkele maanden wordt de
nieuwe plaat, met zestien songs, 'Out
of this dream' van Mathilde verwacht.
Momenteel legt zij de laatste hand aan
deze LP in New York, die wordt gepro-
duceerd door Hal Willner.

Het voorprogramma op deze avond
wordt verzorgd door Betty Arden
(zang, akoestische en elektrische gita-
ren), Ruud Graper (bas)- en Jan-Kees
Dolman (synthesizer). Het repertoire
bestaat uit semie-akoestische pop met
klassieke invloeden en autobigrafi-
sche teksten van Betty Arden.

Toegangsprijs f. 10,~ (f. 7,50 CJP).
Zaal open 21.00 uur, Voorverkoop To-
neelschuur (dins- t/m zaterdag tussen
15.00-18.00 uur) en Cafë De Gooth.

Skye Carman solist

tijdens concert
ZANDVOORT - Op dinsdag 4 no-

vember geeft het Noordhollands Phil-
harmonisch Orkest het tweede con-
cert van de serie 'A' Hoogtepunten in
het Concertgebouw in Haarlem. Aan-
vang 20.15 uur

Het orkest staat onder leiding van
Alexandru Lascae, de solist is de con-
certmeester van het NPO, Skye Car-
man.

Het concert begint met de Ouvertu-
re Coyent Garden van Haydn, waarna
de solist de Vier Jaargetijden van Vi-
valdi zal vertolken. Na de pauze volgen
het Divertimento voor blazers KV 166
van Mozart en de Symfonie Nr 4 van
Fodor.

ADVERTENTIE

UNICEF
AMSTERDAM

zoekt mensen
die willen helpen bij het

werk van Unicef:

kaartverkoop,
hulp bij evenementen,

VRIJWILLIGERS

die belangstelling
hebben kunnen contact

opnemen met
mevr. N. Groet,
tel. 020-421997.

ZANDVOORT - Op 28 oktober
1926 trouwden Willem Bakkenho-
ven'en Jansje Zwemmer op het
Zandvoortse raadhuis. Jansje
droeg een lichtblauw crepe de
cine-japonnetje en 's avonds was
er een groot bruiloftsfeest in de
Zeestraat met muziek van Engel
Paap. "Wij hadden een fijne
trouwdag, en dat kun je eigenlijk
wel zeggen ook van ons huwelijk.
Wij hebben hard moeten werken,
maar wij hebben het fijn gehad",
vertelt de nu 79-jarige bruid glun-
derend in de versierde huiskamer
die vol bloemen staat. Want bij de
festiviteiten rond de viering van
de zestigste trouwdag overheerst
de vreugde dat 'wij elkaar nog
hebben', dat is duidelijk.

Beiden moeten heel lang nadenken
bij de vraag: "Hoe het allemaal zo is
gekomen?" En dan blijkt dat, voordat
zij samen naar het raadhuis togen, zij
toch wel een paar jaar verkering heb-
ben gehad. "Het begon denk ik omdat
Willem knechtje was bij de groente-
man. Ik werkte toen bij Villa Riva en
altijd als hij bij de buren groenten
bracht dan gooide hij een appel of een
sinaasappel over de schutting. Die was
dan voor mij. Ik zal toen zo'n jaar of
veertien geweest zijn. En dan natuur-
lijk het wandelen met mijn vriendin-
nen in de Kerkstraat. Ja dan mocht je
van thuis een half uurtje 'wandelen',
dat was dan giechelen en gearmd met
je vriendinnen door de Kerkstraat lo-
pen en kijken naar de jongens. Ik keek
altijd uit naar Willem en hij naar mij,
dat was toen ook wel gauw duidelijk,"
vertelt mevrouw Bakkenhoven, nog
steeds na al die jaren met pretlichtjes
in haar ogen.

Willem, nu 83, was de middelste van
de drie kinderen Bakkenhoven -van
'ouwe Vulsie', en Jansje was de één na
jongste van de zeven telgen van Zwem-
mer (Poetje). Beiden gingen naar de
Hoogewegschool, maar kenden elkaar
toen nog niet. Dat kwam pas na de
lagereschooltijd toen beiden direct na
de zesde klas gingen werken. "Dat was
heel gewoon, dat hoorde zo in die jaren.
In de wintermaanden hielp ik mijn
vader in het duin als helmplanter, en
ik ben begonnen als knechtje bij de
groentenwinkel van Bakkenhoven.
Het helmplanten heb-ik jaren gedaan,
een mooi vak, altijd buiten. Het hele
stuk duin tussen IJmuiden en Zand-
voort heb ik in mijn jeugd helpen
planten, machtig vond ik dat", zegt
Willem.

Overigens heeft hij niet altijd in het

duin gewerkt. Na enkele jaren huwe-
lijk zo aan het einde van de jaren twin-
tig kwam hij bij de firma Roemer. "Die
brachten ijs rond. Je weet wel in een
vrachtwagen staven ijs. Je pikte ze
aan een haak en dan op je schouder
hup naar de klant. Er was altijd haast
bij, speciaal in de zomermaanden. Ik
had het hele district van Haarlem tot
aan Lisse. Dat heb ik dertig jaar ge-
daan, toen kwamen de koelsystemen
dus hoefde dat niet meer. In de goede
tijd, vlak voor de oorlog hadden wij bij
Roemer zeventien vrachtwagens in
bedrijf. Ik had dan ook al snel mijn
rijbewijs. Ja dat ging makkelijk in die
jaren, je moest het afhalen in Heem-
stede, maar het examen werd afgelegd
in Zandvoort. Ik moest het rondje rij-
den voor het raadhuis. "Rijd datrond-
je eens... toen ik dat gedaan had kreeg
ik te horen dat ik geslaagd was. Ik heb
ook veel jongens leren autorijden. Die
werden dan mee gestuurd met mij en
ondertussen leerde ik het hun", vertelt
Bakkenhoven.

Na deze dertig jaar kwam Bakken-
hoven toch weer in zijn oude vak het
helmplanten terecht. Tot aan zijn
65ste werkte hij in de Waterleiding-
duinen en daarna nog eens zo'n tien
jaar. "Mijn man was 75 toen hij stopte
met werken. Eigenlijk was dat wel
vreemd want hij was altijd weg. Wan-
neer hij niet naar zijn werk was, dan
zat hij wel in zijn tuin. Achter de Vlaje
heeft Willem jarenlang een groenten-
tuin gehad en voorzag hij familie en
vrienden van kool, spruitjes, uien,
aardappelen, boontjes", vult zijn
vrouw het verhaal aan.

Overigens heeft mevrouw Bakken-
hoven ook niet stil gezeten in haar
huwelijk, enthousiaste 'echte' Zand-
voortse als ze is, behoorde zij tot één
van de oprichters van de Folklorever-
eniging 'De Wurf'. Jarenlang heeft zij
zich voor deze vereniging ingespan-
nen zowel achter de schermen als op
het toneel. Want toneelspelen, samen
met de oude vriendinnen, dat deed ze
graag. "Och nu zijn er zoveel ontval-
len, ik ben één van de laatst overgeble-
vene, en dan hoeft het niet zo meer",
aarzelt ze even.

Bovendien was zij jarenlang in het
seizoen op het strand te vinden. "Ja
dat deed ik graag, ik kon altijd nog al
snel door het zand lopen, en dat kwam
mij wel van pas. Achttien jaar heb ik
bij Schaap gewerkt. Net toen ik had
besloten om met dat werk te stoppen,
kwam Jan Termes vragen of ik hen
met de Pinkster wilde helpen. Die
Pinksterdagen zijn drie jaar gewor-
den. Ik was toen al een eind in de zestig
en ben toen gestopt, ja je moet er eens
een keer mee ophouden".

• Het echtpaar Bakkenhoven-Zwemmer dat nu hun zestigste trouwdag achter
de rug heeft voor hun woning aan de Duinstraat waar zij nu al 58 jaar wonen.
Een echt Zandvoorts huisje voor een echt Zandvoorts echtpaar.

FOTO: BERLOTT

Het echtpaar Bakkenhoven-Zwem-
mer is wel in deze zestig jaar 'hokvast'
gebleven. Zij wonen nu al 58 jaar in de
Duinstraat en volgens de bruid gaat ze
er ook niet weg. "Wij zijn begonnen
heel chique in de Oosterparkstraat, ja
dat was eigenlijk een elitebuurt. Wij
konden daar een souterrain huren.
Later zijn wij naar hier verhuisd. Wat
waren wij blij dat het huis er nog stond
toen wij na de oorlog terugkeerden. Ik
zou er niet meer weg willen. Er zitten
zoveel herinneringen aan, niet alleen
aan het huis, maar ook aan het buurt-
je. Weet je dat mijn moeder als jong
meisje op dat straatje daar nog garna-
len heeft gepeld. Dat deden ze zomers
buiten op een wit laken. Nee hoor, ik
blijf hier lekker wonen, wij wonen hier
best", zegt mevrouw Bakkenhoven en-
thousiast.

Dat zij er 'best' wonen vinden ook de
klein- en achterkleinkinderen die

vaak zondagmiddag even aanwippen
bij opa en oma. "Wij hebben een doch-
ter, zes kleinkinderen die allemaal of
getrouwd zijn of een vaste vriendin
hebben en zes achterkleinkinderen,
daar zijn wij heel blij mee", vertelt
Oma trots.

Het is ook met deze kinderen en
klein- en achterkleinkinderen en en-
kele broers en zussen dat zondag met
een familiedinertje de zestigste trouw-
dag werd gevierd. Een grandioos feest
met versjes en voordrachtjes van de
kleinkinderen en kleine verrassingen
voor het bruidspaar. "Het was een fij-
ne dag, maar het aller-allerfrjnste is
dat wij samen deze dag hebben mogen
beleven, dat had ik vorig jaar niet ge-
dacht toen mijn man zo ziek was. Ja
wij zijn blij dat wij er samen nog zijn",
zegt mevrouw, hetgeen door haar man
wordt beaamd.

MARGREET ATES

Expositie van
Melvyn Cooper ,
HAARLEM - De schilder Melvyn Coo-
per exposeert tot en met 15 november
schilderijen, aquarellen en tekenin-
gen in restaurant Peter Cuyper, te
Haarlem.
Cooper is geboren in Durham - Enge-
land op 11 maart 1945. Na zijn oplei-
ding Kunst en Vormgeving aan het
Conventry College of Fine Art van
1960-1966 behaalde hij ook nog in 1966
het diploma N.D.D. (National Diplo-
ma in Art and Design).

Vervolgens werd hij twee jaar assis-
tent bij de Britse beeldhouwer Prof.
Mike Sandle. Dit resulteerde in een
docentschap beeldhouwen aan de
Kunst Academie van Leamington. In
1968 kreeg Cooper een studiebeurs
voor de Koninklijke Academie in 's-
Gravenhage. Vanaf september 1977
tot heden is hij begeleider aan de Vrije
Academie (tekenen en schilderen).
De latste jaren had Cooper de volgende
exposities: 1982 - Kunstbeurs,
UTRECHT, 1983 - Deelname tentoon-
stelling „fijnschilders", ARNHEM,
1983 - Koetshuis Waterland, VEL-
SEN, 1984 - Nieuwe Haagse Salon, 's-

Portret, geschilderd door Meivin Coo-
per.

GRAVENHAGE, 1986 - Galerie Edi-
son, 's-GRAVENHAGE, 1986- Galerie
l'Oeil, BRUSSEL.
Het Restaurant „PETER CUYPER"
is geopend van: Dinsdag t/m vrijdag
van 12.00 -15.00 en 17.30 - 23.00 uur. Op
zaterdag van 17.30 - 23.00 uur. Op zon-.
dag en maandag gesloten.

Najaarsconcert
ZANDVOORT - Op dinsdag 11 no-

vember geeft het Haarlems Amateur
Symfonie Orkest het traditionele na-
j aarsconcert in het Concertgebouw in
Haarlem.

Uitgevoerd zullen worden werken
van Gabriel Fauré, Charles Gounod
en Claude Debussy. Soliste in de dan-
sen voor harp en orkest van Debussy is
Annemarie van Dijk. Het concert
staat onder leiding van C.J.P.Ver-
vaart.

Aanvang van het concert 20.15 uur,
informatie over het concert en/of het
orkest worden verstrekt door de dames
J.Kikkert, tel 023-257890 en A. van der
Kwast, tel: 023-293210.

Antiquarenbeurs in Haarlem
ZANDVOORT - Van vrijdag 7 t/m

zondag 9 november wordt in de Haar-
lemse Beijneshal de jaarlijkse anti-
quarenbeurs gehouden. Een activiteit
van de Stichting Haarlem Boekenstad
die grote bekendheid geniet onder de
belangstellenden maar ook de deelne-
mers.

Bovendien worden in deze beurs-

Blues Sessions in
Haarlemse
Jazzclub

HAARLEM - De onlangs gestarte
blues sessions op zondagmiddag in de
Haarlemse Jazzclub aan het Groot
Heiligland blijken duidelijk in een be-
hoefte te voorzien. De drukte rond het
podium wordt in de hand gehouden
door Peter van Kouteren. Aanvang
van deze sessions 15.00 uur.

Op vrijdag 31 oktober komt de
nieuwste formatie van pianist/compo-
nist Loek Dikker (het nieuwe Water-
land ensemble) naar de Jazzclub.

Goede wijn behoeft geen krans,
(Dikker ontving in 1983 de Grote prijs
der Nederlandse Filmmuziek voor zijn
muziek bij Paul Verhoeven's 'De vier-
de man'). Bovendien oogstten zijn di-
verse 'Waterland-formaties' veel suc-
ces tijdens binnen-en buitenlandse
toernees,.

Het nieuwste waterland-ensemble
bestaat uit routiniers als Leo van
Oostrom, Fred Leeflang en Ben Ger-
ritsen, naast het jonge talent als Jar-
mo Hoogendijk en Ben van den Dun-
gen, Loek Dikker zit aan de piano..
Verder spelen mee Hans Sparla, Eugè-
ne Flören, Frans-Jan van der Hoeven
en Peter Berk. De Waterlandmusici
beginnen om 22.00 uur.

periode enkele culturele gebeurtenis-
sen gehouden die vrij toegankelijk is
voor beursbezoekers en andere geinte-
resseerden.

Op vrijdag 7 november om 16.30 uur,
zal in de Gravenzaal van het Haar-
lemse Stadhuis de Laurens Jansz.Cos-
terprijs worden uitgereikt. Een jury
bestaande uit Bob de Graaf, Theo
Laurentius en Johan Polak heeft be-
paald wie dit jaar voor deze onder-
scheiding in aanmerking komt. Een
onderscheiding die wordt toegekend
aan een persoon of instelling die zich
verdienstelijk heeft gemaakt voor het
antiquarisch boek of de oude prent. De
uitreiking wordt omlijst door een mu-
zikale bijdrage van het Gheselscap
goed ende fijn o.l.v. Robbert van Lint.
Deze bijeenkomst wordt besloten door
Henk van Ulsen met "Erasmus en de
boekdrukkunst'

Op zaterdag 8 november wordt om
16.00 uur in Hotel Lion d'Or aan het
Stationsplein een lezing gehouden
door Boudewijn Büch over vijftien
jaar zwerven door het antiquariaat.

Op zondag 9 november eveneens om
16.00 uur houdt Frans A.Jansen, au-
teur van 'Zetten en drukken in de
achttiende eeuw' een lezing die de titel
kreeg: "In de keuken van de boekhisto-
ricus'

De antiquarenbeurs waaraan zestig
handelaren uit heel Nederland deelne-
men wordt gehouden in De Beijnes-
hal, Stationsplein te Haarlem. Ope-
ningstijden: Vrijdag 7 november van
13.00-22.00 uur, zaterdag 8 november
en zondag 9 november van 11.00-18.00
uur. Toegangsprijs bedraagt f. 4,~,
passé partour f. 5,-.

Kamermuziekuur
door amateurs

ZANDVOORT - Onder auspiciën
van de Stichting Jeugd & Muziek
Haarlem wordt op zondag 2 november
weer een kamermuziekuur voor ama-
teurs gehouden. Dit uur is het tweede
in de serie en vindt plaats in de Grote
Muziekzaal van Cultureel Centrum
de Egelantier, Gasthuisvest 47 in
Haarlem.

Op het programma staan werken
van Veraemi, J.S.Bach, H.Schültz,
Monteverdi, Van Beethoven, Haydn,
Poser, Honegger en Miles Davis.

De uitvoerenden zijn: Martijn Vink,
Ivar Vermeulen, N. de Koek, J.Steen-
brink, Ton Verhulst, Jacqueline
v.d.Voort (piano), Quinten de Roos,
Diederik Kampen (viool), Caroline de
Vroomen (altviool), Jelle Ouwenhand
(altblokfluit), Tjesko Messaro, Hein
van Leeuwen (trompet), Bas Alblas
(basgitaar), Martijn Dolle (drums) en
Maaike Verrips en Saskia Verdonck
(sopraan).

Aanvang 13.30 uur, toegang gratis.

Vandaag veiling voor

ZANDVOORT - Vanavond vindt in
verenigingsgebouw De Krocht de gro-
te veiling plaats die genoeg geld moet
opbrengen om de torenklokken van de
St Agathakerk te repareren. Restau-
ratie van de oude klokken vergt een
bedrag van veertig duizend gulden,
twintig duizend gulden heeft men al
via allerlei acties binnen, maar de vei-
ling die vanavond wordt gehouden
moet ervoor zorgen dat ook het reste-
rende gedeelte grotendeels bmnen-
komt.

Het veilingcomité heeft er werkelijk
alles aan gedaan om te zorgen dat er
een echte kerkeveiling kan worden ge-
houden. Veel artikelen werden verza-
meld, waarby speciaal aandacht
wordt gevraagd voor de boeken die on-
der de hamer zullen komen. Van reli-
gieuze boeken tot romans, van kinder-
boeken tot missaals heeft men 'bij el-
kaar gebedeld' en de ingebonden Ka-
tholieke Illustraties uit de jaren
1915/1918 zijn natuurlijk voor de ver-
zamelaar het neusje van de zalm.

Behalve de boeken zijn er nog zo'n
kleine vierhonderd andere voorwer-
pen die door veilingmeester Ad van
Zeist aan de man zullen worden ge-
bracht. Veel artikelen heeft men gra-
tis ontvangen, van planten tot flessen
wijn, diners voor twee personen, grote
en kleine zaken bijeengebracht voor
het goede doel, namelijk de vernieu-
wing en herstel van de torenklokken.
Mocht er nog een meeropbrengst zijn,
dan zal dit worden overgemaakt aan
Zuster Lemmens in Pakistan.

ledere bezoeker, of hij nu koopt of
niet, moet zich bij binnenkomst in De
Krocht laten inschrijven. Men ont-
vangt dan een kopersnummer. Zodra
men iets wil kopen en mee wil bieden
steekt men dit nummer omhoog. Door
Notaris Weve wordt dan het kopers-
nummer, het catalogusnummer en
het bedrag genoteerd. Na afloop volgt
de betaling, contant of via girobetaal-
kaart of eurocheque. Bederfelijke goe-

deren (er zijn taarten en bloemen bij)
moeten op de avond zelf worden mee-
genomen. Overige goederen kunnen
eventueel de volgende morgen tot 12.00
uur worden opgehaald.

Voor de pauze worden nog zes ver-
rassingsenveloppen geveild, terwijl
voordat de veiling begint door de nota-
ris een aantal nummers getrokken
zullen worden uit het totaal aantal
veilmgnummers. Ook deze mensen
ontvangen een verrassing.

Aanvang van de veiling is acht uur,
doch het is verstandig ervoor te zorgen
vroegtijdig aanwezig te zijn. Wie eerst
wil zien wat er zo al te koop wordt
aangeboden doet er goed aan de kijk-
middag te bezoeken. Vanmiddag van
twaalf tot vijf uur.

Van Zeereep naar binnenduin

Westenwind voert vaak regen
aan en het sal natuurlijk op het
buitenduin even hard regenen als
op het binnenduin. Het mater sal
bij plensbuien van de toppen in de
dalen lopen. De toppen sullen dus
minder water kunnen opnemen
dan de dalen. Als de regen sachter
neerkomt kunnen ook de toppen
goed nat worden.

Op Zuid en Zuidwestelijke hel-
lingen sal de regen eerder verdam-
pen dan op de Noord- en Noordoost
hellingen. De Noordheümgen sijn
dus vochtiger dan de Zuidhelhn-
gen. Dat snellere verdampen komt
doordat de hellingen op het Zuiden
niet alleen meer lucht maar ook
meer warmte ontvangen. In dmn-
sand sit veel lucht en lucht is een
slechte warmtegeleider. Daardoor
wordt de sonnewarmte die liet op-
pervlak van het duimand ontvangt
niet doorgegeven, maar opgehoopt.
Het gevolg is dat de temperatuur
van hei duimand in de aomer-
maanden overdag heel hoog kan
oplopen. Zuidhellmgen hebben
(vooral in de somer) een veel hogere
dagtemperatuur dan Noordhellin-
gen. In de nacht staan de Zuidhel-
lingen de overdag opgenomen
warmte weer snel af en vooral in
heldere nachten kan de tempera-
tuur snel dalen. Het verschil tussen
de hoogste en de laagste temper a-
tuur in "één etmaal is voor het levei
van plant en dier van veel belang.
Op Zuidhellmgen sijn de tempera-
tuurschommehngen per etmaal
veel groter dan op de Noordhellin-
gen.

Op het oog lijkt het of de over-
gang van buiten- naar binnenduin
heel geleidelijk verloopt. Bij voor-
beeld: Meeuwen eten vis, krabben
en schelpdieren Dese drie voe-
dingsstoffen bevatten veel kalk.

'Door de uitwerpselen van de meeu-
iven en de braakballen kunnen
stukken duin veel kalkrijker wor-
den dan ËIJ op die plaatsen behoren
te sijn. Dit wordt nog bevorderd
doordat meeuwen in kolonies leven,
dus dicth bi) elkaar broeden, waar-
door dese uitwerpselen en braak-
ballen op een klein oppervlak te-
recht komen.

In het binnendunigébied is de
kalk naar veel diepere lagen gezakt.
De kalk wordt dan meegevoerd
door het regenwater. Bij het graven
in een tanmehjk kalkarm duin
kunnen de konijnen kalknjk sand
naar boven brengen. Zo kan een
kalkarm duin ineens op een be-
paald plekje kalknjk worden. Dit-
selfde kan ook gebeuren wanneer
bij een hevige regenbui een water-
stroom van een kale helling omlaag
komt. Die stroom kan sich soms so
diep insnijden in de helling dat het
dieper liggende kalknjke sand om-
hoog wordt gebracht. Waar het
stroompje in het dal komt vindt
men dan een 'kegel' van kalkrijker
sand.

(Uit de uitgave van 'Ome Duinen'
door J.A.Nijkamp)
Uitgave. Inst v. Natuurbescher-
mingseducatie.

J.L.G.NIESSEN

in Sneeuwbal
ZANDVOORT - Op zaterdag l no-.

vember treden 'De Bombita's' met
hun band op m de Sneeuwbal •
Heerenweg 111, Heemstede. Aanvang-.
21.30 uur, entree: f. 10,- p.p. voor leden
f. 8,50

i De Bombita's zijn vooral bekend ge-
kvorden als leden van Herman Brood's
l Wild Romance. Nu staan Robbie
'Schmitz en Lies Schilp al enkele
maanden op eigen benen, hetgeen hen
wonderwel afgaat. Hiervan getuigt de
single My Boy die onlangs verscheen
en goed is ontvangen.

De Bombita's hebben een eigen
band. waarin Martin Bakker (bas),
Roy Bakker (drums), Peter Calicher
l(keyboards), Paul Kraenmer (gitaar),
aangevuld met blazers, zorgen voor
een uitstekende begeleiding/onder-
steuning. Een hechte Rythm &
Blues/Rock & Roll formatie.'

Voorverkoop van de plaatskaarten
bij Radio Janssen (Heemstede) en Café
de Gooth, Haarlem.
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Herfsttoernooi La Boule Unique
ZANDVOORT - La Boule Unique

hield afgelopen week haar vierde lan-
delijke herfsttoernooi. Het toernooi,
waaraan 80 rolstoelers deelnamen,
was gesplitst in een toernooi voor ge-
vorderden en een toernooi voor begm-
ners. Bij het A-toernooi werd de wissel-
beker gewonnen door Lydia van Luyn
en Hasn Vermaas van L.B.U. Op de

tweede plaats kwamen Toos Merland
en Otto Erenstem. eveneens van
L.B.U. In het B toernooi zegevierde het
koppel Claudia Weygerden en Corina
Troost, van de Methylschool uit Rot-
terdam. Op de tweede plaats werd be-
slag gelegd door de heren Wissmk en
Heicoop uit het Hoofddorpse Born-
holm.

Informatie-avond
Duikteam Z'voort

ZANDVOPORT - Op dinsdagavond
11 november organiseert het duik-
team Zandvoort in zwembad De Duin-
pan aan de Vondellaan een open club-
avond.

Iedereen die kennis wil komen ma-
ken met de facsinerende duiksport is
van harte welkom van 21.00-22.00 uur.
Dan wordt een demonstratie gegeven
van het gebruik van een duikuitrus-
ting en zullen leden van het team hun
spectaculaire sport beoefenen.

Informatie wordt verstrekt bij leden
van het team onder telefoonnummers:
02507-17237 en 02507-15071.

Controle op
A.P.K.-keuringen

ZANDVOORT - Door de Zandvoort-
se politie werd samen niet de Rijks-
dienst voor het wegverkeer een contro-
le gehouden op auto's die een A.P.K.
keuring hadden ondergaan.

Van de twaalf gekeurde voertuigen
was er slechts één die niet aan de ge-
stelde eisen voldeed. Deze bestuurder
ontving een procesverbaal.

Ledenvergadering
Postzegelclub

ZANDVOORT - Op vrijdag 31 okto-
ber wordt m het Gemeenschapshuis
de jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring van de Zandvoortse Postzegelclub
gehouden. Deze avond begint om 19.00
uur. Na de opening, notulen, jaarover-
zichten en ingekomen stukken zal er
een nieuwe secretaris worden be-
noemd en de 'prijspuzzel' worden be-
sproken.

Na de vergadering wordt er een vei-
ling gehouden. Bovendien verwacht
het bestuur dat er nog genoeg tijd
overblijft voor het ruilen van postze-
gels. Belangstellenden en leden wor-
den verwacht.

Het is wisselvallig
weer
Het is november
Daarom deze maand
bij een permanent een
gezichtsbruiner
Kadoü!

J. M. Cpiffeurs
international galerij,
K.erKstr. 22, Zandvoort
02507-14040
Vrijdag geopend!

WERK

de krant helpt
u op weg

SCHILDERWERK
AUG. v.d. MME

Marisstraat 13A - Zandvoort
Telefoon 15186

HUIS OF

APPARTEMENT

VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 1 1 - Zandvoort - Tel. 1

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

m
Lid NVM)

5531

DE PEUGEOT5Q5 SX SELECT

Allure met
f 25OO,- voordeel.

DICPZWARTC
RAAMOMUJSTING

M ATZWARTE ANTENNE
TO COMl'l I-TE INBOUWVOORZIENING

VOORRADIG

I lOOrDSTEUNEN ACITTER

RFCHTERBUITENSPlEGn.
VAN BINNENUIT VERSTE! BAAR

DE STRIPING VAN
DE 505 TURgCMNJECTION

SX MONOGRAM

MIDDDMARMSTEUN
OPACirTERBANK

VELOURSBEKLEDING
"INANTRACIETGRIJS

VERNIS METAALLAK
IN DE REPRESENTATIEVE
TINTEN IGRISARGENTE

SELECT-AANDUIDING-

S1ERBESCHERMINCSSTRJPS

AËRODYNAM1SCHE
WIELPLATTJN

onderhoudskosten (grote onderhoudsbeurt om de 20.000 km), maar u betaalt voor deze exclusieve Peugeot SOS SX Select slechts
Een raspaardje dat in een oplage van slechts 600 stuks Met recht een

_ i i tuiu gcJKjcmut: CAIT.I a.
Met al deze extra's zou de auto f 32.495,- moeten kosten
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Er is nu opmerkelijk nieuws voor liefhebbers van een auto
met allure. De Peugeot 505 1,8 is tijdelijk uitgerust met een aantal
luxueuze extra's.

Deze speciale SOS heelde 505 SX Select Een opmerkelijke
auto met een benzinemotor van 90 DlNpk, 5-versnellmgsbak,
laag brandstofverbruik (1:15,9 bij 90 km/u constant') en lage

I'RIJ/LN/IJNI\U BTW AH E
tLNS NAAK lir MOGI LIJKJI
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ZANDVOORT AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V. PAKVELDSTRAAT 2
TEL. 02507-12345

Komt u iets
te kort?

Spar
Zandvoort

Noord
is ALTIJD

op
maandagochtend

geopend

Heren, heren, niet
allemaal tegelijk naar

Strijder.
We kunnen ons best voorstellen dat u als echte

liefhebber van betere autotechniek onder de
indruk bent van de nieuwe Audi 80. Want het is u
natuurlijk niet ontgaan dat deze auto inz'n prijsklasse
opmei kelijk veel meer te bieden heeft

Zo opmerkelijk veel meer, dat u liefst vandaag
nog m zou willen stappen om de nieuwe Audi 80
aan een wegtest te onderwerpen.

En omdat u, gezien uwervanngals automobilist
terecht hoge eisen stelt, zijn wij benieuwd naar uw
uiteindelijke oordeel.

Wat ons betreft trapt u het gaspedaal tijdens
deze proefrit eens stevig m. Test de acceleratie en
kijk of de honderd binnen 10 seconden inderdaad
gehaald wordt

Ook op andere punten geeft de nieuwe Audi
80 z'n concurrenten het nakijken. Wat denkt u

bijvoorbeeld van de extreem lage luchtweerstand
van 0,29 en het lage brandstofverbruik? Van de
door en door verzinkte carrosserie, waarop
u tot inde volgende eeuwtevergeefs naareen roest-
plekje zoekt?

Hoe ervaart u het totaal vernieuwde 'cockpit-
interieur'? En wat is uw oordeel over de
compacte vorm, die de nieuwe Audi 80 mede z'n
futuristische karakter geeft?

Stap achter het stuur van deze auto en onderga
de enerverende belevenis van een proefrit.
Maakt door de gedachte daaraan een lichte opwin-
ding zich van u meester?

We hebben er alle begrip voor. En u bent vast
niet de enige kenner die deze pure kwaliteit in de
praktijk op z'n waarde wil beoordelen.
Daarom kunt u beter vooraf even bellen en een

afspraak maken. Of kom op een rustig tijdstip
langs en stap in voor een proefrit bij

Auto Strijder B.V. in de Burg. van Alphen-
straat 102 in Zandvoort.

(02507-14565)

De gloednieuwe Audi 80. De auto voorautomobilisten. Voorsprong door techniek.

|I SLAGERIJ ARBOUW
HAlTtJTH*ATI5-aMJlUZAMDÏOOHT-7IL(OJ50J)13lli

Weekend reklame
Shoarmavlees 100 gr 1,65
Biefstuk
Lever
Pekelvlees
Cornedbeef
Fricandeau

250 gr. 7,25
100 gr. 1,65
100 gr. 1,95
100 gr. 1,85
100 gr. 2,10

1 Itr

deze week 3.95

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en

geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE

TEL. 020-562.2485

Ik ga een winkeltje be-
ginnen en daarom kan
ik mijn hond niet meer
de aandacht geven,
die hij nodig heeft. Het
is een Stafford-
Bullterrier, 9 mnd oud,
een teef.
Heb je interesse, bel
dan 02550-31312

biedt u de unieke kombinatie van.
gezichts-, lichaams-, haarverzorging

gezichts-
behandeling

incl.
make-up

wassen en wa-
tergolf incl.
versteviging

en lak

ƒ 40,- ƒ 26?o
Dinsdag gesloten

Passage 20 - Tel. 02507-16309

Gedipl.
pedicure komt
ook bij u aan

huis
Tel. afspraak
na 18.00 uur
Tel. 19632

Woonruimte te huur
voor alleenstaande,
werkende dame.
Indeling: Slaapka-
mer, woonkamer
met keukenblok,
koelkast, douche,
toilet.

Inl. tel: 17279

' DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Uw adres voor:
ELflST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

MOERENBURG

Haltestraat 1
Telefoon 16123

Uw speciaalzaak
voor

NATUURLIJKE
vitamines en

mineralen
essential organics
uit Amerika, Lanes

uit Engeland

Zondagmiddag
geopend van

1-5 uur.

SQUASH
SPORTCENTER

Wim
Buchel

A. J. v.d. Moolenstraat 47
Tel. 13965 - 15829

Kwekerij
P. van KLEEFF

VAN
STOLBERGWEG 1

Zandvoort - Tel. 17093

BLOEMBOLLEN
zowel los als verpakt
• Bollenplantmandjes

• Brassicol
Bollenplan tschopjes

• Winterheide
• Bloeiende violen
• Beplanting voor

winterbakken -
• Vaste planten
• Bemesting

• Tuingereedschap
• Kamerplanten

Brood en
Banketbakkerij

Seysener
Haltestraat 23, tel. 12159

vraagt:

LEERLING OF AANKOMEND
VERKOOPSTER

Tevens vragen wij een

PART-TIME WINKELHULP
voor 3 ochtenden in de week.

SONNEVELD SPORTING
passage 37 ~ 2042 ks Zandvoort
Conditie-training - ski-gymnastiek
maandag
dinsdag
woensdag

19.30-21.30 u (45 min. training, zwem-
men, Turks stoombad, Whirlpool).

dinsdag ~L 9.30-11.30 u (45 min. training, zwem-
donderdagj men, Turks stoombad, Whirlpool).
ledere dag geopend voor zwemmen (water altijd
30° C) van 9.00-16.00 u. en 19.30-21.30 u. (behalve
zondagavond).

Zonneapparatuur:
zonnebank en -hemel met extra gezichtsbruiner ƒ 10,-

(25 min.)
Gezichtskanon: ƒ15,- (20 min.)
Lichaamskanon: ƒ35,- (30 min.)
Zwemles vanaf 5 jaar. (alles met gratis zwemmen)

Spec ulaostaort
bü overheerlijk
R.v.d.WERFF
Tolweg 6 - Tel. 15001
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Zandvoort moet broekriem aanhalen

Forse bezuiningen op alle
fronten moeten tekort dekken

ZANDVOORT - Om het structurele begrotingstekort de ko-
mende jaren binnen de perken te houden, is het college met een
dekkingsplan gekomen dat aangeeft, waar de eerste twee jaren
op bezuinigd moet worden. Op deze wijze denken B & W de
benodigde twee miljoen bijeen te schrapen die nodig zijn om
niet in de rode cijfers te komen.

Forse bezuiningen in alle sectoren, van personeelsbezetting
tot onderwijs, van politie tot dienst PW, van onderhoud gebou-
wen tot verhoging van belastingen worden aangekondigd.
Slechts op deze wijze kan Zandvoort het hoofd boven water
houden. Dit blijkt uit het dekkingsplan dat het afgelopen week-
einde werd verzonden aan de raadsleden. Door het CDA en GBZ
is al verzocht hen inzage te verschaffen in de ambtelijke advie-
zen, waaruit zou blijken dat de voorgestelde maatregelen/be-
zuiningen té rigoreus zijn en dat nog via andere wegen geld in
de gemeentelijke kas zou kunnen vloeien.
Bezuiningen worden voorgesteld

door opengevallen plaatsen op de af de-
lingen Financiën en Interne Zaken,
voorlopig niet meer op te vullen. Ook
kan de onkostenregeling voor de amb-
tenaren in het kader van woon/werk-
verkeer met twee duizend gulden wor-
den teruggebracht. De sinds enkele ja-
ren aanwezige post van vijfduizend
gulden voor de aanschaf van kunst-
werken kan worden afgevoerd, terwijl
ook het geraamde onderhoud van het
raadhuis op een zacht pitje wordt ge-
zet. Het secretariepersoneel op de af-
deling OPW kan een halve formatie-
plaats inleveren, hetgeen een bespa-
ring van f. 30.000,- oplevert.

Zeer veel kan er bespaard worden
(tienduizend gulden) op de post 'repro-
ductie' wanneer het copieerwerk voor
derden wordt verboden of kostendek-
kend wordt gemaakt. De oplage van
het aantal stukken dat gereprodu-
cee>-d wordt kan verminderd worden,
volgens het college. In totaal zullen
deze bezuiningen, wanneer de raad ac-
coord gaat, een bedrag van f. 124.000,-
opleveren.

Politie moet
ook inleveren

Behalve dat de politie het lidmaat-
schap van de ANWB/wegenwacht
(f. 428,-) opzegt, wordt nog eens een be-
zuimging van vijftigduizend gulden

- voorgesteld. De politiebegroting kent
een tekort van f. 173.000,- (inclusief
het Korps Reserve Politie). Een meer-
derheid van het college is van mening
dat dit bedrag ingeleverd zal moeten
worden door de reservepolitie, doch
het is ook mogelijk dat een deel van de
bezuining door het Gemeentekorps
wordt gedragen. Volgens wethouder
Aukema is deze post noodzakelijk,
doch waar bezuinigd zal moeten wor-
den is nog niet zeker.

Voorgesteld wordt om de parkeer-
controleurs die momenteel nog over
een eigen huisvesting beschikken on-
der te brengen in het gebouw van Pu-
blieke Werken. Hiermede zou een be-
drag van vijftienduizend gulden van
de begroting kunnen worden afge-
voerd. Voorgesteld wordt eveneens de
Coördinatie Commissie Verkeer te
ontbinden. "Gelet op het intensieve
contact tussen de drie betrokken amb-
telijke diensten over allerlei zaken is
handhaving van de CCV niet noodza-
kelijk. Het kan worden ondervangen
door het reguliere overleg dat in een
projectmatige aanpak al op zichzelf
bestaat.

Dit levert een besparing op van
twaalfduizend gulden", aldus het dek-
kingsplan. Door de kosten van kleine
verkeersvoorzieningen in het algeme-
ne onderhoud mee te nemen kan nog
eens een besparing van f. 22.000,- wor-
den bereikt.

Onderwijs wordt
flink gekort

Het onderwijs moet in het dekkings-
plan fors inleveren. Zo wordt voorge-

' steld voor groep vier van de basisscho-
len geen 'schoolzwemmen' meer op het
lesprogramma te zetten. Dit levert een
bedrag van vijf mille pp. Eveneens kan
een besparing van vijf mille worden
bereikt wanneer Ssst godsdienstonder-
wijs op de openbare scholen wordt be-
perkt. Inplaats van twaalf mille kan
worden volstaan met zeven mille, al-
dus het college in het dekkingsplan.
Door in te spelen op het natuurlijk
verloop en ervan uitgaande dat tegen
lagere kosten een vrijwel gelijke zorg
kan worden geboden is een besparing
mogelijk van veertien duizend gulden
op de post 'spraakonderwijs' is een vol-
gende conclusie.

In de naaste toekomst zal onder-
zocht dienen te worden of het de moei-
te loont de Gertenbachmavo te ver-
plaatsen naar het gebouw van de hui-
dige Jaap Kiewietmavo aan de
Sophiaweg. Hangende dit onderzoek
wordt voorgesteld de post onderhoud
voor het gebouw aan de Zandvoortse-
laan voorlopig op te schorten. Dit be-
tekent een besparing van f. 14.300,-.
Bovendien kan de post 'schoonmaak-
kosten' van deze school, met tien mille
worden verminderd.

Geen geld voor
kleine zaken

Naast de bezuinigingen op onder-
wijs en op personeelszaken wordt voor-
gesteld te bezuinigen op het aantal
bloembakken en het afstoten van
zandbakken voor de jeugd. Ook het
geld voor het voeren van de vogels kan
worden geschrapt evenals een extra
bijdrage aan de viering van de natio-
nale feestdagen. Het college stelt zich
bovendien op het standpunt-dat bij-
dragen aan de seizoenevenementen
niet meer kunnen worden gegeven.

Voor een nieuw beleid (nieuwe initia-
tieven) op sociaal/cultureelterrein is
geen geld meer, terwijl de korting op de
rijksbijdrage voor vijftig procent moet
worden doorgesluisd, is de zienswijze
van het college.

Behalve de strandpachters zullen
ook de volkstuinders een hogere pacht
moeten betalen en zal de woonforen-
senbelasting een grotere opbrengst
hebben omdat meer biljetten zijn ver-
zonden. De rente van het bedrag dat
de gemeente zal ontvangen voor de
verkoop van de grond aan het Beach
Hotel (2.8 miljoen) levert een kleine
twee ton op.

Wanneer de raad accoord gaat met
het dekkingsplan zoals dit voor de
naaste toekomst is opgesteld wordt
bereikt dat de begroting voor 1987 slui-
tend is. Voor 1988 worden een aantal
bezuiningen voorgesteld die echter
eerst nader onderzocht dienen te wor-
den. (Onder andere de tarieven van de
reinigingsrechten en afvalstoffenre-
geling zodanig te verhogen dat deze
100% dekkend zijn; de subsidie van de
sportverenigingen aan een kritisch
onderzoek te onderwerpen; een hogere
pachtsom voor parkeerterreinen etc.).

Het college erkend dat nog nauwe-
lijks is gesproken over een nieuw be-
leid en ook de uitvoering van het colle-
geprogramma in het gedrang is geko-
men. Het structurele tekort blijkt
hieraan debet te zijn.

Zo hoort het
Zo hoort het, de hond aange-

lijnd, wanneer u boodschappen
gaat doen of de hond uitlaat. Ei-
genlijk een heel bekend gegeven.
Vaak wordt dit echter vergeten,
het beest wil ook wel eens wat, en
men laat zijn viervoeter 'even los'
om uit te draven'. Dit kan, ook al
is het nog zo'n goede lobbes, heel
vervelende, soms zelfs verstrek-
kende gevolgen hebben.

Door het college van b en w van
Zandvoort wordt gezegd dat vol-
gens de Algemene Politie Verorde-
ning het verboden is honden in de
bebouwde gedeelten van de ge-
meente op de openbare weg los te
laten lopen. Voorts heeft het colle-
ge bij besluit van 16 augustus 1983
de terreinen van de Amsterdamse
Gemeente waterleidingdumen.
voor zover gelegen op het grondge-
bied van Zandvoort, ook betrok-
ken bij deze Algemene Politie Ver-
ordening. Dit verbod is van
kracht gedurende het hele .laar.

Het is een problematiek die de
inwoners bezig houdt, daarom op
de binnenpagina's een kort triest
bericht over wat er kan gebeuren
wanneer men toch de hond 'los'
laat lopen.

• Rachael aangelijnd, maar wat
gebeurt er wanneer dit niet het
geval is? zie pag.5 FOTO BERLOTT

"Hij" komt per helicopter
ZANDVOORT - Veel kinder-

harten zullen sneller kloppen in
de komende tijd, want na Sint
Maarten (komende dinsdag 11 no-
vember), staat het Sinterklaas-
feest met al zijn spanning, pakjes
en surprisese weer voor de deur.

Voor de Zandvoortse kinderen
is het misschien goed te weten dat
de Goed Heiligman in Zandvoort
op zaterdag 15 november arn-
veert. Hij komt dit jaar niet per
stoomboot, maar heeft gekozen
voor het moderne vervoer van een
helicopter.

Omstreeks vijf minuten over
half twee zal de Sint zijn landing
uitvoeren. Hij wordt opgewacht
door twee muziekkoprsen, waar-
na hij via Badliuisplein/Kerk-
straat/Kerkplem op het raadhuis
wordt ontvangen. Daarna volgt
nog een rondrit door het dorp
naar 't Stekkie. Sint zal zich dit
jaar per paardetram laten vervoe-
ren, nadat zijn paard vorig jaar
weigerde wil hij dit jaar zijn rond-
nt heel wat comfortabeler afleg-
gen. De tocht per paardetram
gaat via de Grote Krocht, Sleger-
straat, Davidsstraat, Haltestraat
naar het Winkelcentrum in

Noord Hij wordt daar omstreeks
kwart over drie verwacht. Na een
kort oponthoud vertrekt hij dan
naar 't Stekkie.

^ iEErTï^

ADVERTENTIE

Wat biedt de
Hogeschool Holland?

Zie voor ons totaal
opleidingsprogramma pag. 4

Maar bezoek in ieder geval onze
voorlichtingsdag (8 nov. a.s.)

Een dag om niet te vergeten!

Bouwes Hotel opnieuw in publiciteit

Hoogspel exploitant
ZANDVOORT - Momenteel zijn

onderhandelingen gaande tussen
de exploitant van Hotel Bouwes
BV en de eigenaar van het onroe-
rend goed, Caransa, over de ver-
koop van dit hotel aan exploitant
Lüske. Deze onderhandelingen
moeten voor het nieuwe seizoen in
1987 (april) zijn afgerond. Hierbij
is overeengekomen dat, wanneer
geen overeenstemming wordt be-
reikt over de verkoopsom, Caran-

Circuit door VVD doodgezwegen

Statenf ractie CDA ziet wel
iets in renovatieplannen

ZANDVOORT - In de Provinci-
ale Commissievergadering die op
donderdag 31 oktober in Gebouw
Noord Holland in Haarlem werd
gehouden over het ontwerpplan
Amsterdam/Noordzeekanaalge-
bied, heeft het bevreemding ge-

Evaluatie van
Surfevenement

ZANDVOORT - Op dinsdag 11 no-
vember wordt in Hotel Keur aan de-
Zeestraat een vergadering belegd van
het Samenwerkingsverband Zand-
voort. Deze vergadering is bedoeld om
een evoluatie te houden van het afge-
lopen Pro Neill Cup Surfevenement.

Organisatoren nodigen een ieder uit
die op enigerlei wijze zich met dit eve-
nement heeft beziggehouden. Het ligt
niet in de bedoeling er een marathon-
discussie op touw te zetten, doch de
vergadering zal eerder het karakter
hebben van een algehele inventarisa-
tie, volgens de organisatoren. Dan zal
ook bekend zijn of het evenement kos-
tendekkend is geweest.

Aanvang van deze vergadering 20.00
uur.

Arrestant loopt
brandwonden op

ZANDVOORT - Zaterdagavond
heeft een 21 jarige man die door de
politie eerder was aangehouden, tij-
dens zijn verblijf op het politiebureau
kans gezien zijn jack met behulp van
zijn aansteker in brand te steken. Met
brandwonden aan zijn rechterhand
werd hij door de politie naar de Maria-
stichting overgebracht. Nadat zijn
wonden waren verzorgd mocht hij on-
der politiebegeleiding terugkeren en
de nacht op het politiebureau door-
brengen.

De politie had de man omstreeks
half tien in de kraag gevat nadat mei-
dingen binnen kwamen over vernie-
lingen die door een man met een bijl op
diverse plaatsen in het centrum wer-
den aangebracht. Op het Badhuis-
plein werd de man zwaaiend met een
bijl aangetroffen. Hij had al een win-
kelruit en een autoruit met deze bijl
ingeslagen. Hij verklaarde dat hij het
voorwerp, een zogenaamde 'brand-
weerbijl' had gevonden.

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
6 nov 05.4801.18 18.01 13.46
7 nov 06.38 02.05 18.49 14.35
8 nov 07.38 02.58 19.54 1527
9 nov 08.5304.0521.3416.27
10 nov 10.05 05.56 22.47 17.44
11 nov 11.21 07.1724.0019.02
12 nov 12.2608.23 --.-20.11
13 nov 00.5909.2213.1821.12
14 nov 01.4510.1014.0222.07
Maanstanden: zaterdag 8 novembei
EK 22.10 uur

• Honderden gasten op de 'Ontmoetingsdag' in de Van Pageehal. Foto Berlott

Blijde dag voor veel ouderen
Zandvoort - Vele Zandvoortse ou-
deren hadden gistermiddag een
gezellig samenzijn in de fleurig
versierde Pageehal. Voor de vijf-
tiende keer werd hier door het Co-
mité Ontmoetingsdag het jaar-
lijks samenzijn georganiseerd.

De ontmoetingsdag, die werd gepre-
senteerd door televisiepresentator
Hans van der Togt, werd gevuld met
een feestelijk programma. De ruim
driehonderd bezoekers vermaakten
zich uitstekend met onder andere zan-
geres Els Buitendijk, die in de och-
tenduren optrad, begeleid door harpis-
te Joke Brethouwer. Het optreden
werd onderbroken voor een kopje kof-
fie met een heerlijk gebakje, dat door
enkele lieftallige, kleurig geklede
meisjes werd rondgebracht.
Ondertussen was in een andere ruim-
te een groot aantal vrijwilligers bezig
met de bereiding van de lunch, waar-
voor onder andere enorme stapels
sandwiches werden klaargemaakt.
Tijdens deze maaltijd zou de Zand-
voortse goochelaar Ad Hendrikse aan
de tafels zijn kunsten komen verto-
nen.

Voor de middaguren trad onder an-
dere aan het mannenkoor van de
Haagse gemeentepolitie, 'Entre Nous'.
De zangeres Wilma Driessen verleen-
de hieraan medewerking. Een onge-
kend hoogtepunt.

De reacties van de Zandvoortse ge-
nodigden, waarvan sommigen uit
Haarlemse bejaarden- en verzorgings-
huizen waren opgehaald, waren en-
thousiast. Men had nu weer de gele-
genheid oude bekenden te ontmoeten,
een kans, die de, vaak geïsoleerd wo-
nende ouderen maar weinig krijgen.

De organisatoren van de 'Ontmoe-
tingsdag' vierden deze dag hun derde
lustrum. In 1972 werd voorde jaarlijk-
se ontmoetingsdag het initiatief geno-
men. Deze dag werd de eerste jaren in
de Hervormde Kerk gehouden, maar ,
door de grote toeloop werd naar de Van
Pageehal uitgeweken. Ook is men en-
kele jaren te gast geweest in het zwem-
bad De Duinpan. Een van de organisa-
toren, mevrouw Van Maris herdacht
in haar openingstoespraak de beginja-
ren. Indertijd waren het Olga Lowina,
het Zandvoorts Kinderkoor en de pas-
toor en dominee die het podium betra-

den, totdat de lokale Raad van Kerken
in 1977 besloot alleen nog artiesten op
te laten treden. Later droegen naast
deze raad onder andere ook het Huma-
nistisch Verbond, de vereniging Zon-
nebloem en het Rode Kruis hun steen-
tje bij aan de organisatie.

Voor de gasten van dit jaar was deze
historische terugblik 'nieuws'. Wen-
sen waren er weinig, al hadden enkele
heren er graag wat 'trompetgeschal'
bij. Dat de Zandvoortse ouderen erg
blij zijn met deze dag, was duidelijk af
te lezen aan de tevreden en opgewekte
gezichten.

wekt dat de VVD-statenfractie
met geen woord heeft gerept over
de toekomstplannen voor het cir-
cuit van Zandvoort. De CDA-f rac-
tie daarentegen liet wel degelijk
merken zeer geinteresseerd te zijn
in de plannen om de racebaan te
verleggen. "Het zou een oplossing
voor alle moeilijkheden kunnen
betekenen" was de conclusie.

De commissiebijeenkomst volgde op
de hoorzittingen die in Beverwijk, Am-
sterdam en Hoofddorp waren gehou-
den. Op deze hoorzittingen kregen de
indieners van bezwaarschriften de ge-
legenheid hun bezwaren mondeling
toe te lichten. Voor Zandvoort werd
door wethouder Van Caspel de nieuwe
circuitplannen belicht, terwijl even-
eens het woord werd gevoerd door de
directie van het circuit.

In de afgelopen commissie werd de
statenleden de gelegenheid geboden
hun mening te geven op de voorstellen
van het college van GS en de ingedien-
de bezwaarschriften. Het verslag van
deze commissievergadering is van be-
lang voor de statenvergadering die
aan het ontwerpstreekplan wordt ge-
wijd en op 12 en 19 januari 1987 zal
worden gehouden.

Waar het CDA zich ontvankelijk
toonde voor de bezwaren die door de
gemeente Zandvoort en de circuit-
directie waren ingediend, liet de VVD
zich hier niet overuit. In tegendeel in
het betoog van de VVD-vertegenwoor-
diger werd het circuit en de problema-
tiek voor de gemeente Zandvoort ver-
geten.

Fractievoorzitter van de Provinciale
VVD-fractie, Machielsen. '.aat weten
dat het standpunt van de VVD ge-
noegzaam bekend mag worden geacht.
"De lijn is duidelijk, het circuit moet
blijven. Wij zitten wat dat betreft op
één lijn met het CDA, en is er geen
reden tot zorg. Het standpunt van de
VVD blijft ongewijzigd, namelijk dat
circuit en bungalowpark naast elkaar
kunnen worden geëxploiteerd. Hierop
is ons streven gericht". Door hem werd
nog verwezen naar de vergadering die
op 24 november wordt gehouden. "Op
deze vergadering wordt het verslag
vastgesteld dat moet dienen als lei-
draad voor de statenvergaderingen
van januari, waar uiteindelijk het
standpunt van de provincie ten aan-
zien van het ANZKG-ontwerpstreek-
plan wordt bepaald". Overigens moest
de heer Machielsen wegens ziekte de
vergadering van afgelopen vrijdag
verlaten, zodat hem niet direct bekend
was dat het circuit door de VVD niet
was gememoreerd.

De PvdA stelde zich op het stand-
punt dat het circuit planologisch niet
gewenst is. Deze statenfractie is van

mening dat een zeer zorgvuldige af we-
ging moet plaatsvinden waar het gaat
om verplaatsing van camping de Zee-
reep en de realisering van het bunga-
lowpark. PPR en PSP waren.teleurge-
steld dat nog steeds geen termijn van
een eventuele sluiting bekend is. De
vertegenwoordiger van PSP was van
mening dat óf het circuit moet in 1990
aan de gestelde eisen in het kader van
de Wet Geluidhinder voldoen (ook de
Grand Prix) óf het circuit moet ver-
dwijnen. Een exploitatie van circuit
en bungalowpark naast elkaar zag hij
niet zitten. D66 was iets genuanceer-
der, doch van deze fractie kan Zand-
voort slechts op weinig steun rekenen
wanneer het gaat om het behoud van
het circuit, zo bleek uit het betoog.

ADVERTENTIE

grote sortering

Lammy
COQtS vanaf

MlffltSHOP
598;

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,

Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjestraat 56, Haarlem, tel. 023-270850; Be- •
verhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

Vrijwillige Hulpverlening

1 7 3 7 2

sa het recht heeft zelf een andere
exploitant voor het hotel te zoeken
of wel zelf voor de exploitatie zal
zorgen. De mogelijkheid is niet
uitgesloten dat het hotel na het
mislukken van deze onderhande-
lingen in zijn geheel wordt overge-
dragen of dat het een andere be-
stemming krijgt.

Door de financieel adviseur (drs
H.Scheer), van exploitant Luske,
wordt erkend dat momenteel 'hoog
spel' wordt gespeeld door zijn cliënt,
doch het lijkt de enige weg te zijn die
momenteel nog over is gebleven.

"Zoals wij al eerder vertelden zijn de
latente schulden ons erg tegengeval-
len. In feite is die schuldenlast alleen
maar groter geworden, zodat gespro-
ken kan worden van een negatief ver-
mogen. Hoewel het hotel voor het eerst
sinds jaren een positief bedrijfsresul-
taat kent, weegt dit met op tegen deze
last MoeihjkhPden ontstonden met de
eigenaar van liet onroerend goed over
het achterstallig onderhoud van het
hotel. Deze liepen zo hoog op dat Ca-
ransa, via de rechtbank ontruiming
wilde eisen. Door mijn cliënt zou deze
ontruiming aangevochten zijn. Ge-
lukkig is dit nu allemaal van de baan
en zijn wij momenteel in onderhande-
ling over de aankoop van het hotel
door mijn cliënt", laat drs. Scheer we-
ten.

Achterstallig onderhoud betekent
onder andere een totale renovatie van
het brandbeveiligingsssysteem en
noodzakelijk onderhoud aan de bal-
cons en pilaren. Met het aanbrengen
van een vernieuwd brandbeveüigmgs-
systeem is men inmiddels gestart, en
ook het onderhoud van het beton moet
binnen veertien dagen ter hand wor-
den genomen.

Directeur Wertheim van de Dienst
PW uit Zandvoort laat weten, dat
wanneer binnen deze termijn niet met
de werkzaamheden is begonnen de ge-

• Vervolg op pagina 3
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FAMILIEBERICHTEN

Trees Miezenbeek
van harte gefeliciteerd

met je verjaardag.
Gerda en Ineke.

Voor uw hartelijke bewijzen van deelneming en medele-
ven na het heengaan van onze lieve man, vader en
grootvader

Willem van Wilpen
betuigen wij u onze oprechte dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm
van bloemen tot ui t ing gebracht, was ons een grote
troost en zal in dankbare herinnering blijven.

Uit aller naam:
E. van Wilpen-Koper

Zandvoort, november 1986.

Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het
overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en
onvergetelijke opa

M. v. Malsen
betuigen wij onze hartelijke dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm
van bloemen tot uiting gebracht, was ons een grote
troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.

Uit aller naam:
.T. v. Malsen-Bol

Zandvoort, november 1986
Hulsmanstraat 4

t
Na een zorgzaam en blij leven is na een kortston-
dige ziekte van ons heengegaan onze zorgzame
vader en opa

Jan Molenaar
weduwnaar van M. G. Van Deelen

eerder weduwnaar van H. E. Reinhardt
op de leeftijd van 79 jaar.

Mimi
Sabine
Jan en Trees
Janine, Johan
Marjan en Piet
Marion, Patrick
Agnes en Jan •
Ricky, Marcel, Johnny
Floor en Dymph
Dymphke, Mariëtte, Aletta,
Nicolette
Astrid en Walter
Kees en Karin

Zandvoort, 3 november 1986
Correspondentie-adres: J. G. Molenaar
Haarlemmerstraat 39, 2042 NB Zandvoort.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zand-
voort.
Bezoektijden: woensdag en donderdag van
19.00-19.30 uur.
De Eucharistieviering wordt gehouden op vrij-
dag 7 november a.s. om 11.45 uur in de parochie-
kerk St. Agatha te Zandvoort, waarna de begra-
fenis zal plaatsvinden om 13.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer van de begraafplaats.

Op woensdag 12 november is het 40 jaar geleden, dat
door Opa Piet van der Mije in het Raadhuis te Zand-
voort, liet huwelijk werd gesloten van onze ouders,

Kors van der Mije
en

Corrie van Arum

Zij zullen het vast wel leuk vinden, indien u hen op
TWAALF november aanstaande komt feliciteren.

Zij ontvangen u graag thuis in Villa Mans aan de Maris-
straat l te Zandvoort tussen 10 en 19 uur.

Hun kinderen en kleinkinderen
Christien van' der Mije en Chris Kemp
Pieter van der Mije
Annemarie en Christiaan Kemp

Zandvoort, l november 1986.

DOKTERSBERICHTEN

P. Flieriiiga
huisarts

afwezig van 6 tot 10 november.
Waarneming:

huisartsen Anderson, Drenth, Zwerver.

ADVERTENTIES

SCHILDERWERK
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort
Telefoon 15186

VERBOUWEN??
Aannemersbedrijf

F. M. Schilder,
verzorgt al uw verbouwingen en

onderhoud. Ook Casco.

Tel: 023-360929

l

Voorbereidingsbesluiten
De Burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22, lid 2 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat de gemeenteraad bij beslui-
ten van 28 oktober 1986 opgrond van artikel 21 van voormelde wet heeft ver-
klaard, dat voor de volgende gebieden bestemmingsplannen worden voorbe-
reid:
a. Karel Doorman, 2e fase (Burg. van Alphenstraat-Dr. Joh. G. Mezgerstraat).
b. Groot Bentveld e.o.
Vermelde besluiten liggen met bijbehorende tekeningen, waarop met rode om-
lijning het gebied is aangegeven, ter gemeentesecretarie voor een ieder ter
inzage en wel op de afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, ge-
opend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Zandvoort, 7 november 1986. l
VERHUIZEN?

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het

over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met

waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

VSWUIZRS
A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Komt u iets
te kort?

Spar
Zandvoort

: Noord
is ALTIJD

• ' • > * . . - OP
maandagochtend

geopend

RECEPTIE. VERGADERING.

DINER OF
ZAKENLUNCH

4 GANGEN KEUZE
MENU A/45, -pp

UW DINER ELK
WEEKEND
MUZIKAAL
OMLIJST

r IWINTER- EN WILD.
LLSPECIAUTEITEN

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51

DAG EN NACHT VERZORGING

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

!27!

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons terecht

inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
een Natura-
uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

Vent- en
standplaatsvergunning

Burgemeesteren Wethouders van Zandvoort
roepen voor het jaar 1987 gegadigden op
voor.
- een eventueel te verlenen jaarvergunning

voor het venten met bloemen en planten;
- een eventueel te verlenen jaarvergunning

tot het innemen van een standplaats met
één verkoopgelegenheid voor de verkoop
van viswaren en aanverwante artikelen op
het parkeerterrein bij winkelcentrum Noord
op vrijdag- en zaterdagmiddag.

Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk
1 december 1986 op daarvoor bestemde for-
mulieren ter gemeentesecretarie te hebben
ingediend. Deze formulieren zijn op de afde-
ling Algemene Zaken te verkrijgen.
De uiteindelijke toewijzing wordt voorbehou-
den.

Zandvoort, 6 november 1986

Het is wisselvallig weer. Het is november!
Daarom deze maand bij een permanent...

een gezichtsbruiner KADO!!!
iedere vrijdagavond geopend.

COIFFEURS
^_ ̂  „ international .

M galerij kerkstraat 22
^r 7nnrivnortzandvoort

tel. (02507)14040

parfumeriën / nouveautes

Stichting Propaganda Groenten en Fruit
organiseert in samenwerking met

AART VEER
GROENTEN

EN FRUIT
SHOW

met dia's, voorlichting, film,
hapjes en grote verloting.

DINSDAG 11 NOVEMBER
in ver.gebouw De Krocht
Aanvang 20.00 uur
Uitnodiging voor iedereen gratis verkrijgbaar bij

AART VEER, Grote Krocht 25
i#£&4&
'.vô^SïSb,'

U £>enf van harte welkom en uw
kopje koffie staat al voor u klaar!

Stichting «propaganda cgroenten en^ruit

EJTUn
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR DE LEDEN KOMEN
BESCHIKBAAR NOVEMBER 1986

1. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 357
Huur ƒ681,60 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
c.v., berging en lift.

2. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 307
Huur ƒ681,55 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
c.v., berging en lift.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zand-
vport verlenen voor deze woningen slechts woonvergun-
ning aan: - twee-persoonshuishoudens

- (onvolledige) gezinnen

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 11 novem-
ber 1986 vóór 7 uur 's avonds schriftelijk te reageren.
Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere wonin-
gen kan men dat kenbaar maken in één brief; het is niet
nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven. U
dient de woningen in volgorde van voorkeur aan te ge-
ven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het
kantoor op het adres Thomsonstraat. 1. Het bestuur ver-
strekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het ver-
krijgen van een woonvergunning berust bij het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE toewijzing
zal eerst pp vrijdag 14 november a.s. om 14.00 uur in het
gevelkastje aan het kantoor van de vereniging worden
gepubliceerd.

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het
voor de vereniging geldende 'puntensysteem voor lid-
maatschapjaren voor het toewijzen van woningen'. Dit
systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensys-
teem.

In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeente-

lijk puntensysteem echter minus het aantal punten dat
u scoort voor het onderdeel: duur van inschrijving bij
de gemeente Zandvoort.

RUILRUBRIEK NOVEMBER 1986
1. Aangeboden:

2-kamerflatwoning
DR. DE VISSERSTRAAT
Huur ƒ344,80 per maand
Bestaande uit:
woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en berging
Gevraagd:
Grotere woning (geen flat in Zandvoort-noord)

2. Aangeboden:
Eengezinswoning
LORENTZSTRAAT
Huur ƒ 557,20 per maand
Bestaande uit:
woonkamer, 3 slaapkamers, zolder, douche, c.v.,
tuin en schuur.
Gevraagd:
3-kamerwoning aan de van Lennepweg of
Sophiaweg.

3. Aangeboden:
Eengezinswoning
K. ONNESSTRAAT
(Ruime doorzonwoning, 9 jaar oud)
Huur ƒ701,20 per maand
Bestaande uit:
woonkamer, 4 slaapkamers, grote zolder, c.v., tuin op
het zuiden, schuur en dubbele beglazing.

Gevraagd:
Kleinere eengezinswoning.

4. Aangeboden:
4-kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT
Huur ƒ679,10 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
c.v., berging en lift.

Gevraagd:
2- of 3-kamerwoning in centrum van Zandvoort.

5. Aangeboden:
Eengezinswoning
PASTEURSTRAAT
Huur ƒ408,90 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
c.v., schuur en tuin.

Gevraagd:
Andere eengezinswoning

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te die-
nen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning ie-
mands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lid-
maatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het
einde van deze maand.

TEVENS KOMT VOOR DE LEDEN BESCHIKBAAR:
3. De flatwoning

KEESOMSTRAAT 185
Huur ƒ 663,50 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
c.v., berging en lift.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verle-
nen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- twee-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen.
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J. Portegies - Schoenservice
a vele jaren ons bedrijf in de

Kerkstraat te hebben
gedreven, is nu de tijd voor ons
gekomen, om er mee te
stoppen.

braag maken wij van deze
belegenheid gebruik, om al
:>nze fijne klanten en vriendea
e bedanken, voor het in ons
gestelde vertrouwen.

Door de jaren heen waren er
veel persoonlijke contacten,
waarvoor wij u beiden hartelijk
danken.

Onze opvolger,

de hr De Goede,
die vele jaren bij ons in dienst
was, heeft onze zaak
overgenomen.

Wij kunnen hem, als goed
vakman, van harte aanbevelen.

Nel en Joop Portegies

Het is zover gekomen

Wij hebben de schoenmakerij
van J. Portegies overgenomen.

Voor uw reparaties kunt u
terecht bij:

De Goede -
Schoenmakerij
Fam. A. de Goede-Vossen
Kerkstraat 32
Tel. 12234

Wij zijn geopend: ma. t/m vr.
09.00-12.30 u. en 13.30-18.00 u.

Zaterdags van 9.00-12.30 u.

ICRO
SUCCESVOLLE KLEINE

(ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S". .
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z BadUoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en

" alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5,- in rekening ge-
bracht.

• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2.50 in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z teleto-
riisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die Op vrijdag - gelden voor piaat-
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

'* Aangeb. 3 en 2 zits bank-
stel, beige velours (katoen),
.ƒ100; wieg met rieten mand
(wit), bekl., met matras, ƒ 100.
Tel. 18908.
Aangeb.: in Haarlem gr. EEN-
GEZ. (huur) HOEKHUIS, enor-
•me leefruimte, 5-kam., c.v.,
gr. zolder, tuin op zuiden.
Gevr.: in Z'voort-Z/Centr. kl.
huur woonr. met vrij uitz. voor

'1- pers. Tel. 023-330085.
~ ALUM. SCHUIFLADDERS

Bel voor vrijblijvende
demonstratie aan huis.

NU 8 meter van ƒ375 voor
ƒ 237 en 10 meter van ƒ 445

'voor ƒ 289. Andere lengtes en
uitvoeringen tot 50% korting.

3 jaar garantie.
INTERAL LADDERS B.V.

Tel. 072-612262 of
01711-10016

BONTMANTEL-INRUIL
Met (kleine) bijbetaling.
Meest exclusieve lichtge-
wicht nappa lammy-coats en
bontmantels. Bontgevoerde
regenmantels. Bel voor af-
spraak of uitgebreide docu-
mentatie: 020-233488.

* De Ver. Vrouwen van Nu
bestaat bijna 10 jaar! Wordt
ook lid en vier dat met ons
mee. Bel eens met nr. 16085
of 14462.
* Een oma vraagt voor haar
kleindochter wedstrijdkleding
voor paardrijden, tegen rede-
lijke vergoedding, ± maat
176. Tel. 18803.

n 3O5 voor
Peugeot doet u een uiterst lucratief aanbod. Een schitterende auto die bewijst dat aan een kosten, ongeveer éénderde deel, ofwel

Als u vóór 30 november a.s. besluit tot aanschaf van zeer complete uitrusting nog verrassend veel kan f 8.980,-. U kunt hiervoor natuurlijk ook de inruil-
een Peugeot 305, betaalt u daarvoor precies f 305,- worden toegevoegd, terwijl de prijs mede door waarde van uw huidige auto gebruiken,
per maand* z'n schone 65 DIN pk motor verbazend laag blijft: Vervolgens betaalt u gedurende 48 maanden

En voor dat luttele bedrag kunt u dan ook nog slechts f 24.3 50,- (incl. afleveringskosten). f 305,- per maand, waarbij de effectieve rente op
eens in een bijzonder fraaie en exclusieve uitvoering Het financieringsaanbod zit als volgt in elkaar: jaarbasis 10.5% bedraagt Rente overigens, die fiscaal
rijden: de 305 Select u betaalt van de nieuwprijs inclusief de afleverings- aftrekbaar is. Na die vier jaar is er dan nog zo'n

f 5.000-te betalen.
U kunt nu drie dingen doen: de rest in één keer

betalen, de lening verlengen, öi uw 305 inruilen voor
een nieuwe Peugeot En vooral dat laatste kan
zeer interessant zijn, want de kans is groot dat uw
Select flink wat meer opbrengt dan die restbetaling.

Kortom, een voordeliger manier om Selcct-
klasse te rijden is nauwelijks denkbaar.

En helemaal voordelig wordt het als u bedenkt
datu voor de vele extra's die de Select biedt geen cent
extra betaalt

Anders gezegd, als u ingaat op dit aanbod en
kiest voor deze grandioze 305, krijgt u er voor maar
liefst f 1.850,- aan accessoires bij cadeau.

Al met al reden genoeg dus om snel naar uw
Peugeot-dealer te gaan, en om in te stappen voor
een uitgebreide proefrit Tien tegen één dat u zich
na afloop nog meer zult verbazen over deze wel héél
selecte aanbieding.

* Deze aanbieding geldt voor de 305 Select
Uw dealer kan u ook alles vertellen over de

soortgelijke aanbiedingen die gelden voor de andere
305-modellen.
De lening wordt verstrekt door Peugeot Talbot
Financiering onder de gebruikelijke voorwaarden
van een huurkoopovereenkomst

m
m
m
S3
G»]

Extra: getint glas rondom.

Extra: spoiler op kofferdeksel in carrosseriekleur.

Extra: speciale striping. Select-aanduiding op
flanken en kofferdeksel.
Extra: complete radio-inbouvwoorziening plus
antenne.

Extra: markante, opengewerkte stalen GT-velgen.

H]

S
m
H

Extra: het exclusieve stuurwiel van de 305 GTX.

Extra: schitterende vernis metaallak: keuze uit
3 kleuren.

Extra: luxe stoffen stoelbekleding.

Extra: comfortabele lange armstcunen.

Deze 305 Select, inclusief gratis ^^ fiOC •
extra's t.w.v. f 1.850,-, kost tijdelijk: 4ikJ«O^7 3$"

DE PRÏJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW. AFLEVERINGSKOSTEN F 45 5,-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PEUGEOT TALBOT LEASE, DIRECT LEASEN'H-GEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS. U LEAST Al. EEN PEUGEOT W S VA. F 623,- PER MAAND.

^

T»

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

* Gevr. hulp in de huishou-
ding, 1 ochtend per week,
liefst vrijdags. Tel. 02507-
15489.
* Goed tehuis gezocht voor j
Holl. herder, 8 j. (teef), we-i
gens allergie. Tel. 02507-)
15195.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk. Tel. 023-364168,
b.g.g. 023-381378.

* Heer, 59 jr, wilLAT-rel. met
ser. vr. Br.: W. Nagtegaal,
Rijnstraat 27, 1972 VA Umui-
den.

Hillegom-Antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub. in alle stijlen. Veel
kleinantiek. Laagste prijzen!
Leidsestraat 122. Dag. tel.
02520-20993. Koopavond.
* Houdt de prijzenavond vrij.
18 nov: a.s. 20 uur in Hotel
Keur de KMTP-topper van het
jaar. Nog geen lid, bel dan
even tel. 14627.
* Hulp gevr., 1x in de 14 da-
gen, op vrijdagochtend, van
9-12 uur, ƒ 10 per uur. Tel.
02507-16416.

Passage 42
Zonnestudio

Kapsalon
ZONNEBANK 20 min. ƒ 9
(snelbruinbuizen)

abonnement 10x ƒ 80
GEZICHTSKANON

20 min. ƒ 10
abonnement 4x ƒ 35

LICH.KANON 40 min. ƒ 40
abonnement 3x ƒ 100

WIJ WERKEN OP
AFSPRAAK

ZONNESTUDIO OOK
'S AVONDS GEOPEND

Passage 42
Tel. 12500

Vriendelijke groeten
Ben, Edith en Ellie

* T.k. aangeb. LAMELLEN
(gebr. wit), hoogte 160 cm,
breedte 275 cm. Tevens te
koop gevr. verstelb. kinder-
autostoeltje. Na 12 uur:
18652.

* T.k. antieke koperen olie-
lamp, ƒ 75; prachtige viool in
kist, ƒ 175; doos met 50 boe-
ken, ƒ 10; camera + toebeho-
ren, ƒ40. Tel. 17193.
T.k. Audi 80 de Luxe, bouwj.
'77, kleur lichtgroen, APK ge-
keurd, incl. radio-cass., trek-
haak en LPG. Alles i.pr.st.
Prijs ƒ2800. Inl. tel. 02507-
12183.

T.k. CAFÉ-PETIT RESTAU-
RANT, 60 zitplaatsen. Goede
lokatie en omzet. Br. o. nr.
798-74832 bur. v.d. blad.

* T.k. detector, ƒ 135; Fasto
geiser, ƒ45; gr. kantoorschr.-
mach. Underwood, ƒ 50. Tel.
13781.

*U brengen

(salon
l de
(mode

BWHUISPtEW l

ecile

* Peuters en kleuters van
Zandvoort! Bij O.S.S. leer je
leuke oefeningen op dinsdag
en donderdag van 4-5 uur in
de van Pagée-hal.

TELEFOON 02507-17679

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Order-
afd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de be-
handeling.
* Te koop 30 verschillende
pockets, ƒ10. Tel. 12141.

* Te koop aangeb. elek-
trisch open haardje, ƒ 100.
Tel. 12962.

* Te koop gevt. strandkar
voor kind (bolderwaqen). Tel.
15433.

Te koop: OPSLAGLOODS,
+ 300 m2. Tel. 16178.

* Elf paar voetbalschoenen.
Hopen dat de GOEDE de
beste zal zijn! Z.V.M. C 1 en
ouders.

* T.k. aangeb. grote bolder-
wagen, massief grenen
(nieuw), ƒ 150, Tel. 18908.

* Te koop smoking, zwart +
wit smokingjasje; 2 smoking-
overhemden + 2 strikjes,
maat 47 a 48. Tel.

* T.k. Etna keukenkachel, 20
cm breed, 100%, weg we-
gens c.v., nauwelijks gebr.,
wit. Vaste prijs ƒ 150. Tel.
15052 of Prinsenhofstr. 1d.

T.k. Ford 16 L BRAVO, mei
1980 -f LPG. Vr.pr. ƒ4750.
Tel. 18316.
* T.k. open haard, 3 zijden
open, brandend te zien. Vr.pr.
ƒ200. Westerstr. 6, Zand-
voort.

* T.k. piano, merk Zimmer-
man, mooi model, wortelno-
tenhout, t.e.a.b. Tel. 13332.

T.k.a. LANDROVER Get
Away met grote elektr. lier,
i.pr.st. Tel. 02507-
16033/15182.

T.k.a. overnaadse zeewaardi-
ge polyester VLET met mid-
zwaard en gafteltuig, Alles
roestvrij staal, 15 pk Johnson
b.b., strandtrailer, dekzeil.
Tel. 02507-16033/15182.

Woningruil. Aangeb. ruime
doorzonwon., 5 kam., Nw-N.,
huur ƒ 701. Gevr. kl. woning in
of nabij Centr. Tel. 18072, na
20 uur.

veilinggebouw

de witte zwaan
Gasthuisplein

Inboedelveiling
Vastgesteld op woensdag 19 nov.

Inlichtingen: tel. 12164.
Veilinggebouw De Witte Zwaan,

Gasthuisplein.
Fa. Waterdrinker

ZO MAAR WAT PRIJZEN:

Bijna 23 kilo
KATTEBAK KORRELS 14,50

5 kilo DOKO-BROKKEN 13,95

6,95
v a 0,89

1,50

3,85

5 kilo KONIJNEVOER

VUILE PENS

Je kilo VERS VLEES

1 kilo 1e klas
KATTEBROKJES

Dagelijks geopend
van 9.00-12.00/13.00-18..00

Zaterdag tot 17.00
Maandagochtend gesloten

DIER-

5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een 'iets kopen of verkopen? Bankstel of ander
huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijt
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.

*
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE
VRAAGPRIJS VAN j 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN
OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5.30 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Telefoon .

Postcode Piaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als briel) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderaldeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

ol afgeven bij:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort

NI!
VAN OM DE HOEK

Speculaostqart
b-.] overheerlijk
R.v.d.WERFF S{
Tolweg 6 - Tel. 15001 A. t'

AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86
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- Hoe bespaart
_ u ruimte, tijd en
" geld op uw
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WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een

abonnement of nadere
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,A KOFFIE S» Uil
ROODMERK
vacuüm verpakt, snel-
filtermaling. Pak 250 gram

maar
'\ !

201

SERWETTES PERKX3IOUES DAMESVERBAND

"T •«" , - i x

pakje 250 gram

ZAANSE ROEM MARGARINE

LADY COMFORT

door ondoorlaatbare bescherm-
folie veilig en hygiënisch.

Zacht, absorberend, zelfklevend

BALLET MINI

voor optimale bescherming
en meer feeivegingsvrijheid

PAK 20 STUKS W i PAK 20 STUKS J£ff

• » \ (

GEBAK VAN DE WEEK: jjml$k

12 STUKS - ± HALF POND
VRIESVERS DUS VERSER KAM NIET' HOMBURG

BOEREN-ROOKWORST
een lekkere grove Gelderse worst,
vacuüm verpakt - dus houdbaar.

tWfaftë-

rcm^ÉRS^

MARMALADE
OLDE ENGLISH

450

GAUTHEiZAKJES
Oubbelpak 40 theezakjes
met GRATIS J
bOük|e Vrouwtje J
Theelepel *S^StT B

DIAMANT
FR1TUURVET
bnkt droog
en kroknn;
FONDSPAK ̂ f?

BEGEL voor
bakken en braden

onitrA m&"\'MM>f
05*83PMtoBZ& l WW

>" **'s ***•

KNORR MIXEN
m dubbelpakken Als u met z'n tweetjes
bent hoeft u dus maar de helft van een

zakje te openen, reuze handig van Knorr1

3 NIEUWE SOORTEN
• MIX VOOR MACARONI ROMANA
• MIX VOOR SPAGHETTI NAPOLI
• MIX VOOR BOEREN-OMELETTE

PER STUK

225 gram

n

LAMA GROENTEGONSERVEN
(uit de bekende HAK-fabrieken)

COLOMBO

HODEKOOL

RODEKOOL

PROBEER-
PRIJS

1 '.'. v! , fT\
1 » ': f> l'/l; \-.'*i t
' , ' Ml V < l /r> *, - **i£i> lo-t"^

NIVEA CRÈME-BAD ,
tlacon 500 ml
o-t-n .ji-̂ S" m T

NIVEA CRÈME
pot 200 ml

NIVEA BODY-MILK
tlacon 250 ml
r"'e" 5^%' '' i '

* |

SNEL-
KOOK-
RUST
uit de Lassie-
fabneken.
dus kwaliteit1

SPERG1EBOONTJES
of RODE BIETJES Of

DOPERWTEN extra fijn
pot 340 gram J9

SPERGIEBOONTJES
of RODE KOOL Df
DOPERWTEN met
WORTELEN extra fijn
pot 720 ml 1.29

r\ >->
'l'V

PAK 4.00 gram

9 OOSTZAAM- Zuideinde 39 • VOLENDAM'
Hyacintenstraat 14 «HOOFDDORP Marktlaan 55
9 NIEUW VENNEP Hoofdweg 1185 «ZWANEN
BURG Dennenlaan 19 « ZANDVOORT Burgemeester
Engelbertsstraat 21

AMSTERDAM.
• Mercatorplein 4 9 - 5 3 • Bilderdijkkade 41 - 53
• Admiraal de Ruyterweg 56 • Ze Nassaustraat 26 - 30
• Lijnbaansgracht 31 - 32 • Johan Huizmga-
laan 180 - 188 • Sloterkade 110 - 127 • Delflandplein
188 - 194 • Burgemeester de Vlugtlaan 133 • Nicolaas
Ruychaverstraat 10 • OSDORP: Tussenmeer 1a
• NOORD: Motorkade 10 • OOSTELIJKE
EILANDEN: Kattenburgerkruisstraat

Bij ekmedia gaat elke week bijna
750.000 keer de vlag uit
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ZANDVOORT - Het onderzoek
dat door het Centraal Instituut
Midden-en Klein Bedrijf is ver-
richt naar de verkeerscirculatie
van het centrum van Zandvoort
sluit zeker niet aan bij het door
liet gemeentebestuur geintrodu-
ceerde 'centrumplan' dat het ver-
«eersluw maken van dit gebied
peoogt.
'J> Integendeel, op een permanent
voetgangersgebied van Kerk-
^traat/Kerkplein/Raadhuis-
straat worden genuanceerder
'oorstellen gedaan; evenals op het
'oorstel het voetgangersgebied

uit te breiden met een deel van de
Haltestraat. Dat de Grote Krocht
•ersmald moet worden en terug-
;ebracht tot een eenrichtings-

straat ondervindt evenmin veel
jrjval. Hiermee wordt de 'bood-
iChapenfunctie' van de Grote

Krocht teniet gedaan, zo wordt
door het CIMK gesteld.

Door de Ondernemers Vereniging
Zandvoort is de hulp ingeroepen van
iet CIMK om een technisch inzicht te
•cnjgen m de voorstellen van de ge-
neente om in de loop der tijd een
>erma'nent voetgangersgebied in het
lentrum te creëren. Dit houdt onder
mdere in: het gebied Kerkstraat-
Kerkplein/Raadhuisstraat met een

deel van de Haltestraat als voetgan-
gersgebied waarbij de doorgaande ver-
<eersfunctie van de Grote Krocht
Arordt teruggedrongen door een ver-
malling en inrichting van een éèn-
•ichtingsverkeer.

Volgens het uitgebrachte rapport
gaan deze voorstellen te ver en verdra-
jen zij zich niet met het reëel functio-
neren van de verschillende delen van
iet winkelgebied. Geadviseerd wordt
'en ombuiging van het gemeentelijke

plan in minder vergaande veranderin-
;en.

Beter zou het zijn om de Kerkstraat-
Kerkplein/Raadhuisstraat (buiten
iet toeristenseizoen) in te richten als
een verkeerskundig dorpserf. (Dus be-
jerkt verkeer buiten het seizoen toela-
en). Voor het eerste deel van de Halte-
traat wordt eenzelfde oplossing aan-

gedragen, waarbij ook 's zomers be-
temmingsverkeer mogelijk moet zijn.

De Grote Krocht zou onveranderd die-
len te blijven, dit omdat het winkelbe-
tand in deze straat een grote functie

CIMK analyseert plannen gemeente

Bij verkeersluw maken van centrum
wordt functie van winkels vergeten

^•^^^*•^••^^^^•^^^•^^••••^•^•^^^•V^M^M^MB^^^^M^^^BI^^^V^^MB^H^HIWBVBî BBMn^^^MBBB^MHPMI^M^^H^H^M^M^

Het begin van de Haltestraat waarvoor een verkeersluwer inrichting wordt gepleit. Foto:Berlott

zellig zal aandoen, wanneer deze wordt
ingericht als permanent voetgangers-
gebied. Vanuit het oogpunt van het
bieden van een aangenaam verblijfs-
klimaat is het daarom gewenst buiten
liet seizoen een zekere mate van ver-
keer toe te staan in de Kerkstraat om
daarmee een, voor het functioneren
van de winkelvoorzieningen noodza-
kelijke levendigheid in het straatbeeld
te handhaven", is de conclusie in het
rapport.

Geconstateerd wordt door het msti-
tuut dat dit gebied m de zomermaan-
den een totaal ander karakter heeft,
namelijk dat van flaneergebied. Daar-
om is dan een voetgangersgebied wen-
selijk.

Haltestraat
De Haltestraat biedt een heel ander

beeld. Ook al worden hier vrij grote
aantallen voetgangers in de zomer-
maanden aangetroffen, het karakter
van het bezoek verschilt. Geen gefla-
neer, maar een doorgaand gebied. De
Haltestraat, zeker het eerste deel, fun-
geert als aanvoerstraat. "De Halte-
straat is m mindere mate een bezoek-
doel voor de meeste toeristen, maar
wordt gebruikt als route van het over-
nachtmgsadres naar het 'centrum' i.c.
liet gebied Kerkstraat".

Volledig autovrij maken van deze
straat sluit niet goed aan bij het ge-
bruik van de straat en by de aanwezi-
ge voorzieningenstructuur. Ander-
zijds is de straat zo smal dat, wanneer
veel voetgangers deze gebruiken als
doorgaande route, een onplezierig ver-
blijfsklimaat ontstaat, en dat kan dan
weer afbreuk doen aan de ontplooi-
ingsmogelrjkheden van de daar geves-
tigde bedrijven.

"Oplossingen zullen moeten worden
gezocht in een terugdringing van de
plaats van het (auto)verkeer, zonder
de bereikbaarheid voor bestemmings-
verkeer weg te nemen. Door het CIMK
wordt geconstateerd dat de Halte-
straat gebruikt wordt als sluiproute.
en dat deze situatie ongewenst is.

heeft voor het doen van de dagelijkse
boodschappen.

Gedegen studie
Door het CIMK is een uitgebreide

studie verricht naar de aard van het
winkelbestand in de badplaats. Daar-
bij is eveneens gelet op de functie die

het centrum zowel in het seizoen, als
de overige maanden heeft.

Geconstateerd wordt dat buiten het
toeristenseizoen voor het centrum de
bereikbaarheid van de winkels be-
langrijker is, dan een versterking van
het verblijfsmiheu. Voor de inwoners
(voetgangers, fietsers, automobilisten)
is het van belang dat de winkels voor

de dagelijkse boodschappen gemakke-
lijk bereikbaar zijn. Dit geldt met
name voor de Haltestraat en Grote
Krocht. Voor deze twee straten is toe-
gankelijkheid voor alle verkeer en par-
keergelegenheid op korte loopafstand
een eerste vereiste.

De branchesamenstelling (winke-
laanbod) op Kerkstraat/Kerkplein-

/Raadhuisstraat is zodanig dat buiten Grote Krocht
het toeristenseizoen hieruit niet direct
een noodzaak tot toelaten van rijdend
verkeer in de straat gewenst is. "Deze
winkels zijn in de eerste plaats gebaat
bij een aangenaam verblijfsmilieu. De
verwachting is echter dat buiten het
toenstenseizoen het aantal bezoekers
in de straat gering zal zijn en de straat
een doodse indruk zal maken en onge-

Op de Grote Krocht tenslotte ver-
schilt het aanbod van bezoekers niet
veel ten opzichte van het seizoen. Dit
deel van het centrum vervult namelijk
hoofdzakelijk een 'boodschappen'
functie. De intensiteit is in de zomer-
maanden hoger maar ook de overige
maanden is het de drukst bezochte

straat. Voor boodschappen doen is een .
directe (auto)bereikbaarheid een ver-
eiste. Voor recreatief winkelen/flane-
ren dient het accent juist meer op het
verblijfsklnnaat te liggen. "Vanuit dit
basisgegeven voldoen Kerkstraat en
Grote Krocht m het huidige verkeers-
regime goed aan de uitgangspunten.
Het belangrijkste probleem ligt dan
ook m de Haltestraat", aldus het rap-
port.

Door het CMIK wordt gesteld dat
een herbezinning op de beleidspunten
ten aanzien van een terugdringen van
de verkeersfunctie in het centrumge-
bied gewenst is. In ieder geval zal de '.
omvang van de voetgangerszone be-
perkter moeten worden dan in de door
Buro Van Hezik (centrumplan ge-
meente, red.) uitgewerkte plannen is
voorzien. Hierdoor zullen ook wijzigin-
gen in de ondersteunende verkeerscir-
culatie noodzakelijk of wenselijk wor- '
den. Er zullen nieuwe verkeersmodel-
len voor het centrumgebied moeten
worden ontwikkeld, waarbij meer re-
kenmg gehouden zal moeten worden
met de winkelvoorzieningen geduren-
de het hele jaar", is het advies van het
instituut, dat pleit voor behoud van de
verkeersfunctie van de Grote Krocht,
en het verkeersluwer maken van de
Haltestraat met een vermindering
van het doorgaande verkeer.

Parkeerpro blemen
Erkend wordt dat de parkeergele-

genheid m Zandvoort een groot pro-
bleem vormt. Toch blijft het noodza-
kelijk dat de consument op acceptabe-
le loopafstand boodschappen kan
doen, dus moet ook de parkeergelegen-
heid niet té ver weg zijn. Het plan van -
Van Hezik om een deel van de busbaan
in te richten als parkeergelegenheid
verdient zeker aanbeveling, maar dat
het centrumplan van de gemeente
voorziet in het groter maken van het
voetgangersgebied ten koste van zes-
tig parkeerplaatsen wordt niet met ge-
juich begroet. Wanneer echter een"
plan wordt uitgewerkt waarbij uitge-
gaan wordt van de door het CIMK
aangedragen uitgangspunten, dan
kunnen de meeste parkeervoorzienin-
gen in het centrum behouden blijven.,
Overigens is het CMIK reëel genoeg-
om m te zien dat het parkeerprobleem
van Zandvoort (in de zomermaanden
een verhoogde druk van de toeristen,
en weinig ruimtelijke mogelijkheden)
in de nabije toekomst niet structureel
kan worden opgelost, zelfs ondanks
een een verscherpte controle van de
parkeerduur.

• 1987 lijkt voor Zandvoort een
wat somber jaar te worden
zonder 'enige versiering'.
Tenminste alles wat het de
burger ook maar een ietsje
aangenamer kan maken,
wordt door het college
geschrapt in het (nu al
beruchte) dekkingsplan.
• Wanneer de raad accoord
gaat met de voorstellen, dan
verdwijnen op de
speelplaatsen in Zandvoort (en
hoeveel of hoe weinig zijn er
eigenlijk?) de zandbakken voor
de peuters; de bloembakken in

i. het centrum sullen niet meer

herbeplant worden en er is
geen geld meer om in een
koude winter de vogels in het
duingebied bij te voeren om
een paar voorbeelden te
noemen
• Ernstiger lijkt nog het
schrappen van het
schoolzwemmen voor wat
oudere kinderen; het staken
van godsdienstonderwijs in
1988 op de openbare scholen;
de vermindering van de
bijdrage aan het
spraakonderwijs en het
doorsluizen van de
rijkskortingen naar de
betreffende instellingen en
verenigingen op
sociaal/cultureel gebied;
• Bovendien heeft het college
nog een aantal aardige
besuinigingsvoorstellen in
petto voor het jaar 1988. Zo
wordt voorgesteld te
onderzoeken of de kosten van
lichamelijke opvoeding

fschoolgym) en sport kunnen
worden verlaagd door
selfwerksaamheid en of de
gemeentelijke kosten kunnen
worden verlaagd door de
contributies te verhogen.
• Ook zal ondersocht dienen te
worden (aldus het
collegevoorstel) of het gebruik
van De Krocht, Het
Gemeenschapshuis en 't
Stekkie kunnen worden
gebundeld of geprivatiseerd,
waardoor een accommodatie
komt te vervallen of de subsidie
wordt beëindigd.
• Van het so fraai opgestelde
'nieuwe beleid' in het
collegeprogramma, dat
vergeleken kan worden met
een 'regeringsaccoord van de
politieke partijen' komt op
deze wijze natuurlijk niets
terecht. Onder het hoofdstuk
onderwijs staat onderandere
als eerste punt:"Ook bij een
teruglopend aantal leerlingen,

dient de kwaliteit en het
aanbod van het onderwijs
zoveel mogelijk gehandhaafd
te blijven. Hetzelfde geldt voor
de randvoorzieningen, zoals
het zwemonderwijs".
• Onder milieu in het
collegeprogramma wordt
gezegd: 9. "Blijvende aandacht
moet worden geschonken aan
boombeplanting en
groenvoorziening in de
bebouwde kom"
• In het hoofdstuk: Cultuur,
Sport en Jeugdbeleid:
"Activiteiten op Cultureel
gebied dienen te worden
bevorderd; onder punt 3: "Een
samenhangend jeugdbeleid
dient verder te worden
ontwikkeld, hoge prioriteit
moet worden gegeven aan
professionele ondersteuning;
en tenslotte nog uit dit
hoofdstuk: 4. "Uit het oogpunt
van volksgezondheid en
maatschappelijke

ontwikkeling dient voor zowel
de jeugd als voor volwassenen
de sportbeoefening te ivorden
gestimuleerd".
• Niet om het één of ander,
maar je gaat je dan toch
afvragen waar de vroede
vaderen dit collegeprogramma
hebben verstopt tijdens het
schrijven van het
dekkingsplan. Door de
'oppositie' CDA en GBZ
werden'in de laatste
raadsvergadering al vragen
gesteld over het uitblijven van
het nieuwe beleid en de
uitvoering van het
collegeprogramma.
Gesuggereera werd dat dit
programma achteloos op een
regenachtige namiddag in
elkaar getimmerd was "omdat
het zo hoorde". Immers men
behoort tegenwoordige over
een collegeprogramma te
beschikken, omdat er anders
niet bestuurd kan worden. Een

collegeprogramma waar alle
partijen achter staan, is de
basis van een collegevorming.
In dit licht gezien kun je de
nodige vraagtekens zetten bij
het collegeprogramma en kun
je je tevens afvragen of de
geachte fractievoorzitter van
de VVD de juiste term
gebruikte toen hij zei "Onze
wensenlijst" in plaats van 'ons
collegeprogramma'. Was dit
dan toch geen verspreking
maar moet het 20 hoog
geplaatste collegeprogramma
inderdaad worden aangemerkt
als 'wensenlijstje'???
• Tobber zit er ook wat
sombertjes bij te kijken. Zeer
tegen sijn gewoonte in heeft hij
weinig te zeggen. "Ik ben
verbijsterd" laat hij weten, "en
dat is nog maar zachtjes
uitgedrukt. Bezuinigen en
bezuinigen is twee, maar
volgens mij is Nederland in
Zandvoort op sijn smalst. Dat

de politie nou geen
abonnement meer mag op de
wegenwacht, is tot daar aan
toe, maar dat je de vogeltjes
niet meer gaat voeren? Kijk ik
lust graag vogeltjes, daar kom
ik eerlijk vooruit, maar deze
ivinter ga ik niet op pad. Arme
uitgehongerde diertjes, nee
daar word ik een beetje
misselijk van, dat hoeft voor
mij niet meer"
• "Het is nog niet allemaal goed
gekeurd, de raadsleden moeten
er nog over gaan praten, dus
het kan nog meevallen" hebben
wij hem trachten te sussen,
maar hij bleef pessimistisch.
Kijk daar kan ik 's nachts
niet van slapen, daarom doe ik
het tegenwoordig overdag"
• Hij knikte bekommerd, rolde
sich op en sliep in.
» Dit was het dan deze
week...de krant is
klaar...voetjes op tafel...tot
volgende keer

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor dienstdoende arts: tel
15600/15091.

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artseh: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.

WEEKENDDIENSTEN
• 'kend: 8 en 9 november
,'SARTSENPRAKTIJK

NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

NIEUW

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
aits bellen.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H,.B.A.MuIder Tel: 13185
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
,ie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
.4444.

\

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
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Kantoor Gastnuisplein
12 Zandvoort. tel 02507
17166 Postadres
postbus 26.2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13 16 u,
dinsdag 10 13 en 14 16
u , woensdag 9 11 u.
donderdag 10 12 en 13 17 u . vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8
Aalsmeer lel 02977 28411 Postadres
postbus 264 1430 AG Aalsmeer
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties lel 020 5626271 Telex
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Redactie: Gaslhuisplem 12, Zandvoort, tel
02507 12C66 Postadres puslbus26 2040
AA Zandvoort
Margreet Ates Redacliechel Dick Piet
Abonnementsprijzen: / 10 65 per kwartaal, ƒ
19 55 per hall (aar, / 36 95 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1,-
Bezorgklachten: vrijdag 9 12 u tel 02507
17166

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941

Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393
BELBUS:
Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar en ouder gebruik te maken van
de bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevo-
ren:
Huis in de Duinen tel: 13141,
van 11.00-15.00 uur voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eet-
tafel, kaarten etc.)
van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie
(boodschappen, familiebezoek etc.)

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

ADVERTENTIE

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool * *
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, ri
pension stalling. Onze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

riante

KERKDIENSTEN
Weekend: 8 en 9 november

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-

wen en dr. M.E.Brinkman, gemeen-
schappelijke 'schooldienst', thema:
'Samen delen'; m.m.v. Oranje Nassau-
school jongerenmuziekgroep
Creéche aanwezig
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: dient in de Her-
vormde kerk, dr M.E.Brinkman en ds.
J.A. van Leeuwen, gemeenschappelij-
ke dienst, thema: 'Samen delen'
m.m.w. Oranje Nassauschool jonge-
renmuziekgroep

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
9 november: prof. dr. C.W.Mónnich,
Amsterdam
14 november 19.30/20.30 uur, kleding-
actie
15 november.14.00/16.30 uur, verkoop-
middag

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met m.w.v.
St. Caeciliakoor
cel: F.Meijer, thema: 'Een plek om sa-
men te komen'
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen x

10.30 uur: Morgendienst, ds J. Over-
duin

19.00 uur: Avonddienst, 'covenant
Players'
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond/celgroepen.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE STAND

Periode: 28 oktober/3 november

Geboren:Menno, zoon van Hoekstra
Gerrit en Van Nassauw Lucia
Tamarah Yen-ai, dochter van Brou-

wer Alexander P.J. en Van Houten
José E.

Gehuwd:Warburg, Bernardus H. en
Beerlage, Jacintha Petronella Elisa-
beth

Overleden: Loonstein, geb. Zijlstra,
Cornelis oud 86 jaar
Weijers, Martina Helena, oud 82 jaar
Korting Franciscus Hendrik, oud 77
jaar.

Extra aandacht
voor de belbus

ZANDVOORT - Hoewel het belbus-
proef-project in de gemeente zich mag
verheugen in een groeiende belang-
stelling wordt nog eens de aandacht
gevstigd op de mogelijkheden voor ou-
deren boven de 55 jaar om hiervan
gebruik te maken.

De bus rijdt van maandag t/m vrij-
dag van 9.30/17.00 uur. Voor f. 1,50
wordt men gehaald en gebracht naar
alle activiteiten die er zijn op sociaal-
/cultureel gebied in Zandvoort (kaar-
ten, zang, zwemmen, eettafel van het
Huis in het Kostverloren, activiteiten
in verzorgingshuizen etc.),
Aanmelden receptie Huis in de Dui-
nen tel: 13141 een dag van tevoren tus-
sen 11.00-15.00 uur

Wanneer men boodschappen wil
doen, familie of kennissen wil bezoe-
ken, naar de bibliotheek wil gaan etc.
Voor f. 3,50 wordt men gehaald en ge-
bracht.
Aanmelden: Receptie Huis in de Dui-
nen tel: 13141 een dag van tevoren tus-
sen 15.00 en 17.00 uur

Speciale ritten op dinsdag:

Naar Schalkwijk het winkelcen-
trum en de markt, vertrek 14.00 uit
Zandvoort, terug om 15.30 uur uit
Haarlem.

Naar Verpleeghuizen en ziekenhui-
zen van Overveen en Haarlem om fa-
milieleden of kennissen te bezoeken,
(alleen op dinsdag). Vertrek uit Zand-
voort 16.30 uur; vertrek uit Haarlem
18.00 uur.
Aanmelden voor zowel Schalkwijk als
ziekenhuis op maandag tussen 11.00-
15,00 uur Huis in de Duinen, tel: 13141.
Kosten f. 10,- p.p. retour.

Nog steeds veel klachten

Huurders Eendracht Maakt Macht
voelen zich in de steek gelaten

ZANDVOORT - De bewoners
van de EMM-woningen in de om-
geving van de Vondellaan voelen
zich danig in de steek gelaten door
hun woningbouwvereniging. Na
'groot onderhoud' aan hun huizen
vertoonden zich diverse gebreken
die tot nu toe niet zijn verholpen.
Het geduld van de bewoners,
waarop door woningbouwvereni-
ging EMM een beroep wordt ge-
daan, raakt langzamerhand op.
Het College van Burgemeester en
Wethouders vindt het nog niet
noodzakelijk om in te grijpen.

De klachten betreffen met name de
'complexen' 11 en 12 aan onder andere
de Vondellaan, Staring-, Catharina
van Renes- en Willem Kloosstraat. De
woningen ondergingen het afgelopen
jaar een groot-onderhoudsbeurt, die
volgens de bewoners zeer slecht is uit-
gevoerd. Zij klagen vooral over tocht
en het binnendringen van regenwa-
ter, dat hier en daar 'met emmers moet
worden opgevangen'. Al maanden
wacht men op stappen van Eendracht
Maakt Macht om met een afdoende
aanpak de klachten te verhelpen.

Volgens directeur Visser van de wo-
ningbouwvereniging zijn de meeste
gebreken vooral door de storm in okto-
beraan het licht gekomen, en de meest

• Vervolg va» pagina l
meente zelf aan derden deze opdracht
zal verlenen, omdat de veiligheid van
burgers in het gedrang komt.

Door misverstanden werd al enkele
tijd de gasrekening door liet hotel niet
voldaan, reden waarom de gemeente
in actie kwam en vorige week vrijdag
het gas afsloot. Echter diezelfde mid-
dag werd kwam de gasleverantie weer
op gang omdat de gemeente inmiddels
van de bank bericht had ontvangen
dat het verschuldigde bedrag was
overgemaakt.

Een en ander typeert de precaire si-
tuatie waarin de exploitant momen-
teel verkeert. Zijn financieel adviseur
blijkt echter vrij hoopvol gestemd over
de onderhandelingen. "In feite loopt de
heer Lüske een groot risico en dat doe
je niet wanneer je geen zicht hebt op
een goede oplossing", is de heer Wert-
heim van mening.

Wegens verblijf in een ziekenhuis
voor een keeloperatie is de heer Lüske
deze week zelf niet voor commentaar
bereikbaar.

ernstige direct daarna met extra man-
kracht verholpen. Momenteel is men
bezig met de aanpak van enkele langer
bestaande tekortkomingen van de
huizen. Hierna zal zo snel mogelijk
opnieuw een inventarisatie van gebre-
ken worden gemaakt, die dan aan de
beurt komen. Dit vereist volgens
EMM wel enig begrip en geduld van de
bewoners, omdat men niet alles tege-
lijk kan aanpakken. Van bewonerszij-
de wordt echter beweerd, dat er mo-
menteel niets gebeurt. Men is zelfs in
de veronderstelling dat de uitvoerende
aannemer vanwege zijn wanprestatie,
door de woningbouwvereninging aan
de kant is gezet.

Verbond van Huurders
Het Nederlands Verbond van Huur-
ders (NVH), af deling Zand voort, houdt
de verrichtingen van woningbouwver-
eniging EMM, of het uitblijven daar-
van, nauwlettend in de gaten. Wel
blijft men volgens secretaris S.W. Engl
optimistisch en hoopt men daarbij,
ondanks het lange wachten tot nu toe,
op een spoedige oplossing. De Zand-
voortse NVH, die eind oktober haar
eerste officiële ledenvergadering hield,
wil in principe een goede verstand-
houding met Eendracht Maakt
Macht, vooral omdat ook deze inder-
tijd ten behoeve van huurders is opge-
ncht. Men gaat er vanuit dat de sa-
menwerking dan ook optimaal moet
kunnen zijn.

Daarom betreurt de NVH het wel,
dat één van de huurders van de wo-
ningbouwvereniging enkele maanden
geleden door EMM is afgewezen voor
een bestuursfunctie, vanwege haar
betrokkenheid bij de huurdersvereni-
gmg.

Genoemde woningen vormen niet
het enige knelpunt in de relatie tussen
beide verenigingen. Zo wachten ook de
huurders van vier woningblokken in
de Keesomstraat al enige tijd op een
onderzoek, betreffende de verhouding
tussen huursom en stookkosten. Na
isolatie van de woningen is de huur-
prijs gestegen en de vergoeding voor
verwarming gedaald. Het onderzoek,
door een onafhankelijk bureau, moet
uitwijzen of deze verhouding juist is.
Daarbij verwacht men dat hierdoor
ook aangetoond wordt dat 'zuinige'
stokers door de huidige wijze van be-
rekenen, te veel aan stookkosten beta-
len.

Brief
De klachten rond de woningen in de
omgeving van de Vondellaan waren

voor de fractievoorzitter van Gemeen-
te Belangen Zandvoort, Jongsma,
aanleiding tot een schrijven aan het
college van burgemeester en wethou-
ders. Omdat de gemeente wacht op een
uitgebreid rapport van Bouw- en Wo-
ningtoezicht, alvorens stappen te on-
dernemen. 'moeten de bewoners van
vele slecht gerenoveerde woningen
nog langer wachten op maatregelen
en de mmderdraagkrachtigen onder
hen worden nog eens voor extra kosten
gesteld, die zij naar onze mening abso-
luut niet kunnen betalen', aldus
Jongsma. Hij vraagt zich daarbij af
voor wiens rekening de hogere ener-
gielasten moeten komen. Tevens gaat
hij er vanuit, dat door 'inwatering' on-
nodige schade ontstaat en deze woon-
omstandigheden nadelig zijn voor de
gezondheid van de bewoners. Ook be-
smetting door ongedierte acht hrj niet
uitgesloten. Hij dringt er daarom bij
het college op aan, om aan de wonmg-
bouwvereniging een termijn te stellen
en zonodig zelf tot het herstel over te
gaan.

Winterprogramma
Cecils - Zandvoort

ZANDVOORT - Leden van Cecils
(ingang Hotel Bouwes. Badhuisplein,
7, Zandvoort) worden in de gelegen-
heid gesteld een aantal concerten in
Nederland te bezoeken. Cecils is er na-,
melük in geslaagd een aantal plaats-
kaarten te bemachtigen voor een aan-s
tal bijzondere avonden.

Op 11 november in De Doelen in;
Rotterdam, waar Patty Labelle op-^
treedt. Aanvang 20.00 uur, kosten f.;
45.- p.p. ;

Op 26 November in het Ahoy in Rot-'
terdam voor een optreden van Kool &•
The Gang. Aanvang 20.00 uur, kosten-
f. 35,- p.p. :

In het Congresgebouw in Den Haag
treedt op George Benson, dit concert
begint om 22.30 uur, kosten f. 60,- p.p.v

Kaarten voor deze avonden kunnen',
zowel aan de balie als telefonisch wor--
den besteld van woensdag t/m zondag,"
tussen 21.00-03.00 uur bij Cecils, tel:.
19205. Bovendien kunnen de Cecilsle-
den ook gebruikmaken van een spe-'
ciale bus die hen van Zandvoort naar.
de diverse concerten brengt en ook-
weer ophaalt. De reiskosten hiervan-
bedragen f, 10,- p.p. -]

Op zondag 23 november wordt
Beaujolais primeur 1986 in Cecils ge-;
schonken. Uiteraard zal deze avond'
zich in Franse sfeer afspelen.
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Ik vont mt Ik zocht op de Grote Krocht
begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort

winkelcentrum
schalkwijk
haarlem

Mare O'Polo
NICO VERHEY

SWINGER

AART VEER
groente en fruit

Grote Krocht 25 Tel. 14404

Heerlijke handappels
Karmijn hééiküo 1fZ5
Prachtig mooie
sperziebonen hééiPond 1,45
Uit Florida

Rode grapefruits 5voorZ,40
Vol vitamine

KIWI'S 5 voor 2,95
Uit onze keuken

Tuttifrutti 9 Ql-
kant en klaar y2 pond C,f9D

Weber's schoonmaakbedrijf
voor

SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
EN REPARATIE

TAPIJTREINIGEN
en ook verhuur machines hiervoor

Tel. 1 40 90/ 1 47 64 (vraag demonstratie)

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN-

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 /1 36 12 /1 25 18

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

e*
biedt u de unieke kombmatie van'
gezichts-, Itchaams-, haarverzorging

gezichts-
behandeling

incl.
make-up

wassen en wa-
tergolf incl.
versteviging

en lak

ƒ 40,- ƒ 26,50
Dinsdag gesloten

Passage 20 - Tel. 02507-16309

Kerkstraat 23 - Zandvoort
Tel 1 21 07

PARFUMERIE WILDERING
SCHOONHEIDSSALON

Met produkten naar keuze
B.v.: Dior - Estee Lauder

La prairi
Clinique - Chanel
Lancaster
Jill Sander - Clarins
Lancôme
Biotherm - E. Aigner

*******
Epileren - massage - maquilage

-harsen - reinigen - elektrisch ontharen
-plaatselijk afslanken - pedicure

-manicure

*******
Behandeling volgens afspraak

Telefoon 12107
(zowel dames als heren)

Kerkstraat 23
Zondagmiddag geopend

SQUASH
SPORTCENTER

Wim
Buchel

A. J. v.d. Moolenstraat 47
Tel. 13965- 15829

Op weg naar

RIJBEWIJS A
en B

met AUTO en

MOTOR-
RIJSCHOOL

Frans v. Sprang
Voor informatie

tel. 02507-14946

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

MOERENBURG

Haltestraat 1
Telefoon 16123

Uw speciaalzaak
voor

NATUURLIJKE
vitamines en

mineralen
essen tial organics
uit Amerika, Lanes

uit Engeland

Zondagmiddag
geopend van

1-5 uur.

AUTO

de krant helpt
u op weg

NU OF NOOIT!

2 dagen BRUSSEL ...

2 dagen KEULEN

2 dagen PARIJS

ƒ99,
ƒ89,
ƒ85.

Inkl. luxe touringcar - hotel - logies -
ontbijt
Vertrek iedere zaterdag t/m maart 1987

Voor inlichtingen en informatie

Reisburo Zandvoort
Grote Krocht 20

Tel. 12560

Er wordt dag en
nacht op u gewacht

TAXICENTRALE
ZANDVOORT B.V.

Grote Krocht 18
Tel- 12600

Wij rijden voor het GAK
en DETAM

ALLE ziektekosten-
verzekerings-

maatschappijen
ALLE ziekenfondsen,

met uitzondering van Ziekenfonds
Spaarneland.

Weekmedia (microfiche,
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

VOOR TELEGRAAF
ZANDVOORT

bezorgers gevraagd
Verdienste ± 50,- tot 80,- p.w.

Voor kleine wijk

Va uur per dag.

Aanmelden tussen 18.00-20.00 uur 023-221185
of 023-315515 van 09.00-12.00 uur 's morgens.

Grote collectie BONTMANTELS LAMMY
COATS en BONTGEVOERDE REGEN-
MANTELS van Modisch jong tot Klassiek
mt 38-52 (met schrift, garantie).
Bij aankoop van een nieuwe Bontmantel of
Lammycoat kunt U Uw gedragen mantel in-

. ruilen.

ATY KETTING BONTMODE
Orionweg 206 Umuiden, tel. 02550-14756

VAN
.STOLBERGWEG 1

Zandvoort - Tel. 17093

BLOEMBOLLEN
zowel los als verpakt

Bollenplantmandjes

• Brassicol
Bollenplantschopjes

• Winterheide

9 Bloeiende violen
9 Beplanting voor

winterbakken

9 Vaste planten
9 Bemesting

9 Tuingereedschap

9 Kamerplanten

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

MOERENBRUG

Voor al uw
Homeopathie en
Reform artikelen.

Dr. Vogel,
VSM Schwabe

l Lid VN R
Reformhuizen

Haltestraat 1
Tel. 16123

Te koop:

BEELDSCHOON
FLATJE

aan zee, Zuid-Spanje

Prijs: ƒ 35.000,-

020-969379

Restaurant
„LA REINE"

vraagt

afwashulp
voor de week-enden.

Kerkstraat 15,
tel.: 12253.

u n ii
hogeschool hollanc

Opleidingen voor onderwijs, gezondheidszorg, bedrijven en dienstverlenende
instellingen, uitgaande van de Stichting Christelijk Hoger Onderwijs

De Hogeschool Holland is dit jaar ontstaan uit een fusie van de Vrije Leergangen (VL-VU en VL-MO) en
de Gijsbreght Academie. De hogeschool bundelt vijf soorten onderwijs:

Voltijd-opleiding voor wie (misschien) leraar wil worden
* Keuze uit 19 vakken, méér dan op welke andere lerarenopleiding in de Randstad
* Vakken: aardrijkskunde - biologie - Duits - economie - Engels - Frans - geschiedenis -

gezondheidskunde - godsdienst - handvaardigheid - huishoudkunde - maatschappijleer -
natuurkunde - Nederlands - omgangskunde - scheikunde - tekenen - textiele werkvormen - wiskunde

* Vierjarige opleiding voor een bevoegdheid in twee vakken
* Diploma's die ook buiten het onderwijs een prima springplank zijn gebleken
* Éénjarige propedeuse, met overstapbevoegdheid naar de universiteit - ook voor wie van het havo

komt

Deeltijd-opleidingen voor wie (misschien) leraar wil worden (MO-akten)
* Vierjarige opleidingen voor tweedegraads bevoegdheden: Duits - economie - Engels - Frans -

geschiedenis - Nederlands - pedagogiek - theologie - wiskunde
* Twee- of driejarige, vernieuwde opleidingen voor eerstegraads bevoegdheden Engels - geschiedenis

-theologie - wiskunde - Nederlands
* Nog één keer: vierjarige ongedeelde opleiding staatshuishoudkunde eerste graad (voor snelle

studenten)
* Meestal maar één avond per week college
* Voor vele vakken ook daggroepen (één dag per week)
* Akten die ook buiten het onderwijs meetellen

Deeltijd-opleidingen voor functies bij diensten en bedrijven
* Diploma's op MO-niveau, door de overheid erkend
*-Vakken: wiskunde/informatica - wiskunde en techniek - Frans voor handel en economie - pastorale

theologie - pedagogiek
* Meestal één avond of één dag per week college

en

* Onze voltijd- en deeltijdopleidingen bieden u ook de mogelijkheid, in vrije studierichtingen, te kiezen uit
onderdelen van diverse vakken, zoals de literair-culturele richting van Nederlands en de richting kunst,
cultuur en educatie (geschiedenis)

HBO-V (4-jarig)
De HBO-V leidt studenten op tot verpleegkundige op HBO-niveau. HBO-verpleegkundigen zijn
inzetbaar in diverse takken van de gezondheidszorg zoals het ziekenhuis, het verpleeghuis, een
psychiatrisch ziekenhuis, een instituut voor zwakzinnigenzorg, de wijk, een dagbehandelingscentrum
Toelatingseisen:
•*• Voor bovengenoemde opleidingen is iedereen toelaatbaar, die een diploma HAVO, VWO, HBO,

VHBp bezit. Daarnaast geven ook bepaalde MBO-diploma's toegang
* Ook is het mogelijk gebruik te maken van een speciale toelatingsregeling als men 21 jaar of ouder is

en niet over de vereiste diploma's beschikt

HBO-Vv (2-jarig)
* De HBO-Vv leidt verpleegkundigen zodanig op dat zij op HBO-niveau inzetbaar zijn in diverse velden

van de gezondheidszorg, zoals het ziekenhuis, het verpleeghuis, een psychiatrisch ziekenhuis, een
instituut voor zwakzinnigenzorg, de wijk, een dagbehandelingscentrum

* Toelatingseisen:
Je kunt met een A, B, Z- of MBO-V-diploma toegelaten worden

Daarnaast verzorgt de hogeschool:
* een regionaal pnderwijscentrum (de Vrijmarkt)
* een regionaal informaticacentrum (het VLINC)
* nascholingscursussen
* de deeltijdopleiding leerlingbegeleiding/schooldecanaat

VOORLICHTING OVER AL DEZE STUDIES: ZATERDAG 8 NOVEMBER
VAN 11 TOT 15 UUR

in de gebouwen van de Hogeschool Holland, Wildenborch 6, Amsterdam-Diemen. Deze liggen naast
het metro-station Verrijn Stuartweg (Gaasperplas-lijn).
Bus: halte Egeldonk.

Geen gelegenheid om op 8 november langs
te komen? Bel ons info-nummer
020-560 12 34 (ook 's avonds en in het
weekend). Of stuur de bon op naar
Hogeschool Holland, Antwoordnummer
1125, 1110 VB Diemen.
Frankeren hoeft niet.

Ik wil graag meer informatie over
Opleidingen voor onderwijsakten en functies bij
diensten"en bedrijven*
Opleidingen gezondheidszorg*
* Aankruisen wat niet verlangd wordt

Naam:

Straat:

Postcode:

Plaats:



EKMEDIA 30 DONDERDAG 6 NOVEMBER 1986

SPORT KORT

kansloos in
ialvoetbalstrijd

NDVOORT - De zaalvoetballers
i TZB zijn de afgelopen week niet
. succesvol geweest. In de beker-
ijd werden de Zandvoorters uitge-

Eakeld door Loek Anderson met
lar liefst 6-1. Ook de competitiewed-
|jd tegen Sekura ging verloren en

eveneens met de cijfers 6-1.

tegen Sekura bood TZB goed tegen-
Rrj. De bezoekers waren echter
Ilinisch veel beter alhoewel TZB
Tig stand kon houden. Na een 0-2
literstand begon TZB het tweede ge-

lte zeer aanvallend. Ab Bol ver-
linde de achterstand tot 1-2 en TZB
l toen legio kansen liggen op de ge-

maker. Een fraaie uitval van Seku-
I betekende 1-3 en TZB gaf de strijd
; Met zeer goed uitgespeelde aanval-

maakte Sekura het karwei in de
Itfase af en liep naar een ruime 6-1
erwinning.

FZB in problemen
HAARLEM - Ook na de wed-
rijd van afgelopen zondag is de
ituatie voor TZB erg slecht geble-
|en. Tegen het in de top van het
jassement verblijvende EHS
leeft TZB, ondanks strijdlustig
erzet, het niet gered en verloor
iet 3-0.

De Haarlemmers waren in de eerste
elft een stuk beter en dat na twintig
muten de openingstreffer gescoord
erd verbaasde niemand. TZB stond

gehele eerste helft onder zware
ruk en moest het van een enkele uit-
a! hebben. Vlak voor de rust kreeg
HS een prima kans op verdubbeling
an de score doch de terecht toegeken-
le strafschop werd naast het Zand-
oortse doel geschoten.

In de tweede helft heeft een hard-
, erkend en goed spelend TZB gepro-
ieerd de stand te veranderen. Diverse
;oede mogelijkheden kregen de Zand-
oorters. Zo verscheen Jos van Houten
illeen voor de EHS-doelman maar hij
iet de bal van zijn voet springen en
rak Ab Zwemmer had een kans om
•elijk te maken. Toen Ab Zwemmer m
Kansrijke positie onderuit werd ge-'
laald dacht TZB aan een strafschop
naar de scheidrechter oordeelde dat
Je overtreding net buiten het straf-
chopgebied plaats vond. De vrije trap
everde niets op. Na een half uur ebde
liet offensief van TZB weg en kon EHS
neer lucht krijgen. TZB kwam onge-
ukkig op een 2-0 achterstand door een
eigen doelpunt en de strijd was gestre-
tlen. In de slotfase liep EHS zelfs naar
een 3-0 zege. Voor TZB breken span-
nende tijden aan en de komende twee
thuiswedstrijden zullen zeker punten
moeten opleveren wil men niet stevig
onderaan komen te staan.

Badminton Lotus
ZANDVOORT - De zesde competi-

tiedag voor de badmintonclub Lotus is
redelijk succesvol verlopen. Alleen het
eerste, zesde en zevende team moest
genoegen nemen met een nederlaag.
De uitslagen: Lotus l - Van Zijderveld
7 2-6; Lotus 2-Airsport 2 4-4; Lotus 3-
Haarlem 7 8-0; Lotus 4 - Minerva 2 5-3;
Lotus 5-Energia 2 4-4; Lotus 6-Sloter-
meer 6 0-8; Lotus 7 -GSV 2 1-7; Lotus
Hl-TYBB Hl 4-4; Lotus H2-Van Zij-
derveld H2 5-3; Lotus H3-Velsen H2
i-O; Lotus Al-Badhoevedorp Al 7-1.

Komende weekeinde spelen alle
teams uit en dat programma ziet er als
volgt uit: Pijnacker I-Lotus 1; Om-
moord 3-Lotus 2; Slotermeer 4-Lotus 3;
Kennemerland 3-Lotus 4; Keizer Otto
2-Lotus 5; US 5-Lotus 6; Mixers Hl-
Lotus Hl; De Bun Hl-Lotus H2; Duin-
wyck H2-Lotus H3; Velsen Al-Lotus
Al; Velsen Cl-Lotus Cl.

Z'meeuwen verleren het winnen
ZANDVOORT - Je vraagt het je

wel af. Want na negen competitie-
wedstrijden is het Zandvoort-
meeuwen nog steeds niet gelukt
om een overwinning te behalen.
Tegen Wijk aan Zee werd voor de
zevende keer gelijkgespeeld (0-0)
en door de resultaten van zondag
staan nu vijf teams onderaan met
zeven punten.

Op het winderige veld van Zand-
voortm'eeuwen werd geen grootse par-
tij voetbal vertoond. Zandvoortmeeu-
wen speelde wel met inzet maar over-
tuigmg in het spel was er niet. Te wei-
nig werden de vleugels gebruikt alhoe-
wel over het algemeen het meest op de

aanval werd gespeeld. De minder m
getal uitgevoerde aanvallen van Wijk
aan Zee waren echter veel gevaarlijker
en Zandvoortmeeuwen kwam enige
malen goed weg. Wijk aan Zee schrok
eenmaal toen een hoekschop tegen de
lat werd gekopt en de rebound van
Sander Schuurman door de doelman
werd gestopt.

Het overwicht wierp geen vruchten
af en doordat in de Zandvoortse defen-
sie te veel op een lijn werd gespeeld
vielen er enige gaten. Tot tweemaal
toe kreeg een Wijk aan Zee aanvaller
een opgelegde kans maar gelukkig
voor de Zandvoorters rolde de bal
naast het doel. Bij Zandvoortmeeuwen
probeerde Simon Molenaar het enige

malen met afstandschoten die nog wel
eens voor paniek zorgden doch weinig
rendement hadden.

Ook tegen de wind in was Zand-
voortmeeuwen meer in de aanval
maar het voetbalspel was te onnauw-
keurig. Veel balverlies waardoor Wnk
aan Zee kans kreeg gevaarlijk te coun-
teren. Het was maar goed dat doelman
Armand Postma attent keepte en
tweemaal ver uit zijn doel redde an-
ders waren de gevolgen niet te over-
zien geweest. Het anders sterkste ge-
deelte van het Meeuwen-team, de ver-
dediging, had duidelijk een minder
goede dag. Aanvallend moest het
meeste gevaar komen van Henn Mar-
celle die enige schoten op de vuisten

van de doelman zag spatten. Jos van
der Meij werd niet te vaak in het spel
betrokken en kreeg hij wel de bal toe-
gespeeld dan trad hij te solistisch op
om voor gevaar te zorgen.

In de slotfase leek Wijk aan Zee op de
overwinning af te stevenen toen zelfs
doelman Postma al gepasseerd was. De
Wijk aan Zee-spits wist echter geen
raad met de bal en struikelde in kans-
rijke positie. Zandvoortmeeuwen heeft
vrijwel niet één uitgespeelde kans ge-
kregen en had de beste mogelijkheid
op een doelpunt door medewerking
van een Wijk aan Zee-verdediger die
de bal net naast eigen doel tikte. Wat
de tweeëntwintig spelers ook probeer-
den de stand bleef zoals er begonnen
was, 0-0. Elf talbegeleider Henk Kinne-
ging blijft in het team geloven. „Van-
daag was het geen beste wedstrijd en
heeft Armand Postma enige zekere
doelpunten voorkomen. Het probleem
is dat we geen doelpunten kunnen ma-
ken" zegt Henk Kinneging, die verder
stelt, „Over het geheel genomen gaat
het best aardig en we hadden gehoopt
tegen Wijk aan Zee de eerste overwin-
ning te behalen. Het lukte echter niet.
Veel krachtsverschil is er niet en de
resultaten moeten beter kunnen. Ik
blijf er m geloven en denk dat het nog
wel komt."

De scheidsrechter gaat Zandvoortmeeuwen een vrije trap toekennen, nadat Jos van der Meij toen val werd gebracht.
Foto: Dick Loenen

Vergadering van
tennisclub Z'voort

ZANDVOORT - Op vrijdag 14 no-
vember wordt de jaarlijkse algemene
ledenvergadering gehouden van TCZ
in Hotel Keur aan de Zeestraat. Deze
begint om 20.00 uur. De agenda ver-
meldt:

Ingekomen stukken en notulen.
Jaarverslagen van penningmeester,
secretaris en de Technische-en Jeugd-
commissies; Goedkeuring van de be-
groting (verhoging contributies/en-
treegelden), renovatie banen; samen-
stellmg en verkiezing van het bestuur;
verkiezing kascommissie, samenstel-
ling van commissies en een vooruitbe-
spreking op het seizoen 1987.

Standen voetbalclubs
Derde klasse KNVB
Zaandijk
DEM
Haarlem
Schoten
NAS
ZVV

Vierde klasse KNVB
SMS
Zandvoort '75
De Beursbengels
Hoofddorp
Aalsmeer
De Geuzen

Tweede klasse HVB
Spaarnestad
DSK
EHS
Schalkwijk
Vogelenzang
VVH

9-13 KFC
9-12 Halfweg
9-10 Schellingwoude
9-10 Zandvoortm.
9-10 Wijk aan Zee
9-10 Volewijckers

Zaterdag
8-12 DSC '74
9-12 Swift
8-11 SIZO
9-11 SVJ
9-11 SCW
9- 9 Halfweg

10-15 KIC
10-13 BSM
10.-13 Spaarnevogels
10-12 Heemstede
10-12 Alliance
10-11 TZB

9- 8
9- 7
9- 7
9- 7
9- 7
9- 7

8- 8
8- 7
8- 7
9- 7
9- 5
8- 2

10-11
10- 9
10- 8
10- 6
10- 5
10- 5

Zandvoort 75 rukt op
AMSTERDAM - Door een uit-

stekende en zwaar bevochten 0-1
overwinning op De Geuzen heeft
Zandvoort '75 zich op een fraaie
tweede plaats genesteld. Zaterdag
aanstaande kan die plaats inge-
ruild worden voor een eerste als de
strijd, op het complex in het bin-
nencircuit tegen koploper SMS,
in winst wordt omgezet.

Vooral verdedigend kloppen de za-
ken bij Zandvoort '75 uitstekend op dit
moment. Vanuit die sterke verdedi-
ging en een goed bezet middenveld
probeerde Zandvoort '75 De Geuzen te
bestrijden. Een strijdwijze die perfect
door de Zandvoorters werd uitgevoerd
en De Geuzen, dat de laatste weken
voor prima resultaten had gezorgd,
kon niet in het spel komen. Aan de
korte dekking konden de Amsterdam-
mers zich met onttrekken en was er
eens een schot op het doel dan was
doelman Ruud Bakx ter plekke.

De Zandvoorters gingen razend snel
tot de aanval over en schiepen zich de

beste kansen. Slechts een daarvan
werd benut, wat eigenlijk te weinig
\vas. Dennis Keunmg profiteerde be-
kv,aam van goed werk van Philip van
den Heuvel en scoorde het enige doel-
punt, 0-1. Zoal.s gesteld de afwerking
van de aanvallen verliep met zoals ge-
wenst en bij de rust had al afstand
genomen moeten worden. Zo kopte
Rene Paap net naast en Ruud van der
Putten plaatste de bal eveneens langs
de verkeerde kant van de paal.

Op het steeds zwaarder wordende
veld, door hevige regenbuien, heeft
Zandvoort '75 de voorsprong in de
tweede helft bekwaam vast gehouden.
De Zandvoorters verdedigden ver van
het eigen doel om uit de blubber te
blijven m het eigen strafschopgebied.
Rob Gansner knalde nog een keer op
de lat en wat De Geuzen ook probeer-
den doelman Ruud Bakx bleek in
vorm te zijn. „Een verdiende overwin-
nmg",vond trainer Gerard Nijkamp.
„Die had echter ruimer moeten zijn.
De spelers zijn bereid om te werken en
dank krijg je de beloning vanzelf."

Topteams Sporting Oss
laten de punten liggen

ZANDVOORT - De volleybal-
teams van Sporting OSS kwamen
in actie, verspreid in sporthallen
in de regio en boekten wisselende
resultaten. Het eerste dames- en
herenteam leden nederlagen doch
de lagere teams zorgden voor goe-
de overwinningen.

Het eerste damesteam van Sporting
OSS kwam uit tegen Atalanta en gaf
een voor het grijpen gelijkspel weg.
Nadat de eerste set verdiend voor Ata-
lanta was met 15-3 herstelde Sporting
zich m de tweede set en greep die met
12-15. In de derde set lukte het Spor-
ting niet het goede spel vast te houden
en Atalanta zegevierde met 15-4. Met
een gewijzigde opstelling kwam Spor-
ting m de vierde set sterk terug en wist
zelfs een 8-11 voorsprong te nemen,
Atalanta knokte goed terug en de
spanning steeg bij de stand 14-14 tot
het uiterste. Sporting kon ondanks fel
verzet niet verhinderen dat Atalanta
de beslissende twee punten bijeen
sloeg.

Het tweede damesteam had tegen
Cazus l geen schijn van kans en ging
met 3-0 ten onder via de cijfers, 15-6,
15-5 en 15-5. Het derde team speelde
tegen SBY 4 en verloor de eerste set
met 15-12 maar pakte de tweede met
11-15. Sporting ging steeds beter spe-
len en kreeg steeds meer overwicht
hetgeen resulteerde in volgende set-
winsten, 6-15 en 3-15. Het vierde da-
mesteam had weinig moeite met
HSVC 6 (3-0). De eerste en tweede set
waren voor Sporting OSS met 5-15 en

5-15. In de derde set deed Sporting het
wat rustiger aan zonder de controle
over de strijd te verliezen en werd ge-
wonnen met 12-15. Het vijfde dames-
team pakte met groot machtsvertoon
HSVC 4 met de alles zeggende cijfers
van 3-15, 5-15 en 6-15.

Sporting OSS heren één, dat met
een aantal invallers moest aantreden
tegen VCY 2 bood te weinig tegen-
stand en ging kansloos met 15-5, 15-8
en 15-3 ten onder. Een compleet Spor-
ting team kan veel beter functioneren
en daar is het wachten op.

Ada Schilpzand-toernooi
Komend weekend voor Sporting

OSS een druk volleybalprogramma.
Zaterdag een volledig programma zo-
als vermeld in de Sportagenda en zon-
dag een toernooi. Volleybal van hoog
niveau waarvoor een bezoek aan de

sporthal Pellikaan zeker de moeite
waard is.

Zondag aanstaande de gehele dag
volleybal in de Pellikaanhal. Zowel
topteams als lagere teams komen in
het veld in het traditionele Ada
Schilpzand toernooi. Een gebeuren
dat wijd in de omtrek bekend is en
gewaardeerd wordt gezien het feit dat
onder andere teams als Delta-Lloyd en
Brother Martinus naar Zandvoort ko-
men om deel te nemen. De opening
van dit spektakel is om 8.55 uur door
voorzitter Ad Akkerman waarna di-
verse teams in diverse klassen elkaar
zullen bestrijden. Het einde van dit
volleybal-promotie evenement wordt
verwacht rond 19.00 uur. Plaats van
handeling zoals vermeld de Pellikaan-
hal aan de A. J. van der Moolenstraat
en de toegang is gratis. Tijdens dit
toernooi wordt een taart-loterij ge-
houden waarvoor de opbrengst ten
goede komt ter bestrijding van de kos-
ten van dit gebeuren.

Europese voetbaltitel
voor Casino Z voort

ZANDVOORT - Het Zandvoort-
se Casino voetbalteam is er in Za-
greb (Joegoslavië) in geslaagd de
Europese voetbaltitel te prolonge-
ren. Een achttal teams uit onder
andere Duitsland, Italië, Oosten-
rijk, Frankrijk en Joegoslavië,
kwamen in het veld in dit voetbal-
toernooi. Het Zandvoortse elftal
werd in staat gesteld om voor de
tweede maal deel te nemen door
financiële steun van het Casino en
een vliegreis aangeboden door
JAT (Joegslavische vliegtuig
maatschappij). Zonder die mede-
werking was een reis naar Zagreb
niet mogelijk geweest.

En de Zandvoortse Casino spe-
lers zijn niet voor niets naar Joe-
goslavië afgereisd. De eerste wed-
strijd tegen het Oostenrijkse Vel-
den leverde een moeizame 1-0 zege
op en toen moest de tweede wed-
strijd tegen Porto Rosz uit het
gastland met drie doelpunten ver-
schil worden gewonnen om zich in

de finale, te plaatsen. Met een pri-
ma inzet en goed voetbal werd uit-
eindelijk een fraaie 3-0 overwin-
nmg behaald.

In de finale trad Casino Zand-
voort aan tegen het Casino Monte
Carlo, een technisch uitstekend
team. De onverzettelijkheid der
Zandvoorters was de Fransen ech-
ter te machtig. Al snel scoorde
Adrie Driehuizen 1-0 en daarna
heeft Monte Carlo sterk aange-
drongen. De hechte defensie liet
echter geen steek vallen en vlak
voor het einde bepaalde Peter
Braamzel de eindstand op 2-0. De
beker was dus weer voor het Casi-
no Zandvoort en volgend jaar
gaan de badgasten opnieuw pro-
beren de Europese titel te grijpen.
Tot beste speler van het toernooi
werd uitgeroepen Casino mede-
werker uit Zandvoort Ronald
Wrjsters. Een zeer geslaagd toer-
nooi dat volgend jaar wederom in
Zagreb zal plaatsvinden.

3\GEND/€
VOETBAL

Zondag: Schoten-Zandvoortmeeu-
wen, 14.30 uur te Haarlem.

TZB-BSM, 14.30 uur, terrein aan de
Kennemerweg.

Zaterdag: Zandvoort '75-SMS, 14.30
uur, terrein binnencircuit.
BASKETBAL

Zaterdag: DIOS-Lions heren, 21.00
uur te Nieuw-Vennep.

Akrides 2-Lions dames, 20.00 uur te
IJmuiden.
VOLLEYBAL

Zaterdag in de Pellikaanhal de da-
mes: Sporting OSS 1-Roda '23, 20.00
uur; Sporting OSS 2-Heemstede l,
18.30 uur; Sporting OSS 3-Die Raeck-
se 8,19.30 uur; Sporting OSS 4-HSVC
5; Sporting OSS 5-HSVC 6, 20.30 uur.
Heren: Sporting OSS 1-OVRA 3, 10.30
uur; Sporting OSS 2-Allides 6, 19.30
uur. Jeugd: Sporting OSS K-Spaarne
'75 A, 18.30 uur.
ZAALVOETBAL

Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoortmeeuwen D jun.-
DVS '85; 18.30 uur Zandvoortmeeu-
wen B jun.-Concordia; 19.00 uur TZB
dames-De Kennemers; 19.45 uur Ce-
cils-Hillegom vet.; 20.30 uur Kaas-
hoek-SIZO; 21.25 uur Zandvoort
Noord vet.-Santos Bavao; 22.10 uur
Zandvoort Centrum-de Meer.

Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Cecils-HZV/Peter KS; 21.40
uur Zandvoort Noord 2-NAS 2; 22.20
uur Zandvoortmeeuwen 2-TZB 3.

Motorfiets met
gebreken

ZANDVOORT - Een 17 jarige Zand-
voorter zal ongetwijfeld spijt hebben
van het feit dat hij uitgerekend op de
Hoogeweg panne kreeg aan zijn mo-
torfiets. Omdat de knaap stilstond
kwam de politie een kijkje nemen en
constateerde dat het voertuig niet ver-
zekerd was en geen kentekenplaat/en
kentekenbewijs konden worden over-
legd. Bovendien vertoonde de motor'
enkele technische gebreken. Dejonge-
man ontving een procesverbaal.

Lions mist zege
ZANDVOORT - Het is The Lions

bijna gelukt aan de reeks nederlagen
een einde te maken. Tegen Heiloo
vochten de leeuwen een verbeten
strijd uit en in de slotfase ontglipte de
in het verschiet liggende zege. Heiloo
zette toen een vijf punten achterstand
om in een 53-54 winst.

In een spannende en goede partij
basketbal kwam Lions goed uit de
startblokken. Via een 11-5 voorsprong
liep Lions zelfs uit naar een 22-13
stand via uitstekend spel. Door een
man to man kwam Lions op een grote
foutenlast te staan en daardoor kon
Heiloo de schade beperken en inlopen
tot 26-24 en vlak voor de pauze werd
Lions zelfs op een 26-28 achterstand
gezet.

Een ontzettend goed gemotiveerd
Lions pakte de zaken in het tweede
gedeelte weer stevig aan en bleef lange
tijd in het spoor van Heiloo. Verdedi-
gend hield Lions de bezoekers goed in
bedwang en via enige gaaf uitgespeel-
de aanvallen werd de kleine achter-
stand omgezet in een 52-47 voor-
sprong. Met nog drie minuten te gaan
leek de eerste zege binnen doch bal ver-
lies stelde Heiloo in staat om driemaal
op rij te scoren, 52-54. In de laatste
minuut forceerde Lions twee vrije
worpen en kon een verlenging worden
gehaald. Helaas werd slechts eenmaal
gescoord en Heiloo speelde de laatste
seconde uit, 53-54.

ZANDVOORT - Zaterdag werd trj-
dens een alcoholcontrole door de poli-
tie zeventien blaastests afgenomen.
Tien bestuurders gingen vrij uit, vijf
bestuurders moesten daarna een
bloedproef ondergaan, en twee be-
stuurders kregen een rijverbod opge-
legd.

ZANDVOORT - Door het hoog-
geplaatste Gooische knap met 1-0
te verslaan heeft ZHC zich weer
geplaatst in een kansrijke positie.
De Zandvoortse dames waren over
het geheel genomen de betere en
de overwinning viel, gezien het
aantal kansen te klein uit.

Het sterke Gooische heeft geen mo-
ment de hoge positie tegen ZHC kun-
nen waarmaken. De Zandvoortse da-
mes hadden vanaf het begin de be-
zoeksters in de tang en met gaaf aan-
valsspel werd menige kans gecreëerd.
Het afronden van de aanvallen was
het enige zwakke punt van ZHC maar
voor het overige was het spel prima
verzorgd. ZHC speelde met een gewel-
dige inzet en vooral de terugkeer van
de routine van Mieke Haman is een
duidelijke verbetering. Ook het vijf-
tienjarige hockey talent Manon Kist
kon terugzien op een uitstekende par-
tij.

In de tweede helft bleef ZHC de toon
aangeven en het wachten was op een
doelpunt. De toeschouwers konden die
al snel begroeten na een uitstekend
opgezette aanval. Monique Lubbers
knalde hard in en m rebound werkte
Kike Toenbreker de bal fraai en hoog
in het doel, 1-0. Het Zandvoortse team
bleef overtuigend in de aanval en wat
Gooische ook probeerde het kon niet
tot uitgespeelde kansen komen. Die
waren zoals eerder gesteld voor Zand-
voort en doordat een tweede doelpunt
uitbleef bleef de spanning gehand-
haafd tot de laatste minuut. ZHC liet

Gaaf hockey ZHC-dames
zich echter de twee belangrijke pun-
ten niet meer ontnemen en won ver-
diend.

Coach Huib Boissevain was best te
spreken over het resultaat. „We heb-
ben erg goed gespeeld en het is alleen

jammer dat we de kansen onvoldoende
benutten. Door keihard te werken
heeft Gooische geen kans gehad en
door deze overwinning zijn we weer m
de race. In deze afdeling ontlopen de
ploegen elkaar niets en met deze inzet
moet er meer te behalen zijn."

Een viertal Gooische verdedigsters hebben de grootste moeite met twee
Zandvoortse aanvalsters. Foto: Dick Loenen

Wil je af en toe een
extra :akcentje verdienen?

Geef je op als

RESERVE
BEZORGER/STER

bij het
Zandvoorts Nieuwsblad

Tel. 17166

Grote ruilbeurs
in Treslong

HILLEGOM - Op zondag 9 novem-
ber wordt er in de Treslongzaal een
grote ruil- en verzamelbeurs georgani-
seerd van 10.00 tot 16.30 uur.

Op deze beurs kunnen verzamelaars
terecht voor onder andere: stenen, mi-
neralen, Koninklijk Huis, Anton
Pieck, speelgoed, dinky-toys, stickers,
aardewerk, munten, postzegels, an-
sichtkaarten, medailles, eierdopjes,
vingerhoedjes, luchtvaart, curiosa,
oude kranten vanaf 1640, oude boeken,
lucifersmerken, sigarenbandjes, enz.

De Treslongzaal is gevestigd aan de
Parklaan 5, Hillegom. Voor meer in-
formatie over de beurs kan men bel-
leiv. 02520-17552.

Uitslag finale fietscrossen
ZANDVOORT - Ruim twintig jon-

geren namen afgelopen zaterdag deel
aan de finale-wedstrijd van de Zand-
voortse fietscrossvereniging. Er werd
vijfmaal gestart waarna de snelste tijd
bepalend was voor de uitslag. Later op
de dag vond de prijsuitreiking van het
clubkampioenschap van dit seizoen
plaats.

Uitslag finale wedstrijd: tot 7 jaar: Ie
Timo Greeven 33.65; 2e Paulo Dijkstra
36.19; 3e Jolanda Nachtegeller 36.50: 4e
Jan Spieneus 37.57; 5e Lorenzo van
Rijn 46.09.

8-9 jaar: Ie Jeroen Vrees 31.26: 2e
Mark Nachtegeller 31.61; 3e Jeroen
Vissers 34.27: 4e Richard Bruynzeel
35.27; 5e Johnny Terpstra 35.97.

10-11 jaar: Ie Joost Buisman 30.80; 2e
Mike Hoogervorst 31.46: 3e Alain
Crouwel 32.90; 4e Enk Molenaar 32.91:
5e Jody v.d. Woude 33 69.

12-13 jaar: Ie Martyn Hendnkse
29.36; 2e Dicky van Zon 29.79; 3e Pa-
trick Terpstra 30.14.

16+: Ie Edward Terol 27.67; 2e Ri-
chard Zwemmer 28.20.

De puntenverdeling voor het club-
kampioenschap ziet er als volgt uit:

Ie Joost Buisman en Edward Terol
270 ptn. 2e Mark Nachtegeller 258 ptn.
3e Jeroen Vissers 242 ptn. 4e Richard

ZVM-heren leven zich uit
HAARLEM - De ZVM-heren

handballers hebben de smaak te
pakken en lieten niets heel van
Concordia. Met zeer effectief
handbal heeft ZVM een prachtige
23-8 overwinning behaald en is
nog ongeslagen. De ZVM-dames
waren minder op dreef en leden
een onverwacht verlies tegen
TYBB met 8-6.

In het handbalspel van ZVM is een
duidelijk stijgende lijn te constateren
een dat heeft Concordia ondervonden.
Vanaf het eerste f luitsignaal liet ZVM
er geen gras over groeien en met vaak
zeer fraai aanvalsspel werd Concordia
vastgezet. De Haarlemmers werden
talrijke malen uiteen gespeeld en
vooral Djurre Boukes wist de weg naar
het net te vinden door in totaal tien
maal te scoren. Bij de rust had ZVM de

zaken reeds voor elkaar door een 10-3
voorsprong. •

Na de pauze een nog groter over-
wicht en een aanval die er wezen
mocht. Verdedigend had ZVM weinig
moeite met het doorzichtige spel van
Concordia. De Zandvoorters voerden
het verschil op naar een ruime 23-8
overwinning.

Doelpunten ZVM: Djurre Boukes
10, Wim Brugman 4, Jos Dekker 3,
Hans Moll 3, Joop Boukes 2, Gerard
Boukes 1.

De ZVM-dames speelden te angstig
tegen TYBB en leden een kleine ne-
derlaag. In de eerste helft een aardige
gelijkopgaande strijd waarbij ZVM
door te nerveus spel viermaal tegen de
doelpaal schoot. TYBB kon zodoende

gelijke tred houden en de ruststand op
4-4 bepalen.

In de tweede helft was ZVM zeker
niet de mindere en waren er kansen op
een goed resultaat. De Zandvoortse
dames maakten echter op belangrijke
momenten enige foutjes en daarvan
profiteerde TYBB door een voor-
sprong te nemen. TYBB was in deze
fase wel wat beter doch ZVM gaf het
niet op en vocht voor een beter resul-
taat. De spanning bleef erin tot het
laatste moment doch ZVM kon de ge-
ringe achterstand niet meer goedma-
ken en moest met een 8-6 nederlaag
genoegen nemen. In verband met de
Haarlemse handbalweek is er dit
weekend geen zaalhandbal voor de
hoogste teams van ZVM.

Doelpunten ZVM: Janneke de Reus
3, Yvonne de Jong l, Elly Bol l, Sigrid
Husoy 1.

Zwemmer 231 ptn. 5e Jeroen Vrees en
Mike Hoogervorst 230 ptn. 6e Jolanda
Nachtegeller 201 ptn. 7e Timo Gree-
ven 199 ptn. 8e Jan Spieneus 168 ptn.
9e Richard Bruynzeel 143 ptn. 10e
Frank Weijers 141 ptn. lle Patriok
Terpstra 127 ptn. 12e Paulo Dijkstra
100 ptn 13e Martijn Hendnkse 77 ptn.
14e Herman Minden 71 ptn. 15e Jeam-
ne Terol 30 ptn.

Tot en met de 8e plaats heeft de vere-
niging een fraaie beker ter beschik-
kmg gesteld. De aanmoedigingsprijs
ging naar Richard Bruynzeel die nog
maar kort lid is en blijkbaar erg z'n
best doet.

Beverwijk wint
bridgedrive

ZANDVOORT - Twee maal per jaar
\\ordt een bridgedrive georganseerd
tussen ZBC en de Stra\\bernes uit
Beverwijk. Er wordt gestreden om een
\\ isselbeker. degene die de eerste maal
deze beker wint mag hem behouden.

De stand is momenteel 9 voor Bever-
wyk en 8 voor Zandvoort. zodat de
Zandvoorteri twee maal achtereen
moeten winnen willen zij over deze
coryfee kunnen beschikken. Bij de
aanvang van de laatste drive \va& de
stand nog gelijk, maar ditmaal moest
Zandvoort in de gasten de meerder er-
keiimng. de eindstand was 730 Bever-
wijk, 665 Zandvoort. Hoewel in de C-
groep de Zandvoorters de overwinning
behaalden (279 tegen B'wijk 214) werd
door de Zand\ oortse A groep (242 tegen
277) en Bgroep (144 tegen 239) verloren,
met bovenvermeld resultaat.

In de tweede voorronde voor de Ko-
mngsbeker plaatsen de volgende pa-
ren zich voor de finaleronde.
Groep A. familie Spiers met 67 86 "o
Groep B: Berkhemer/Trautwein
62.14V Groep C: echtpaar Paardebek
met 62.05 "o en uitdeD-groep: het kop-
pel Ominenng/Van Leeuwen met
61.79"o.

Surfmateriaal
vermist

ZANDVOORT - Vorige week werd
door een Zandvoortse surfer als ver-
mist opgegeven een surfmast. een giek
en een zeil. De totale waarde van de
verdwenen sportartikelen bedraagt
duizend gulden.



Mitsubl
met
In .ille gemoede vu.igik mij wel eens ,it
hoe on/c Jiiiomohielcn er op dn mo-
mcnl ui l /ouden /ien vv.mneer de J.i-
p.mse ;iii tomohiel-induslne /ich - nu ,il-
vveer de nodige j.iren geleden - niet /o
lanj l iek op hei houwen v.in .uilomobie-
len h.id geworpen W.int Uiten u e eerlijk
/i j i i , door de/e enorme eoneuirentie int
het l.ind v,m de Rij/ende /on waren en
/ i jn de Luropese aii tomobiel-kibnk.m-
len wel gedwongen om constant teehni -
sche hoogstandjes te leveren om maar h i j
te hh j \en

l let begon daar in Japan m de ],iren v i j t -
t ig heel rustig niet het in elkaar süiroe-
ven onder l icent ie van Hiropcse , iuto-
niobielen Doch .il ras kwamen ei eigen
ontwerpen, wel i swaar technisch een
beetje achterhaald ina.u wel \olgehan-
gen met accessoires, v\,i.ir\oi>i |e bi| de
ï uropese automobielen extra moest
betalen Maar echt nerveus werden de
i:tiiopese automobie l tabr ikanten nog
niet Dat is nu wel even iets anders Im-
mers, die Japnnse automobiel industr ie
maakt automobielen die een veigel i |k
niet de huropese met glans kunnen
doorstaan

2000 GLS

typisch voorbeeld

hen tvpisch voorbeeld van /o'n moder-
n<_ lapansc automobiel is de Mi t sub i sh i
Ga lan t 2(100 GI.S met kata lvsator Die
C i a l a n t is een loise middenklasser met
voorwie l . i a i idn iv ing en - wat als eetste
opval t - bi|/ondei goed atgevverkt . van

binnen /owel als van buiten, l let dash-
board is /eer over/ ichtel i jk In een oog-
opslag /ien we hoe snel we gaan, welk
toerental de motor draait, ol er nog ge-
noeg brandstol aan boord is. ol de batte-
ri| in goede conditie is. de temperatuur
van de koelvloeistof en hoe laat liet is
I n i t a n t is alleen dat de ci|lers van hel
digitale klok|e wel eig tel oplichten
De bediening van het mechaniek gaat als
van/elt . Alle te bedienen attr ibuten /ijn
/o geplaatst dat on/e handen en voeten
de/e automatisch v i n d e n , je i i |d t met die
Galant weg ol |e ei al jaicn in gereden
hebt De /etels /ipi /oals /etels behoren
te /i|ii. voor in meer dan voldoende mate
verstelbaar, achter ruim en genelelijk.
De bagageiuimte is goed bereikbaar en
van het inhalige soort, /odat ook vakan-
tie-bagage geen piobleem oplevert.
l |a. en dan die schone motoi met /i|ii
katalvsatoi Ken gegeven is dat een ka-
talvsatoi toch iets meer eneigie kost
ma.ir dat moeten we ei dan maai voor
over hebben om ook on/e na/aten een
leelbare wereld achter te laten.
De 2 O l i t e i motor v a n de Galant /onder
kata lvsator heelt nainel i]k een vermogen
van 75 kW bi| 6000 o m w / m i n en de
motot met katalvsator 66 kW bij 5500

OPHOUDEN,
2 JAAR DOOR!

Mitsubishi geeft tot 3 jaar
(of 100 000 km) garantie op alle
nieuwe personenauto's en lichte
bedrijfswagens, geleverd vanaf
september 1896. Dat is uniek En het
geeft de Mitsubishi rijd(st)er - toch al
een zéér tevreden mens - een hoop
prettige zekerheid extra.

Want na het gebruikeljke
eerste garantiejaar gaat Mitsubishi
dus nog twee volle jaren door. Met
een degelijke garantie op de motor,
de aandrijving, de versnellingsbak
en de elektromka. En dat zijn nu juist
de delen die bij elke auto het meest
te lijden hebben. Wilt u nog een
beter bewijs van gestaalde perfektie?

Importeur Hart IMibbng & Greeve BV,
Sassenheim. Tel. 02522-66111

omw/min. Desondanks draait die kata-
lysator-motor als een /onnetje en haalt
dan ook op /.ijn slotjes een topsnelheid
van I6S km/h . Maar wat ik minstens /o
belangrijk vind is dat die motor /o on-
voorstelbaar stil is Het l i j k t wel ol er
daar m het vooronder een /escilmder
hangt m plaats van een vierci lmder.
Trouwens de hele auto is opmerkelijk

s t i l . Je hoort eigenlijk alleen de handen
en de wind l icht sin/en wanneer je met
een gangetje van pakweg 120 krn/h
rondrijdt. Het weg- en bochlengedrag is
ook al probleemloos Weinig last van
/ i jwmd en h i j rondt een bocht vri jwel
neutraal, al is er in extreme situaties iets
van onderstuur merkbaai
Bijna /ou ik nog vergeten om u te ver-
tel len wat on/e Galant aan ongelode
normale ben/me wegslobbert. Ook dit
va l t bii/ondei mee. ge/ien de prestaties
die geleverd werden Ik had een gennd-
deld v e r b r u i k van l op l 1.2 Tien ander
toch wel bii/onder belangrijk gegeven is
dat Mitsubishi een garantie op liet me-
chamek d u r l t te geven die /ich u i t s t rek t
over maar helst 3 jaar, tot een maximum
van 100000 km en 6 |aai op het door-
roesten van b innenu i t . Ol de heren van
Mitsubishi ook overtuigd /i|n van de
k w a l i t e i t van hun automobielen.'

Techniek

Dwars voorin geplaatste vierci lmder
li jnmotor met katalvsator. Cilindenn-
houd 1997 cm3 Boring x slag N5 x SS
mm. Compressicv ei houding 9.5:1. Ma.x.
vermogen 66 kW bi| 5500 o m w / m i n
Max. koppel I4S Nm bi j 3500omw/min.
Voorvvielaandii |ving. Wielophanging
voor onatliankeli|k McPherson met sta-
bilisatorstang \\ lelophangmg achter
totsie aslichaam met stabilisatorstang en
schioelveren. s-versnellmgsbak met

Peugeot 205 GTI 1.9

achteruit Geventileerde schijtrcmmen
voor. /uitstellende trommels achter, ge-
scheiden en bekrachtigd
Wielbasis 260 cm. Spoorbrcedte voor
144,5 cm, achter 140,5 cm. Lengte 456
cm, breedte 169,5 cm., hoogte 140 cm.
Massa 1150 kg. Max. aar.hanggewicht
geremd 1300 kg. Draaicirkel 10.60 m.
Inhoud brandstoltank 60 liter. Banden
1X5 70 l IR 14.

Prestaties:

topsnelheid I6S km/h .
Gemiddeld brandstofverbruik t i jdens de
test l op l l .2.

Geld:

/ 36.795.- mcl. BTW. Motorrijtuigen-
belasting van / 62S,- tot / 646.- per
jaar

Peugeot
nieuws
In de Franse wintersportplaats Megèvc
presenteerde Peugeot eeji de/er dagen
vier nieuwtjes. Laten we beginnen met
de nieuwe Peugeot 205 GTI l .9. Uiter-
l i jk lijkt hij op de reeds bestaande 1.6

van l op 17,5.
Bij de 505-sene tenslotte waren tvvc-i
nieuwtjes. Bij de 505 GTD Turbo wcu
een andere compressor gemonteerd me.
intercoolcr, waardoor het vermogen 0|
110 pk (H I kw) en het koppel steeg vat
206 Nm bij 2000 omw/min naar 23
Nm. Door dit alles is de topsnelheid m
178 km/h geworden en de aecelerattii
van O tot 100 km/h vraagt nu 13 sec Ooi,
wat betreft het verbruik is hi j wat /umi
ger geworden', n l l op 13,7 gemiddeld

l lelaas is de 505 diesel ook wat duurdei
geworden en kost nu met handgescha
kclde vijfbak ƒ 51.750.- en met auto
maat J 55.190.-.

Eveneens nieuw is de 505 V (S, een uiterst
comlortable reisautomobiel, die stan-
daard is uitgerust met stutnbekrachting
en anti-blokkecr remsysteem. De 2K4M
cm3 moter /orgt voor'een hoog presta-
tieniveau. Hij levert 170 pk ( 1 2 5 kw) h i j
5600 omw/min en /orgt voor een top van
205 km/h. I let gemiddelde verbruik i
/o'ri l op 10.

De 505 V6 kost met h.mdgeschakelde
vijfbak J 56.WO.-- en een automatische
bak en specd-control /ijn tegen mcer-
pnjs leverbaar.

MITSUBISHI. DE GESTAALDE PERFEKTIE.

Peugeot 505 VB
liter modellen, alleen staat hij op bredere
banden. In het vooronder is een I 9 liter
moter geplaatst, die een vermogen heeft
van 130 pk (95,7 kw) en zorgt vooreen
topsnelheid van ruim 206 km/h. Het
sprintje van O tot 100 kmh volbrengt
de/e 205 GTI l .9 in slechts 7,8 sec. On-
dcrstel en remmen /.ijn uiteraard aangc-
past aan al dit geweld. In het interieur
valt de van de 205 Turbo 16 al geleide
stoelbekleding op. De nieuwe 205 GTI
komt na de RAI volgend jaar bij ons op
de markt en de pnjs zal /o rond de
35.000 gulden liggen.
Ook nieuw is de 309 in dieseluitvoenng,
die zowel in een GLD -als een GRD-uit-
voenng wordt aangeboden. De moter
die deze 309 diesel aandrijft is de/.elfde
1905 cm3 dieselmoter die ook de 305
aandrijft. Hij levert 65 pk (47,8 KW),
/orgt voor een topsnelheid van 160 kmh
en het sprintje van O tot 100 kmh vergt
15,3 sec. De 309 diesel is een ple/.ieng
stille auto met een gemiddeld verbruik

De Peugeot 309 is nu ook verkrijg-
baar in de dieseluitvoering. Hij
heeft dan een motorvermogen van
65 pk.

RT AUTOB VERSTEEGE
PEUGEOT PakveSdsfraat 2, tel. 02507-12345 TALBOT

uwe sterke staaltjes
van Renaul

De nieuwe Renault 9 en H stralen kracht en
'souplesse uit. T\vee ijzersterke staaltjes van
Renault. Breedgeschouderd voor 'n maximum

aan binnenruimte. Met soepele, nieuw onlwikkelde
motoren die een hoog prestatieniveau koppelen aan
een onwaarsclrijnlijk laag verbruik.

Met een wegligging die van geen wijken weet.
En met het rijcomfort waar Ronault patent op heeft.
De geavanceerde \\ielophanging. de uitstekende
vering en de riante fauteuils strijken elke oneffenheid
in de weg glad.

Volop ruimte voor het hele gezin: ook als dat
op vakantie gaat. Verpakt in een even stijlvolle als
stoere vormge\ïng.

ifcf»

\ CSE53H5B

i i»r plaatwerkiarantle. \

De nieuwe Renault 9 en 11 geven u meer
kracht, meer comfort en meer ruimte. Meer kwaliteit
ook, getuige de garantie van maar liefst 5 jaar tegen
doorroesten van binnenuit. Maak bij ons kennis met
deze nieuwe staaltjes van geavanceerde auto-
techniek en ontdek bij uw Renault-dealer dat alleen
de prijs onveranderd aantrekkelijk is gebleven.

De Renault 9 is er al vanaf f 19.370,- en de
Renault 11 vanaf f 19.995,-, aileveringskosten f420,-.
(Prijzen incL BTW).

DE NIEUWE RENAULT 9 EN 11
Prijswijzitinf en voorbehouden.

Zandvoort; Rinko, Subdealer van Stokman Haarlem, Curiestraat 8
(Nieuw Noord), Tel. 02507-13360. C49-K

Renault adviseert elf oliën.

Een fijne baan
Dirk van den Broek/Dirkson

KASSIERES
Zoek je een leuke en afwisselende baan bij een gezellige supermarkt?

Kom dan eens bij ons praten! Wij bieden je een goede opleiding, volop
doorgroeimogelijkheden, een goed vast salaris en een interessante

kortingsregehng.

Interesse9

Ga dan naar een van onze supermarkten of bel
020-11 08 12 en vraag naar Mw. Zwetsloot.
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Kleine oorzaken, grote gevolgen
ZANDVOORT - Op het gemeente-
uis van Zandvoort werd de navolgen-

de brief ontvangen die voor zichzelf
preekt:

"Volgens de mening van velen, be-
taat er een 'aanlijnplicht' voor non-
en, binnen de bebouwde kom. Het
ijn doorgaans de grote honden, die

door hun eigenaar los worden meege-
nomen. Men mag aannemen, dat deze
de hond onder controle hebben, wat
lielaas niet altijd het geval is.

Voor bezitters van kleine honden,
die aan de lijn worden uitgelaten, is
liet op deze manier vaak heel moeilijk,
om een prettige wandeling te maken.
De loslopende honden komen vaak
nangerend als ze een soortgenoot zien,
waardoor dan een schrikreactie ont-
staat, zowel bij de kleine hond, als
neer nog' bij de eigenaren hiervan.

Bijvoorbeeld: Komende uit de Haar-
lemmerstraat/Zandvoortselaan, wor-
den de honden, die tot daar dan nog
wel aan de lijn worden gehouden, al
direct voor het wachthuisje van de bus
osgelaten, zodat ook de bewoners van
iet Huis in de Duinen daarmee wor-
den geconfronteerd. Een rustige wan-
deling vandaar naar het dorp is daar
dan ook vaak frusterend".

Deze brief werd geschreven naar
aanleiding van een kleine micro-ad-
vertentie die in Zandvoorts Nieuws-
blad verscheen en waarin een reactie
van de eigenaar van een hond werd
gevraagd. Dit naar aanleiding van het
feit dat een oudere dame door toedoen
van een loslopende hond haar heup
brak.

Een reactie heeft de familie niet ont-
vangen. Misschien heeft de eigenaar
de advertentie niet gelezen. Mijn moe-

• Zelfs de zeer
goedige Rachael
brengt heel wat
gewicht omhoog
wanneer hij tot
een enthousiaste
begroeting over-
gaat. Het vergt
dan inspanning
om op de been te
blijven.

Foto-.Bertott

der is tachtig jaar en wandelde op zon-
dag 7 september op het Stationsplein.
Daar was een grote hond die enthou-
siast tegen haar opsprong. Het dier
was niets kwaads van zins, maar al-
leen maar uitbundig. Mijn moeder viel
echter en werd door de eigenaar, een
jongeman van zo'n jaar of 12/14 ver-
schrikt op de been geholpen. Hij was
zeer zorgzaam en zelf ook geschrok-
ken. "Kunt U zich wel redden me-
vrouw of moet ik U thuis brengen,"
heeft hij nog gevraagd. Mijn moeder is
echter een harde, dus antwoordde zij
dat het wel ging. Op maandagmorgen
heeft ze de dokter gewaarschuwd zij
had wat pijn in haar lies. Zij kreeg een
zalf j e maar het werd slechts erger. Op

woensdagmorgen vertrok ze naar het
ziekenhuis voor het nemen van rónt-
genf oto's. Toen bleek dat zij haar heup
gebroken had. Een opname en opera-
tie -waren noodzakelijk. Zij kreeg een
nieuwe kom. Na enkele weken zieken-
huis en revalidatie bij mij thuis is zij
nu weer terug in haar huisje. Maar nu
komt het... Zij moet zich behelpen met
krukken en kan niet meer zelfstandig
wonen. Haar huisje staat nu te koop
en zij komt bij mij in de omgeving in
een verzorgingshuis te wonen. Het is
dus een trieste geschiedenis, want het
opgeven van haar zelfstandigheid, nu
noodgedwongen is voor haar een har-
de klap", aldus het verhaal van de
dochter.

Verkoop van
boeken en platen

ZANDVOORT - Op zaterdag 8 no-
vember wordt in de Openbare Biblio-
theek aan de Prinssesseweg de twee-
jaarlijkse verkoop gehouden van afge-
schreven boeken en grammafoonpla-
ten.

Tijdens de openingsuren van de bi-
bliotheek, van 10.00-14.00 uur kunnen
bezoekers van de bibliotheek deze ma-
terialen kopen. Van de opbrengst
wordt een gedeelte besteed aan biblio-
theekwerk in de derde wereldlanden
en een deel is bestemd voor de aan-
schaf van nieuwe bibliotheekmateri-
aal.

Uitvoeringen
van De Wurf

ZANDVOORT - Het bestuur van de
Polklorevereniging De Wurf maakt
bekend dat in de komende winterpe-
riode enkele historische Zandvoortse
toneelstukken in studie worden geno-
men. De uitvoeringen hiervan zullen
plaatsvinden in De Krocht, en wel op 7
en 14 maart 1987.

Onder leiding van Alie Bol houden
de leden zich momenteel bezig met" An
de ouwe Strandweg' en' An de schoon-
maak'. Beide stukken zijn van de hand
van mevrouw Elisabeth Jongsma-
Schuiten.

Op de zaterdagavond is er 'bal na'
met muziek van De Splinters, op zon-
dagmiddag 8 maart wordt een speciale
voorstelling gegeven voor leden van de
ANBO. De Wurf zal deze stukken
eveneens in Katwijk op de planken
brengen, dit op verzoek van het ge-
nootschap 'Oud Katwijk".

Tropical Night
bij Harten Twee

ZANDVOORT - De Stichting Har-
ten Twee, die zich ten doel stelt alleen-
staanden uit hun isolement te halen
door het organiseren van dans- en ont-
moetingsavonden, heeft een dubbele
aanleiding om een groots feest te vie-
ren. In de eerste plaats bestaat de
stichting precies twee jaar en boven-
dien werd dezer dagen het duizendste
lid ingeschreven.

Ter gelegenheid daarvan is er op za-
terdag 8 november een Tropical Night
voor alleenstaanden in De Manege
aan de Zandvoortselaan. Medewer-
king wordt verleend door een Zuid-
amerikaanse band, Braziliaanse dan-
seressen en de Sly Pox Limbo-show.
Verder is er een gratis verloting van
een reis voor twee personen naar Pa-
rijs.

Het festijn begint om 20.00 uur en de
toegangsprijs bedraagt / 25,- inclusief
een onbeperkt koud en warm buffet en
drie drankjes.

Toegangsbewijzen zijn vrijdagavond
7 november verkrijgbaar in De Mane-
ge en indien nog voorradig op zaterdag
8 november. Telefonisch reserveren is
mogelijk via de nummers 02507-16023
en 023-330360.

Schuimkoppen
kiezen Prins

ZANDVOORT - Traditiegetrouw
zal door de Carnavalsvereniging De
Schuimkoppen op de elfde van de elfde
de nieuwe carnavalsprins worden ge-
kozen.

Deze verkiezing vindt plaats op 11'
november in 'Esplanada', Badhuis-
plein 2 in Zandvoort. Omstreeks 21.00
neemt Prins Kobus l afscheid en om-
streeks 23.30 zal de nieuwe Prins zich
aan zijn volk vertonen. '

Belangstellenden en leden welkom.

Feestelijk programma Kerstdagen
Kerst-In-Team rekent op
steun van vrijwilligers

ZANDVOORT - Het Zandvoprt-
se Kerst-In-Team is ook dit jaar
weer druk doende om voor de in-
woners van de badplaats een pn-
vergetelijke Kerst-In te organise-
ren. Om de belangstellenden op
Kerstavond en Eerste Kerstdag in
het Gemeenschapshuis een aan-
tal gezellige uurtjes te kunnen
bieden, met een afwisselend pro-
gramma, heeft het team nog wel
wat financiële en persoonlijke
steun nodig.

Het is de bedoeling dat er tijdens de
Kerst-In weer veel te doen is. De
kaartliefhebbers kunnen zich verma-
ken met klaverjassen en bridgen, ter-
wijl er onder andere ook de mogelijk-
heid bestaat om kerststukjes te maken
of tekenfilms te bekijken. Voor de
jeugd worden er in' een aparte zaal
spelletjes georganiseerd, en als van-
ouds staat ook deze keer de zozeer ge-
waardeerde samenzang op het pro-
gramma van Kerstavond. De organi-
satoren hebben voor deze dagen ook
enkele in Zandvoort bekende artiesten
uitgenodigd. Daarnaast zal er een -

volgens eigen zeggen - heerlijk kerstdi-
ner verzorgd worden.

De Kerst-In wordt gehouden op
Kerstavond, 24 december, vanaf 19.30
uur en Eerste Kerstdag, 25 december,
de gehele dag, vanaf 10.30 uur. De deu-
ren van het Gemeenschapshuis aan
de Louis Davidsstraat staan deze da-
gen voor iedereen wagenwijd open. Zo-
wel jong als oud, alleenstaanden en
gezinnen zijn dan van harte welkom
om aan de activiteiten deel te nemen
en/of te genieten van de gezellige sfeer.

Het feestelijke gebeuren, dat uiter-
aard veel geld kost, is helaas niet mo-
gelijk zonder financiële steun en hulp
van vrijwilligers. Voor giften staat het
volgende gironummer open: 1125908,
ten name van de penningmeester van
het Kerst-In-Team Zandvoort. Dege-
ne die zich persoonlijk wil inzetten
voor het welslagen van deze dagen,
wordt verzocht, zich te melden bij Me-
vrouw De Leeuw, Wilhelminaweg 7 te
Zandvoort, telefoon 17436. Men kan
ook naar de 'vrijwilligersavond' ko-
men, deze wordt donderdag 27 novem-
ber gehouden in Hotel Faber, Kostver-
lorenstraat 11, Zandvoort, aanvang
20.00 uur.

ZAKELIJK BEKEKEN

Slinger onderging verjongingskuur
ZANDVOORT - Na een verbouwing

van enkele weken vertoont Slinger
Optiek aan de Grote Krocht zich in
een verfrissend nieuw 'jasje'. Vader en
zoon Slinger hebben het oude inte-
rieur aan de kant gezet en dit vervan-
gen door een toonbeeld van moderne
vormgeving, in overwegend lichtgrijze
tinten.

Het comfort voor de klant is daarbij
zeker niet uit het oog verloren. In te-
genstelling tot de oude situatie,-waar-
in alles aan de toonbank moest worden
'afgehandeld', is de optiekzaak nu ver-
rijkt met enkele 'zitjes', waar de klant
in alle rust zijn keuze uit de bijna dui-
zend aanwezige monturen kan ma-
ken. Deze verbetering van de service
werd mogelijk door een efficiënter ge-
bruik van de ruimte, die de familie
Slinger reeds in 1963 in gebruik nam.
Daarvoor was het bedrijf al driejaar in
de Poststraat gevestigd.

Merken van monturen die men hier
tegenkomt, zijn onder andere Cartier
en Rodier, met daarnaast Polaroid,
Maserati en Ray Ban zonnebrillen.
Behalve genoemde artikelen,' biedt
Slinger Optiek nog een ruime keuze
uit verrekijkers, baro-, thermo- en hy-
grometers, soms verenigd in een 'weer-
station'.

De 'ouderwetse degelijkheid' in de
serviceverlening, is blijven bestaan.
Daarvoor staat naast de kennis van
Ton ook de veertig-jarige ervaring van
Slinger senior garant. Het in de juiste
vorm slijpen van de glazen gebeurt
nog door hem zelf, waarbij hij tegen-
woordig gebruik maakt van enkele
moderne machines. Ook beoefent hij
het 'oude' ambacht van het slijpen van
messen en scharen, wat hij ooit eens
bij een Friese werkgever heeft geleerd.
Deze staalwaren worden hier ook nog

volop verkocht. Zoon Ton heeft zijn
kennis opgedaan via acht jaar studie.
Hij is de contactlensspecialist in het
gezelschap. Daartoe beschikt hij over
een aparte werkruimte achter de win-
kel, waar alle - voor de metingen -
benodigde apparatuur staat opge-
steld. Het aanmeten en afleveren van
de lenzen gebeurt meestal 's avonds op
afspraak, zodat hier rustig de tijd voor
genomen kan worden. Telefoon 14395.

Complete
verzorging
ZANDVO9RT - Aan de Kostverloren-
straat bevindt zich sinds kort de zeer
moderne schoonheidssalon annex
kapsalon van Myrna Bruynzeel en

Wanneer, met korte onderbre-
1 kingen, de ene depressie na de an-
dere over ons heen trekt, hebben
wij vrijwel zeker te maken met-
een straalstroom. Dagen-, soms
wekenlang kunnen wij dan met
zo'n weertype geconfronteerd
worden, waarin regen en wind de
boventoon voeren. De laatste der-
tien dagen van oktober waren
daar een sprekend voorbeeld van
met in Zandvoort maar één droge
dag en een neerslagsom van liefst
105 mm.

De luchtstromingen in de
ruimte boven het aardoppervlak,
dus in een groot deel van de
dampkring, vertonen een aantal
belangrijke verschijnselen. Daar-
onder behoort ook de zogeheten
straalstroom. Dit is een vertaling
van de Engelse benaming voor
.jetstream". Tussen de warme
subtropische lucht en de, vooral
in dit jaargetijde, alsmaar kouder
wordende poollucht, bevindt zich
een zone met sterke tempera-
tuurtegenstellingen. Wanneer
zoiets flinke afmetingen gaat
aannemen en voldoende lang
standhoudt, neemt de wind in de
overgangszone tussen warme en
koude lucht sterk met de hoogte
toe. Boven een frontale zone
waarin de temperatuurtegenstel-
lingen meestal het grootst zijn op
grotere hoogten, zal een straal-
stroom ontstaan, die des te ster-
ker is naarmate de temperatuur-
cpntrasten tussen de beide nabu-
rige luchtsoorten groter zijn.

Aldus ontstaat er een betrekke-
lijk smalle gordel met zeer sterke
luchtstromingen. Zo'n gordel
moet men zich voorstellen als een
buisvormige band met een breed-
te van 200 tot 800 km, ongeveer op
een hoogte tussen 6 en 12 km en
met een lengte van enkele duizen-
den kilometers. Er worden daarin
windsnelheden gemeten van 200
tot 400 km per uur! Vanuit de
kern naar buiten toe nemen de
windsnelheden snel af; ook lang
de as zijn er van plaats tot plaats
tot plaats verschillen. Dank zij
zo'n straalstroom, die reikte van
de Canadese provincie New
Foundland tot West-Europa kón-
den de ballonvaarders van de
Dutch Viking eind augustus/be-
gin september van dit jaar hun
tocht in enkele dagen over de
oceaan voltooien.

Dergelijke straalstroomgordels
komen niet alleen voor op onze
gematigde breedten, waar ze van
grote invloed zijn op ons weerge-
beuren, maar ook in de poolstre-
ken en de subtropen worden ze
aangetroffen, en dit dan zowel bo-
ven de oceanen als boven de vas-
telanden. Zij veranderen steeds
van plaats, richting en sterkte.

Per toeval zijn ze ontdekt op het
einde van de Tweede Wereldoor-
log, toen B29-bommenwerpers
naar Zuid-Japan vlogen. Op 10
km hoogte boven de paarden-
breedten (windstiltegordels op
zeeniveau) ontmoetten ze regel-
matig westenwinden met snelhe-
den van meer dan 400 km per uur.
Er deden zich gevallen voor dat
op 12 km hoogte het vliegtuig
doodgewoon ... achteruitvloog,
daar de tegenwind de snelheid
van het vliegtuig overtrof. De
hoogste snelheid in een straal-
stroom werd op 3 maart 1954 bo-
ven Japan geregistreerd en be-
droeg 540 km per uur!

Voor de luchtvaart zjn de
straalstromen van groot belang,
omdat met wind mee de gezag-
voerder het volle profijt ervan

De straalstroom,
een snelle windrivier
probeert te trekken en hij ze bij
tegenwind tracht te vermijden.

Van nog grotere betekenis zijn
ze voor het weergebeuren. De
straalstromen sturen depressies
een bepaalde richting op of blok-
keren ze juist. Hun gedrag hangt
sterk af van hun vorm. Dan weer
zijn het zacht glooiende golven
met een breedte van vele duizen-
den kilometers, een andere keer
slingeren de straalstromen als
waren ze sterk kronkelende rivie-
ren, die dan in stukken uit elkaar
vallen, maar zich nadien weer
herstellen. De vorm hangt o.m. af
van de temperatuurverschillen
tusen de poolstreken en de gebie-
den rond de evenaar. Waarom
met alleen de vorm, maar ook de
ligging van de stromen van veel
belang is voor ons weer verneemt
u de volgende week.

Even wat rustiger
Begin deze week kwam de

straalstroom, althans boven onze
omgeving, weer even wat tot rust.
Eerst trok op de eerste november-
dag (zaterdag) nog een depressie-
kern juist over de Waddeneilan-
den naar het oosten met achterla-
ting van 3,5 mm regen in Zand-
voirt. Toch was het die dag met
een maximumtemperatuur van

14,5 gr. C., dank zij een stevige
zuidenwind vrij zacht. Vanaf
16.30 uur, samenvallend met de
inval van een sterke noorden-
wind, onderging de luchtdruk
een opmerkelijk snelle stijging.
Na een laagste stand van precies
1000 millibar zaterdagnamiddag,
was deze zondagmorgen al beland
op 1020 millibar en bleef doorstij-
gen tot 1030 millibar, een waarde
die de barometer maandagmor-
gen vroeg aanwees.

De frisse noordenwind liet zon-
dag bij ons geen hoger maximum
toe dan 13,5 gr. C. Maandag was
het kwik met 11,0 gr. C. als hoog-
ste temperatuur overdag nog iets
verder teruggevallen.

Met meer dan normale belang-
stelling werd door de weerama-
teurs uitgekeken naar de nacht
van maandag op dinsdag. Im-
mers, al dagen achtereen werd
voor die nacht door het K.N.M.I.
en enkele particuliere weerman-
nen zeer lage minima in het voor-
uitzicht gesteld met mogelijk de
eerste echte lichte vorst. Een flm-
ke voorraad binnendrrjvende
Noordzeewolken liet het echter
niet zover komen. Nergens in Ne-
derland werden aan de grond,
laat staan op normale waarne-
mingshoogte van anderhalve me-

HET WEER

.door Paul.DekKers

ter temperaturen onder nul ge-
meten; het minimum in de Zand-
voortse thermometerhut bedroeg
6,6 gr. C.

Nog even terugblikkend op ok-
tober blijkt, dat deze maand in
onze regio met alleen hoog uitviel
wat betreft de neerslag (totaal 107
mm), maar ook hoge tempera-
tuurscores het zien. De gemiddel-
de maximumtemperatuur bleef
in Zandvoort met 16,2 gr. C. slecht
0,8 graad achter bij die jivan sep-
tember, terwijl de gemiddelde mi-
nimumtemperatuur met 8,9 gr.
C. precies de waarde haalde van
die van de vorige maand, een zeld-
zaamheid.

Temperatuurnormalen periode
5-12 november: maximum (over-
dag): 10 gr. C. minimum ('s
nachts): 5 gr. C.

Het uiterlijk van het duin
Er zijn planten die van kalk hou-

den en andere, die juist bij minder
kalk beter groeien, er sijn vocht-
minnende en vochtmijdende plan-
ten en ga 30 maar door. Alle ver-
schillen in milieu-omstandigheden
en alle voorkeuren van de verschil-
lende plantensoorten bepalen na-
melïjk „het uiterlijk van het duin'".

De wind en de droogte:

Vooral bomen en de wat grotere
struiken worden gedwongen sich te
buigen voor de kracht van de wind.
Omdat de wind overwegend uit
westelijke richting waait sijn bo-
men en struiken in het windvan-
gende duin in oostelijke richting
gebogen. Die buiging wordt nog ge-
accentueerd doordat de windkant
meestal kaal is. Aan die kant dro-
gen de knoppen, mede onder in-
vloed van het sand, het sterkst uit
en daar verdroogt het blad ook het
eerst. De bomen verzetten sich vaak
tegen de wind. Ze worden gebogen

en richten sich weer op en dat spel
herhaalt sich vele malen. Zo ont-
staan de „strijdtypen", bomen met
een eigen karakter waardoor se van
soortgenoten zijn te onderscheiden.
De wind remt ook vaak de lengte-
groei. Als bomen in de luwte van
een helling met hun kruin boven de
kop uitkomen, scheert de wind de
boom en waait sijn kroon plat. Ei-
ken in duindalen worden veel ho-
ger dan die op duinhelhngen. Daar
hebben zij vaak een gedraaide en
korte stam, die de kracht van de
wind beter kan trotseren dan een
rechte en hoge. Vele duimnilieus
sijn droog en die droogte drukt ook
een stempel op het uiterlijk van veel
duinplanten. De planten nemen
het vocht op met hun wortels en si]
verdampen het met hun bladeren.
Er sijn dus in beginsel twee metho-
den om je als plant in een droge
omgeving te handhaven: het besit-
ten van een wortelgestel dat heel
diep gaat en/of het beperken van de
verdamping. Van de wortels kun-

nen we aan de oppervlakte niets
sien, maar we weten al dat duin-
planten samen het lichte en gemak-
kehjk verstuifbare sand in toom
houden. Zij moeten dus wel een uit-
gebreid wortelstelsel hebben.
Sterke beharing beperkt de ver-
damping:

Veel duinplanten hebben een
min of meer grijs uiterlijk door de
haren die hun bladeren en vaak ook
hun stengel bedekken. Verdamping
wordt ook beperkt door leerachtig
blad en door een waslaagje, dat het
blad bedekt. In dat laatste geval siet
de plant er een tikje blauwachtig
uit. Tenslotte sijn er planten die
kans zien om in een droge tijd veel
vocht op te slaan en als reserve vast
te houden. Zij „hamsteren" water
en als alle hamsteraars springen sij
er ook daarna nog heel spaarsaam
mee om. Planten die water „op-
slaan " hebben een uiterlijk dat ons
aan succulenten, de bekende vet-
planten onder de kamerplanten
doet denken. De wind maakt van de
„confectie" „maatwerk": iedere
boom en struik in de seewind krijgt
sijn eigen uiterlijk. Daarom zeggen
we m een duin dat we goed kennen,
niet dat het „een meidoorn" is,
maar het „die meidoorn" is.

De wind schept verschillen tus-
sen de individuen van één soort en
werkt daarom verrijkend op het ui-
terlijk van het landschap. De
droogte veroorzaakt bij planten
van totaal verschillende soorten
overeenkomstige aanpassingen.
Dat confronteert ons met een bij-
eonder ingrijpende milieufactor,
die in sterke mate het aanzien van
liet duin bepaalt. Thijsse noemde
sijn Verkade-album niet voor niets
„Blonde duinen".

Ome duinen, J. A. Nijkamp

Een uitgave van het Instituut
voor Natuurbeschermingseducatie.

J. L. G. Messen

Dorothy Dol. Om een zeer complete
lichaamsverzorging te kunnen ver-
richten, hebben zij zich samen in een
pand gevestigd, wel echter met elk een
eigen werkruimte, zodat ook een apar-
te behandeling mogelijk is.

Schoonheidsspecialiste Myrna
Bruynzeel was op dit adres al bijna
zeven jaar werkzaam, maar moest zich
tot afgelopen zaterdag 'behelpen' met
een kamertje op de eerste verdieping.

De nieuwe werkruimte, met veel wit
en zachte tinten, bevindt zich op de
begane grond, zodat nu ook mensen
die slecht ter been of gehandicapt zijn,
geholpen kunnen worden. Volgens
Myrna is haar werk beter te omschrij-
ven met het woord 'lichaamsverzor-
ging', de gezichtsopmaak komt pas op
de tweede plaats. Elke behandeling die
zij geeft, wordt na het stellen van een
diagnose, aangepast aan het type huid
van de cliënt. Het zijn voorna-
melijk 'kuren' van het Franse merk
René Quinot waarvan gebruik ge-
maakt wordt. Een standaardbehande-
ling, die men kan ondergaan voor een
bedrag van f40,-, duurt ongeveer twee
uur. Myrna neemt er uitgebreid de tijd
voor.

In de aangrenzende kapsalon, die in
dezelfde stijl is opgetrokken, zorgt Do-
rothy Dol voor de haarverzorging, wat
onder andere inhoudt: permanenten,
watergolven, wassen en/of knippen.

Daarbij staat ook zij garant voor een
persoonlijke behandeling. Haar klan-
ten komen enkel voor hun kapsel of
voor een complete verzorging, in com-
binatie met een schoonheidsbehande-
ling, wat blijkbaar erg in trek is bij
bruidjes. Beide dames volgen voortdu-
rend cursussen, om bij te blijven met
de nieuwste ontwikkelingen in hun
vakgebied.
Het juiste adres: Kostverlorenstraat
89, telefoon 14692.

Groente-en
Fruitshow

ZANDVOORT - De Stichting Pro-
paganda Groente en Fruit organiseert
in samenwerking met Aart Veer
Groente en Fruit een show op 11 no-
vember. Deze avond begint om 20.00
uur in De Krocht. De toegang is vrij,
wel moet men over een uitnodiging
beschikken die kan worden afgehaald
bij Aart Veer, Grote Krocht 25.

Al wordt groente en fruit regelmatig
geconsumeerd, toch wordt door de au-
toriteiten op voedingsgebied aanbevo-
len meer plantaardige producten te
gebruiken. Algemeen is echter niet be-
kend hóe een grotere hoeveelheid
plantaardige producten gegeten kan
worden zonder dat dan grotere porties
voedsel moeten worden geconsu-
meerd.

Door middel van films, dia's en dis-
cussie wordt dit deze avond de bezpe-
kers duidelijk gemaakt. Bovendien
zijn er deze avond leuke en voordelige
receptenboekjes te koop.

Vrouwengroep
houdt verkoopdag

ZANDVOORT - De Vrouwengroep
van de Nederlandse Protestanten
Bond afd. Zandvoort houdt in het ge-
bouw Brugstraat 15 de jaarlijkse ver-
koopmiddag op zaterdag 15 november
a.s. tussen 14.00 u en 16.30 u.

Er zijn mooie handwerken, decem-
ber-presentjes, levensmiddelen, boe-
ken, snuisterijen, dus iedereen zal iets
van zijn gading kunnen vinden.

Ook aan de kinderen is gedacht.
Zwarte Piet zal een bezoekje brengen.
Er is ook gelegenheid om gezellig een
kopje koffie of thee te drinken. Uiter-
aard is iedereen van harte welkom.

Verkoopmiddag
ZANDVOORT - Op zaterdag 8 no-

vember is het Panda winkeltje van het
Wereldnatuurfonds gevestigd in Res-
taurant Delicia, Kerkstraat 16 in
Zandvoort.

Van 's morgens elf tot 's middags
vier uur kan iedereen daar terecht
voor het kopen van Sint Nicolaas-of
Kerstkadootjes.

Indien men niet in. de gelegenheid is
om op 8 november naar de Kerkstraat
te komen dan kunnen artikelen ook
telefonisch worden besteld bij de da-
mes Obermann-Magadant (tel: 023-
242060) of Jongsma-van Sluisdam, tel:
12432.

Na langdurige discussie

Belastingverhogingen
door raad goedgekeurd

ZANDVOORT - Het nog niet
aanwezig zijn van een dekkings-
plan stuitte op verzet van de f rac-
ties van het CDA en Gemeentebe-
langen Zandvoort, bij de behande-
ling van het voorstel tot verho-
ging van de belastingen en retri-
buties voor 1987, tijdens de
vergadering van de raad. Uitein-
delijk werden deze door de raad
unaniem goedgekeurd, zij het na
een langdurige discussie

Er is een begrotingstekort van ruim
zeven ton, terwijl het totale tekort voor
het komend jaar wordt geraamd op 1,2
miljoen. De burgers zullen hiervan
22,5% voor hun rekening moeten ne-
men. De geschatte opbrengst van deze
verhogingen wordt geraamd op
f. 250.000,-. Beide fracties tekenden
protest aan tegen het uitblijven van
een dekkingsplan. "Ronduit belache-
lijk, belastingverhogingen te moeten
goedkeuren zonder dat wij op de hoog-
te zijn van het dekkingsplan", brieste
Flieringa, de financiële man van het
GBZ. Bovendien deelde hij mee dat
zijn fractie slechts met de belasting-
verhogingen accoord kon gaan, wan-
neer de aldus verkregen extra gelden
niet besteed zullen worden aan 'wen-
sen uit het collegeprogramma'. Met
andere woorden, deze fractie ziet niets
in het ten uitvoer brengen van een
nieuw beleid wanneer dit extra geld
gaat kosten omdat deze fractie 'het
nut er niet van inziet'. Door wethou-
der Aukema werd pas in tweede ter-
mijn aarzelend toegegeven dat dit niet
het geval was. "Wanneer er geen geld
is, kunnen ook geen nieuwe zaken
worden aangepakt", liet hij de veront-
ruste fractie weten.

Langdurig debat
De belastingvoorstellen werden uit-

eindelijk door alle fracties aangeno-
nien. nadat hierover langdurig was ge-
sproken. Veel 'oud zeer' kwam boven
tafel toen wethouder Aukema zijn op-
timistische visie van de voorjaarsnota
het gevolg noemde van het tot 1985
gevoerde financiële beleid van zijn
voorganger (Flieringa), en in de 'erfe-
nis' geen duidelijke aanzet voor de be-
zuinigingen had aangetroffen. Uiter-
aard werd deze mening door Flieringa
bestreden.

Uiteindelijk konden de raadsleden
toch niet anders (gezien de financiële

tegenvallers voor de gemeente, minder'
inkomsten uit het Gemeentefonds en
het circuit en de toeristenbelasting
van het Casino die op de tocht staat)
dan accoord gaan met de drie procent
verhoging van de gemeentelijke belas-
tingen.

De toenstenbelastmg stijgt met vijf
cent. Het voorstel van de socialist
Kuijken om deze belasting te incasse-^
ren over het hele jaar, en niet van L
april t/m l november, werd op het
laatste moment ingetrokken. Dit om-'
dat volgens Methorst (VVD) bij veel
hotels en andere toeristische bedrijven
de arrangementsaanbiedingen voor
1987 de deur staan, zonder dat deze1

extra toenstenbelasting hierin is ver-;
rekend. Van Jongsma kwam de sug-
gestie dit voorstel eerst te behandelen
in de commissie midden- en klein be-
drijf. Voorzitter Machielsen beloofde
dit op deze agenda te plaatsen. Waar-
schrjnlvjk lijkt het dat vanaf l januari
1988 toenstenbelastmg over het hele
jaar zal worden geïnd '.

Prinsenverkiezing
ZANDVOORT - Zaterdag 8 novemr

ber begint liet caranavalsseizoen by de
Zandvoortse Scharrekoppen. Op deze
datum wordt namelijk de Prins 1987
gekozen. Deze avond vindt plaats in
Nieuw Unicum op de Brink, aanvang
20.00 uur

Omstreeks 22.00 uur zullen Prins
Stef XII. Prinses Marijke en Adjudant
Wullem op ludieke wijze afscheid ne-
men en zal de nieuwe prins (ja dan néfe
vergezeld van zijn gemalin) zijn opr
wachtmg maken.

Hoogtepunt deze avond is ongetwijt-
feld de bekendmaking van de 'nestor
van Zandvoort 1987'. Ieder jaar wordt
door de Carnavalsvereniging een
Zandvoorter gekozen die op grond van
zijn/haar verdienste voor de badplaatsl
voor deze eretitel m aanmerking komt..
(Voorheen waren dit onder andere
Journalist/redacteur C.Kuijper sr..
Bakker Van der Werff sr. Henny Hil-
dering etc.).

Muziek deze avond wordt verzorgd*
door de 'Wijkerboertjes' en de hotkapel
van de Scharrekoppen. De toegang
deze avond is gratis, de avond is alleen
toegankelijk voor personen van 18 tot
80 jaar.
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Voor al Uw

SCHOEN- &
SLEUTELSERVICE
tevens voor onderhoud van
Uw schoenen moet u zijn

J. VAN CAMPEN & ZN.
Cornelis Slegersstraat 2
Zandvoort,
tel. 02507-15449

Zandvoopts Nieuwsblad
Fa. Kroonenberg,

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, Gastnujsp|ejn 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

Te koop
SCHILDERIJ

1 m bij 80 cm
Schelpenvissers van

Zandvoort, gesigneerd
door W. Sirot.

Tussen 17e a 18e eeuw.
Brieven onder nr. 74835

v.d. blad

SPAR ZANDVOORT-NOORD

....PEDICURE....

JOSÉ LOOMAN-
MOLENAAR
gedfpl.
pedicure/manicure
Brederodestr. 18
tel. 13660
Beh. vlgs. afspraak.
Lid LOV.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-12327

Uw adres voor:
ELflST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT

KIP
KARBONADE
NATUREL
OF GEKRUID

SPRUITEN

HEEL POND Uf UU

1 KILO

PERSSINAASAPPELS

0,99

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd m poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

antiek en curiosa direct
uit Frankrijk

De moeite waard, ook in prijs

Gallery, Kerkstraat 22, Zandvoort
ledere middag geopend, ook zondags.

Dinsdags gesloten.

G. ZWINKELS
'T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ'

Haltestraat 30
Zandvoort. Tel. 12175

CT
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d

f^
W*

Heeft u trouwplannen?
Komt u dan eens kijken bij

Joy Bruidsboetiek
Wij hebben vele maten en stijlen
in éénmaal gedragen bruidskle-
dmg Ook inbreng van recente
bruidskleding en exclusieve
avondjaponnen.

l

japonnen.

Joy Bruidsboetiek

Voor uw
bruids-

boefcet-
ten

- Haariein
k (zijstraat van de Gen. Oranjestraat)

Geopend ma - do - vr 10-16.30 uur- zate
koopavond ' '

Persoonluke aandacht ,s onze reklame!

'0.00-15.00 UUr; donderdag

't*

i PR°JE KROCHT

itralendVoor een s

erfvan top tot
verzorgd bij

Schoonheids-
salon

„janine"
Kosterstraat 11
Zandvoort
Tel. 14975

>^>~> —

Het adres voor

uw trouwauto's,

Bel
"°«edi'9

°250?.
van d«»

$

witte Mercedes

I 2wSTRoyce (zilver
- O/d Timer wit) /en.

' II MCI

Taxi Centrale
Zandvoort B V
Grote Krocht 18, tel. 12600
(Bij inlevering van
deze advertentie
verzorgen wij
gratis de versiering
van deauto's)

Bruidspaar v™™

DELIC1A. N,-euivsWsd wensen dit

TtlOUWft

Heeft u iets te vieren?
Bruiloften, recepties,
vergaderingen of partyen; dit alles kan

REST. DELICIA.

Restaurant Dclicia
Kerkstraat 16, Zandvoort

Drukwerk

s

12401.

voor de mooiste dag
uit uw leven.

drukkerij
van petegem
KERKPAD 6 - ZANDVOORT

TELEFOON 12793 fe^5S
*«(QSSV)140 4O

De specialist
in al u w

bloemwerken

Een huwelijk
zonder zorgen

met bloemen van

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65-Zandvoort

Tel. 1 20 60

-PERSCOMBINATIE N.V.-i
is de uügeefster van de dagbladen Het Parool, de Volkskrant
en Trouw en Weekmedia, de nieuws- en huis-aan-lmisbladen,
met name in de regio Noord-Holland,

Binnen het Advertentiebedrij f is de
advertentie-orderafdeling belast met de centrale aanname en
verwerking van orders ten behoeve van de grafische
vervaardiging en facturering voor alle uitgaven van
Perscombinatie.

De afdeling staat op het punt het grootste deel van de
administratieve verwerking te automatiseren.

Voor zo spoedig mogelijke indiensttreding zoeken wij een

OPROEPBAAR MEDEWERK(ST)ER
ALGEMENE ADVERTENTIE

ORDERVERWERKING
De werkzaamheden bestaan uit het via de telefoon opnemen
van advertentie-teksten, met name familieberichten, het
informeren van klanten en het verwerken van de
advertenties.

De werktijden liggen voornamelijk in de avonduren (van
16.30 tot 21.00 uur).
U wordt opgeroepen bij vakantie en ziekte van collega's.

Een parttime-functie in de avonduren wordt in de toekomst
niet uitgesloten.

De functie-eisen zijn:
• op afroep beschikbaar, ook in de zomermaanden;
• een goed handschrift, typevaardigheid en bij voorkeur enige

ervaring met beeldschermen;
• een goede algemene ontwikkeling, op minimaal

HAVO-niveau;
• een goede Nederlandse uitdrukkingsvaardigheid in taal en

geschrift;
• een prettige telefoonstem en goede servicegerichtheid;
• woonachtig in Amsterdam;
• leeftijdsindicatie: 18 tot 30 jaar.

Uw schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan mevrouw L.
Witmer, afdeling Sociale Zaken Perscombinatie N.V.,
Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, onder vermelding
van LW/86.23.

De sollicitatietermijn sluit op 15 november 1986.

SLAGERIJ ARBOUWf^at
- HMTCfrBMTH-lMlUIMHO*DORT-Ttl-ln»')l»tl

Weekend reklame

Biefstuk
Kipfilet
Achterham
Leverkaas
Rosbief

250 gr.

500 gr.

100 gr.

100 gr.

100 gr.

7,25
7,95
2,65
1,35
2,95
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Bouwes wordt voorlopig gesloten
ZANDVOORT - Maandag-

middag is bekend geworden
dat het Bouwes Hotel aan het
Badhuisplein per l december
1986 zal worden gesloten. Deze
sluiting houdt verband met
een op handen zijnde verbou-
wing. Verwacht wordt dat be-
gin mei 1987 een geheel ver-
nieuwd hotel gereed zal zijn
om de gasten te ontvangen.

In Zandvoort heeft dit slui-
tingsbericht opschudding ver-
oorzaakt. Voor het personeel
in vaste dienst (twintig man-
/vrouw) is collectief ontslag
aangevraagd.

Bij de directie van de Stichting Na-

tionale Casinospelen was dinsdag-
middag nog niets bekend over de slui-
ting van het hotel. "Wij exploiteren
ons Casino Zandvoort geheel zelf-
standig, dus los van het hotel en be-
schikken over eigen energievoorzie-
ningen. Voor de entree van het Casi-
no die momenteel via de lobby van het
hotel geschiedt, zal bij eventuele ver-
bouwing naar een oplossing gezocht
moeten worden. Maar daar zullen wij
ongetwijfeld wel een voorziening voor
kunnen treffen", laat een verbaasde
perschef Bergmans van de Stichting
weten.

Evenmin was deze sluitingsdatum
bekend bij het gemeentebestuur van
Zandvoort.

Aan het einde van de volgende week
zal door de huidige exploitant Luskc
uit de doeken gedaan worden, hoe,
wie en wanneer de exploitatie van het
hotel zal worden voortgezet.

ADVERTENTIE

grote sortering

LEREN HERENJACKS
vanaf

*
Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,

Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjéstraat 56, Haarlem, tel. 023-270850; Be-
verhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

DE LEERSHOP

Nestor van Zandvoort

• Floor Molenaar (78) ontvangt van de voorzitter van de Scharrekoppen de
versierselen die behoren bij de onderscheiding 'nestor van het jaar'.

FOTO: DICK LOENEN

ZANDVOORT - Voor Ploor
(Bonnie) Molenaar was dit jaar de
grote onderscheiding en benoe-
ming tot 'nestor van het jaar' van
de Carnavalsvereniging De
Scharrekoppen. Dit tot grote ver-
rassing van Floor en zijn vrouw
Corrie, die als het ware door hun
kinderen naar de Pnnsenverkie-
zing werden 'ontvoerd'.

"Het was een complete verras-
sing. Wy moesten om half negen
klaar staan en werden door de kin-
deren met de auto opgehaald. Wij
maar vragen: "Waar gaan wij
naar toe?", maar wij kregen niet
eens antwoord. Dat zullen jullie
wel zien, nou dat zagen wrj, men-
sen wat een feest wat geweldig",
vertelt mevrouw Molenaar
"Hij heeft altijd hard gewerkt, al-
tijd in de vis gezeten, vroeger met
de bakfiets en later met de jeep.
Hij is jaren lid geweest van de gro-
te reddingsboot (KNZHRM) en in
zijn jeugd heeft hij ook gevoetbald.
Wij zijn echte Zandvoorters, daar-
om is die onderscheiding ook zo
leuk", vertelt ze enthousiast.

Het werd een grote happening
in Nieuw Unicum zaterdagavond
op De Brink. Volgens de familie
Molenaar leek het net een ouder-
wetse bruiloft, want behalve de
onderscheiding waren er bloemen
voor mevrouw. Bleken alle kinde-
ren en kleinkinderen aanwezig te
zijn en was er nog gezorgd voor een
rolstoel voor mevrouw zodat ook
zij aan de polonaise kon deelne-
men.

^net circuit vergt een investering
' van 34,3 miljoen. Dit is bekend ge-
worden in een besloten raadsver-
gadering waar door de Grontmij

';het door haar opgestelde renova-
.ieplan in de openbaarheid werd
gebracht.

Hoewel de kosten hoger zijn dan
de raadsleden aanvankelijk heb-
ben aangenomen werd het plan
door alle raadsfracties zeer posi-
tief ontvangen. Vrijdag vertrekt
het college naar Den Haag om het
plan aan te bieden aan regerings-
vertegenwoordigers. Het is nood-
zakelijk dat zowel het Rijk als be-
drrjfsleven in dit plan gaan inves-
teren, anders ziet de toekomst er
voor het Zandvoortse circuit som-
ber uit. Voor de realisatie van het
Vendorado-bungalowpark is het
noodzakelijk dat het circuit wordt
verplaatst, in de huidige vorm is
exploitatie van zowel circuit als
bungalowpark ondenkbaar.

In de extra besloten vergadering die
maandagmiddag werd gehouden, ble-
ken de raadsfracties eensgezind in
hun opvatting dat het 'een goed plan
is'. Het plan houdt ondermeer in ver-
legging van de racebaan, vernieuwing

Renovatieplan positief ontvangen

Verplaatsing van circuit
vergt 34,3 miljoen gulden
van de accommodaties (rennerskwar-
ties, medische dienst, officials, pers en
politie, brandweer en Rode Kruis) als-
mede nieuwe tribunes, parkeerterrei-
nen en pits.

Belangrijkste onderdeel van het
plan is ongetwijfeld de verlegging van
de racebaan. Een idee dat de circuit-
directie dit voorjaar lanceerde, dat
door de Grontmij is overgenomen.

Enkele maanden geleden werd be-
kend gemaakt dat de geldschieter voor
het Vendoradopark, de ABP eist dat
het circuit geen geluidoverlast mag
opleveren. Het ABP wil hierover abso-
lute zekerheid voordat het geld op ta-
fel komt. Reden voor de ontwikkelaar
van het Vendoradopark, Mabon, bij
het gemeentebestuur aan te dringen
op renovatie van het circuit. Wanneer
het renovatieplan niet kan worden
uitgevoerd is het ondenkbaar dat het
bungalowpark wordt gerealiseerd. Bo-

vendien heeft de exploitant van het
bungalowpark laten weten dat het
park slechts rendabel geëxploiteerd
kan worden, wanneer er nog vijftig
vakantieonderkomens extra worden
gebouwd. Het plan voorziet momen-
teel in 450 vakantiebungalows, dit zul-
len er 500 moeten worden. Deze 50
bungalows kunnen gebouwd worden
op een strook grond in de nabijheid
van het circuit, grond waar het Cir-
euit Zandvoort BV een optie op heeft.

Destijds heeft circuitdirecteur Jim
Vermeulen al laten weten dat in goed
overleg met alle betrokken partijen de
grondkwestie bespreekbaar is. "Wij
zullen er alles aan doen om ervoor te
zorgen dat én het circuit, én het bun-
galowpark naast elkaar kunnen wor-
den geëxploiteerd," liet hij toen weten.

Omdat het college en alle raadsleden
eenzelfde mening zijn toegedaan, is
het noodzakelijk dat nu de benodigde

34,3 miljoen op tafel komt.
Het college gaat deze week op pad

om de eerste besprekingen met het
Rijk te voeren. Het renovatieplan en
het Vendoradoplan zullen volgende
week donderdagavond in een openba-
re raadsvergadering worden behan-
deld. Deze vergadering wordt in het
raadhuis gehouden en begint om 20.00
uur.

ADVERTENTIE

een
lamsvacht

jack?
see Morris

before
you buy

Amsterdam:
LeidsestraatG (bi| Koningsplein)

tel.(020)223596
Haarlem:

•Barteljorrisstr. 20 (bij Grote Markt)
tel.(023)312655

Ondernemers zien een
herhaling wei zitten
Gematigd optimisme over surfevenement

ZANDVOORT - Ondernemers
en belanghebbenden zien een
tweede surfevenement, zoals dat
vorige maand in Zandvoort werd
gehouden, met belangstelling te-
gemoet. Hoewel er nog verschil-
lende punten gladgestreken die-
nen te worden, is men in Zand-
voort overwegend optimistisch ge-
stemd over de herhaling van het
evenement. Dit ondanks het feit
dat het werd afgesloten met
(waarschijnlijk) een tekort van
circa elf mille.

Minder enthousiast was men
over het vuurwerk (beter één
groot, dan drie kleintjes), terwijl
ook het voorstel een mening uit te
spreken over herhaling van de di-
verse festivals met enige reserve
werd begroet.

Een en ander bleek op de vergade-
ring die dinsdagavond m Hotel Triton
aan de Zuiderstraat werd gehouden.
Een evaluatievergadering van het
surfevenement waarvoor alle betrok-
ken partijen waren uitgenodigd hun
op-en aanmerkingen kenbaar te ma-
ken, en de organisatie te laten weten of
men voelde voor een herhaling en be-
reid was opnieuw hiervoor geld op ta-
fel te brengen.

Dit laatste punt werd na enige aar-
zeling door het merendeel van de aan-
wezigen bevestigd. Probleem was dat
van het destijds in allerijl gemstalleer-
de stichtingsbestuur 'Samenwer-
kingsverband Zandvoort' niemand
aanwezig was. De secretaris had va-
kantie verdiend, de voorzitter kon niet
aanwezig zijn, en de penningmeester
was (zonder bericht te zenden) niet ko-
men opdagen. Dit laatste stelde ge-
spreksleiüer Paap voor problemen,
omdat hij niet over de exacte cijfers
beschikte. Desondanks kon hij de vra-
gen van de diverse aanwezigen wel be-
antwoorden. Verwacht wordt een te-
kort van elf mille. Waarschijnlijk een
tegenvaller voor de Gemeente Zand-
voort die zich garant heeft gesteld voor
een eventueel verlies.

Woorden van lof over het surfevene-

Waterstanden

Datum HW LW HW LVV
13 nov 00.5909.2213.1821,12

' 14 nov 01.45101014.0222.07
15 nov 0226 10.31 14.41 22.54
16 nov 0303 11.02 15.18 23.35
17 nov 03.3911.3815.52 --.--
18 nov 04.1500.08162512.13
19 nov 04.51 00.32 16.59 12.47
20 nov 05 24 00.54 17 32 13.18
21 nov 05.5801.2618.0313.51
Maanstanden: zondag 16 november

Na wilde rit
aangehouden

ZANDVOORT - 'Maandagavond
werd een dienstplichtig militair, na
een achtervolging in zijn auto aange-
houden. Hij had op de Linnaeusstraat
ter hoogte van de Heimanstraat een
verkeersbord omver gereden en een
bloemperk 'omgeploegd'.

Na deze aanrijding was de 18 jarige
man doorgereden met gedoofde lich-
ten, hetgeen door een bewoner werd
opgemerkt die de politie waarschuw-
de. Hij werd door de politie op de Bur-
gemeester Engelbertsstraat gesigna-
leerd en kon na een achtervolging op
het Kerkdwarspad worden aangehou-
den. Hij bleek onder invloed van alco-
hol te verkeren, terwijl zijn auto aan
de voorzijde beschadigd was.

Haarlemmer bij aanrijding gedood

Dit is wat er over bleef van de auto van de verongelukte Haarlemmer op de
Boulevard Barnaart.

ZANDVOORT - De 31 jarige L. Hof-
stra uit Haarlem is zaterdagavond in
Zandvoort om het leven gekomen bij
een aanrijding op de Boulevard Bar-
naart.

Omstreeks tien voor negen naderde
vanuit Zuidelijke richting over de
Boulevard Barnaart een auto be-
stuurd door een 36 jarige Zandvoorter.
Deze man reed waarschijnlijk teveel
tegen de aslijn van de weg, waardoor
de Haarlemmer waarschijnlijk is ge-
schrokken. Een aanrijding was het
gevolg, waarbij de heer Hofstra om het
leven kwam. De Zandvoorter is ernstig
gewond naar een ziekenhuis overge-

FOTO: STIJNEN

bracht. De voertuigen waren totalloss.
De auto van de Zandvoorter die bij

de aanrijding betrokken was, stond na
de aanrijding onverlicht op het r.üd-
den van de weg. Een 55 jarige Zand-
voortse automobilist merkte dit te laat
op. Hoewel hij krachtig remde kon hij
een aanrijding niet voorkomen. Ook
deze auto werd zwaar beschadigd,
doch persoonlijke ongelukken deden
zich verder niet voor.

Voortbestaan kinderdagverblijf in gevaar

Subsidieaanvraag Pippeloentje
nog steeds niet behandeld

ZANDVOORT - In grote getale
waren ze naar de begrotingsver-
gadering van de commissie maat-
schappeln'k welzijn gekomen; de
belanghebbenden en medewer-
kers van het Kinderdagverblijf
Pippeloentje. Door de medewer-
kers is in mei 1986 een subsidie-
aanvraag ingediend voor een be-
drag van f. 93.000,- te bestemmen
voor salariskosten van vaste me-
dewerkers. Momenteel draait deze
dagopvang voor kinderen nog
steeds op de gratie van vrijwillig-
sters, doch dit kan niet gehand-
haafd blijven.

Ter vergadering moest wethou-
der Termes bekennen dat deze
subsidie niet één, twee, drie valt
op te brengen. Wel was de subsi-
die-aanvraag in de begroting ver-
werkt. Op de vraag onder welke
post, en waarom de aanvraag niet
eerder in de diverse commissies
was behandeld, bleef echter een
antwoord uit.

Grote onrust is ontstaan bij de ou-
ders die gebruik maken van het kin-
derdagverblijf. Doordat de Stichting
gebruik maakt van de diensten van
vrijwüligers(sters) kunnen geen oplei-
dingseisen worden gesteld. Bovendien
werkt men nu met een sterk wisselen-
de begeleiding, hetgeen op de kinderen
een nadelige invloed heeft.

Wanneer de Gemeente niet in staat
is de subsidie-aanvraag te honoreren,

wordt overwogen het kinderdagver-
blijf te sluiten. Uit de ouderbijdragen
kan geen vergoeding aan de mede-
werksters worden betaald. Daar staat
tegenover dat 'Pippeloentje' in Zand-
voort in een grote behoefte voorziet.
Binnen enkele maanden blijkt dat alle
dagdelen maximaal bezet zijn, en dat
er zelfs een wachtlijst bestaat. "Hier-
mede heeft het kinderdagverblijf wel
degelijk bewezen dat het bestaans-
recht heeft", is de mening van de aan-
wezigen.

Geen geld
Tijdens de behandeling van dit punt

werd wel snel duidelijk dat een subsi-
die van f. 93.000,- er in de naaste toe-
komst niet 'in' zit. Hoewel de Stichting
Pippeloentje m januari een startsub-
sidie ontving en meerdere eventuele
hulp werd toegezegd, ziet het er naar
uit dat men voorlopig op de oude voet
zal door moeten gaan.

Ineke Wind (PvdA) bracht naar vo-
ren dat ook op subsidié van het Rijk
(een suggestie van één der aanwezi-
gen) voorlopig niet gerekend zal kun-
nen worden. Zij wees op het wetsvoor-
stel dat nog door de Tweede Kamer
behandeld moet worden, en waar mis-
schien de oplossing voor Pippeloentje
gevonden kan worden. Dit wetsvoor-
stel houdt m dat het kinderdagverblijf
een plaats voor een kind van een werk-
nemer/ster verhuurt aan een bedrijf
(bijvoorbeeld de Gemeente). Het be-
drijf kan een groot deel van deze 'ver-
huurkosten' verhalen op de werkne-
mer, terwijl het restant van de huur-

som geboekt kan worden onder 'onkos-
ten van het bedrijf' en fiscaal aftrek-
baar is. Wanneer dit wetsvoorstel zou
worden aangenomen, kan overwogen
worden of de gemeente Zandvoort als
bedrijf een aantal plaatsen 'huurt'. Op
deze wijze wordt dan toch indirecte
subsidie verleend. Bovendien kunnen
werkgevers van de betrokken ouders
op eenzelfde wijze een plaats huren bij
het kinderdagverblijf voor hun werk-
nemers.

Een vrij ingewikkelde procedure, en
de vraag blijft of de financiële 'adem'
van de medewerkers van Pippeloentje
lang genoeg zal zijn.

ment kwamen als eerste van de voor-
zitter van de Strandpachtersvereni-
gmg Jaap Paap. "Het geheel is goed
verlopen en de schade voor onze men-
sen beperkt gebleven. Mijn compli-
menten aan de organisatie". Ook an-
dere ondernemers toonden zich tevre-
den en de woorden van Leo Hemo: "Ik
vind het een bijzonder vriendelijk eve-
nement dat wy voor Zandvoort moe-
ten trachten te behouden" werden met
een daverend applaus ondersteund.

Alle aanwezigen waren ervan over-
tuigd dat Zandvoort door dit surfeve-
nement een behoorlijke promotie
heeft gekregen. Kleine details kunnen
verbeterd worden, zoals meer water-
sportactiviteiten op windstille dagen,
een betere verdeling van de stands en
wat meer vertier in het dorp, doch over
het algemeen was men zeer positief en
tevreden over de wijze waarop door de
de leden van het Samenwerkingsver-
band het geheel was georganiseerd en
begeleid.

Een nieuw surfevenement zal door
de Zandvoortse ondernemers worden
gesteund. De organisatoren beloofden
dat de belanghebbenden op de hoogte
gehouden zullen worden van de nieu-
we besprekingen die nog deze maand
zullen starten. De datum waarop het
eventuele surfevenement zal worden
gehouden zal (evenals dit jaar) op de
HISWA bekend worden gemaakt.

Andere activiteiten
Door de voorzitter van de Horeca

Nederland, afdeling Zandvoort, werd
diezelfde avond gevraagd naar de me-
ning van de aanwezigen over de overi-
ge activiteiten die het afgelopen sei-
zoen zijn gehouden. Zoals het Midzo-
mernachtfestival, Jazzfestival, Tropi-
calfestival en Racefestival.

Hoewel de ondernemers hier even-
eens positief tegenover staan werd wel
de aandacht gevestigd op de Stichting
Leefbaar Zandvoort. Wanneer er in
het komend seizoen opnieuw activitei-
ten zullen worden georganiseerd dan
zal deze stichting als gesprekspartner
worden gehoord. Bovendien liet de
noodzaak zich voelen nu eindelijk eens
te komen tot de Stichting Promotie
Zandvoort die veel werk van het huidi-
ge samenwerkingsverband zal kun-
nen overnemen.

De aanwezigen waren eensgezind
van mening dat vuurwerk in de toe-
komst niet meer op een 'festival-
avond' gehouden moet worden.

Jongens plegen
autodiefstal

ZANDVOORT - Door de Zandvoort-
se politie zijn zaterdagavond drie
Zandvoortse jongens aangehouden die
ervan werden verdacht een auto in de
Lorentzstraat te hebben opengebro-
ken. De 15- en 14 jarige knapen beken-
de snel dat zij een autoradio hadden
gepikt. Later die avond zijn ze door
hun ouders van het politiebureau op-
gehaald, de autoradio is m beslaggeno-
men.

De knapen konden worden gepakt
doordat een attente burger de politie
had gewaarschuwd.

Sint Nicolaas en Kerstactie
ZANDVOORT - De Ondernemersvereniging Zandvoort maakt bekend dat

inwoners kunnen profiteren van de actie die tussen 15 november en 25
december door de winkeliers wordt gevoerd. Het is namelijk mogelijk grote
geldprijzen te winnen.

Wanneer men in Zandvoort boodschappen doet ontvangt men van winke-
liers die deelnemen aan deze actie bij aankoop van iedere vijf gulden een
bon. Op deze bon moet men naam en adres invullen en in gesloten enveloppe
posten in speciale bussen die in alle bankgebouwen, het postkantoor in het
Winkelcentrum Noord en bij Van Leek's Minimarkt in de Helmerstraat
staan opgesteld.

Zes weken lang wordt er iedere week een prijs van zeshonderd gulden, één
van drie honderd gulden, twee prijzen van honderd, drie prijzen van vijftig
en vier prijzen van vijfentwintig gulden uit de ingezonden enveloppen
getrokken. Namen van de prijswinnaars worden wekelijks in Zandvoorts
Nieuwsblad bekend gemaakt.

Winkeliers die deelnemen aan deze actie zijn herkenbaar aan het raambil-
jet.

Stichting Leefbaar Zandvoort
op bezoek in Scheveningen

ZANDVOORT - In Scheveningen
vond dinsdag overleg plaats tussen de
Stichting Leefbaar Zandvoort en de
Werkgroep Overlast Scheveningen. In
beide badplaatsen doen zich namelijk
tijdens zomerevenementen gelijke ver-
schijnselen van overlast voor. Door
nauw overleg1 en uitwisseling van er-
varingen, verwachten beide instanties
hier gerichter tegen op te kunnen tre-
den. Men wil een strengere aanpak
van 'vervuilers' en een duidelijker be-
leid.

"Identiek" noemt Paola Koper, be-
stuurslid van de Zandvoortse Stich-
ting, de overlast die zich in Schevenin-
gen voordoet. Niet alleen wat betreft
geluid, maar ook de vervuiling die eve-
nementen met zich meebrengen.
Scheveningen heeft het dit jaar mis-

schien nog wel 'zwaarder' te verduren
gehad dan Zandvoort. "In een periode
van zesendertig dagen vonden daar
zesenveertig festiviteiten plaats. De
grootste boosdoener daarbij was wel de
Veronica-strandrace. Als deze ooit
voor Zandvoort wordt aangemeld, zul-
len wij ons tot het uiterste verzetten".

Volgens Paola Koper is het opval-
lend dat de meeste evenementen van
'buitenaf' georganiseerd worden. Het
belang ligt daar duidelijk bij de initia-
tiefnemer en niet bij de bewoners van
de badplaatsen.

In de Werkgroep Overlast Scheve-
ningen zijn niet minder dan twaalf
organisaties" vertegenwoordigd. Dit
zijn buurtverenigingen, verenigingen
van eigenaren en wijkcentra. Daar-

naast waren op de bijeenkomst dins-
dag, op de Partij van de Arbeid na, alle
raadsfracties van de Haagse gemeente
aanwezig. Beide belangenorganisaties
drongen er bij de politici op aan, het
aantal uit te geven vergunningen
drastisch te verminderen. De gemeen-
te Den Haag, waartoe Scheveningen
behoort, zal binnenkort met een voor-
stel omtrent een en ander komen.

Wat Zandvoort betreft wacht de
Stichting nog op een uitnodiging van
de gemeente, die in september is toege-
zegd. Naar verwacht zal het overleg en
evaluatie van gehouden evenementen
door gemeente, organisatoren van eve-
nementen. politie, VVV en Leefbaar
Zandvoort eind november een aan-
vang nemen.

IMieuweblad
elke week het rïageBïJks nieuws

EEN COMPLETE KRANT MET O.A.

• NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
• SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
• GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
• AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
• FAMILIEBERICHTEN « KERK-EN WEEKENDDIEN-

STEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MID-

DENSTAND

voor nog geen
jaar weet je heti

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!

NAAM:

ADRES:

POSTCODE: WOONPLAATS:

TELEFOON: GIRO/BANKNR.:

IK BETAAL PER KWARTAAL D ƒ 10,65, PER HALF JAAR D ƒ 19,95,

PER JAAR Q ƒ 36,95 (voor postabonnees gelden andere tarieven)

In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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FAMILIEBERICHTEN

Wat de toekomst brcngun moge.
Mij geleidt des Heren hand.

Gezang 293
Met droefheid geven wij kennis van het heen-
gaan van onze lieve zuster, schoonzuster, tante
en oma

Helena de Vries
weduwe van Pieter Cornelis de Mo!

op de leeftijd van 86 jaar.
Zandvoort:

W. de Vries
L. Hollenherg
C. J. Uollenberg-de Vries

I leemstede:
F. A. .1. Heinhuis
T. Heinhuis-de Vries

l'ijnacker:
Prof. Dr. Ir. H. J. Frankena
T. Frankena-Heinhuis

Voorburg:
D. F. van Golverdingen
C. J. van Golverdingen-Hollenberg

's-Gra\enhage:
N. F. A. Hoefnagel
L. Hoefnagel-Schmit

2042 I£V Zandvoort, 6 november 1986
Dr. C. A. Gerkestruat 28
De teruurdebestelling heeft te 's-Gravenhage
plaatsgevonden in aanwezigheid van de naaste
familie.

t
Bedroefd om haar heengaan, maar heel dankbaar
voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u
kennis van het plotseling overlijden van onze
lieve moeder

Helena van As-Fischer
weduwe van Wilhelmus Albertus van As

op de leeftijd van 8-1 jaar.
Zandvoort:

R. A. van As
G. M. van As-Stokman
T. G. van As
M. A. van As-Dhondt

Zandvoort, 9 november 1986
Correspondentieadres:
R. A. van As
Van Leeuwenhoeckstraat 16
2041 VB Zandvoort
De kerkdienst en crematieplechtigheid heeft he-
denmiddag plaatsgevonden.

t
Toch nog onverwacht is overleden onze broer,
zwager, oom en oudoom

Koenraad Johannes Vinken
„Oom Koen"

19-11-1901 9-11-1986
J. G. Vinken
en verdere familie

Zandvoort, 9 november 1986
Correspondentieadres:
L. I. C. M. Roosenboom
Lorentzstraat 77
2041 RC Zandvoort
De kerkdienst en crematieplechtigheid heeft op
woensdagmiddag plaatsgevonden.

Bij deze bedanken wij een ieder voor de attenties, die wij
mochten ontvangen met ons 40-jarig huwelijk.

Leo en Dora
v. Norden

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn lieve Jan en mijn lieve papa

Johan den Adel
betuigen wij u onze oprechte dank.

F. H. deri Adel-Harzendorf
Rolf Jan

Zandvoort, nov. 1986.

Op vrijdag 7 november ben ik
tijdens mijn werk in de HEMA te
Zandvoort mijn ring verloren.

Een gouden ring, in de vorm van een slang
met twee briljantjes.

Deze ring heeft voor mij een grote emotio-
nele waarde en bekend is dat hij door ie-
mand is opgeraapt.

Wil de eerlijke vinder 20 vriendelijk zijn mij
deze ring terug te bezorgen, hetzij in te wil-
len leveren bij de klanten-service. Wie, is
voor mij niet van belang, de ring wel. Bij
voorbaat mijn dank.

Marion Heinsbergen.

De Raad van Arbeid
te Haarlem is

vrijdagmiddag
14 november a.s

na 12.00 uur gesloten.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons terecht

inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
een Natura-
uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
IJITVAARTVERZORGER

, Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

Het is wisselvallig weer. Het is november!
Daarom deze maand bij een permanent...

een gezichtsbruiner KADO!!!
iedere vrijdagavond geopend.

COIFFEURS
international .
galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel. (02507)14040

parfumeriën / nouveautes

wij onderhouden liever
kontakten dan
ramen en deuren...
Weru kunststof ramen en deuren besparen u tijd en geld voor onderhoud.
Ze verfraaien uw kostbare bezit en vormen 'n betrouwbare bescherming tegen

inbraak.
j Weru kunststof ramen en deuren worden vervaardigd

volgens de hoogste kwaliteitsnormen en zorgen tientallen
jaren lang voor perfekt bedieningskomfort,

géén onderhoud en een hoge geluids- en
warmteisolatie.

Café Restaurant „DELICIA
eigenaar W. Schoo

KERKSTRAAT 16, TEL. 12270 ZANDVOORT

* gezellig dineren voor redelijke prijzen

* elke dag geopend vanaf l l uur

SPECIALITEIT:
PANNEKOEKEN EN POFFERTJES

* gelegenheid tot vergaderingen, bruiloften
e.d.

* gezellig borrelen in onze bar „Black
Jack"

Nieuw opgericht:
onze klaverjasvereniging „Delicia"
vanaf 2 oktober weer op elke donderdag

RESERVEER TIJDIG UW KERSTDINER.
Beide dagen optreden van imitator André v. Duin. '
Gezellige muziek.

Bar „BLACK JACK
eigenaar W. Schoo

KERKSTRAAT 18, TEL. 14220 ZANDVOORT

* sfeervol ingericht, zachte muziek,
goedkope drankjes

* diverse grill-specialiteiten, o.a. Gamba's,
Saté, Spare-ribs, T-bone steak, Entrecôte

elke dag een dagschofef
voor ƒ 12,50

elke dag verse oesfers,
ï/è dozi/n voor ƒ 24,50

iedere woensdag onbeperkt mosselen
(gebakken of gekookt) eten X

voor slechts J

Wij zijn elke dag geopend v.a. 8 uur, keuken
open tot 2 uur.

Op bestelling zowel in het restaurant als in de bar: gegrilled speenvarken voor 4 tot 80 personen.

Aangevraagde bouwvergunningen
129B86 Zandvoortselaan 129 oprichten kantoorruimte
130B86 Kruisstraat 6 plaatsen dakkapel
131B86 P. Leffertsstraat 26 garage/uitbreiden woning
132B86 Brederodestraat 144 wijzigen garagedeur.

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8 30 tot 12 30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeesteren
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend.
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

109B86
85B86

Potgieterstraat 54
Thorbeckestraat 37

l

Verleende bouwvergunningen
plaatsen dakkapel
oprichten garage

Zij. die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Vergadering Welstandscommissie
Op 19 november 1986 vergadert de Welstandscommissie der gemeente Zand-
voort.
De plannen, die zullen worden beoordeeld, worden daags tevoren via de
publikatieborden bekendgemaakt.

De voorzitter, F. v. Caspel.

Ontwerp-programma sociaal-cultureel werk 1987
ter inzage

Het Ontwerp-Programma Sociaal-Cultureel Werk 1987 ligt van 19 no-
vember tot 5 december 1986 voor een ieder ter inzage in de Openbare Biblio-
theek. Pnnsesseweg 34 en in het Raadhuis, Swaluéstraat 2 te Zandvoort.

De gemeenteraad zal het Sociaal-Cultureel Programma 1987 in de vergade-
ring van 16 en 17 december a.s. definitief vaststellen. Daarbij zal de raad zich
uitspreken over de ingediende bezwaren.

Gedurende de termijn van tervisieleggmg wordt een ieder m de gelegenheid gesteld
bij ons college bezwaren m te dienen tegen het ontwerp-programma

Zandvoort, 13 november 1986.

SCHILDERWERK
AUG. v.d. MME

Marisstraat 13A - Zandvoort
Telefoon 15186

Weru levert (alleen via erkende vakbedryven) een
kompleet en veelzijdig programma met veel
mogelijkheden wat betreft uitvoeringen, maten en
kleuren. Weru systemen worden veelvuldig

•oegepast m zowel bestaande- als nieuwbouw.
Binnenkort ook bij u9

Vraag vrijblijvend informatie via de antwoord-
\ coupon of kom eens naar de showroom.

Uweetnietwatuzultzien ..

Bakkerij
V. d. VOOREN
vraagt voor haar nieuwe
winkel in Zandvoort, Tol-
weg 6, een

vlotte leerling-
winkeljuffrouw.

Aanmelden:
tel. 023-326708.

Ramen+Deuren
zijn kwaliteiten!

Dw IN Stuur mij geheel vrijblijvend uitgebreide dokumentatie over het Weru systeem
Naam .

Adres

Postkode + plaats:
Deze bon opsturen m een ongefrankeerde envelop naar het Weru vakbedrijf.

JAN V.D. VLUGT
GLAS & ISOLATIE
SHOWROOM: KAL VERSTRAA T 5-7
IJMUIDEN- TEL 02550-30624
POSTBUS67-l970AB UMUIDEN

VAN
STOLBERGWEG 1

Zandvoort - Tel. 17093

BLOEMBOLLEN
zowel los als verpakt
• Bollenplantmandjes

• Brassicol
Bollenplan tschopjes

• Winterheide
• Bloeiende violen
• Beplanting voor

winterbakken
• Vaste planten

0 Bemesting
• Tuingereedschap
• Kamerplanten

J

Martinair Holland N.V. is een dynamisch luchtvaartbedrijf dat zorg draagt voor
het vervoer van honderdduizenden vakantiegangers, transatlantische reizigers
en vele miljoenen kilo's vracht.
In verband met het komende seizoen vragen wij:

free-lance passage employees m/v
De werkzaamheden bestaan uit:
• inchecken van passagiers aan de

balie in de vertrekhal
• het begeleiden en opvangen van al

onze vertrekkende en aankomende
passagiers.

Wij vragen van u:
• het spreken van algemeen be-

schaafd Nederlands en een uitste-
kende beheersing van de Engelse
en Duitse taal

• representatief en goede contactuele
eigenschappen

• gevoel voor service en teamwork
• u dient Schiphol te allen tijde bin-

nen één uur te kunnen bereiken,ook
op momenten dat het openbaar ver-
voer niet rijdt

• confectiemaat dames: 3ö t/m 40;

confectiemaat heren: 46 t/m 50
• middelbare schoolopleiding, mini-

maal MAVO of vergelijkbare oplei-
ding

• leeftijd minimaal 21 en maximaal
32 jaar

• de diensten hebben een lengte van
2 a 3 uur en beginnen op verschil-
lende tijdstippen, met name in de
vroege ochtenduren

• de opleiding van l werkdagen zal in
januari 1987 plaatsvinden

• geïnteresseerden met een f uil-time
baan komen niet in aanmerking.

Belangstellenden die voldoen aan de
gestelde eisen verzoeken wij vóór 20
november a.s. een met de hand ge-
schreven sollicitatiebrief voorzien van
een curriculum vitae en recente pas-
foto, te zenden aan:

f// Martinair

Postbus 7507
1118 ZG Luchthaven Schiphol
t.a.v. Hoofd Personeel en Organisatie.

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

RESTAURANf

Quéeme
Zeer geachte gast,

Hiermede hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor een zeer
speciale wildavond

Verfijnde culinaire gerechten
op een Feestelijk Buffet

Van het „haarvyild" hebben wij gekozen voor: HAAS van de
Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden en WILD KONIJN, terwijl wij
wat betreft het ,, vederwild" uitgaan van PATRIJS en FAZANT.
Als „grofwild" presenteren wij u HERT in twee variaties op dit buf-
fet.

Het wordt u allemaal gekookt, gebakken, gebraden voorgescho-
teld, warm of koud, met of zonder saus, ontveld, ontbeend, gevuld
en gemarineerd.

Een ecfif wild feest
De prijs voor dit buffet bedraagt f 45,00 per couvert en zal in een
feestelijke ambiance muzikaal worden omlijst op

ZATERDAG 1 5 NOVEMBER A.S.
AANVANG 19.30 UUR

Met vriendelijke groeten.

Gastronomie „Van Houten"
Fam. H. van Houten
Kerkplein 8, Zandvoort

v Voor tafelreservering gelieve u te
bellen: 02507-13599.
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ZANDVOORT - Op donderdag
november wordt de uitspraak

erwacht van de Raad van State
de kwestie over de kostenbij dra-
van de gebeente Zand voort

an de nieuwe afvoerleiding die
elegd moet worden naar de Leid-
evaart in Haarlem. Het gaat hier
rn gezuiverd rioolwater dat via
,et grondgebied van de gemeente
iloemendaal en waterleidingbe-
;rijven moet worden afgevoerd.

E
realisering van deze leiding

ït bijna zeven miljoen, waarvan
t Hoogheemraadschap Rijn-
id vijftig procent voor haar re-

?ning neemt. De overige vijftig
rocent moet door Zandvoort (in-
oners) worden opgebracht. De
,ad heeft zich destijds uitgespro-
en tegen deze aanlegkosten.
Pant behalve Zandvoort hebben
og meerdere instellingen belang
ij de realisering van deze leiding.
ot nu toe heeft alleen de Provin-
e Noord Holland toegezegd 10%
an deze kosten te willen bij dra-
en (drie ton voor Zandvoort en
rie ton voor Rijnland). Dit is te

[j-einig zegt het gemeentebestuur
heeft zich gewend tot de Raad

|-,an State, afdeling rechtspraak,
gepleit dat ook andere instel-

lingen, onder andere de waterlei-
ingbedrijven, met een bijdrage

over de brug komen.
Deze zaak diende voor de Raad

van State in Den Haag. Als pleit-
bezorger heeft Zandvoort aange-
[rokken het kantoor van Van Wij-
nen & Koedam uit Breda, de
ileitnota van Mr P.C.E. van Wij-
inen leek weerklank te vinden.

Gemeente voor Raad van State:

Niet alleen vervuiler maar ook belanghebbende moet betalen

• Met het installeren van de waterzuiveringsinstallatie in 1964 en het gebruik
van de effluentvijvers in het binnencircuitgebied, voldeed en voldoet de
Gemeente Zandvoort ruimschoots aan haar verplichtingen, stelde raadsman
van de gemeente bij de zitting van de Raad van State.

(Archieffoto)

.
Door de raadsman werd uitgebreid

i
ngegaan op het feit dat Zandvoort
loodgedwongen sinds 1964 het overtol-
ig gezuiverde rioolwater (effluent)
oost via infiltratie in het circuit-
;ebied. D,eze oplossing werd destijds
gevonden en was in overeenstemming
net de toen geldende voorschriften en
lormen. Zulks tot tevredenheid van
ille betrokkenen. Problemen waren er
loegenaamd niet. de gemeente zuiver-
ie het eigen rioolwater, de kosten hier-

van werden door de burgers gedragen.
Zo werd voldaan aan het beginsel 'de
vervuiler betaalt'.

Hierin kwam verandering toen op l
februari 1971 de Provinciale Verorde-
ning Bescherming Bodem- en Grond-
water Noord Holland in werking trad;
en de Provincie in 1977 het Kraans-
vlak aankocht met de bedoeling dit
gebied te bestemmen voor de water-
winning. Bovendien moest de rioolwa-
terzuiveringsinstaUatie aan het Hoog-
heemraadschap Rijnland worden
overgedragen, dit geschiedde in 1980.
Rijnland kreeg van overheidswege de
taak opgelegd te zorgen voor alle riool-

waterzuiveringsinstallaties en afvoer
in zijn gebied. De kosten werden vanaf
die datum door Rijnland op de inwo-
ners door een jaarlijkse heffing ver-
haald. Zo bleven dus de vervuilers be-
talen.

Drinkwaterwinning

Volgens Mr van Wijmen kwam
Zandvoort na deze datum ongewild in
de problemen. De Provinciale Water-
bedrijven begonnen bezwaren te ma-
ken tegen de lozing van het effluent in
het circuitgebied, immers dat ligt te
dichtbij het door hen aangekochte

Kraansvlak. In het belang van de
drinkwaterwinning verzette deze in-
stantie zich tegen de lozing. Omdat
Zandvoort echter, als een van de wei-
nige gemeenten in Nederland, geen
ander open water ter beschikking
heeft dan de Noordzee, bestaan er geen
mogelijkheden om het effluent nor-
maal in open water te lozen.

Er werd naar mogelijkheden gezocht
het effluent op een andere wijze te
lozen. De mogelijkheden waren echter
beperkt, in de Noordzee mocht en wil-
de men niet lozen, bleef uiteindelijk
over een nieuwe afvoerleiding naar de
Leidse Vaart, kosten bijna zeven mil-
joen, een kostbare, maar enige oplos-
sing voor het probleem. Uit het betoog
van Mr Van Wijmen bleek duidelijk
dat men dit de gemeente Zandvoort
noch haar inwoners kan verwijten,
laat staan de kosten aan de Zand-
voortse inwoners toerekenen.

Volgens de pleitnota heeft de Zand-
voortse gemeenschap (zowel de inwo-
ners als de gemeente) voldaan de aan
de op haar rustende verplichtingen.
De gemeente deed dit door in 1964 een
rioolwaterzuiveringsinstallatie te
bouwen waarvan het effluent volledig
voldeed en nog steeds voldoet aan de
normen. De inwoners deden dat door
al die jaren de jaarlijkse zuiveringslas-
ten te betalen, zowel aan de gemeente
zelf, en vervolgens ook aan het Hoog-
heemraadschap. De inwoners van
Zandvoort voldoen dan ook reeds jaar
en dag aan de verplichting 'de vervui-
ler betaalt'.

"Het belang waarvoor de perslei-
ding moet worden aangelegd, is niet
dat van de Zandvoortse gemeen-
schap, maar in het belang van de
drinkwatervoorziening van Noord
Holland. Het gaat echter niet aan om
de kosten verbonden aan de beharti-
ging van een belang van zeer veel in-
woners van een provincie af te wente-
len op een relatief kleine groep. Te-

jjenover het principe 'de vervuiler be-
taalt dient een ander een beginsel te
worden gesteld, namelijk :"clK belang
betaalt de kosten verbonden aan zijn
eigen behartiging", aldus de Zand-
voortse raadsman.

Belanghebbenden

Door Mr van Wijmen werd voor de
Raad van State de nadruk gelegd op
de rol die de diverse waterleidingbe-
drijven, de Gemeentelijke Waterlei-
dmgen Amsterdam (GW), Provinciale
Waterleidingbedrijven Noord Holland
(PWN) en de Waterleidingbedrijven
Zuid Kennemerland (WLZK) bij de be-
sprekingen hebben gespeeld. "Hoewel
het waterwmbelang voorop stond,
hebben zij zich allen gehaast hun ei-
gen belang te minimaliseren. De GW
drong aan op een extra dikke buis om
haar belangen (waterleidingduinen)
veilig te stellen tegen eventuele lei-
dmgbreuk. De leiding moet nu via een
omweg worden gelegd en maakt het
gehele project (dikkere buis en omlei-
ding) duurder", aldus de raadsman.

Destijds werd voorgesteld dat de ge-
zamenlijke waterleidingbedrijven een
bedrag van twee ton zouden bijdragen,
doch toen puntje bij paaltje kwam trok
men zich terug. Omdat uiteindelijk
het GW en de PWN niet hebben mge-
stemd met de bijdrage, is het besluit
van WLZK hierdoor ook ondergraven

ZAKELIJK BEKEKEN
Huid en Haar, Passage 20

ZANDVOORT - Sinds Ans Gelsing
bij haar schoonheidssalon aan de Pas-
sage ook de kapsalon overnam, is er
heel wat veranderd. "Wij zijn begon-
nen het interieur aan te passen, zodat
de kapsalon nu met de schoonheidssa-
on die beneden is gehuisvest, één ge-
leel vormt. Bovendien zijn wij begon-
len met een 'pruikenbar'. Veel men-
sen denken dat een pruik uit de tijd is,
denk maar eens aan het eind van de
zestiger jaren toen bijna iedere vrouw
een reservekapsel in de kast of op een
pruikenstandaard had, maar niets is
minder waar", vertelt Ans terwijl zij
uitlegt dat juist de nieuwe trend is een

tjruik te bezitten. "Bovendien zijn er
•egenwoordig veel medische behande-
ingen waarbij haaruitval optreedt,
/oor deze groep vrouwen, (maar ook
mannen want wij leveren ook toupets)
zijn wij bijzonder belangrijk. Wij zijn
namelijk in staat, als het moet, binnen
enkele uren te zorgen dat het juiste
kapsel, dus qua kleur en model, door
ons geleverd kan worden", legt zij uit

Het blijkt bovendien dat er nog al
wat veranderd is. Het binnenwerk van
de pruiken van nu zijn van een zeer
luchtig materiaal vervaardigd, waar-
door de hoofdhuid kan blijven ade-
men. Het is dan ook volgens Ans Gel-
sing geen enkel bezwaar een pruik te
dragen. "Vroeger kwam het nog wel
eens voor dat je een heel verpieterd
eigen kapsel over hield wanneer je een
pruik droeg, maar dat is nu niet meer
zo. Even de kam er door en je eigen
haar zit nog net zo als voor je de pruik
opzette", meldt zij enthousiast.

De Pruikenbar (de enige in Zand-
voort, wordt erbij gezegd) is gevestigd
in de kapsalon, maar wanneer men in
privacy wil passen, dan kan dat ook.
Dat gebeurt dan in de schoonheidssa-
lon, ook op tijden dat de kap-en
schoonheidssalon zijn gesloten. Bo-
vendien^blijkt dat de aanschafkosten
vpor de pruik vergoed worden door het
ziekenfonds wanneer men een dok-
tersbewijs kan overleggen.

Ans Gelsing die nu al negen jaar
naar schoonheidssalon aan de Passage
heeft is bijzonder blij dat eerste kap-
ster Marian haar vanaf l augustus
assisteert. "Marian heeft een jarenlan-
ge ervaring als eerste kapster en dat is
wel merkbaar".

• Pruiken bij Huid
en Haar zijn er
te kust en te keur

FOTO: BERLOTT
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De kapsalon en schoonheidssalon

I'waar men een complete zonnekuur
kan ondergaan, naast de gewone

schoonheidsbehandelingen, zijn geo-
pend: maandagmiddag van 13.00/17.00
uur, woensdag, donderdag en vrijdag
van 09.00/17.00 uur en op zaterdag van
09.00/15.00 uur. Dinsdag gesloten. Wil
men een afspraak maken voor hetzij
een schoonheidsbehandeling, zonne-
kuur, het passen van een pruik of voor
de kapsalon, dan lijkt het verstandig
eerst telefonisch te af te spreken, lange
wachttijden worden zo vermeden.
Huid & Haar, Passage 20, Zandvoort,
telefoon: 02507-16309.

Rookworst van
Slager Koning
wordt een begrip

ZANDVOORT - Het is Slager Ko-
ning uit de Schoolstraat opnieuw ge-
lukt met zijn zelfgemaakte rookworst
een eremedaille te verdienen.

Jaarlijks worden de Keurslagers in
de gelegenheid gesteld hun zelfge-
rnaakte rookworst ter keuring aan te
bieden. Het gaat hier om een zware
keuring onder leiding van het IAS (In-
stituut voor Ambachtelijke Slager-
sproducten). Gelet wordt daar onder-
meer op het vetgehalte, gebruikte
vleessoorten, kruiderijen en het vol-
gens de oude regels afreken. Degene
wiens rookworst aan de hoge eisen van
ambachtelijkheid voldoet, wordt in
het bezit gesteld van het zogenaamde
'Goudkeur-Certificaat'. In de rij van
Keurslagers die voor deze onderschei-
ding in aanmerking kwamen was op-
nieuw Slagerij Koning uit de School-
straat. "Het wordt onderhand wel een
traditie dat wij in de prijzen vallen,
maar wij zijn er niet minder trots op",
meldt slager Koning met voldoening.

Zandvoorters weten in ieder geval
waar zij een originele Gelderse rook-
worst bereid volgens een aloud recept
kunnen kopen.

Beste tuiniers
ZANDVOORT - Op dinsdag 18 no-

vember zullen in Hotel Keur, Zee-
straat 49/51 de prijswinnaars bekend
gemaakt worden van de jaarlijkse
tuinkeuringen door de K.M.T.P. afde-
ling Zandvoort/Bentveld.

Het is al weer voor de twaalfde maal
dat de verschillende juryleden van de
Koninklijke Maatschappij Tuinbouw
& Plantkunde deze zomer op stap gin-
gen om de diverse tuinen en bloem-
bakken te beoordelen.
De nadruk valt in het algemeen op de
twee laatste punten. Kleuren ont-
staan door een bepaalde groepering
van heester en planten gekozen in
overeenstemming met het tuinopper-
vlak. De groepen die gekeurd worden
zijn kleine en grote voortuinen welke
beslist vanaf de weg zichtbaar moeten
zijn, voorts balcons en gevelverfraai-
ingen. Inwoners die. vpor een prijs in
aanmerking komen hebben voor de
prijsuitreiking reeds een uitnodiging
ontvangen.

Deze avona van de K.M.T.P. afde-
ling Zandvoort/Bentveld begint om
20.00 uur. Voordat de prijswinnaars
bekend gemaakt worden zal een
'groen-quiz' worden gehouden door de
heer Boekelman. Met deze quiz kun-
nen kleine prijsjes verdiend worden.

Winterprogramma
Cecils - Zandvoort

ZANDVOORT - Leden van Cecils
(ingang Hotel Bouwes, Badhuisplein
7, Zandvoort) worden in de gelegen-
heid gesteld een aantal concerten in
Nederland te bezoeken. Cecils is er na-
melijk in geslaagd een aantal plaats-
kaarten te bemachtigen voor een aan-
tal bijzondere avonden.

In het Congresgebouw in Den Haag
treedt op George Benson, dit concert
begint om 22.30 uur, kosten f. 60,- p.p.

Op zondag 23 november wordt
Beaujolais primeur 1986 in Cecils ge-
schonken. Uiteraard zal deze avond
zich in Franse sfeer afspelen.

Op 26 November in het Ahoy in Bot-
terdam voor een optreden van Kool &
The Gang. Aanvang 20.00 uur, kosten
f. 35,- p.p.

Kaarten voor deze avonden kunnen
zowel aan de balie als telefonisch wor-
den besteld van woensdag t/m zondag
tussen 21.00-03.00 uur bij Cecils, tel:
19205. Bovendien kunnen de Cecilsle-
den ook gebruikmaken van een spe-
ciale bus die hen van Zandvoort naar
de diverse concerten brengt en ook
weer ophaalt. De reiskosten hiervan
bedragen f. 10,- p.p.

Verhaal van een Bentveldse boer door Bertiis Voets

Ten oosten van Zandvoort lag de
streek Bentveld of bent gras op voch-
tige grond. De streek lag in een dal
van het duingebied en bood beschut-
ting tegen de felle winden die van see
afkwamen. Er was uit dat gebied, als
men het goed verzorgde, veel te ha-
len.

Dit bentveld nu behoorde tot de
goederen van de prins van Oranje.
Het was uitstekend geschikt als een
geschenk voor iemand die zich voor
de Prins verdienstelijk had gemaakt
en Maurits, die het werk van sijn
vader Wülem van Oranje moest af-
maken, deelde veel van dit soort goe-
deren uit om mensen aan sich te
verplichten. In 1596 schonk hij, zoals
in de protocollen van Zandvoort
wordt vermeld, liet bentveld aan Ni-
colaas van Leur, een hopman van
sijn artillerie.

Bentveld verhuurd
Toen van Leur het bentveld kreeg,

stond er op dat stuk land een vrij
grote woning met veel land er om
heen dat vrijwel niet ontgonnen ivas.
Van Leur, die in het leger nodig was,
kon weinig met dat huis en land
gaan doen. Hij verhuurde het daar-
om voor een bedrag van 350 gulden
in het jaar aan een boer Corneliss
Symonss met de verplichting om
voor sover het mogelijk was het land
te ontginnen.

Cornelis vestigde sich in de grote
woning. Met behulp van verschillen-
de krachten uit de buurt werd het
land geheel omgespit. Het bleek ui-
termate goede grond te sijn en al heel
spoedig werd tarive en gerst op het
land verbouwd en als groente kweek-
te hij hele velden erwten.

De jonge Nicolaas
Nicolaas van Leur heeft maar heel
weinig van dese verandering van het
Bentveld gezien. In het begin van de
zeventiende eeuw sneuvelde hij bij
een aanval op Ostende en hij liet sijn
goederen na aan sijn oudste soon
Nicolaas van Leur Nicolaass. Dese
man ivas in levenshouding en karak-
ter het tegendeel van sijn vader. Was
sijn vader echt een beroepsmilitair
en vond hij daarin sijn levensvervul-
ling, de soon had een afkeer van het
oorlogsbedrijf en een plaats gekregen
bij de belastingsdienst. Was sijn va-
der sterk en onvermoeid, de soon
ivas niet so gesond en moest veel rust
nemen.
In de somer, wanneer hij geen werk
hoefde te doen als schotgaarder,
socht en vond hij rust op het groot
Bentveld. Van boer Cornelis Sy-
monss sijn een aantal aantekenin-
gen bewaard gebleven ivaarin hij
nauwkeurig sijn verhouding tot Ni-
colaas de Leur beschrijft.

De jonge Nicolaas had niet direct

geld nodig. Hij wilde het loon uitge-
keerd krijgen in bepaalde diensten,
„eenmaal in den lueeke brenge hij
room en rijpe booter" so was vastge-
steld. Dat ivas goed voor sijn gesond-
heid.. Van sijn vader had hij ook twee
paarden gekregen maar omdat hij
self niet veel plesier had in paardrij-
den, moest Symoilss de twee paar-
den stallen en ook versorgen. Verder
moest een gedeelte van de woning
worden afgescheiden en voor de Leur
in gereedheid worden gebracht. Hij
was vast van plan om in de somer op
het buitengoed Bentveld te gaan wo-
Jien.

Banden met Zandvoort
Dese heer Nicolaas had veel ge-

neeskundige boeken gelesen en ivas
er van overtuigd dat de see genees-
kundige kracht bezat. Als hij dan
naar Bentveld kwam, moest Sy-
mnnss een paard voor de wagen
spannen en daunnede naar Zand-
voort rijden „tot zelfs in de see".
Daar liet hij dan op het strand heer
Nicolaas achter, het paard en de wa-
gen werden aan een paal vastgezet
en Symonss ging het dorp in om een
emmer verse vis te kopen omdat dit
so gesond was voor mijnheer. Hij
leerde bij die uitstapjes iedereen in
Zandvoort kennen en er groeide een
hechte vriendschap tussen de here-
boer en de arme vissers. Hij luisterde,

so staat in de 'aantekeningen, naar
menig gekruid verhaal wat de vissers
so smakelijk konden vertellen.

Hij leerde ook wat beginselen van
akkerbouii). De duinstreek van
Zandvoort was woest en ledig: „Het
is alles geleegen rondom belent die
wildernis van Brederoode die sich
tot over heel Zandvoart uitstrekt" so
schreef hij in sijn aantekeningen.

Hij leerde hun hoe zij water moes-
ten gaan opvangen in de duinen en
daarmede moesten ze bepaalde stuk-
ken gaan besproeien. Als men in de
luwte ging planten, kon men op
zandgroen tarweakkers aanleggen
en de oogst sou de moeite waard sijn.
Hij wist wel enkele boertjes te vin-
den, die bereid waren een bedrijf te
beginnen ten dienste van de bevol-
king. En zo beïnvloedde hij het socia-
le leven. Wanneer hij sijn bood-
schappen in het dorp had gedaan,
haalde hij Nicolaas weer op van het
strand. Op de terugrit vertelde Nico-
laas hem wel hoeveel rust de see hem
gaf en dat je daardoor weer de nodi-
ge kracht kon opdoen om verder te
gaan. Hij vond hut jammer dat de
Zandvoorters daar niet van profi-
teerden maar dan keek Symonss
heer Nicolaas ondeugend aan en
merkte op: „Ik ben ze van alles aan
het leren maar wat u segt kan er ook
nog wel bij".

en werd door dit bedrijf eveneens de
bijdrage ingetrokken.

In zijn pleidooi merkte Mr van Vlij-
men op: "Hieruit blijkt duidelijk dat de
waterleidingbedrijven, wel inzien dat
door hen een subsantiele bijdrage aan
het project behoort te worden gele-
verd, maar dat zij er tevens alles aan
doen om niet als belanghebbende be-
schouwd te worden. "Het toppunt is
dan wel dat WLZK zich op volstrekt
oneigenlijke gronden terugtrekt en de
gemeente Zandvoort met de lasten
laat zitten", aldus de raadsman.

Door hem werden ter zitting gedeel-
ten uit brieven voorgelezen waaruit
wel degelijk blijkt dat de diverse water-
leidingbednjven grote belangen heb-
hen bij de totstandkoming van de af-
voerleiding, dan door hen wordt er-
kend.

Door Mr van Vlijmen werd naar vo-
ren gebracht dat de kostenverdeling
van dit project, momenteel niet juist
is. Hij stelde: "De omstandigheid dat
voor de/.e kostbare oplossing gekozen
moest worden valt geenszins binnen
het normaal maatschappelijk risico
van de Zandvoortse gemeenschap. Het
betreft hier een exceptioneel risico,
dat niet ten laste van de Zandvoortse
gemeenschap dient te komen. Het is
naar mijn mening redelijk en volledig
in overeenstemming met liet beginsel
van de gelijkheid voor de publieke las-
ten en het beginsel dat de vervuiler

betaalt, dat de Zandvoortse gemeen-
hchap voldoet aan haar normale ver-
plichtuiKen op het stuk van waterzui-
vermg. Indien echter op deze gemeen-
schap hogere kosten worden afgewen-
telcl. dan in overeenstemming is met
het benm.sel, handelt de overheid in
strijd met het beginsel van de verde-
lende rechtvaardigheid en liet gelyk-
heidsboginsel. Op de Zandvoortse ge-
meenschap worden dan met een be-
roep op het beginsel 'de vervuiler be-
taalt' kosten verhaald, die redelijker-
wijs niet ten haren laste behoren te
komen".

"Het eigen belang van de Provincie
in deze hele kwestie is bijzonder groot.
Immers hij die een .stuk grond gelegen
in de nabijheid van elfluentlozmgsvij-
vers aankoopt, ten behoeve van de be-
hartiging van een bepaald belang, (te
weten met name dat der dnnkwater-
voorzienmg). weet. of dient althans te
beseffen dat hij aldus een ander be-
lang doorkruist. Welk ander belang
hem op volkomen redelijke, ja maat-
schappelijk zelf.s hoogst wenselijke en
noodzakelijke gronden ooit in de posi-
tie kan brengen, dat hij hogere kosten
xal moeten maken ter behartiging van
zijn eigen belang. De risico's voort-
vloeiende uit de ligging van het water-
wingebied komen derhalve voor reke-
ning van de Provincie, althans de
drinkwaterbeheerdcrs", aldus de
raadsman m zijn pleidooi voor de
Raad van State.

KAMER
te huur

aangeboden,
voorzien van: CV,
eigen douche, toilet
en keukenblok.

Inl.:
02507-18484.

OLIEBOLLEN
10 voor ƒ2,50

APPELFLAPPEN
per stuk . ƒ 1,-

De 3 puntjes
Bloemendaal a. Zee

Snackbar
Boul. Barnaart 8

Zandvoort tel. 14301

SQUASH
SPORTCENTER

Wim
Buchel

A. J. v.d. Moolenstraat 47
Tel. 13965 - 15829

Jij jongeman,
blonde krullebol,
blauwe jas, spor-
tief gekleed, at net
een broodje pin-
dakaas bij
BROODJE BURGER
om T.30 uur.
Zou je graag weer
willen zien. Ben er
elke dag tussen 1
en 2, behalve dins-
dag.

Komt ii iets
te kort?

Spar
Zandvoort

Noord
is ALTIJD

maandagochtend
geopend

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

MOERENBURG
Haltestraat 1

Telefoon 16123

Uw speciaalzaak
voor

NATUURLIJKE
vitamines en

mineralen
essentïal organfcs
uit Amerika, Lanes

uit Engeland

Zondagmiddag
geopend van

1-5 uur.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507 -1 23 27
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd m poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

Hondenkapsalon ,,BLSE
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van
uw rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

J J
Molenaar

Sp ecul aast aart
bu overheerlijk
R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 15001 ( <K

VERBOUWEN??
Aannemersbedrijf

F. M. SCHILDER
verzorgt al uw verbouwingen en
onderhoud. Ook Casco. Wist u, dat
wij o.a. kozijnen en ramen monteren
met speciale tochtprofielen?

Zowel in Merbau,
Merantie en
Kunststof.
OOK ISOLATIE!

Telefoon 023-360929

TAPIJT
AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

Bontmantels -
LAMMY coats

Reorganisatieverkoop
Wij mpeten !plaètëmaken voor onze

Hierdoor ' is 'onze iDqntóollectie te
'groot. Nu meffA0^':l<ihg: op alle

gëyoercle régehmantelSilcji ; ;.••
Bl%.v.:-;ailf • • ĴlUf:̂ '- -
3/4 nértsdelen mantels: ƒ 995,-

c 1.750,-mantels:
^•^'enz,:

Aty Ketting Bontmode
• > • ,•:•?••,:.•-: :*• :•• ̂ ^e^^ t̂̂ r -̂' ' .
. •• .'i;;' Orionweg 206̂ IJmuiden, .'••"•'

SPAR

2 KROPPEN

SLA Qr98

VLEES-
TOMATEN

0,981 POND

SPERZIE-
BONEN .
1 POND l 5

1 KILO

MAGERE
VARKENSLAPPEN

7,95
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Prijspakker Dier-plezier
Hengelsportartikelen

30% korting
tot 6 december

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Lijst van deelnemers aan de door de O.V.Z. ge-
organiseerde Sinterklaas- en Kerst aktie 1986

Stam Fashion
York Optiek
Lissenberg
Arbouw
Leo Steegman
La Bonboniere
Terol
Vreeburg
Peeters
Kaashoek
De Gaper
Schoorl
G. Duiven voorde
Bluys J.
Bluys W.
E. Paap
Goossens
Vader & Zoon
Aranka
Leek
Reisburo Zandvoort
Boucherie
Aart Veer
Azeanette
Herman Harms
Erica
Moerenburg
Versteege
Viva
Bouman
Wezenbeek
Lida Bromet
Tromp
v. Dam
Versteege
Balk
Brossois
Bata
Visser

Cortina
v. d. Schelde
v. Dam
Lansdorp
Leershop
de Boer
Wildering
Jacqueline
de Meidoorn
Taxi Centrale
C'est Bon

Mode
Optiek
rookartikelen
Slagerij
sportartikelen
Bonbons/chocolade
Kinderkledmg
slagerij
radio
Kaas en Zuivel
Drogisterij
Bloemen
Vishandel
Bloemen
Bloemen
Bakkerij
Drogisterij/Kapsalon
Bloemen
Mode
Minimarkt

Slagerij
Groenten en fruit
Stomerij/cleaning
Schoenen
Bloemen
Drogisterij/parfumerie
Rijwielen
Mode
Drogisterij
Dierenspeciaalzaak
Mode
Kaas
Magasin Kerkstr.
Ijzerhandel
Brood/banket
Schoenen
Schoenen
Rookart-
Kantoorboekhandel
Mode
Mode magazijn
Magasin Haltestr.
Juwelier/horloger:
Lederwaren
Herenmode:
Parfumerie
Rookartikelen
Bloemhuis
rijwielen.
Notenbar

De Intocht en aktie is mede mogelijk gemaakt
door: Hema-Jupiter-Spar N-Rest. Garage Rinko
de Meerpaal-Cafe/rest la Bastille-Niveau Halte-
straat.

Sint Nicolaas en Kerstaktie
Ook voor de ouderen wordt het dit jaar feest.
Als u in de periode tussen 15 November en 25 Decem-
ber in Zandvoort inkopen doet ontvangt U bij de aan de
aktie deelnemende winkeliers bij aankoop van ƒ 5,00
een bon.
Bonnen worden niet verstrekt op tabaksartikelen en ge-
neesmiddelen.
Op deze bonnen schrijft U Uw naam en adres en U dingt
6 weken achter elkaar mede naar:

1 prijs van ƒ 600-
1 prijs van ƒ 300-
2 prijzen van ƒ 100-
3 prijzen van ƒ 50-
4 prijzen van ƒ 25-

Bonnen deponeren m daarvoor bestemde bussen bij
alle banken m Zandvoort. De prijswinnaars worden elke
week in de Zandvoortse bladen bekend gemaakt.
De deelnemende winkeliers zijn kenbaar door een pos-
ter op deur of raam waarop vermeld: Deelnemer Sinter-
klaas en Kerstaktie 1986 van de Ondernemers Vereni-
ging Zandvoort.

en
ö/erfr u de umcxü
ge/ic/i/s- lichaanib-,

Peeling-
behandeling
incl.
dieptereiniging

ƒ35,-

Heren
knippen
incl. wassen en
föhnen

ƒ25,-
Dinsdag gesloten

Passage 20 - Tel. 02507-16309

RECEPTIE. VERGADERING.

DINER OF

ZAKENLUNCH

KERKPLEIN'
.Q«ente- TEL- 02507-13599

4 GANGEN KEUZE
MENU A ƒ 4 5 - p p

UW DINER ELK
WEEKEND
MUZIKAAL
OMLIJST

TwiNTER. EN WILD-
IL: SPECIALITEITEN

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-1 82 25

Doe in werktijd eens
wat meer aan uw hobby

f ' ' "'jfmM<m0MM%M%lffliÉ!!i!!%MM^

Ontdek nu het pure rijplezier van
1 de nieuwe Renault 21 Nevada.
De ideale auto waarvan u zowel zake-

lijk als privé volop zult genieten.
Immers, de Renault 21 Nevada is de ideale
combinatie van het nuttige en het aan-
gename. Daar heeft u het volste recht op.

De Renault 21 Nevada is leverbaar
met verschillende motoren, waaronder
een fluisterende diesel en een 2 liter in-
jectieversie met een top van bijna 200
km/h. Wegligging, veiligheid en remkracht
zijn van hetzelfde hoge niveau als het com-

fort. De gastvrije Renault 21 Nevada biedt
plaats aan 5 of 7 passagiers en z'n enorme
laadruimte zet u -dankzij de deelbare
achterbank (extra) - volledig naar uw hand.

Maar met alleen vanuit uw privé-
belang is de Renault 21 Nevada een prima
investering.

De sterke constructie (5 jaar plaat-
werkgarantie), de efficiënte motor en de
geringe onderhoudskosten resulteren in
een extreem lage kilometerprijs.

Zakelijk gezien kunt u het zich privé
niet beter wensen.

Want in de Renault 21 Nevada krijgt, u
alle ruimte voor uw werk, uw gezin en
uw hobby. Kom langs en maak kennis met
de nieuwe Renault 21 Nevada.

En verbaas u over zoveel ruimte en
comfort voor zo'n prijs. Benzine-uitvoering
vanaf f28.695,- (incl. BTW). Diesel-
uitvoering vanaf f34.250,- (incl. BTW).
Afleveringskosten f450,- (incl. BTW).

l Siaar pUatwerktarantie.

Per direkt te huur voor perm.

GEMEUBILEERD VRIJSTAAND
ZOMERHUIS,

voor werkend alleenstaande. Voorzien van
gas, water, elek., verw., toilet en douche.

Tel. 13946.

DE RENAULT 21 NEVADA

Zandvoort; Rinko, Subdealer van Stokman Haarlem,
Curiestraat 8 (Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.

Prijswijzigingen voorbehou

C49-K

De Renault dealer Informeert u desgewenst over financiering of leasing. Renault adviseert elf oll

RINUS FRUITHUIS
1/2 kg Spruiten 0,75 ™anda9 n „n •=« Hutspot 1/2 kg u,7ö
5 kg Zeeuwse bintjes Zf50 Dinsdag

1/2 kg rode kool 0,49z kg witlof 0,98
n irrt Donderdag12 kg Coxs Orange 2,50 Vt kg vat zuurkool 0,50

De speciaalzaak In groente en fruit
Haltestraat 51, tel. 12419

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

MOERENBRUG

Voor al uw
Homeopathie en
Reform artikelen.

Dr. Vogel,
VSM Schwabe

Lid VNR
Reformhuizen

Haltestraat 1
Tel. 16123

Prijspakker Dier-plezier
Kooien met oranje
D. P. sticker
NU HALVE PRIJS

Prijspakker-Dierplezier
Konijntje gratis

bij aanschaf
geschikte kooi

veilinggebouw

de witte zwaan
Gasthuisplein

Leuke inboedelveiling
Op woensdag 19 november 's morgens 9.30 uur in het Veilingge-
bouw De Witte Zwaan, Gasthuisplein te Zandvoort.
T.o.v. deurwaarder H. Terhoeven uit Haarlem zal worden geveild:
div. inboedelgoederen, modern en uit Oma's tijd, verlichting, textiel
en vele andere goederen.
Kijkdagen: zondag 16 en maandag 17 november van 10.00-17.00
uur.
Inlichtingen: tel. 12164.
Veilingmeester: S. Waterdrinker.
Bij ons kunnen dagelijks goederen worden gebracht of afgehaald.

Buiten storm, binnen

Crème de Grand
Marnier

Mansion House
Whisky

Nu

183*
Jjigermeister verhoeven

Jonge i
jenever i

Four Roses
Whisky

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

"verzorgd en bezorgd
Kerkstraat 12a. 2042 JE Zandvoort.
Tel., 02507/12532
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ZANDVOORT - "Het is moeilijk aan de hand van cijfers conclusies
e trekken. Cijfers moeten namelijk voorzichtig worden geïntepre-
eerd. Toch kunnen wij na dit seizoen terugkijken op een periode
waarvan geconstateerd kan worden dat ons beleidsplan goed werkbaar
ileek en vruchten heeft afgeworpen. De aandacht deze zomer zou
•allen op de openbare orde, diefstal van/vanuit/vanaf auto's en motor-
'oertuigen, de illegale autohandel en parkeerexcessen. Een eerste
•valuatie heeft plaatsgevonden en wij werken nu al weer aan de
jijstelling ervan en het opstellen voor een beleidsplan voor 1987".

I
Dit zegt korpschef Menkhorst van de Gemeentepolitie Zandvoort

i-anneer 'het seizoen 1986' eens nader wordt bekeken.

Politie evalueert • beleidsplan

Kleine criminaliteit loopt
langzaam maar zeker terug

Het politionele beleidsplan werd aan
••;t begin van het seizoen (april 1986)
n de openbaarheid gebracht. Het was
nerzijds bedoeld als hulpmiddel voor
Ie politiemensen zelf; het verschafte
luidelrjkheid over de wijze waarop zij
lagelijks moeten functioneren. Maar

l iok voor de burger was het openbaar
E -aken van het plan nodig. Het moest
l .e burger inzicht geven m de doelstel-

mg van de politie. Prioriteiten die in
iet beleidsplan 1986 werden gesteld
/aren de reeds door de korpschef aan-
.eh.-.alde beleidspunten.

Door Menkhorst wordt geconsta-
»erd dat er geen extra pieken zijn ge-
ee;t. Zowel op straat, als op het
,raid hebben zich geen noemens-
ar rdige problemen voorgedaan. Een
nk >le uitzondering daargelaten. Ook
p \erkeer/parkeergebied zijn er geen
xjpdagen' te melden waarbij het bij de
iolitie uit de hand liep. Daarom kan er
"Olgens de korpschef gesproken wor-
len van een rustige zomer, ondanks
tiet mooie weer en het grote aantal
evenementen.

De afnemende kleine criminaliteit
(openbare orde) was reeds in 1985
merkbaar, maar kan aan de hand van
de mooie zomer nog eens extra worden
getoetst. "Het heeft natuurlijk ook al-
les te maken met de veranderde opzet
van de politie en de medewerking van
.je burgers.Het is een trend die zo'n
twee jaar geleden is ingezet en zich
voortzet. Wij hebben meer dan anders
vanuit de burgerij tips binnen gekre-
gen. Soms had men het bij het ver-
keerde eind, maar vaak ook was een
optreden noodzakelijk en hebben wij
verschillende aanhoudingen kunnen
verrichten. Wij hebben dan ook ge-
tracht wanneer het maar enigszins
mogelijk was terug te koppelen naar
de tipgevers, hen laten weten hoe het
afliep, zonder uiteraard namen te noe-
men. De betrokkenheid van de bur-
gers is zondermeer toegenomen" con-
stateert de korpschef.

Verkeer/parkeerexcessen
Volgens de korpschef heeft de weg-

sleepregeling het afgelopen seizoen be-
ter gefunctioneerd dan ooit te voren.
Consequent is door de politie deze re-
geling gehanteerd of het nu een druk-
ke dag was of niet. Wanneer een auto
zo stond geparkeerd dat hij een belem-
mering werd voor het doorgaande ver-

keer, werd hij weggesleept. Vanuit de
GG &i,GD uit Haarlem (ziekenver-
voer) en ook de NZH zijn dit jaar door
de politie complimenten ontvangen
over de betere doorstroming op door-
gaande wegen. "Natuurlijk zit er wel
een plafond aan de wegsleepregeling.
Per auto kost het zeker éénman-uur.
De administratieve rompslomp is
groot. Daarom hebben wij die regeling
consequent toegepast daar waar het
noodzakelijk was en hebben wij de ex-
cessen teruggedrongen".

Het parkeerprobleem in Zandvoort,
op hoogtijdagen, is bijzonder groot.
Toch vermoedt Menkhorst dat er
meerdere plaatsen in het centrum zijn
waar, met behoud van groen, parkeer-
voorzieningen voor het kort parkeren
(2-uur) gerealiseerd zouden kunnen
worden. "Want een parkeerplaats
moet ook nog een zekere beveiliging
hebben. Parkeerplaatsen buiten de
bebouwde kom zoals op de boulevard
zijn uit de boze, die lokken autodief-
stallen uit".

Voldoening is er bij de korpschef dat
het via de medewerking van justitie
mogelijk is geworden bij de Duitse toe-
rist die een parkeerbon ontvangt, ook
het geld te innen. "Er is een speciaal
verbaliseringsbeleid ontwikkeld waar-
bij de toerist de acceptgirokaart krijgt
thuis gestuurd, en het sorteert resul-
taat".

Diefstallen
Zandvoort neemt een aparte plaats

in waar het gaat om diefstallen van-
.vanuit, of vanaf auto's en motorvoer-
tuigen. Er vinden, zeker in de zomer-
maanden enorme hoeveelheden dief-
stallen plaats ook vanaf motoren.
Toch valt ook hier een zekere afname
te bespeuren. Volgens de korpschef is
de wijze waarop de daders in Zand-
voort worden behandeld (zeker vier
dagen cel) ondertussen wel doorge-
drongen in de kringen van deze mis-
daad. Hij spreekt dan ook zijn grote
tevredenheid over de goede samenwer-
king die er bestaat in Zandvoort tus-
sen de burgemeester/korpschef/offi-
cier van Justitie. "Zonder medewer-
king van justitie bereik je niet veel".
De afname in twee jaar tijd van dui-
zend naar zevenhonderd vijftig wordt
door hem een opmerkelijk resultaat
genoemd, juist omdat de landelijke cij-
fers een toename vertonen. "In dit op-

• Enkele evenementen trokken vele duizenden bezoekers, toch bleef het voor de bezoeker 'veilig' toeven in Zandvoort.
De verdienste van zowel organisatoren als politie.

zicht is het dus zeker niet dweilen met
de kraan open, zoals wel eens wordt
gemeld. De hulp die wij van justitie
ontvangen moet niet worden onder-
schat", stelt hij.

Openbare orde
Het hoofdstuk 'openbare orde' valt

in een aantal segmenten uiteen. Hier-
onder wordt niet alleen verstoring van
de openbare orde verstaan door open-
lijke dronkenschap of vechtpartijen,
maar ook vernielingen, overvallen/be-
rovingen, zakkenrollerij, vecht en
s teekpartij en zowel in als buiten de
horecabedrijven.

"Een jaar of drie geleden, toen de
vechtpartijen in andere badplaatsen
de landelijke pers haalden, hebben Avrj

de openbare orde al als een speciaal
beleidspunt opgenomen. De resulta-
ten van nu zijn al drie jaar geleden
gestart. Bijzonder belangrijk is de goe-
de samenwerking die er bestaat tussen
organisatoren van evenementen en de
politie. Ik ervaar het als bijzonder ge-
slaagd dat men hier in Zandvoort rus-
tig met vrouw en kinderen naar
avondevenementen kan gaan zonder
bang te hoeven zijn datje direct wordt
beroofd of in elkaar geslagen. Dat er
zulke grote mensenmassa's zijn en dat
het gezellig blijft. Ik denk daarbij aan
het jazzfestival, het surfevenement en
andere toch wel grote avonden die wij
dit jaar hebben gehad. Een groot stuk
van de verantwoordelijkheid hebben
wij doorgeschoven naar de organisato-
ren, maar toch moet je extra mensen
hetzij in burger hetzij in uniform op
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de been hebben, zodat wanneer het uit
de hand loopt de organisatie weet dat
je er bent en dat je een vuist kunt
maken. Veel hebben wij niet in actie
hoeven te komen, maar toch... er moet
een groot stuk vertrouwen zijn tussen
organisatoren en politie en dat is er
hier m Zandvoort. Daar hebben wij
allemaal aan meegewerkt en dat moe-
ten wij kunnen handhaven", ver-
klaart Menkhorst

Een onaangename verrassing moet
het voor de korpschef geweest zijn dat
deze zomer de klachten van inwoners
resulteerden in de oprichting van de
Stichting Leefbaar Zandvoort. Voort-
gekomen uit inwoners die het lawaai
van de muziek en het gedrag van de
talrijke bezoekers zat waren en zich
verenigden m een Stichting. "Natuur-

'Beheersbare openbare orde'
kost natuurlijk wel geld

Momenteel is een landelijke dis-
cussie op gang gekomen over de
vraag: Moet extra politiehulp (bij
voetbalwedstrijden) verhaald wor-
den op de organisatie/gemeente-
/burger.

Zandvoort kent geen landelijke
eredivisie club, dus geen voetbal-
fans, wel evenementen waarop
soms honderduizend mensen op
eenzelfde dag naar Zandvoort ko-
men. (Surfevenement, Jazz behind
the beach, en vroeger de Grand
Pnx). Organisatoren en wellicht
ook de gemeente wensen wellicht
het surfevenement opnieuw bin-
nen de gemeentegrenzen te halen.

Vraag aan Korpschef Menkhorst
hoe hij daar daarover denkt, en
over de vijftig duizend gulden die de
politie (reserve of gemeente) moet
inleveren volgens het door het col-
lege gepresenteerde 'dekkingsplan'.

"Wat ik mis bij het dekkingsplan
is vooroverleg. Waarom word je als
diensthoofd niet ingeschakeld
wanneer jouw afdeling moet mle-
veren? Geen telefoontje, geen ge-
sprek, geen vraag, neen helemaal
niets. Ik moet uit het dekkingsplan
lezen dat 'de' politie vijftig duizend
gulden moet inleveren. Ik mis dan
vooroverleg en de vraag "Hoe zou-
den wij vijftig duizend gulden kun-
nen besparen"?, zodat je als dienst-
hoofd mee kunt denken over zo'n
probleem. Nu lees ik het m een
kant-en klaar dekkingsplan".

"Dat is punt één.

"Het tweede punt is verhaling
van de kosten. Eigenlijk zou dat
eenvoudig zijn want wij hebben
aan ieder evenement een pnjs-
kaartje hangen, zoveel manuren,
zoveel dit, zoveel dat. Wij zouden
heel exact kunnen opgeven wat le-
der evenement de politie heeft ge-
kost.

Dan zou je je kunnen afvragen of
de organisatoren, wanneer er een
beroep op de politie gedaan moet

worden, deze kosten niet recht-
streeks aan de politie zou kunnen
betalen. Tenminste dat het bij de
politie geboekt zou kunnen worden
als 'inkom&ten-jazzfestival' tegen-
over de post 'uitgaven jazzfestival'
om maar iets te noemen.

Verder zou de gemeente, de kos-
ten die door de diensten gemaakt
worden, kunnen doorberekenen
aan de organisatoren, maar kan dit
ook opvangen door daar eenzelfde
bedrag aan '.subsidie' tegenover te
stellen. Dan weet je tenminste als
gemeente wat een bepaald evene-
ment kost en of je er dan nog prijs
op stelt Worden de kosten té hoog,
dan kun je overwegen om geen me-
dewerking te verlenen door geen
subsidie toe te kennen. Dan zouden
de organisatoren zelf dat bedrag op
tafel moeten leggen. Het toekennen
van een dergelijke vorm van 'subsi-
die' is ook een uitstekend instru-
ment om als gemeente de vinger
aan de pols te houden wanneer het
gaat om de wenselijkheid van be-
paalde evenementen.

Overwogen kan worden een hoge-
re of een lagere subsidie te verlenen
aan bepaalde festivals/evenemen-
ten. al naar de vraag of het door-
gang moet vinden. Ook dan weetje
vrij aardig wat zoiets gaat kosten.

Wanneer je dan toch het systeem
veranderd kun je ook meteen bere-
kenen hoeveel die ambtenaar kost
die verantwoordelijk is voor het uit-
schrijven van vergunningen.aan-
wezig is bij het overleg dat plaats
vindt tussen politie/organisatoren
etc. Dan zou het wel eens kunnen
zijn dat één bepaalde ambtenaar er
een dagtaak aan heeft. Dan be-
achik je ook over een speciale des-
kundige wiens salaris thuis hoort
in de sector 'toenstenplaats' Dan
ook kun je de middelen aangeven
waaruit dat salaris moet worden
bekostigd.

Kijk dat is mijn mening op dit
punt", aldus korpschef Menkhorst.

lijk hebben deze mensen gelijk in veel
gevallen. Er zal toch een oplossing ge-
zocht dienen te worden op het gebied
van openbare toiletten. Wij hebben
alle klachten op een rijtje gezet en deze
zullen worden meegewogen bij het op-
stellen van het beleidsplan voor 1987".

Vierde beleidsuitgangspunt was het
tegengaan van de illegale autohandel.
Volgens Menkhorst is de Zandvoortse
politie er in geslaagd dit euvel tot klei-

ne proporties terug te dringen.

Het beleidsplan van 1986 evaluerend"
kunnen gemeentebestuur en burgers
misschien komen tot de zelfde conclu-
sie die de korpschef en zijn medewer-
kers al eerder deden, namelijk: "Er wa-
ren hier en daar wat missers, hier en
daar kan het beter, maar over het ge-
heel genomen: 'Zijn wij niet ontevre-
den'.

MARGREET ATES

tmjzand^

• De eerste
begrotingsvergadering van de
commissies sijn achter de rug
en hebben nog weinig vuurwerk
te sien gegeven,. Waarschijnlijk
worden de leden van de
commissies financiën -met de
taak opgezadeld de betreffende
wethouder het vuur na aan de

schenen te leggen waar het het
dekkingsplan betreft.
• Het eerste vreemde voorval is
al wel gesignaleerd, namelijk
het subsidieverzoek van het
kinderdagverblijf van >
Pippeloentje. Een subsidie-
aanvraag voor het bedrag van f.
93.000,- verdwijnt toch niet
zomaar in het 'niets'? Voorlopig
komt dese aanvraag niet op de
begroting voor, is volgens de
gegevens wel ingezonden in mei
1986, maar ook nog niet in
commissies behandeld. Waar
sou die aanvraag dan gebleven
sijn? Misschien in het grote
'grijse' archief (de grijze
vuilniszak), misschien dat de

wethouder de aanvraag alsnog
boven water kan toveren,
alhoewel hij wel heeft laten
weten voorlopig niet te weten
waar dat geld vandaan sou
moeten komen. "Neen" dus zal
het antwoord sijn op de
aanvraag.
• Tobber sit wat te meesmuilen.
"Zetten se daar vraagtekens bij
een verdwenen aanvraag, nou
ik heb ze diezelfde avond ook
gezet, maar dan bij een
'verdwenen' penningmeester.
Hij schijnt wel door het dorp te
lopen, maar was niet ter
vergadering verschenen bij de
nabespreking van het
surfgebeuren. Juist daar

hadden de mensen wat vraagjes
over, over de financiële kant, en
d-an is zo'n man er niet.
"Avondje stappen" werd er
gemompeld, dat is sijn goed
recht, maar ik denk dan, "had
hij dat nu net niet op een ander
avondje kunnen doen?" Enfin
het zal allemaal wel terecht
komen,ik hoor dat nog ivel eens.
• Overigens heb ik signalen
opgevangen dat de verhoging
van de hondenbelasting wel wat
hard is aangekomen. Ik heb al
horen zeggen dat het geen
hondenbelasting is, maar de
'sluitpostbegrotingbelasting'.
Een heel moeilijk woord, dat
wel, maar als je goed

nadenkt... Wist je trouwens dat
de hondenbelasting in
Zandvoort het hoogste is van
bijna heel Noord Holland? Had
je niet gedacht hè, maar toch is
het zo. Zelfs in Haarlem betalen
se minder.
• Hij keek ons zeer voldaan aan
en meldde tussen neus en
lippen door dat hij nog wel .
even de tijd sou vinden om Sint
Nicolaas ivelkom te heten. "Hij
komt per helicopter en dat vind
ik spannend. Ik ben benieuwd
hoe de paardetram er uit sal
sijn en of hij volgend jaar nog
komt of dat de politie het dan
sal doen.

Ja de korpschef heeft een
boekwerk geschreven over
surveillance te paard, dat vind
ik nog eens leuk al die dieren
door het dorp, ik wacht er met
spanning op. Dat is toch een
mooi gezicht zo'n politie te
paard langs de vloedlijn, dat
kan weer een brokje promotie
betekenen, en dat hebben wij
hard nodig heb ik mij laten
vertellen, nou dan...

• Wij wachten met spanning af
of hij gelijk heeft met sijn
verhaal over de politie.
• Dit was het dan, de krant is
klaar..voetjes op tafel.tot
volgende week*

Raadsvergadering
over Mabon/circuit

ZANDVOORT - Op donderdag 20
november zal een extra vergadering
worden gehouden van alle raadscom-
missies gezamenlijk. Deze vergadering
is noodzakelijk ter bespreking van de
raadsvoorstellen met betrekking tot
het circuit en het Vendoradoplan.
Van de raads(commissie)leden wordt
een advies over deze plannen ver-
wacht. In de raadsvergadering van 25
november zal over de voorstellen een
besluit genomen worden.

De vergadering van 20 november is
openbaar, wordt in het raadhuis ge-
houden en begint om 20.00 uur.

WEEKENDDENSTEN
Weekend: 15/16 november
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme

NIEUW

MUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
, P.C.F. Paardekoper:
Voor dienstdoende arts: tel
15600/15091.

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via| de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
FHeringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel: 13073
•WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
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POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur Wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393
BELBUS:
Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar en ouder gebruik te maken van
de bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevo-
ren:
Huis in de Duinen tel: 13141,
van 11.00-15.00 uur voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eet-
tafel, kaarten etc.)
van t5.00-17.00 uur: belbusfunctie
(boodschappen, familiebezoek etc.)

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner vau Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

Zondag 10.00 uur: ds. L.J.Wolthuis uit
Heemstede

Creeche aanwezig

GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Drs. N.A.Schuman,
Zaandam
Kindernevendienst en crèche

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
16 november: Mevrouw J. Broström,
Lisse-Sassenheim

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met m.w.v.
St. Caeciliakoor
cel: J.v.d.Meer, thema: 'Door stand-
vastig te zijn zult ge Uw leven winnen'

KERK v.d.NAZARENER, Zrjhveg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen

10.30 uur: Morgendienst, ds J.
Smink

19.00 uur: Avonddienst, zending;
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond/celgroepen.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Tnlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

KERKDIENSTEN
Weekend: 15 en 16 november

HERVORMDE KERK, Kerkplein:

BRIEVENBUS
Broekriem
aanhalen ?

In het Zandvoorts Nieuwsblad stond
vorige week een artikel over de voorge-
stelde gemeentelijke bezuiningen on-
der üe kop: Zandvoort moet de broek-
riem aanhalen'.

Als je zo'n artikel leest dan vraag je
je af, "Waar is men mee bezig?".

Een bewoner van het Huis in het
Kostverloren ontving enige weken ge-
leden een brief van het gemeentebe-
stuur. De inhoud bestond uit een aan-
tal formulieren die ingevuld moesten
worden. Het schrijven handelde over
de gewijzigde betaling van de pension-
bijdrage. Zeer vriendelijk was even-

eens een aan het Gemeentebestuur ge-
adresseerde enveloppe bijgevoegd, zo-
dat de ontvanger slechts de formulie-
ren behoefde in te vullen en de brief te
posten. Doch nu komt het:

Veel bewoners van het HIK en ook
in het Huis in de Duinen hebben een-
zelfde schrijven ontvangen, portokos-
ten per brief f. 1,50 terwijl op de bijge-
voegde enveloppe aan portokosten
f. 3,- was geplakt (gestempeld). Dus
f. 4,50 per brief. In onze gemeente
woont een groot aantal ouderen die
deze brief ontvingen, maar de afstand
van gemeentehuis naar de beide ver-
zorgingshuizen is slechts kort. Waar-
om niet al die brieven in één grote
enveloppe afgeleverd aan de verzor-
gmgshuizen? Voor een bode slechts
een krap half uur werk per auto, mis-
schien per fiets iets langer. Bovendien
kunnen de ingevulde formulieren aan
de receptie van het huis worden afge-
geven waarna ze 'gezamenlijk' weer
door een vriendelijke verzorgster of be-
woner/bewoonster van het huis die
toch naar het centrum gaat, weer
kunnen worden meegenomen.

Het is natuurlijk gemakkelijk om
steeds de prijzen te verhogen, maar
over dergelijke gewone zaken wordt
kennelijk niet nagedacht. De gemeen-
te had heel wat kunnen besparen. Nu
worden de kosten weer afgewenteld op
de bevolking, waarvan degenen met de
laagste inkomens percentage gewrjs de
hoogte lasten moeten betalen. Geld
voor bijvoorbeeld een betere verlich-
ting is er niet, maar op 'dubbeltjes pas-
sen' is de overheid kennelijk ook niet
gegeven".

Deze tarief werd ter redactie ontvan-
gen, naam en adres van de afzender
zijn bij ons bekend.

BURGERLIJKE STAND

Periode: 4 november / 10 november

Geboren:
Mandy, dochter van Buis Age en Bij-
ster Winnifred J.C
Wietske, dochter van Neerincx, Je-
roen F. en Bluijs Linda C.
Kevm, zoon van Sebregts Cornelis en
Strating Vera Johanna C.M.

Ondertrouwd:
Van Megen, Maurice Theodorus Tho-
mas en Van Diemen Johanna Petro-
nella Antonia

Overleden:
Molenaar, Jan oud 79 jaar
Van Leeuwen geb. Carels, Dora oud 93
jaar
Grothuis Johan Wilhelm, oud 73 jaar
Van Veen geb. Roebers, Gerritje, oud
66 jaar
Van den Belt, Johan, oud 85 jaar

Commissieleden struikelen
over subsidie Muziekcentrum

ZANDVOORT - De fracties van de
Partij van de Arbeid en Gemeente Be-
langen Zandvoort hebben grote moei-
te met de hoogte van de subsidie voor
Muziekcentrum Zuid-Kennemerland.
Hun vertegenwoordigers in de com-
missie voor maatschappelijk welzijn
pleitten dinsdag voor een heroverwe-
ging hiervan. Dit vooral in verband
met de bezuinigingen op andere on-
derdelen van het sociaal cultureel
werk.

Wethouder Termes was niet onge-
voelig voor deze kritiek en beloofde in
het komend overleg met het Muziek-
centrum de meningen van de raadsle-
den 'mee te nemen'

"De verhouding ten opzichte van de
andere posten is volkomen scheef",
verwoordde GBZ fractielid Landman
de mening van zijn partij. "Een vereni-
ging die een goed beleid voert krijgt de
minste subsidie, terwijl een vereniging
die royaler met haar uitgaven is juist
méér krijgt". Hij doelde hiermee op het
bedrag van f143.200,- (f20.640,- méér
dan de raming voor 1986), dat gepland
staat als subsidie voor Muziekcen-
trurh Zuid-Kennemerland. In verhou-
ding met de andere posten op de ge-
meen tebegrotmg sociaal cultureel
werk, is het te besteden bedrag per
deelnemer aan deze voorziening veel
hoger. Per Zandvoortse leerling van
het muziekcentrum betaalt de ge-
meente een bedrag van bijna f 1100,-.
Landman vroeg zich af, hoelang de
badplaats nog aan dit instituut vast
zit. Hij drong er dan ook bij wethouder
Termes op aan, actief te zoeken naar
een andere oplossing voor het muziek-
onderwrjs.

De fractievoorzitter van de PvdA,
Ineke Wind, wees op de noodzaak van
cijfers en andere gegevens over het ge-
bruik van het muziekcentrum, om een
juiste belangenafweging te kunnen
maken. Volgens haar haakt een groot
deel van de leerlingen uit het eerste
jaar voor het einde hiervan af. Voor
deze kinderen is dan wel het volle be-
drag betaald. Het centrum zou onder
andere in verband daarmee moeten
bekijken of er niet te veel muziek-
docenten werkzaam zijn. De fractie-
voorzitter vindt het onjuist, wanneer
door de hoge post voor dit instituut,
geschrapt gaat worden in de subsidies
voor kleine Zandvoortse verenigingen.
'Bovendien kan het muziekcentrum
een korting beter opvangen', betoogde
zij. Volgens haar moet de subsidie la-

ger worden, ook al staat er voor het
instituut dit jaar zeventien procent
méér subsidie gepland dan het vorige
jaar.

Ankie Joustra (VVD) nam Muziek-
centrum Zuid-Kennemerland enigs-
zins in bescherming. Als eventuele
kortingen moeten worden omgeslagen
in personeel, betekent dit volgens haar
een aantasting van de fundamenten
van het instituut. "Bovendien is er
hier al op materiele zaken beknibbeld.
Dat blijkt uit de hoogte van het subsi-
diebedrag, dat ongeveer even hoog is
als vijf jaar geleden", betoogde zij. Zij
bestreed de opmerking van de heer
Landman, waarin deze zijn veront-
waardiging uitte over de ongelijkmati-
ge verdeling van het beschikbare geld.
"Hiervoor bestaan basisnormen. De
hoogte van de subsidie is inherent aan
de soort vereniging", aldus het VVD-
raadslid.

Wethouder Termes was het er mee
eens dat het bedrag verlaagd moet
kunnen worden, door middel van be-
zumigingen 'op bepaalde posten'.
Doch stelde dat het muziekcentrum
niet zonder meer aan de kant gezet
kan worden, omdat het wel 'culturele
waarde heeft'. "Bovendien zijn de kos-
ten van de afbouw van de verplichtm-
gen dermate hoog, dat het de vraag is
of deze oplossing zinvol is, hoewel ook
ik verbaasd ben, dat de benodigde sub-
sidie dit jaar hoger is dan vorig jaar",
antwoordde hij.

Op l december gaat het college met
Muziekcentrum Zuid-Kennemerland
om de tafel zitten, om te kijken of dit
bedrag teruggebracht kan worden, be-
loofde hij de verontruste raadsleden.

Zandbakken
Eén van de voorzieningen die door het
bezuinigingsbeleid verloren dreigt te

gaan is de zandbak. In het dekkings-
plan wordt voorgesteld de zandbakken
af te stoten, hetgeen een bezuiniging
van f18.200 moet opleveren. Volgens
Ineke Wind is het een betreurens-
waardige zaak wanneer deze voorzie-
mngen voor de kinderen, die meestal
m de nabijheid van scholen en woon-
huizen zijn gelegen, moeten verdwij-
nen. Zij stelde voor het onderhoud van
de zandbakken weer door Publieke
Werken m eigen beheer te laten uit-
voeren. "Het benodigde materieel
heeft deze dienst reeds in huis. Voor
PW zou het slechts een kwestie zijn
van prioriteiten stellen, om dit werk
zelf te kunnen verrichten. Momenteel
is dit uitbesteed, wat voor onnodig
hoge kosten zorgt", pleitte zij.

Dit voorstel vond weinig weerklank
bij Wethouder Termes. Hij is bang dat
deze werkzaamheden dan weer elders
op de begroting \ an Publieke Werken
terug zal keren, hiermee de vereiste
bezuiniging tenietdoende.

Vergadering
Strandschap

ZANDVOORT - Op vrijdag 28 no-
vember zal om 10.30 m het raadhuis de
jaarlijkse vergadering gehouden wor-
den van het Strandschap. Voor zover
bekend zullen op deze vergadering de
otficiele seizoensverslagen van de red-
dmgsbrigade, politie, strandpachters-
verenigmg. vishandelaren en water-
sportvereniging worden behandeld.

Vrijwillige Hulpverlening

1 7 3 7 3

ADVERTENTIE

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool"
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Ónze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.
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Stationwagen van Renault,
de Nevada
Op basis van de 2 l Sedan heelt Renaul t
nu een stationcar gelanceerd, de Nevada
Nie t alleen een bij/onder ruime maar
ook een bij /ondei Iraaie combi, die al
direkt in elt u i tvoer ingen op de markt
komt Daaronder ook een a a n t a l versies
w a a r b i j men de kou/e heelt u i t v i j l ol
/even /ilplaatscn Motorisch /i |n LM geen
verschillen niet de overeenkomstige se-
dan-uitvocungcn ben/mcmotoreii van
^5 k\\ "h pk. d5 k\V W pk en N f o
k\V l 20 pk en een 4,s k\V d 7 pk diesel
en fis Kvv S,s pk turbodiesel De top-
siielheid vaneen v. in l^ km h voorde
Ci I D tot IT> km h voor de C i l \
Olschoon duidel i |k atgeleid van het Se-
dan-model, is het beslist met /o dat de
Renaul t heren domweg een stuk aan de
gewone 21 hebben gebreid Hel gehele

achterdeel van de koets, gerekend vanat
de middens t ip , is n ieuw De geliinde
ach ie t ru i t en de achterste / i | ru i tcn vor -
men een dooi lopend geheel en dragen
mede bil tot het gevoel van hun. ru imte
en vr i |hc id . dat de/e met een gioot glas-
oppenlak ge/egcnde wagen /i |n in / i l -
tenden biedt l i e t u i t / i ch t rondom kan
met recht panoramisch genoemd wor-
den

Autonieuws
Door Rein Leppink

postbus 383 - 8200 AJ Ltlystad

Met /'n lengte \ an 4M cm is de Ne\ada
l ,s on langei dan de 2 l Sedan Ook hij
een be/ettmg \an /e\en man /it men
elkaar nnggeens/ins in de v\eg En d.ink-
/ \ \ de brede aehteiportieren le\ert ook
de instap \oor de achterste passagiers
geen problemen cip (irote ge/innen
kunnen aan de/e \\agen dan ook een
hoop ple/ier helexeii

Facelift

Ciel i |k t i |d ig met de komst van de Nevada
presenteerde Renaul t de vernieuwde
versies van de Renaults 9 en l l Ui ter l i jk
va l t met name het nieuwe naar voren

Lancia werkt zich weer
naar de top

De l'risma kreeg een nieuw ontwikkelde
impmtmnior me! computergestuurd \

motormanagement

l is nwci dim (.vu geuonc' \tatu)nwagcn, de:e Ne\uda

Het gaat allemaal erg geleidelijk daar bij
Lancia, dan weer een nieuwtje zus, dan
weer zo. Maar dit heeft wel als conse-
quentie dat Lancia momenteel een uit-
gebreid "elk wat wils" programma heeft,
van de kleine opvallende Y l O tot de
indrukwekkende Thema toe. Dat ze er
daar bij Lancia echt hard tegenaan gaan,
blijkt wel uit al het nieuws dat er al is en
nog komt. Nemen we maareven de Lan-
cia Prisma l .6 i.e. met nieuw ontwikkei-
de mspuitmotor met Weber Marelli
IAW computergestuurd motormanage-
ment en de Lancia Prisma 4WD met
permanente aandrijving op alle vier de
wielen en een tweeliter inspuitmotor met
een/elfde motormanagement en twee

balansasscn.
Ook de kleine Ypsilon is nu met vier-
wielaandnjving te koop, waarmee drie

aflopende wagenlront op. dat duideli jk
sti|lo\ereenkomsten \ertoont met dal
Min de grotere broeders, de - \ en de 25.
Ook motorisch veranderde er het een en
ander. De uitvoeringen bovenin het
gamma kregen K)",, meer vermogen. l>()
pk in plaats van >X2 pk voor de GT\ en
TAE. Maar ook onderin werd er een
schepje op gegooid doordat de 11 OS

cm.V4S pk motor werd vervangen door
de 1237 cm3/55 pk motor u i t de oude
Broadway-sene.
Het nieuwe gamma omvat in totaal 25
uitvoeringen, negen bij de Renault 9 en
ld b i j de Renault l l . Niemand /al /xh
dus kunnen beklagen dat er geen keus
uenoca is

Uno's in drie jaar

van de vier series van Lancia nu met
vierwielaandrijving op de markt ge-
bracht /.ijn.

Mocht u rally-aspiraties hebben of ge-
woon erg hard willen gaan, dan is mis-
schien de Lancia Delta HF 4 WD iets
voor u. Het is het absolute topmodel van
de Delta-serie, waarmee Lancia in 1987
de strijd om de Wereldtitel rally-rijden
gaat aanbinden.
Het nieuws bij de Thema's is de Station-
wagen in twee uitvoeringen, met turbo
bcn/inemotor en turbo dieselmotor. In
tcbruari 1987 heelt Lancia als primeur
op de RAI de Lancia Thema 8.32 met
V8 van Ferrari met 32 kleppen en een
inhoud van drie liter. En zo vecht Lancia
v\ch een weg terug naar de top, waar ze
/oveel jaren hebben vertoeft.

Ook de kleine Y 10 Iwejl nu vierwielaandrijving

De Renault's 9 en 11 hebben een nieiin, naar \ oren aflopend wugenjront gekregen.

RECTIFICATIE
Ramp/alige toestanden kan een mens zo
al en toe meemaken. Neem nou het ge-
val met de Toyota Corolla Littback,
kostte h i j tot 15 oktober nog/ 23.195,-,

na 15 oktober is die prijs aangepast aan
de/e wat duurdere tijden. En laat ik nu
die nieuwe prijslijst een dag nadat uw
krant in druk is gegaan in de bus krijgen,
waardoor u nog de oude prijs voorge-
schoteld hebt gekregen Die nieuwe pnjs
is overigens / 24.145.-.

l let was mij een genoegen uitgenodigd te
worden om een gedeelte van de sterrit te
rijden om het heuglijke teit te vieren dat
/e bi j Fiat het hadden gepresteerdom
binnen drie jaar twee miljoen Fiat Uno's
te maken. Dit hele festijn speelde zich af
van vrijdag l O tot maandag 20 oktober.
Fiat had de /aken zeker met kinderachtig
aangepakt, dat is ook wel logisch wan-
neer je binnen drie jaar twee miljoen
automobielen van een type op de wielen
hebt gezet. Er waren dan ook maar licjst
twintig Uno's en 160 journalisten uit alle
delen van Europa ingezet. Er moesten
zeven landen doorkruist worden, te we-
ten: Italië, /witserland. Frankrijk, Bel-
gie, Nederland, Denemarken en West-
Duitsland. Voordat u medelijden met
mij zou krijgen, moet ik er onmiddellijk
bij vertellen dat deze stemt m etappes
was ingedeeld en collega's uit verschil-
lende landen ieder een etappe kregen
toegewezen.
De eerste etappe was van Turijn naar
Parijs en die was voorde Italiaanse colle-
ga's. Bij voorbaat hield ik mijn hart al
vast want deze knapen zijn specialisten in
het platrijden van automobielen. Dat zal
wel bij het zuidelijke temperament ho-
ren. Gelukkig stonden er nog voldoende

Uno's aan de start voor de volgende
etappe, die van Parijs naar Amsterdam
voerde en die aan de Nederlandse jour-
nahsten was toegewezen. De derde
etappe was voor de Skandmaviers, die
het trajekt van Amsterdam naar Odense
v oor hun rekening namen De laatste van
de vier etappes werd voor rekening ge-
nomen van de Westduitse collega's en
de/e moesten de afstand van Odense
naar Frankturt overbruggen.
Maar goed, voor de etappe van Panjs
naar Amsterdam had ik beslag weten te
leggen op een Uno Turbo i.e.. een razend
knap baasje dat moeiteloos en snel die
atstand zou kunnen overbruggen. Uiter-
aard hield dit enige risico's in want ik kan
het nu eenmaal niet laten om snel te
rijden met een apparaat dat daar om
vraagt. En die Uno Turbo i.e. vroeg daar
wel zeer dringend om, terwijl het héle-
maal de opzet niet was om Amsterdam
zo snel mogelijk te bereiken. Het risico
loerde vooral op de Franse en Belgische
snelwegen. Voorde Franse gendarmes is
het helemaal een fluitje van een cent om
je er in te laten tuinen. Ze stellen zeer
achterbaks een radarcontrole op, ergens
op zo'n tolweg en aan het eind, waar
betaald moet worden voor het rijden op

ODENSE

l ./
Het trajekt dat de lieren journalisten moesten afleggen ter viering van de produktie van
de tweemiljoenste Fiat Uno.

die tolweg, wordt je simpelweg opgevan-
gen en is het weer kassa en niet kinderr
achtig. Doch ik had weer geluk en kon zo
doorrijden.
De Belgen zijn momenteel ook zeer fa-
natiek, waarschijnlijk omdat ze daar bar

veel geld nodig hebben. Gelukkig staan
ze vrij opvallend te controleren, één van
de redenen dat ik zonder snelheidsbe-
keuringen Amsterdam heb ik gehaald m
een wel zeer korte spanne tijds. Met een
opgelucht hart en een bezwaard geweten

ben ik dan ook maar aangeschoven aan
het etentje, wat ter ere van die
2.000.000-ste Uno in Amsterdam werd
gegeven voor ons die het al hadden vol-
bracht en voor de Skandinaviers die het
nog moesten presteren.

Te koop van Meubelfabriek
Oisterwijk

Kastenwand in nieuwe staat,
geloogd eiken.

Bergkast rechte deuren ƒ 1250,-
Servieskast rechte deuren ƒ 1325,-
Boekenkast rechte deuren ƒ 1175,-
Broodkast als TV-kast ƒ 1250,-
4 ladenkastjes ƒ 425,-
Telefoonkastje ƒ 225,-

In één koop ƒ 5500,"
In prima staat zeer royaal Engels bankstel,
rood-bruin gebloemde velours, 2 fauteuils,
1 poef, een 2-zits bank, van ƒ7900,- voor
ƒ 1000,- (voor wie het eerst komt)
C. Nihot, Haarlemmerstr. 9A, Zandvoort,
tel. 02507-17133.

DE KOELjNGSDEMPER DIE VANNACHT
UIT AMERIKA OP SCHIPHOL ARRIVEER}

iytOET METEEN DOOR NAAR GRONINGEN.
1 HOE DOEN WE DAT?

PERSCOMBINATIE TRANSPORT
Regelt 't welen snel.

KOERIERS-& VRACHTDIENSTEN
020-562.28.28

Zomer'87 pas de factuur
voor'n z.g.a.n.voiture.

Het gaat goed bij Peugeot De nieuwe 20S's, \Jf Jl J/m/VftV MJCf\XEfl^ U}3r /Ut bijzijnde Peugeot dealer en laat u nog eens uitge-
305's, 309's en 505's vliegen gewoon de deur uil Het Ie voorstel komt er op neer dat u een renteloze breid voorlichten over dit unieke aanbod.

Reden genoeg om weer eens extra uit te pakken lening afsluit tot ca. 70% van de aanschafprijs, meteen En wat u straks ook kiest, een 305 of 505, een
met een pracht van een aanbieding. Deze keer speciaal maximum van f 10.000,-. Er vanuit gaande dat die Break of een Sedan, benzine of diesel, u zit altijd goed
voor wie op zoek is naar een eersteklas gebruikte auto 30% aanbetaling wordt gedekt door de inruilwaarde In zo'n door-en-door betrouwbare, door de Peugeot
(niet ouder dan 4 jaar). van uw huidige auto, rijdt u dus tot juli 1987 dealer gegarandeerde Leeuwekeur gebruikte auto.

De aanbieding ziet er als volgt uit Als u nu* besluit zonder rente te betalen of zelfs ook maar Iets af te lossen. * I>A- aanincdmu t-i-uit u>t m im-i 30 m.u-mi„..r im i> lening »cmit M-rsuvU door Pcu^-m
tot aanschaf van zo'n perfecte en grondig geteste 305 of Bij de 2e mogelijkheid kuntu een lening afsluiten ^^l''Hl"™c1c^n i;ü,Kle^,k.gcl,ru,k,l,)u.u1<)r^^.wClcn^anccnhuurk,,(,pa^e^ccnkomsL
505 Lceuwekeur gebruikte auto- Break of Sedan- kuntu tegen een zeer gunstige rente van 6,9%, en wel overeen AAIVTREKKEUIK. AA1MBODTOT
kiezen uit twee mogelijkheden: pas l juli 1987 betalen, periode van max. 36 maanden. ^(\ lUm/Cl^f DCD flflfiC
óf financieren tegen uiterst aantrekkelijke voorwaarden. Kortom, pak die kans, stap snel naar de dichtst- «JU iilUf tirltlijH Juf öO«

Zandvoorfs Nieuwsblad
Fa. Kroonenberg,

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, celsiusstraat 192, Zandvoor:

Weekmedia, Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

LEEUVVIKEURGEBRUIKTE
AUTO'S:
DEGARANUE
VOOR OPTIMALE
ZEKERHEID.

Leeuwekeur occasions van Peugeot worden
geleverd met de zekerheid van • 3 maanden Leeuwe-
keurgarantie op arbeidsloon en onderdelen • geen eigen

risico • geen uitsluitingen • geen km-beperking en
andere beperkende bepalingen • het recht van omruil.'

Auto's boven f6.000,- incl. BTVX kunnen de
Leeuwezeker garantie krijgen, een aanvulling van

9 maanden op de Leeuwekeur garantie.

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.
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SPORT KORT
Eerste punt voor heren

Sporting dames blijven verrassen
jions kansloos
NIEUW VENNEP - De basketbal-

Iers van The Lions hebben in de wed-
l.trijd tegen DIOS niet kunnen impo-
leren. Aanvallend loopt het totaal
l net en ook tegen DIOS werd een kans-
loze nederlaag geleden, 60-42.

DIOS speelde een vertragend spelle-
tje basketbal en Lions kon daardoor
iotaal niet m het spel komen. De
Zandvoorters gingen in hetzelfde tem-
jo te werk en daarmede zakte het spel-
ieü naar een bedenkelijk niveau. Van-
if het begin liep Lions tegen een ach-
;erstand te knokken maar kon aanval-
;end niet tot grootse daden komen.
}uststand 26-24.

Lions heeft in de tweede helft tever-
I geef s geprobeerd het tempo op te
(schroeven. Het lukte totaal niet en
IDIOS kon vrij eenvoudig overeind bnj-
[\en en zelfs de voorsprong nog iets
fvergroten. Een te wisselvallig spelend
j Lions liep zodoende opnieuw tegen een
i nederlaag op (60-42) en staat onderaan
|de ranglijst met nul punten.

Topscores Lions: Peter van Ko-
ningsbruggen 13, Renê de Jong 10.

ZANDVOORT - Het drukke
volleybalweekend voor Sporting
OSS is zeer bevredigend verlopen.
In de competitie kwam het eerste
damesteam tot een spektaculaire
3-0 overwinning op Roda'23 en het
tophe,ren team kwam tot het eer-
ste punt door een zwaar bevoch-
ten 2-2 tegen OVRA 3. Zondag
werd het traditionele Ada Schilp-
zandtoernooi gehouden en dat le-
verde Sporting OSS vele bekers
op.

volleybal

Judo successen
GRONINGEN - Zaterdag werd in

Groningen een groot judotoernooi ge-
organiseerd waarbij leden van Sporta-
cademie Nauwelaerts de Agé goede re-
sultaten behaalden. Bij de 10 en 11-
jarigen tot 40 kg. werd Raymond Byl
eerste en Eva Rietdijk werd bij de 9 t/m
12-jarigen tot 47 kg. fraai derde. In de
junioren afdeling was het Ben Riet-
clijk die in zijn klasse tot 71 kg. een
uitstekend kampioen werd. Ook trad
hij aan in de senioren klasse en daar
behaalde Rietdijk een knappe tweede
plaats.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

1 71 66

Het eerste damesteam van Spórting
OSS draait een uitstekend seizoen in
de promotieklasse en bevestigde de
goede vorm tegen Roda'23 door met 3-0
te winnen. In eerste instantie zag het
er niet naar uit dat Sporting voor deze
sensatie zou zorgen daar snel een 5-13
achterstand werd opgelopen. Het her-
stel was echter zeer opmerkelijk en
met harde en zuivere smashes werd
Roda alsnog met 16-14 verslagen. De
tweede set ging gelijk op met Sporting
OSS steeds op een kleine voorsprong.
Die konden de Zandvoortsen vasthou-
den en zij pakten ook deze set met 15-
13. In de derde set was de weerstand
van Roda gebroken en Sporting OSS
stelde de zege met 15-9 veilig, na een
gave partij volleybal.

Het tweede damesteam ontving
Heemstede l en wist eveneens een 3-0
zege te behalen. Met goed overwogen
aanvalsspel werd Heemstede in de ver-
dediging gedrongen en via de setstan-
den 15-6,15-12 en 15-8 bleven de pun-
ten in Zandvoort. Het derde Sporting
OSS team won eenvoudig van Die
Raeckse 8 met 15-3, 15-7 en 15-4. Het
zeer felle en gevarieerde aanvalsspel
van Sporting was te veel voor Die
Raeckse, dat dan ook totaal geen vat
op het volleybalspel van Sporting
kreeg. Het vierde damesteam ging met
1-3 onderuit tegen HSVC hetgeen
geenszins m de verwachting lag. De
eerste set ging met 12-15 verloren,
maar Sporting herstelde zich in de
tweede set en won met 15-11. Sporting
werd in de volgende sets wat nerveus
en maakte enige foutjes waarvan
HSVC profiteerde. De motor van
HSVC begon toen op volle toeren te
draaien en Sporting was kansloos met
7-15 en 9-15. Het vijfde damesteam
speelt elke week stabiel en regelmatig
volleybal en brengt vele teams in de
problemen. Zo ook HSVC 6 dat totaal
geen vat kon krijgen op Sporting. Zo-
wel verdedigend als aanvallend was
Sporting een klasse beter en via de
setstanden 15-4, 15-6 en 15-2 werd een
3-0 zege binnengehaald.

Het eerste punt is binnen voor Sporting OSS alhoewel, hier een smash in het net belandt. Foto Dick Loenen

Heren
Het eerste herenteam van Sporting

OSS behaalde voor het eerst dit sei-
zoen een gelijk spel, 2-2. Dat leek er
niet van te komen daar OVRA 3 in de
eerste set de strijd geheel dicteerde en
met 6-15 won. In de tweede en derde set
was Sporting herboren en zeer zelfver-
zekerd en met een sterke verdediging
werd OVRA afgestopt. Met gevarieer-
de aanvallen werden de nodige punten
bijeen geslagen en met 15-11 en 15-6
kwam Sporting op voorsprong. Helaas
zakte Sporting in de vierde set sterk
terug en kon OVRA het spel overne-
men en alsnog, door een 8-15 winst, de
partij in evenwicht brengen. Het ver-
toonde spel van Sporting OSS geeft
echter vertrouwen voor de komende
wedstrijden en in deze klasse hoort
Sporting zeker thuis.

Het tweede herenteam kon geen
vuist maken tegen Alhdes 6 en ging
kansloos met 3-15, 6-15 en 7-15 ten on-
der. Sporting moest met enige inval-
lers aantreden en dat bevorderde het

samenspel niet. Aan de invallers heeft
het zeker niet gelegen. Sporting OSS
drie speelde tegen IDEE 2 en zorgde
voor een gave winst, 3-0. De nieuwe
basis opstelling moest even aan elkaar
wennen en dat leverde een 4-2 achter-
stand op. Een time-out bracht de rust
m het team. en het spelpeil steeg en de
achterstand werd omgezet m een 15-9
overwinning De tweede en derde set
liet een zelfverzekerd Sporting OSS

zien dat sterk domineerde en met 15-4
en 15-5 won.

Het aspiranten mix-team trof
Spaarne '75. die te veel lengte m het
veld bracht. Sporting was daardoor
vooral inde eerste set kansloos, 3-15. In
de tweede set beter verweer gezien de
8-15 nederlaag en in de derde set werd
het zelfs spannend maar Sporting
trok toch met 14-16 aan het kortste
eind.

Schilpzandtoernooi

Op zondag opende voorzitter Ad
Akkerman even voor negen het
traditionele Ada Schilpzandtoer-
nooi dat ook dit jaar weer vlekke-
loos verliep. Vijfendertig teams
bonden in diverse klassen met el-
kaar de strijd aan en daarbij werd
volleybal van behoorlijk niveau
gespeeld. Van de acht spelende
teams van Sporting OSS vielen er
zeven m de prijzen. Een behoorlijk
goed resultaat. De dames gingen

met vijf bekers naar huis en de
heren moesten zich tevreden stel-
len met twee bekers. De Ada
Schilpzandtrofee, die bestemd was
voor het best verliezende en meest
sportief partij gevende team, ging
naar de dames van Heemstede en
wel het tweede team. Het vlekke-
loos georganiseerde toernooi was
zeker mede te danken aan de ad-
mmistrateurs, de scheidsrechters
en vele andere vrijwilligers die
bergen werk verzetten op deze
gave volleybal promotiedag.

Standen voetbalclubs
Derde Klasse KNVB
DEM 10-14 Wijk aan Zee
Zaandijk 10-13 KFC
ZVV 10-12 Zandvoortm.
Schoten 10-12 Volewijckers
Haarlem 10-12 Schellmgwoude
NAS 10-12 Halfweg

Vierde klasse KNVB Zaterdag
Hoofddorp 10-13 SIZO
SMS 8-12 De Geuzen
Zandvoorf75 9-12 SVJ
De Beursbengels 9-11 Swift
Aalsmeer 10-11 SCW
DSC'74 9-10 Halfweg

Tweede klasse HVB
Spaarnestad 11-17 Vogelenzang
DSK 11-15 BSM
EHS 11-15 Spaarnevogels
KIC 11-13 Heemstede
VVH 11-13 Alhance
Schalkwijk 11-12 TZB

10-9
10-8
10-7
10-7
10-7
10-7

9-9
9-9

10-9
9-7
9-5
9-2

11-12
11-11
11- 8
11- 6
11- 5
11-5

ZVM in slotfase onderuit
HAARLEM - In deze voetbal-

competitie had Zandvoortmeeu-
wen steeds aangetoond over een
goede defensie te beschikken,
maar de aanval liet het afweten.
Tegen Schoten waren de rollen
omgedraaid en scoorden de voor-
waartsen driemaal, doch nu was
het de verdediging die viermaal
moest buigen, dus een 4-3 neder-
laag en nog steeds een gedeelde
laatste plaats.

*
voetbal

In een vrij goede maar stevige partij
voetbal hebben Schoten en Zand-
voortmeeuwen elkaar lang in even-
wicht gehouden. Zandvoortmeeuwen
begon met de wind mee en daaruit kon
Chris Jongbloed een schot wagen dat
net naast ging en ook een kopbal lever-
de niets op. Schoten combineerde wat
beter maar verontrustend voor de
Meeuwen was het niet. Na vijfentwin-
tig minuten kwam Schoten toch ver-
rassend op voorsprong na een kopbal
van Van Rooyen, 1-0. Zandvoortmeeu-
wen had in de volgende minuut een
enorme kans om op gelijke hoogte te
komen maar uit ideale positie knalde
Jos van der Meij de bal over. Zand-
voortmeeuwen kwam nog goed weg
met een schot op de lat maar wist vlak
voor de rust de verdiende gelijkmaker
te forceren. Richard Kerkman rukte
op en de eveneens naar voren gesnelde
Jan Hein Carrèe drukte de bal over de
lijn, 1-1.

De openingsfase van de tweede helft

TZB geeft voorsprong weg
ZANDVOORT - Voor de vijfde

maal had TZB bij de rust een
voorsprong, bouwde die uit naar
2-0, en toch verloren de Zandvoor-
ters met 3-2. Na een voorsprong
komt er onnodige onrust in het
team en gaat een in het verschiet
liggende zege alsnog verloren.

7* voetbal

Zondag was BSM de tegenstander
en daarvan leek twee punten te halen
te zijn. Met goed voetbal begon TZB en
BSM is totaal niet gevaarlijk geweest.
Achterin hield TZB de zaak gesloten
en aanvallend werden vlotte combina-
ties opgebouwd. Na twintig minuten
knalde Martin van der Mije een vrije
trap in de bovenhoek 1-0.

Na de thee bleef TZB de strijd be-
heersen en toen na tien minuten Alex
Miezenbeek na een knappe solo 2-0
scoorde leek de strijd beslist. De Zand-
voorters kregen echter in de twaalfde
minuut een ongelukkig doelpunt te-
gen (2-1) en verloren het vertrouwen.
De eenheid verdween en BSM kon on-
der de druk vandaan komen. Er ont-
stonden. hachelijke situaties in het

Lening voor aanschaf
materiaal 't Stekkie

ZANDVOORT - Nadat de com-
missies financiën en maatschap-
pelijk welzijn al een positief advies
hadden uitgebracht over een ex-
tra geldlening ad f. 26.000,- aan
Activiteitencentrum Zandvoort,
heeft ook de raad zich met het
collegevoorstel accoord verklaard.

In juni 1986 verzocht het bestuur
van deze Stichting al een bedrag van
veertig duizend gulden te verstrekken
voor de verdere aankleding van Wvjk-
centrum 't Stekkie. Dit geld zal ge-
bruikt worden voor het opzetten van
diverse club- en buurthuisactiviteiten
en voor allerlei activiteiten die gericht
zijn op de opvang van jongeren kan de
Stichting nu goederen aanschaffen.
Inmiddels heeft het Julianafonds
veertienduizend gulden toegezegd, de
gemeente leent nu het restant van het
gevraagde bedrag.

De lening zal afgelost moeten wor-
den in acht jaarlijkse termijnen van
f. 3200, tegen een rente van 6,875%

Jongeman
door bonden
aangevallen
ZANDVOORT - Zondagavond om-

streeks elf uur werd een 18 jarige
Zandvoorter door twee Rotweilers
aangevallen toen hij zijn hond uitliet
aan de Vondellaan. De man was door
de Rotweilers in zijn gezicht gebeten
en liep enige verwondingen op toen hij
hen trachtte af te weren. Door de poli-
tie wordt een onderzoek ingesteld.

Een deerlijk gewonde vos werd zon-
dag door de politie uit zijn lijden ver-
lost. Het diertje was aangetroffen op
de boulevard Barnaart en miste
(waarschijnlijk door een aanrijding),
zijn achterlijf.

doelgeBied van TZB en na een halfuur
kon BSM de zaak in evenwicht bren-
gen, 2-2. De Zandvoorters waren vol-
komen van slag en even voor het einde
besliste BSM de strijd. Een hoekschop
kwam verkeerd op het hoofd van een
BSM voorwaarts maar verdween toch
in het Zandvoortse doel, 2-3.

TZB coach Ed Keur wordt er wel
eens moedeloos van. „Ik wordt er niet
goed van. In vijf wedstrijden hebben
we bij de rust voor gestaan en vijfmaal
verliezen we toch. Daar baal ik vrese-
Irjk van. Van deze ploeg hadden we
moeten winnen, doch na een tegen-
doelpunt is het paniek. We kijken
maar weer uit naar de volgende wed-
strijd van zondag, tegen Spaarnevo-
gels, dan moet het echt gaan gebeu-
ren."

Veel muziek in
De Sneeuwbal

HEEMSTEDE - Het komende week-
einde worden twee bijzondere avonden
m De Sneeuwbal, Centrum 111 in
Heemstede gehouden.

Op zaterdag 15 november speelt Ro-
nald Abrams & The Icecold Roots en
op zondag wordt er een open sessie
gehouden. Abrams werd geboren op
Jamaica en verhuisde later naar Chi-
cago. Hij heeft platen gemaakt met
Unk van den Funk, Muddy Waters en
anderen. Een groots gitarist die er met
zijn band voor zal zorgen dat dat het in
De Sneeuwbal een groot feest wordt.

Toegangsprijs f. 7,50 (CJP f. 6,-) aan-
vang 21.00 uur

Zondag organiseert de Sneeuwbal
een open sessie. Er zijn hiervoor twee
zalen beschikbaar. In de voorzaal is er
vanaf 20.00 uur een constante open
sessie, hiervoor is een piano en een
zangversterker beschikbaar. Op het
podium is ruimte voor maximaal vijf
presentaties van ieder dertig minuten.
Deelnemers moeten instrumenten en
versterkers meenemen. De avond
duurt tot 23.00 uur. Toegang is gratis.

O'Neill uit
Surf associatie

ZANDVOORT - De World Board
Assciation (WBA) en Pall Mail Ex-
port Service to Sailing hebben be-
kend gemaakt dat zij besloten heb-
ben de samenwerking rond de we-
reldkampioenschappen branding-
surfen ook m 1987 voort te zetten.

Met de andere organisator van
dit evenement van de afgelopen ja-
ren, O'Neill, zal de samenwerking
worden stopgezet. De WBA is na-
melijk van mening dat O'Neill als
watersportkledingfabrikant 'asso-
ciated member' van de WBA dient
te zijn. Door O'Neill is dit verzoek
afgewezen.

Er zal nu door het WBA en Pall
Mail worden bezien op welke wijze
en eventueel met welke sponsor de
organisatie van de wereldkam-
pioenschappen zal worden voortge-
zet.

Inmiddels is met de gemeente
Zandvoort een nieuwe ronde van
onderhandelingen gestart over de
vraag of de wereldkampioenschap-
pen brandingsurfen ook m 1987 in
Zandvoort zullen worden gehou-
den. Woordvoerder Rietberg van
het Zandvoortse Samenwerkings-
verband legt er de nadruk op dat
men in Zandvoort open staat voor
een herhaling van het evenement.

Wil je af en toe een
extra zakcentje verdienen?

Geef je op als

RESERVE
BEZORGER/STER

bij het
Zandvoorts Nieuwsblad

Tel. 17166

Skeleton Crew in Patronaat
ZANDVOORT - Fred Frith, de stille

kracht achter het driedaagse festival
'Het Eigentijdse Weekend' speelt dit
weekeinde in het Patronaat, Zijlsingel
2 in Haarlem.

Frith komt met het trio 'Skeleton
Crew' op zondag 16 november in Haar-
lem. Hoewel de groep voor de minder
geoefende popliefhebber misschien
wat minder toegankelijk over komt, is
het aan te raden kennis te maken met
deze groep. New Wave, rock, free-jazz,
blues en muziek uit alle windstreken
wordt door Skeleton Crew gecombi-
neerd en vormt een boeiende muzikale
potpourri, op hoog niveau.

Fred Frith is gitarist, bassist, zan-
ger, violist, percussionist en bespeelt
veel zelf uitgevonden instrumenten;
Tom Cora is cellist maar bespeelt
eveneens de bas, accordeon, drums
contraptions en zingt. Zeena Parkins
is electrisch harpiste, zingt ook en be-
speelt nog tal van instrumenten.

Zaal open 21.00 uur; toegang f. 12,50
(f. 10.- CJP).

Op zaterdag 15 november komt de
Jamaicaanse reggaetopper Culture in
het Patronaat. Dit trio komt in de ori-
ginele bezetting met Joseph Hill, Ken-
neth Dayes en Albert Walker. Ze wor-
den begeleid door een keur van Jamai-
caanse studiotoppers.

Voor diegenen die de legendarische
concerten van Culture in 1979 mee
hebben gemaakt, behoeft het geen be-
tpog. Culture is een een regelrechte
live-sensatie.

Zaal open 21.00 uur, toegang f. 15,-
(CJP f. 12 50). Voorverkoop voor zowel
zaterdag- als zondagavond in Café de
Gootli (Botermarkt) en De Toneel-
schxiur, (ü\ t/m za van 15.00-18.00 uur)

Vergadering van
tennisclub ZVoort

ZANDVOORT - Op vrijdag 14 no-
vember wordt de jaarlijkse algemene
ledenvergadering gehouden van TCZ
in Hotel Keur aan de Zeestraat. Deze
begint om 20.00 uur.

Rob van der Berg passeert moeiteloos HSV-speler Berends. Foto: Dick Loenen.

Cecils draait uitstekend
maar TZB in de problemen

ZANDVOORT - In de zaal-
voetbalcompetitie heeft Cecils in
de interregionale klasse, door twee
overwinningen, de koppositie in-
genomen. Eerst werd Brandweer
met 10-6 geklopt en maandag-
avond kreeg het sterke Haarlemse
HZV geen kans, 6-2. In de hoofd-
klasse zit TZB in de hoek waar de
klappen vallen en leed een gef lat-
teerde 6-2 nederlaag tegen DRY
CR.

\ zaalvoetbal

Cecils moest eerst aantreden m een
uitwedstrijd tegen het lastige Brand-
weer en bleef knap overeind. In een
bijzonder aantrekkelijk zaalvoetbal-
strijd met vele doelpunten bleven de
beide teams in het eerste kwartier in
eikaars spoor. Doch toen Marcel Looy-
er los kwam was het met Brandweer
gedaan. Vooral Looyer was erg op
dreel en had een belangrijk aandeel in
de zege. Hij scoorde zesmaal en Jos van
der Meij voegde daar drie treffers aan
toe. Na een 3-5 voorsprong bij de rust
bouwde Cecils rustig verder aan een
hogere score Brandweer gal moedig
purtij doch moest het afleggen tegen
liet geraflineerde zaalvoetbal van Ce-
ils. De tiende trefler van de Zand-

voorters kwam op naam van Rob van
der Berg en door die l O-G zege en het

gelijke spel van Goossens werd de kop-
positie ingenomen.

In de strijd tegen HZV heeft Cecils
de koppositie knap verdedigd. Het was
geen grootse partij voetbal maar de
overwinning was zeer nuttig. Het spel
was trouwens te hard om tot fraaie
staaltjes zaalvoetbal te komen. Ook
stond deze wedstrijd bol van de twee
minuten straffen. Halverwege de eer-
ste helft opende Cecils de score. Nadat
Rob van der Berg zich fraai van een
tegenstander had ontdaan scoorde hij
prachtig m de bovenhoek, 1-0. Vlak
voor de rust profiteerde HZV van een
man meer situatie en bepaalde de
ruststand op 1-1.

Na de doelwisselmg was het binnen
twee minuten 3-1 voor Cecils door twee
benutte strafschoppen van Marcel
Looyer. Frans Post zorgde voor 4-1 en
toen opnieuw Marcel Looyer scoorde,
m een man meer situatie, was de strijd
gestreden. Het spel werd te hard en
daardoor viel er van zaalvoetbal wei-
nig te genieten. HZV kon nog eenmaal
iets terug doen (5-2) doch het laatste
woord was voor Cecils. Ed Vasten-
liouw kopte, na een voorzet van Hans
Schmidt zijn team naar een verdiende
6-2 overwinning en de toppositie in de
hoogste klasse van het zaalvoetbal
blijit behouden.

Problemen
De zaalvoetballers van TZB zit het

de laatste tijd niet mee en ook tegen
Dry CR moest met een nederlaag ge-

noegen worden genomen. In deze
strijd heeft TZB veel nadeel ondervon-
den van het hoge aantal strafnunu-
ten. In die situaties scoorde Dry CR
vaak. TZB was geenszins de mindere
en had over het algemeen het beste
van het spel. Dat betere spel resulteer-
de echter niet m een voorsprong en
toen de Zandvoorters met een man
minder kwamen te zitten scoorde Dry
CR direct, 1-0. De badgasten bleven
goed partij geven en hadden geen ge-
luk met een knal van Hans Deelstra
tegen de lat Toch kwam de verdiende
gelijkmaker toen Ab Bol een pass van
Robert Koning afrondde. 1-1.

In een hoog tempo zette TZB de
tweede helft m en schoten van Marcel
Cabri, Ab Bol en Martin van der Mije
vlogen rakelings langs de verkeerde
kant van de paal. Zeer ongelukkig
kwam TZB wederom op achtestand.
De scheidsrechter had als enige gecon-
stateerd dat doelman Fred van Lim-
beek de bal buiten het strafschopge-
bied met de handen beroerde en gaf
Dry CR een strafschop, die benut
werd. 2-1. Wegens protest kon een
Zandvoorter voor twee minuten ver-
trekken en Dry CR speelde die meer-
derheid bekwaam uit 3-1. In deze fase
kwam TZB toch terug na een knap
doelpunt van Robert Koning (3-2) en
de strijd was weer open. Door aanmer-
kmgen op de leiding moest TZB de
laatste zes minuten met drie man ver-
der spelen en daar profiteerde Dry CR
van door de stand op te schroeven
naar een geflatteerde 6-2 overwinning.

was voor Zandvoortmeeuwen, doch na
tien minuten kreeg Schoten meer vat
op liet spel en het was direkt raak. Hirs
rondde een aanval bekwaam af, 2-1.
Vijf minuten later keek Zandvoort-
meeuwen tegen een 3-1 achterstand
aan toen doelman Armand Postma te
laat reageerde op een ver afstands-
schot van Van Rooyen.

Zandvoortmeeuwen trok toen ver-
woed ten aanval en in de twintigste
minuut werd Alwm Leysner gevloerd
en Jos van der Meij bracht vanaf de
strafschop stipt de spanning weer te-
rug. 3-2. Met veel inzet vochten de
Zandvoorters voor de gelijkmaker en
tien minuten voor het einde kwam die
ook. Henn Marcelle lanceerde Alwm
Leysner die niet faalde, 3-3. Dit leek de
eindstand te gaan worden doch een
paar minuten voor het einde was doel-
man Postma opnieuw niet alert ge-
noeg op een enorm ver afstandsschot
van Otte, 4-3. Deze tegenslag kon
Zandvoortmeeuwen in die paar minu-
ten met meer te boven komen en het
wachten is nog steeds op een overwin-
nmg.

3XGEND/S
VOETBAL.

Zondag: TZB-Spaarnevogels 14.30
uur terrein aan de Kennemerweg.

HOCKEY.

Zondag: ZHC heren-AMVJ 14.15
uur terrein Dumtjesveld. Amersfoort -
ZHC dames.

HANDBAL.

Zondag in de Pelikaanhal: 10.00 uui
DS ZVM 3-Onze Gezellen; 11.05 uui
MA ZVM 3-Bato/HBC; 11.50 uur MA
ZVM 1-KIC 1: 12.35 uur DS ZVM 1-
Bato 1; 13.45 HS ZVM 1-Odin 1; 15.00
uur DS ZVM 2 - Concordia 2; 16.05 uur
DJ ZVM 1-ADO 3.

BASKETBAL.

Zaterdag: Lions heren-Spaarndam
19.15 uur Pelikaanhal.

ZAALVOETBAL.

Vrijdag m de Pelikaanhal: 18.00 uui
Zandvoortmeeuwen C jun. 2-HBC 2
18.30 uur Zandvoort'75 C jun.-Score
Advertising; 19.00 uur Zandvoort-
meeuwen 4-Zandvoort Noord 3; 19.45
uur Zandvoort Noord-Zwanen-
burg'85: 20.40 uur Zandvoortmeeuwen
3-Koppers OG 2; 21.25 uur Zandvoort-
meeuwen-HD/Lanser; 22.20 uur TZB
4-BSM 3.

Maandag in de Pelikaanhal; 20.45
uur Cecils 2-TZB 2; 21.30 uur Zand-
voortmeeuwen 5-Zandvoort Centrum
3; 22.15 uur TZB 3-Concordia 2.

'tSTEKRlËjz±-^ttr-'
ZANDVOORT - In november zyn er

weer tal van activiteiten in het Wijk-
centrum 't Stekkie aan de Flenung-
straat.
15 november:

Na de intocht van Sint Nicolaas
komt de Sint omstreeks 15.00 uur m 't
Stekkie. De zaal gaat om 14.45 uur
open voor de kinderen. Voor elk kind
staat er een glaasje limonade klaar en
heelt Sint een kleine surprise. Toe-
gang gratis. Voor kinderen tot 12 jaar
19 november

Deze woensdagavond houdt het be-
stuur een inspraakavond. Aanvang
20.00 uur. Het wykcentrumbestuui
nodigt een ieder uit zijn of haar m-
breng te leveren op het functionerer
van het wijkcentrum.
22 november:

Deze zaterdag wordt er een rommei-
markt gehouden van 10.00-16.00 uur
Degene die ook wat aan de man oj
vrouw wil brengen kan een tafel hu-
ren m het wijkcentrum. Tafels zijn ei
min drie maten voor één, vijf of zever
en een halve gulden kan men er eet
huren. Gegadigden gelieve zich ti
melden bij de beheerder op donderdag
20 of vrijdag 21 november, vanaf 16.31
uur.
13 december

In plaats van zaterdag 6. wordt dez<
keer de disco-avond voor de kinderer
gehouden op zaterdag 13 december
Dit m verband met sinterklaasavond

Bovendien wordt de aandacht ge
vestigd op de schaakclub die ieden
woensdagmiddag in 't Stekkie bijeei
komt. Er is nog plaats voor meer jongi
schakers(sters). Aanmelden bij Jo
van de Steen, woensdagmiddag vai
14.00-16.00 uur.
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Ik vond wat ik zocht op ie Grote Krocht
begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort

winkelcentrum
schalkwijk
haarlem

Mare O'Polo

SWING ER

MOT NOOIT!
^WMV'a-:'.:., • . £ nn

2 |l̂ |$lpUSSEL J Uöf-

2 öigéri KEULEN ƒ 89f-

2 dagen PARIJS ƒ85,-

Inkl. luxe touringcar - hotel - logies -
ontbijt
Vertrek iedere zaterdag t/m maart 1987

Voor inlichtingen en informatie

Reisburo Zandvoort
Grote Krocht 20

Tel. 12560

Alleen het beste
is goed genoeg voor
uw ogen

Evelien Bunt (25),
verkoopster, Born

„Ik was zo blij dat ik m'n
contactlensspecialist wel om
de hals kon vallen."
Vanaf m'n achtste jaar heb ik brillen gedragen.
De ene na de andere. Hoeveel glazen er gesneu-
veld zijn ... Ik zou 't echt niet meer weten. Een
jaar geleden was 't wéér mis.
Waarom probeer je niet eens een keer contact-
lenzen stelde m'n contactlensspecialist voor.
TITMUS lenzen. Die zijn zo zacht, dat je ze ge-
woon niet voelt.
Goed, zei ik, ik wil de proef wel 'ns nemen. Ik
paste ze. En het volgende moment kon ik de
contactlensspecialist wel zoenen.
Helemaal 't einde vond ik die lenzen. Meteen al.
En nog steeds. Alles doe ik ermee. Tot zwem-
men toe.

Evelien Bunt

Zand voorts Kontaktlens Centrum
(afdeling van Slinger Optiek)

A. G. J. Slinger
Gedipl. optometnst - Kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20A, 2042 LW ZANDVOORT
Tel. 02507-14395

AART VEER
groente en fruit

Grote Krocht 25 Tel. 14404

Vers uit Israël
grote

AVOCADO'S
per stuk 0,98

Zaterdag avocado's proeven bij
onze carmelhostess

^̂ ^ is kwaliteit Bedenk een Avocado-recept
en win ƒ100,-
aan gratis boodschappen.

Vraag het aan onze klanten
Wij hebben de grootste sortering

groene en bloeiende planten

Erica
Grote Krocht 24 -Zandvoort

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28,
Zandvoort, tel. 15734

DENKO OOG
BROKKEN/DINER
ROYAL CANIN
FIELD
SELECTION 7
SUPER ENERGIE
CROC
CROSSANCE

^tomerijAïeaB.V.

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

JUFFROUW JANNIE
MIJN SECRETARESSE KRIJGT

EEN BABY
VVEET U TIJDELIJK EEN A.NDER /

-V-^-w —j

IN DE KRANTEN \
ZETTEN \ j

DAN KOMT ZE VANZELF

't staat in de krant
iedere week weer

44icpo
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letten
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina ,,MICRO'S".

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z teleto-
nisch opgeven: tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklactiten), of zenden aan-
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

* ledere donderdag klaver-
jassen bij DeLcia Spelen of
passen Om 20 00 uur, kosten
ƒ 2,50 U bent van harte wei-
kom Inl 17397

* In oprichting is een cursus
MEDITATIEF AQUARELLE
REN Inf voor belangstellen
den tel 02507-13807

Jong echtpaar zoekt met
spoed woonruimte voor 6
maanden Tel 14834

* Kamer te huur De Witte
Zwaan Tel 02507-12164

* Kinderspeelgoed1 5 dec
Kettler driewieler ƒ20, loop-
paardje ƒ 10, schoolbankje
stoeltje ƒ5 Tel 17397

Lida Bromet Mode, Haltcstr
18, tel 17878 Deze week
winterpullovers 20% korting

Passage 42
Zonnestudio

Kapsalon
ZONNEBANK 20 min ƒ 9
(snelbruinbuizen)

abonnement 10x ƒ 80
GËZICHTSKANON

20 min ƒ 10
abonnement 4x ƒ 35

LICH KANON 40 min ƒ 40
abonnement 3x ƒ 100

WIJ WERKEN OP
AFSPRAAK

ZONNESTUDIO OOK
'S AVONDS GEOPEND

Passage 42
Tel. 12500

Vriendelijke groeten
Ben, Edith en Ellie
r

Aangeb m Haarlem gr EEN-
GEZ (huur)HOEKHUIS,enor-
me leefruimte, 5-kam , c v
gr zolder, tuin op zuiden
Gevr m Z'voort-Z/Centr kl
huur woonr met vrij uitz voor
1 pers Tel 023-330085

BONTMANTEL INRUIL
Met (kKiine) bijbetaling
Meest exclusieve lichtge-
wicht nappa lammy-coats en
bontmantels Bontgevoerde
regenmantels Bel voor af-
spraak of uitgebreide docu
mentatie 020-233488

* De Wurf repeteert a s
dinsdagavond weer haar
volksdansen Heeft u interes-
se7 Hotel Faber, Kostverlo-
renstr 20 30 uur

* Gevraagd flinke zelfst
kunnen werkende huish hulp,
ma 10 12, vrij 9-12, ƒ 10 p u
Tel 17434

* Gezocht' Mannen die wil-
len zingen, die kunnen te-
recht in het Zandvoortska-
merkoor Inl 17838 of 17397

* Handnaaimachine te koop
aangeb , tevens keukenuit-
rusting (rood) uit grootmoe-
derstijd Samen ƒ 100 Tel
12962

* Het Zandvoortskamerkoor
zoekt nog enige mannen om
het koor te versterken We
zingen alle genre s Hebt u er
zin in' Bel dan 17838

Hillegom-Antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
m alle stijlen, ook Mechels en
Henry II Laagste prijzen'
Leidsestraat 122 Dag tel.
02520-20993 Koopavond

Te huur gevr kamer met
kookgel voor perm werk
jonge man Tel 02507-19346

* Te koop 30 pockets, ver-
schillende, ƒ10 Tel 12141

* Te koop centrifuge, nieuw,
vaste prijs ƒ75 Tel 15052

* Te koop Sindy-Barby-huis,
3 etages met lift ƒ95 Tel
02507-14680

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be-
handelmg

* Toonkunst Zandvoort
(TOZ) Uitvoering op zondag-
middag 14 dec m Herv Kerk
Kerstprogamma

T k Datsun Sunny 79 ƒ 1500,
aanhanger ƒ 150, paardnjlaar-
zen, mt 45 ƒ 25, Engelse boe-
ken ƒ250 pst Tel 17593

•*• T k Etna keukenkachel,
maar 20 cm breed 100%, weg
wegens cv, nauwelijks gebr,
wit, vaste prijs ƒ 150 Tel
15052, of Prmsenhofstraat 1d

* T k golfballen, z g a n , a
ƒ1,25 en ƒ1,50 Tel 02507-
14623

* T k noren, mt 35, ƒ25,
z g a n ZVM voetvalshirt, mt
152, ƒ 15 + schoenen, mt 32,
ƒ 12,50, kind skischoenen, mi
32, kl rood, ƒ75 12313

* T k partij Ned boeken,
w o romans, detectives, pop,
wetensch , histor, etc , + 50
stuks ƒ 10, antieke olielamp,
staand, ƒ165 Tel 17193

* T k uit grootmoederstijd
ovaal eiken spiegel, hang-
kastje, Delftsbl vaas Tel
17476

* T k uit grootmoederstijd 2
eiken plantentafels en antiek
Eng bijbel Tel 17476

* T k wit gasfornuis met
oven, ƒ 100 Tel 15618

* T k a zilverkleurige sport-
fiets met 10 versnellingen, bir-
na niet gebruikt Tel 02507-
15585

an*lersis

BADHUISPIEIM t
salon /^~~^T^ IRo*>ncfc|

éClle ZHtwooKr
mode

TELEFOON 02507.17679

Vrouw zoekt woonruimte Br
o nr 798-74843 bur v d blad

* Weggelopen cyperse
poes met witte bef en poten,
draagt een wit bandje mei
naamkoker, roepnaam Soef
Hogeweg 13 Tel 19365

* Wie heeft in Zandvoort als
hobby Bonsai boompjes, wil
graag wat informatie, Chris,
Prmsenhofstraat 1d

* T k blauwe linnen Oosten-
njkse serveerster schoenen,
mt 39, nieuw, ƒ 45 Tel 12141

* U maakt zelf troef' Wilt u
klaverjassen, kom dan iedere
donderdag naar Delicia m de
Kerkstraat Neem uw vnen-
den meel Inl 17397.

* U mist heel wat als u geen
lid bent van de verg Vrouwen
van nul Word dus ook lid of
bel eens met tel nr 16085 of
14462.

* Vanaf ma 3 november
peuterspeelzaal 't Vliegertje
vijf ochtenden geopend van
8 30-11 45 uur Info Plesman-
school, tel 13177/12543

* Te koop vitrage, gebroken
wit, zeer mooi, grote maten 3
m br, 2 m hoog en 2x 3 m br.,
1 50 m hoog, ƒ200 Celsius-
straat 191 Tel 15325

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk Tel 023-364168,
bg.g 023-381378.

* Voor knutselaar gratis af te
halen z /w port t v , bandre-
corder, filmprojector. Allen
defect Tel 18803

Womngruil Aangeb ruime
doorzon won , 5 kam , Nw-N.,
huur ƒ 701 Gevr. kl woning in
of nabij Centr Tel. 18072, na
20 uur

* Zat 15nov 14 00-16 30 u
aantrekkelijke aanbiedingen
tijdens de verkoopmiddag
vrouwengroep N P B in Ge-
bouw Brugstraat 15.

* Zwerver. Wie mist reeds
maanden kater, zwart boven-
op kop, zwart rugdek en
staart, rest alles wit Bel s.v p.
tel. 14302.

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

(Lid NVMj

Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen9 Bankstel of ander
huisraad te koop9 Kortom alles wat u m de particuliere
sector Kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden o! lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft

*
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AUTO-
VERHUUR

Luxe bestel en 9 pers. bus
plus autoambulance j

i.
t

TAXI CENTRALE f
ZANDVOORT BV

Grote Krocht 18 '

tel. 12600
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE

VRAAGPRIJS VAN ƒ 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN
OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER / 5.30 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag

Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij.

Telefoon

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Plaats .. 2041 JM Zandvoort

\f)ier plezier

It) lbevo l>a

|[) laconiehuisstraat 36

TELEFOON 193*5 ZANDVOORT .

Zang- en
Kleurkanaries
bij

DIERPLEZIER

1U iGrensoectaateaak

IL/ t&Ptener

IC) tixvoiid

ILJ taconiehuisslraat 36

TELEFOON 19345 ^ANDVOORT

Prijspakker Dier-plezier
Hengelsportartikelen
50% korting
tot 6 december

Met een Micro komt u onder de mensen
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fVANNU' agenda
lovember
ZANDVOORT - Door de vrouwen-

beweging 'Vrouwen van Nu' is voor de
tomende maand de nolgende activitei-
Jenagenda opgesteld:

3 november:
4.00 uur Hotel Keur, kerstkaarten
naken o.l.v. Ada Schepers.
6 november:
3.45 Verzamelen Dolfirama - Zand-
oort (ingang) om na het geestdriftige
erhaal van trainer Slootmaker zelf
iet de dolfijnen en de show kennis te
naken. Prijs f. 6,-- p.p.;
9 november:
8.30 uur vertrek met bus van Ge-
neenschapshuis voor excursie naar
Den Haag. Bezoek eerste kamer en
idderzaal en bezoek aan Omniver-
um. Toegangsprijs f. 30,- p.p. incl.
ondleiding en entreeprijzen. Aanmel-
ingen uitsluitend op de contactmor-
;en
O november:
4.00 uur Hotel Keur, lezing Corinne

Baart over het thema 'slank met de
eestdagen'.
7 november:
8.45 uur Gebouw De Krocht, viering
ienjarig bestaan. Na kopje koffie en
abaretvoorstelling volgt een sluiting
net verrassing. Symbolische toe-
angsprijs voor leden f. 1,50; introdu-
é's: f. 25,-- p.p. Telefonische reserve-
ing tot uiterlijk 20 november bij S. de

Leeuw, tel: 16085.

Meesterkok
bij Bokkedoorns

ZANDVOORT - De heer G. Greve-
ling van Restaurant De Bokkedoorns
in Overveen is een van de negen ge-
slaagde kandidaten voor het onlangs
gehouden examen voor de titel SVH-
(jleesterkok. Daardoor telt Nederland
nu 45 koks die de titel SVH-Meester-
kok mogen dragen.

De titel SVH-Meesterkok, in 1980
ingesteld door het Onderwijscentrum
Horeca, vormt de hoogste graad van
vakbekwaamheid voor koks in Neder-
land. Om tot het Meesterkok-examen
toegelaten te worden, moeten kandi-
daten beschikken over een ruime
praktijkervaring en moeten zij in het
Dezit zijn van een aantal diploma's die
hun kennis, hun vaardigheden en
hun managementcapaciteiten bewrj-
zen. Het Meesterkok-examen bestaat
uit een theoretisch en een praktisch
gedeelte, waarin alle aspecten van het
koksvak zijn verwerkt.

Morgenmiddag gaat de vlag in top

Bouw van de 'Schelp'-woningen
verloopt tot nu toe voorspoedig

• Het hoogste punt van 'De Schelp' is bereikt. "Ondanks verzengende zon en striemende wind, binnen acht maanden
na het heien van de eerste paal," meldt EMM. FOTO: BERLOTT

ZANDVOORT - Morgenmiddag
zal van het complex woningen in
aanbouw, De Schelp, aan de Dr.
Gerkstraat de vlag wapperen.
Dan is namelijk het hoogste punt
bereikt. Het gebouw domineert de
omgeving, want het hoogste punt
ligt 30 meter boven het straatge-
woel. Het gebouw zelf is 19 meter
hoog. De totale hoogte vanaf
straatniveau van 30 meter wordt
bereikt omdat het op een duin van
11.80 meter boven NAP wordt ge-
bouwd. Verwacht wordt dat de
vijftig woningen in maart 1987
zullen worden opgeleverd. De
bouwkosten bedragen 4,5 miljoen,
de kale huur voor de bewoners
wordt voorlopig geraamd op
f. 469,- per maand.

In de loop van 1982 werd begonnen
met de voorbereidingen voor de reali-
sering van dit flatgebouw met zes ver-
diepingen plus een kelder op het hoog-
ste punt van Zandvoort. Dit was de
plaats waar voorheen het bekende ho-
tel 'De Schelp' stond.

Dit gebouw werd in het begin van de
dertiger jaren gebouwd en droeg de
naam 'Zomers Buiten'. Behalve hotel,
bood het pand na de tweede wereldoor-
log ook onderdak aan militairen en
repatrianten uit het voormalig Neder-
lands Indie. Later heeft het dienst ge-
daan als dancing en jeugdhuis. Nadat
het gebouw sterk in verval raakte
brandde het enkele jaren geleden uit
en werd door een sloper met de grond
gelijk gemaakt.

Na jaren van voorbereiding werd op
17 maart 1986 de eerste paal geheid
door de zesjarige Ivo Nijenhuis. In een
bouwtijd van acht maanden is het de
aannemer IBB Kondor uit Leiden ge-
lukt het hoogste punt van het gebouw
te bereiken. Het is gebouwd op een
ingewikkelde betonconstructie vol-
gens berekeningen en ontwerp van
Adviesbureau voor Bouwconstrcuties
BV, Van der Kleij m Leiden. Niet mm-
der dan 126 betonpalen met een ge-
middelde lengte van 10 meter werden

in de grond geschroefd. Deze construc-
tie moet de veiligheid van het complex,
ontworpen door Architectenburo ir
C.J.Wagenaar BV uit Zandvoort.
waarborgen.

De zes verdiepingen bieden plaats
aan 32 tweekamerwoningen, waarvan
twee maisonettes, 12 dnekamerwomn-
gen (4 maisonettes). 4 vierkamer- (2
maisonettes) en 2 vijfkamerwoningen
In de kelderruimte bevinden zich de
bergingen plus een gezamenlijke nj-
wielstalhng voor de bewoners. Het ge-
bouw bestaat uit twee delen die aan
één centrale, van een glazen overkoe-
peling voorziene, hal zijn gelegen. In
deze hal bevindt zich de lift. De womn-
gen zijn geheel geïsoleerd en worden
centraal verwarmd en geventileerd.
Hiervoor werd een systeem ontworpen
door Adviesbureau voor Warmte- en
Electrotechniek H.G.Schoonevvolf BV
uit Badhoevedorp. Dit bureau ver-
strekte eveneens de adviezen voor de
brand/rookbeveihging die wordt aan-
gebracht. Wanneer het gebouw klaar
is zal het ongetwijfeld als blikvanger
voor de omgeving fungeren want het
wordt uitgevoerd in witte steen en een
rood dak.

Het wordt voor wonmgbouwverem-
ging EEM, de opdrachtgeefster, en de
gemeente Zandvoort, gezien de hoogte
en uitvoering, een bijzonder gebouw.
Bewoners die op de zesde etage een
woning worden toegewezen kunnen
genieten van een schitterend uitzicht.
Bij de voorlopig geraamde huur van
f. 469,- per maand, komen nog kosten
van warmwatervoorziening, schoon-
maakkosten hal en trappen, electrici-
teitskosten lift en verlichting hal, on-
derhoud en beplanting in de hal. con-
tributie van de vereniging plus een
vooruitbetaling m de verwarmings-
kosten.

Morgenmiddag wordt tijdens een
korte officiële bijeenkomst de traditie
in ere gehouden dat de vlag op een
bouwwerk gehesen dient te worden
wanneer het hoogste punt is bereikt.
Dan ook dient de opdrachtgever (ster)
een borrel te schenken, ook aan deze
traditie zal deze middag ongetwijfeld
worden voldaan.

Verkoopmiddag
Huis i/d Duinen

ZANDVOORT - Op vrijdag 14 no-
vember wordt door de maandagmid-
daghandwerkclub van het Huis in de
Duinen een grote verkoopdag georga-
niseerd

Van 10.00 tot 16.00 uur worden de
klanten in de grote zaal van dit verzor-
gingshuis verwacht waar in tal van
kramen de aantrekkelijke kadootjes
liggen uitgestald. Speciaal wordt aan-
dacht gevraagd voor de goed gevulde
poppenkraam.

Op dinsdag 18 november volgt dan
een verkoopmiddag gehouden in de
hal het huis. Verkocht worden dan de
artikelen die zijn vervaardigd door de
deelneemsters van de dmsdagmiddag-
club die onder leiding staat van de
Wellfare afdeling van het Rode Kruis.
Ook dan tal van handige geschenken
voor de komende feestdagen die op een
koper(ster) liggen te wachten.

Dus op vrijdag 14 en dinsdagmiddag
18 november even naar het Huis m de
Duinen om een geschenkje te kopen.

Expositie in
bibliotheek

ZANDVOORT - Vanaf heden t/m
zaterdag 29 november exposeert me-
vrouw M.M.Kloos- Paap uit Zand-
voort haar tekeningen en schilderijen
in de expositiezaal van de Openbare
Bibliotheek aan de Prinsesseweg.

Door de kunstenaresse zelf wordt
over haar werk gezegd: "Toevallig
kwam ik tot de ontdekking dat teke-
nen en schilderen een heel fijne tijd-
vulling is. Gezien mijn leeftijd heb ik
nooit gedacht, (mevrouw Kloos is ze-
ker boven de vijftig, red.) dat ik dit nog
eens zou proberen".

Verrassend werk van een Zand-
voortse dat bewonderd kan worden
gedurende de openingsuren van de bi-
bliotheek.

Joop ^Portegies legt zijn hamer neer

Zandvoort raakt weer
oud-ambachtsman kwijt

ZANDVOORT - Met de pensio-
nering van schoenmaker Joop
3ortegies, is voor vele Zandvoor-
,ers een oude bekende uit het cen-
,rum van het dorp verdwenen,

dat hij gedurende zeer lange
tijd de bewoners van de badplaats
van dienst is geweest, heeft de am-
bachtsman definitief de schoen-
makershamer neergelegd. Méér
dan vijftig jaar heeft hij dit beroep
uitgeoefend, een periode, waarin
veel is veranderd.

"Als kind zat ik al bijna de hele dag
net een leest op schoot schoenen te
yerzolen, dat werd toen vooral nog met
ipijkertjes en houten pennen gedaan.
Samen met mijn vader werkte ik van
s morgens acht uur tot 's avonds laat,
vant we hadden het druk en het werk
moest af. De mensen versleten inder-
ijd veel zolen, want er was bijna geen
;eld om nieuwe schoenen te kopen,
tegenwoordig staan de schoenmakers
.••hter allerlei machines, maar wij de-

P alles nog met de hand".

Avl als dertien-jarige werd Portegies
loor zijn vader aan het werk gezet in

diens orthopedische schoenmakerij in
Heemstede. Zo werd zijn toekomst al
i/n ^g bepaald. "Toen discussieerde je
iüe.- over dat soort dingen. Als je fami-
ie ,èen eigen bedrijf had, was het heel
gebruikelijk dat jij daar ging werken.
3n vooral natuurlijk omdat hij maar
sén zoon had, zei mijn vader op een
gegeven moment: 'Jij wordt schoen-
naker', en dat gebeurde dan ook".

Ondanks de lange werktijden over-
ag, zag Portegies toch nog kans in de

Avonduren naar de vakschool te gaan
en een cursus voor het vakdiploma te
/olgen. Al op twintig-jarige leeftijd
iad hij alle papieren op zak, mede
dankzij de kennis en vaardigheid die
lij van zijn vader had meegekregen.
'En reken maar dat dat een strenge
leermeester was!". Ook Joop's zoon
heeft korte tijd overwogen zijn vader
op te volgen, maar koos uiteindelijk
toch voor een totaal ander, beroep: de
automatisering.

Veel mensen kennen schoenmaker
Portegies sinds de tijd dat hij in de
Kerkstraat werkzaam was. Vanaf
1950 bouwde hij daar een trouwe klan-
tenkring op. Velen bleven bij het halen
of brengen van de schoenen nog even

in de winkel 'hangen' om een praatje
te maken. Want een gezellige babbel
dat was iets, waar Portegies altijd wel
wat tijd voor vrijmaakte, hoe druk het
ook was. De laatste jaren werd hij, om-
dat hij veel werk te doen had in de
werkplaats, geholpen door zijn vrouw
Nel. Met veel plezier nam zij in de
middaguren het winkelgedeelte van
haar man over.

Sommigen kennen de schoenmaker
wellicht ook in een andere hoedanig-
heid: volgens 'betrouwbare bronnen'
heeft hij als lid van toneelvereniging
Sandevoerde, gedurende vele jaren
uitstekend toneelspel laten zien. On-
der andere m de vermomming van Lo-
dewijk van Nassau, die hij in de open-
lucht op het Gasthuisplein op de plan-
ken zette. Het vormde voor hem een
dankbare afwisseling op zijn ambach-
telijk werk.

De veranderingen die Joop Porte-
gies heeft meegemaakt, betreffen niet
alleen de werkomstandigheden. Ook
de mensen zijn veranderd én het mate-
riaal. "De tijden dat leer ook echt leer
was, wat dan met pekdraad aan elkaar
werd genaaid, zijn voorbij. Volgens de
oude werkwijze werd de koeiehuid ge-
durende twaalf maanden in looizuur
gelegd, waardoor dat er goed in kon
doordringen. Daardoor werd het ont-
zettend taai en sterk. Tegenwoordig
gebeurt het looien m een tijd van acht
weken. Samen met water, waardoor de
huid zwelt, wordt het zuur er onder
druk in geperst. Een methode die snel
werkt, maar je kunt daarmee nu een-
maal niet dezelfde kwaliteit leer ver-
krijgen".

Volgens Portegies nemen veel men-
sen het tegenwoordig wat al te gemak-
kelijk, waar het hun schoeisel betreft.
"Je moet zuinig zijn op je voeten, want
je hebt er maar twee. Ze moeten het
hele leven je lichaam dragen, dus mag
je ze best wel een beetje verwennen en
daarvoor is leer echt het allerbeste.
Niets is beter dan een goede leren
schoen. Deze raakt goed ingelopen en
kan door af en toe,de zool te vernieu-
wen lang mee. Dat is veel beter dan
vaak goedkope schoenen te kopen".

Na zijn pensionering heeft de 65-ja-
rige nog de moeite genomen om zijn
opvolger in te werken. Want ondanks
alle moderne technieken blijft hij gelo-
ven in het 'goede oude ambacht' en het
resultaat daarvan: 'goed produkt'.

• Schoenmaker Portegies, zoals vele Zandvoorters hem kennen.
Foto Berlott

Na de elfde van de elfde
zijn de prinsen bekend

• Prins Wal t er 1 wordt door voorzitter Van de Broeck van de Scharrekop-
pen geïnstalleerd. . FOTO DICK LOENEN

ZANDVOORT - Zowel de Carna-
valsvereniging De Scharrekoppen,
als de Schuimkoppen gaan het car-
navalsseizoen 1987 in met een nieu-
we Prins.

Bij de Scharrekoppen is het Prins
Walter I die reeds op zaterdag-
avond 8 november door voorzitter
Jan van de Broeck m Nieuw Uni-
cum werd geïnstalleerd.

De Schuimkoppen hielden zich
strikt aan de traditie, en stelden in
Esplanada exact om 11 uur 11 op
dinsdagavond 11 november hun
nieuwe prins aan de gasten voor.
Hier is het de nog jonge Prins Wibo
l (hij is pas 22 jaar) die met Prinses
Ineke aan zijn zijde tijdens het car-
navalsseizoen 1987 de teugels in
handen neemt.

" Bij de beide prinsenverkiezingen
waren veel 'buitenlandse' carna-
valsverenigingen aanwezig. Na-
tuurlijk waren de Schuimkoppen
present bij de installatie van Prins
Walter l, en de Scharrekoppen bij
die van Prins Wibo l, maar tevens
konden begroet worden de Parkpie-
pers uit Schalkwijk en dmsdaga-
vond de Europagarde uit Maars-
sen.

Dat het gezellige avonden wer-
den, waarbij onvervalste carna-
valsmuziek klonk, en polonaises
werden afgewisseld met 'alaaf'
staat natuurlijk buiten kijf.

• Links Prins Wibo 1 (op de achtergrond Prinses Ineke) wordt gefeliciteerd
door Prins Kobus 1 (r), die na twee jaar regeren zijn scepter aan de jonge
vorst overhandigde. FOTOSTUNEN

Straalstroom:
de spil waar alles om draait

In het weer van de laatste weken is
een tamelijke regelmaat opgetreden;
ruggen van hogedruk en depressies
wisselden elkaar af en soms stagneer-
de het gehele systeem even. De straal-
stroom was de spil waar alles om
draaide.

Dat de straalstromen zo'n belangrij-
ke rol achter de schermen van ons
weer spelen zal ook in deze aflevering
van de weerrubriek weer duidelijk
worden. Soms zijn ze tengevolge van
abnormale temperatuurverschillen
tussen tropen en poolgebieden krach-
tiger dan normaal en strekken zich als
een reusachtige windtunnel ongeveer
van west naar oost uit. Deze situatie,
die we aanduiden als zonale of west-
circulatie, pleegt ons voor 90 % slecht
weer te bezorgen. De Straalstroom
geeft aan zijn noordzijde het aanzien
van een talrijke depressiekroost, ter-
wijl zich aan de zuidflank gebieden
van hogedruk ontwikkelen, bijvoor-
beeld bij de Azoren. Met de krachtige
westcirculatie steken de depressies ras
van schreden de oceaan over om in
Noordwest-Europa te belanden, waar-
bij ze, met kleine onderbrekingen, voor
onstuimig weer zorgen.

Wanneer men de serie depressies
met een trein vergelijkt, dan is het één
lange rij slechtweerwagons, slechts
enkele keren afgewisseld door een eer-
ste-klas rijtuig in de vorm van een rug
van hogedruk. De winden zijn overwe-
gend westelijk. Een koele verregende
zomer of een zachte en ijsarme winter
zijn daarvan de typische voorbeelden.
Wanneer de temperatuurtegenstellin-
gen tussen tropen en poolstreken klei-
ner worden, neemt de Straalstroom in
kracht af en krijgt de neiging om te
meanderen, d.w.z. te gaan slingeren
zoals een rivier. Hierdoor ontstaan
golftoppen en -dalen. Dit is de reden
waarom in de winter de Straalstroom
op het noordelijk halfrond uit niet
meer dan twee golven bestaat, terwijl
iii de zomer hij soms wel zeven maal
om de aarde slingert. Evenals bij de
westcirculatie liggen de depressies aan
de noordelijke flank en de hogedruk-
gebieden ten zuiden van de straal-
stroom.

Niettemin is er een groot verschil.
De Straalstroom kan namelijk zo zijn
„draai" hebben gevonden, dat,hij we-|
ken-, ja soms zelfs maandenlang met
korte onderbrekingen op dezelfde
plaats blijft en ook de ingesloten druk-
systemen kunnen dan stationair wor-
rieri. Lopen de golven pal noord-zuid.

dan ontstaat een zogenaamde blokka-
de. De depressies zijn gedwongen op de
oceaan te bivakkeren en ook hoge-1

drukgebieden kunnen aan een bepaal-
de plaats zijn vastgebakken. In de wm-
ter is onder deze omstandigheden
langdurige vorst mogelijk, in de zomer
juist warmte. Hét voorbeeld van de
eeuw was het jaar 1947.

Heel duidelijk wordt de ligging van
de Straalstroom aangegeven op de
weerkaarten van de Vlaamse weer-
man Armand Pien bij zijn populair-
wetenschappelijke uiteenzetting op de
BRT na het televisiejournaal om 20.10
uur iedere dinsdag en vrijdag.

Beknopt samengevat: de stromin-
gen in de hogere luchtlagen bepalen in
sterke mate hoe de weersystemen zul-
len veranderen, in welke richting zij
zullen koersen, hoe snel ze zullen trek-
ken en hoe hun levensloop zal zijn.
Maatgevend hierbrj zijn de vorm, de
plaats en de sterkte van de straal-
stroom.

Tenslotte komen we terecht waar we
begonnen zijn, namelijk dat het wis-
selvallige weertype van de laatste da-
gen te maken had met de vrij ongun-
stige positie van ons land ten opzichte
van de Straalstroom. Wolken van oce-
aandepressies lieten ook hier wat van
hun balast aan vocht los in de vorm
van regen, doch de hoeveelheden wa-
ren niet bijster groot; in Mijdrecht
werd in de eerste novemberdecade to-
taal 12 mm afgetapt.

Wat kouder
In de weerrubriek van vorige week

werd gezegd dat de verwachte sterke
temperatuurdaling in de nacht van
maandag op dinsdag uitbleef. De op-
lettende lezer zal bemerkt hebben dat
hier werd bedoeld de nacht van zondag
2 op maandag 3 november.
Het koudst was het vorige
week vrijdagmorgen met een mini-
mumtemperatuur van 3,0 gr.C.

Met waarden van 11 a 12 graden
lagen de maximumtemperaturen

van dinsdag tot en met vrij-
dag iets boven de langjarige gemiddel-
den.

In het weekeinde duikelden ze ech-
ter onder de tien graden: op zaterdag
steeg het kwik niet verder dan tot 9,6
gr.C. en op afgelopen zondag bleef de
temperatuur al hangen op 8,9 gr.C.
Twee geheel verschillende oorzaken
lagen hieraan ten grondslag. Het
maximum op zaterdag werd al in de
ochtenduren bereikt. Een verdere

temperatuurstijging werd tegenge-
gaan door de komst van een koufront
in de middag met regen (hoeveelheid
4'/i> mm) en een toename van de wind,
die ruimde van zuidwest naar noord-
west. Uit de waarnemingen bleek dat
's middags rond half drie een afkoeling
was ingetreden tot 7,2 gr.C., een tijd-
stip waarop normaliter de hoogste
temperatuur van de dag mag worden
verwacht. Op zondag was er met een
sterke zuidenwind sprake van een
aanvoer van koude luchtmassa's van-
uit Frankrijk, ter plekke ontstaan
door flinke nachtelijke afkoeling.

Zondagavond en maandag bleek de
oude weerregel dat sterke zuidelijke
tot zuidwestelijke winden aan de voor-
zijde van een diep lagedruksysteem dit

HETWEZR

door Paul Dekkers

vaak „tegenhouden", geheel op te
gaan. Tengevolge van de af weerkrach-
ten van een continentaal hogedrukge-
bied buigt in zo'n geval, eenmaal m de
buurt van Schotland aangekomen, de
depressie vaak (niet altijd!) noordoost-
waarts of nog noordelijker om. met
hier slechts geringe luchtdrukdalin-
gen en een weinig neerlag achterla-
tend.

Voorlichtings-
avonden COC-Aids

ZANDVOORT - Door de COC-Aids
werkgroep worden twee voorlichtmgs-
avonden georganseerd. Op woensdag
26 november betreft het een algemene
avond voor allen die m hun naaste
omgeving worden geconfronteerd met
Aids of/en het sero-positief zijn, zoals
ouders en vrienden.

Op 10 december wordt een vervolg
gegeven op de allereerste avond die op
12 maart heeft plaats gevonden. Het
betreft hier een safe-sex voorlichting
voor COCpubhek en andere belang-
stellenden. Op deze avond wordt een
videofilm vertoond.

Beide avonden worden gehouden in
het COCgebouw, Gedempte Oude-
gracht 24 m Haarlem, aanvang 20.15
uur.

De planten en dieren

van het duin
Zonder planten is er geen dierlijk

leven mogelijk. De aard van de mi-
lieuomstandigheden en de vegetatie
(de samenleving van plantensoor-
ten die ter plaatse spontaan is ont-
staan) bepalen ook welke diersoor-
ten er in de duinen kunnen voorko-
men. Dat geldt even goed voor slak-
ken, pissebedden en insecten als
voor hagedissen, vogels en googdie-
ren.
De duinen en recreatie

Wij weten nu dat het duin belang-
rijk is als zeewering en als berg- en
winplaats van goed drinkwater.
Die twee betekenissen van het duin
gaan boven alle andere. De recrea-
tie is dus slechts mogelijk voor so-
ver de eerder genoemde belangen er
niet door worden geschaad.

Voorop staat dat het duin niet
mag verstuiven. Waar de begroei-
ing geen betreden verdraagt kan
het publiek dus met worden toege-
laten. "Verboden " betekent in dese
terreinen dus 'Voor eigen bestivü'.
Het is geen sinlose plagerij maar
een noodsaak. Wie m de duinen de
bordjes 'verboden' negeert, handelt
heel osociaai.

Zelfs daar waar wij wel mogen
lopen moeten wij toch ook nog op-
passen met de begroeiing. In de
vrije toegankelijke duinen liggen

ook vaak smalle looppaadjes. Door
verbreding van de paadjes gaat er
een deel van de begroeiing verloren,
waardoor het stuiven weer wordt
bevorderd. Om dese reden nooit,
dwars dooreen begroeiing heen een
duin beklimmen is een noodsaak.
Als de vegetatie op de helling te
gronde gaat begint het zand te glij-
den, daardoor verdwijnt er H-eer
meer begroeiing en er treedt ten&lot-
te een ernstige verstuiving op.

Als in alle natuurgebieden is ook
in het duin vuur een heel groot ge-
vaar. Evenals op de heide duurt het
in het voorjaar vrij lang eer de groei
in het duin echt imet. Daardoor is

de duinvegetatie tang dor en droog
en dientengevolge bijsonder brand-
baar Dus voorsicl'tig met, (oj liever
helemaal geen) vuur

Wij moeten beseffen dat nnj het
duin niet kunnen missen zodat icij
er uiter&t suinig mee moeten om-
spnngen.

Uit onze duinen van J A.Nijkamp
(Uitgave van liet inst.v.Natuurbe-
schermingscducatie

Plantage Middenlaan 41

Amsterdam. Tel: 020-228115)
J.L.G. NIESEN



WELKOM IN DE HALTESTRAAT!
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Haringkraam

ARIE KOPER
Raadhuisplein

Drogisterij Parfumerie

MOERENBURG
Haltestraat 1

6 speciaalzaken in één
Raadhuisplein 15

7

Haltestraat 10
Tel. 18821

herenkleding
Haltestraat 14
Tel. 18822

Slagerij Arbouw
HALTESTRAAT 12

Biefstuk »s p. 7,25 1 ons Rosbief
1 ons Gebr. gehakt 1,20 Achterham 1 ons
Hamlappen 1 p. 7,95

YORK OPTIEK
Haltestraat 5/Zandvoort/
Telefoon: 02507-12174

•

HOLTESTMOT 7-TitSOor
ZfiNDVOOW

Voor uw fournituren en breigaren

MARCEL SCHOORL'S
BLOEMENBOETIEK
Haltestraat 14A ZANDVOORT Tel. 02507-15473
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/l/IW'i P'ReaS .."&-"T "• • voor als het goed moet zijn
HALTESTRAAT 16 - ZANDVOORT - TEL. 02507-16204
Uw traiteur en visspecialist

DeKeurslager
Verstand van
lekker vlees, SLAGERIJ KONING

- -^^m. . . , .>»'£<?>>

liclci kromet mode
zandvoort - haltestraat 18 - telefoon 02507-17878

j)eze week winterpullovers 20% KORTING

Souvenirshop Jacqueline
T/HB4/C, SIGAREN, SIGARETTEN, LEKTUUR
Luxe geschenken, wens- en kerstkaarten

Haltestraat 22, tel. 14313 - _K* ^KV^S-^ML
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G. ZWINKELS
Haltestraat 30

iMGER
'T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ'

S. A. de Dood
uw poelier voor vers wild en gevogelte

Haltestraat 34

Boutique Dynasty
voor de komende feestdagen slaagt u bij ons altijd!

Haltestraat 36, Zandvoort

DE KAASHOEK Haltestraat 38 - Tel. 15000

Lekkere pittige borrelkaas héél pond 5,95

NI VEA U bijouterie
Haltestraat 42. Zandvoort. 'S* 02507-16043

Zaterdag, zondag en voor de St. Nicolaas geopend

Topslagerij Vreeburg en Zn.
HALTESTRAAT 54 - TEL. 12451
De Tppslager versiert uw maaltijd.
Specialist in fondue, barbecue of de gourmet-party

haltestraat 56a, zandvoort, tel. 02507-18256

P

beeld + geluid
peeters haltestraat 56

2042 LP zandvoort
02507 - 1 36 18

Ba La BastfLLe
Haltestraat 58, Zandvoort Tel. 02507-15111

."•' . ^.^''"'^/'«f'^

SIGARENMAGAZIJN J. LISSENBERG
Foto van foto zonder negatief (9x13) van 1,80 voor 1,-* 20% korting op

Kodak, Fuji of Agfa-kleurenfilms* Foto's afdrukken v.a. 0,69 et.
* Geldig t/m 12 dec. '86, Haltestraat 9

Kousen, sokken, panty's

Haltestraat 13

Tel. 02507-14738

»

Bar-GriU-Bistro

Haltestraat 21, Zandvoort Tel. 02507-18619

r
v

Brood- en banketbakkerij SEYSENER
Specialist in marsepein Bestel vroegtijdig uw surprises

Haltestraat 34

Fa. BALLEDUX woninginrichting - 1923

TAPIJT EN VLOERBEDEKKING
Haltestraat 27 - Tel. 12596

Voor veel fietsplezier naar:
PETER VERSTEEGE WIELERSPORT

Haltestraat 31

HALTESTRAAT 35

Trainingspakken 15% korting ALL STARS div. kleuren 89,95

„La Bonbonnière" Haltestraat 393, tei. 15534
Nieuw! Zelfgemaakte letters en marsepein

RJnilS' frUJthUJS voor de nodige vitamines

5 KIWI'S VOOR 2,50
Haltestraat 51

'̂ f̂lŝ a ŝŝ ŝmasSÉiiil̂

^^ ĵ̂ î?«gBa-a'iî a :̂g. i

40 yaar in Zandvoort
Bij aankoop van ƒ 40,- (of meer)

1 panty KADO Haltestraat 55

Geopend 20.00-03.00 uur
Donderdag gesloten
Tel. 13400

aa:̂

VIS-SPECIALITEITENRESTAURANT

Haltestraat 61 Tel. 12171
xffïi'^^

MIELE WASSALON WASUNIEK
Voor alles wat echt schoon moet zijn!

Haltestraat 63b - Tel. 14417

Het leven dubbel zo zonnig met bloemen van

De specialist BLOEMENHUIS / | n| l |W"O
in al uw U. D L. U I O

bloemwerken Haltestraat65-Zandvoort l Tel. 1 20 60

Chin. Indisch restaurant
Haltestraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort. Tel. 17897

>\
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Oude reddingsloods legt loodje

• Een vertrouwd straatbeeld is veranderd, de reddingsloods wordt ge-
sloopt . FOTO: BERLOTT ;

ZANDVOORT - Het gebouwtje aan de Zeestraat hoek Stationsplein dat
voor de oorlog dienst deed als loods voor de reddingsboot van de KNZHRM is
deze week gevallen onder de slopershamer. Dit was noodzakelijk in verband
met de plannen voor woningbouw op het Stationsplein.

Reeds eerder was de bekende snackbar, die op dit punt stond, gesloopt. In
de reddingsloods was de laatste jaren een gokautomatenhal gevestigd, die nu
waarschijnlijk ondergebracht zal worden op het Gasthuisplein/Koster-
straat wanneer het voormalige restaurant Zomerlust verdwijnt.

Voor de eigenaar van de snackbar is een plaats gevonden op vijftig meter
afstand, namelijk bij de Passage. Het ligt in de bedoeling dat deze zaak nu
een permanente vestiging krijgt schuin tegenover zwembad Zonneveld.
Bovendien wordt gedacht aan een woning boven de zaak. Wethouder Van
Caspel die dit desgevraagd op de laatste commissievergadering mededeelde,
erkende dat aan het verlenen van deze vergunning misschien wat 'haken en
ogen' zitten. Dit omdat aan ondernemers die reeds aan de Passage zijn
gevestigd geen vergunning werd verleend 'via een open raam consumpties
te verkopen', een vergunning die misschien wel verstrekt zal worden aan de
snackbarhouder. "Dit op historische gronden, de man heeft in de Zeestraat/-
Stationsplein meer dan 47 jaar zijn bedrijf uitgeoefend", liet de wethouder
weten.

ADVERTENTIE

Natuurieren jacks vanaf 449,-
dames/heren

Natuurieren rokken vanaf 198,-
Natuurleren pantalons van 159,-

dames/heren

M l FFRQllflD Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
LLtllunUr Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,

Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56, Haarlem, tel. 023-270850; Be-
verhof 6, Beverwijk, te1. 0?">10-10919.

Ton voor verbetering
van wegen wordt zeer
kritisch ontvangen

ZANDVOORT - Vanmorgen
werd aan de pers het accommoda-
tieplan, dat voorziet in een be-
langrijke aanpassing van het cir-
cuit, aan de pers gepresenteerd.
Het plan is in een half jaar tijd
opgesteld door het advies- en inge-
nieursbureau Gront Mij. Vana-
vond om acht uur wordt in het
raadhuis een extra raadsvergade-
ring gehouden waarbij de raadsle-
den zullen besluiten over het ac-
commodatieplan, de beëindiging
van het huurcontract met het cir-
cuit, en beëindiging van de huur
van het circuitrestaurant 'De La
course'.

Bij het reorganisatieplan is uitge-
gaan van de de resultaten van een
onderzoek van TNO Delft met betrek-
king tot de geluidsproductie van het
circuit. Hieruit is gebleken dat de ge-
luidhinderproblematiek tot een oplos-

Renovatieplan circuit gepresenteerd

Verplaatsing is
bittere noodzaak

sing kan worden gebracht wanneer de
racebaan zelf wordt verplaatst.

In het onderzoek naar de ontwikke-
lingsmogelijkheden is met name aan-
dacht besteed aan het gebruik en ex-
ploitatie van het circuit in relatie tot

• de landschappelijke inpasbaarheid,
handhaving en verbetering van na-
tuurlijke waarden en de ruimtelijke
mogelijkheden. Hierbij is tevens reke-
ning gehouden met de opzet van een
verblijfs- en recreatiepark, de uitbrei-
ding van het Zandvoortse sportvel-

dencomplex en de inpassing van de
vijvers voor de nieuwe afvoerleiding
van gezuiverd rioolwater.

Er is in het plan een duidelijk onder-
scheid gemaakt tussen enerzijds de
baanverlegging in het zuidelijk cir-
cuitgebied, dit ter sanering van de
geluidoverlast; en anderzijds de reno-
vatie van het circuit met de gebouwen.
Realisatie van het geheel kost ruim 34
miljoen, waarin de verlegging van de
racebaan (7,3 miljoen) is inbegrepen.
Dertig miljoen zal moeten worden ge-

financierd door diverse belangheb-
bende overheden, tezamen met parti-
culiere investeerders. Na uitvoering
wordt niet verwacht dat nog een ver-
dere bijdrage in de exploitatie nodig
zal zijn.

Vorige week is al bekend geworden,
dat behalve de gemeentelijke stuur-
groep die het project heeft begeleid,
ook de Zandvoortse raadsfracties de
voorgestelde renovatie van het circuit
'een goed plan' vinden. Op de perscon-
ferentie werd nog eens onder de aan-
dacht gebracht dat ook de huidige ex-
ploitant, Circuit Zandvoort BV, grote
bereidheid heeft getoond bij het mee-
werken en meedenken met de Gront
Mij.

Verwacht wordt dat de Zandvoortse
gemeenteraad vanavond onder dank-
zegging aan de Gront Mij het plan zal
aanvaarden en dat het zal dienen als
basis voor verdere stappen ter realise-
ring van het geheel.

GBZ bepleit structurele aanpak

Financiële positie van Zandvoort
baart raadsleden zorgen

ZANDVOORT - De financiële
positie van Zandvoort wordt door
de raadsleden omschreven als
'somber en mistig' (VVD), 'zeker
niet rooskleurig' (PvdA), 'slecht'
(GBZ) en 'de reserves zijn bijna
uitgeput' (CDA). Dit bleek op de
commissievergadering van finan-
ciën, waar de begroting werd be-
handeld. Wethouder Aukema
daarentegen bleef optimistisch.
"Het is niet alleen kommer en
kwel. Wij hebben een aantal zeu-
rende kwesties (inkomsten Casi-
no, toeristenbelasting Dolfirama
en inkomsten circuit) uit deze be-
groting gesneden en dan vallen er
gaten. Ik voorzie echter dat wij
aan het einde van de rit, in 1990,
wel degelijk over een gezonde fi-
nanciële situatie kunnen spre-
ken".

De gemeente zal in de eerstkomende
twee jaar een bedrag van 1,8 miljoen
moeten bezuinigen om de komende be-
grotingen sluitend te maken. Voor
1987 zal een bedrag van 1.1 miljoen
'gevonden' moeten worden, terwijl in
1988 nog eens zeven ton bij elkaar ge-
schraapt moet worden. Hiervoor is een
dekkingsplan opgesteld, dat vooral bij
Gemeente Belangen Zandvoort (Flie-
ringa) aan hevige kritiek bloot stond.
"Dit dekkingsplan is bij elkaar ge-
fietst. Het is weer eens volgens het
oude principe gegaan. ledere wethou-

der moet een zakje met geld inleveren.
Maar zo werkt dat niet. Er zal nu toch
eens een wezenlijke discussie gevoerd
moeten worden, waarbij iedere dienst
onder de loep genomen moet worden.
De vraag moet gesteld worden welke
mannen en welke taken moeten wij
doen en welke niet. Die discussie geldt
ook voor de sport en de scholen. Hoe-
veel scholen zijn er. hoeveel sportvel-
den, hoeveel beoefenaars. Wat is een
redelijk bedrag dat wij kunnen uitge-
ven. U heeft zes weken, (voor de begro-
tingsvergadering, red.) om dit te doen,
anders gaat U onherroepelijk de bie-
tenbrug op", waarschuwde hij zijn op-
volger.

Het'dekkingsplan zoals het nu door
het college is opgesteld om de structu-
rele tekorten te dekken is volgens Plie-
ringa niet structureel genoeg, er zou-
den veel stringentere afwegingen ge-
maakt moeten worden, omdat de ge-
meente anders per jaar voor eenzelfde
probleem wordt gesteld, waar het geld
vandaan te haien o:< de tekorten te
dekken.

Volgens Flieringa heeft Zandvoort
niet alleen met de bezuinigingswals
van de overheid te maken, maar ook
met de tegenvallende inkomsten uit de
toeristensector. Hij pleitte voor een
adequate structurele aanpak op fi-
nancieel/technisch terrein, maar
voorzag dat het college niet die kwali-
teiten in huis heeft om dat te doen. "U
zou het wel willen en wel kunnen,

maar U krijgt gewoon de kans niet".
Hiermee refereerde hij naar de periode
dat hijzelf de gemeentelijke financiën
beheerde en kennelijk over deze mate-
rie van mening verschilde met de
voorzitter van het college. Vervolgens
werd ieder voorstel uit het dekkings-
plan door hem van tafel geveegd en
stelde hij een groot aantal moties in
het vooruitzicht.

Kritische kanttekeningen
Ook van de zijde van de collegeon-

dersteunende partijen (VVD en PvdA,
Sandbergen D66 was wegens ziekte
niet aanwezig) werden kritische kant-
tekeningen bij het dekkingsplan gezet.
Methorst pleitte voor een structurele
oplossing bij de politie, en wilde ook
het bedrag aan subsidie aan het Mu-
ziekcentrum Kennemerland vermin-
deren.

Volgens Kuijken kan er, ondanks de
bezuinigingen, wel gelei gevonden
worden voor het aanstellen van een
beroepskracht in 't Stekkie aan het
einde van 1987. Hij liet weten dat de
PvdA bij de begrotingsbehandeling in
december met uitgewerkte voorstellen
in die richting zou komen. Hij ver-
wierp de voorgestelde privatisering
van de huisvuilophaaldienst en is van
mening dat de parkeerpolitie beter af-
geschaft kan worden omdat deze meer
geld kost dan oplevert. Ook de Dienst
PW kan volgens deze f ractievertegen-

woordiger meer bezuinigen dan nu het
geval is,

In het kader van zijn reeds eerder
genoemde 'adequate structurele aan-
pak' liet Plieringa weten er veel voor te
voelen dat het ambtenarenkorps ter-
dege onder de loep wordt genomen.
"Wij moeten kijken wat wij werkelijk
nodig hebben aan mankracht om de
burgers een minimum pakket aan
voorzieningen te kunnen leveren".

Aukema beloofde in zijn antwoord
dat een en ander bekeken zal worden.
"Misschien is het mogelijk plaatsen
uit te sparen zonder mensen te ont-
slaan". Overigens was niet alles kom-
mer en kwel, maar had het college wel
degelijk het tekort 'adequaat' aange-
pakt door een dekkingsplan te produ-
ceren zonder franje. Zo was de oninba-
re post aan inkomstenzijde voor par-
keergelden (tijdens de periode Plierin-
ga werd gerekend op een bedrag van
vijftig mille inkomsten door fiscalise-
ring van de parkeerboetes) verdwenen.
Een veeg uit de pan dus voor zijn voor-
ganger. Aukema zei, dat hij bij zijn
overname geen structurele aanpak ge-
vonden had. "Integendeel daar was de
slepende kwestie van de toeristenbe-
lasting uit het Casino, de oninbare
toeristenbelasting uit het Dolfirama
etc. Ik vind dat wij wel degelijk enkele
structurele maatregelen hebben aan-
gekondigd in ons dekkingsplan",
meldde de huidige wethouder van fi-
nanciën met enige voldoening.

ZANDVOORT - Het voorstel
van het college, om ondanks de
krappe financiën, toch honderd-
duizend gulden uit te geven voor
verbetering en onderzoek vvan di-
verse wegen en gevaarlijke krui-
singen, is door de raadsleden niet
gunstig ontvangen. In de diverse
commissievergaderingen waar dit
onderwerp voor advies ter discus-
sie stond, werd afwijzend gerea-
geerd.

Vooral het voorstel om voorafgaan-
de aan de vaststelling van het 'cen-
trumplan' alvast éénrichtingsverkeer
in te voeren in de Oranjestraat, ont-

(VVD) in de commissievergadering fi-
nancién de wethouder wees op het feit
dat nog geen overleg met de bewoners
heeft plaatsgevonden. CDA'er Van As
wenst eveneens eerst zekerheid over
het centrumplan alvorens kleine on-
derdelen alvast 'hap-snap' worden uit- Veel kritiek
gevoerd. "Wij hebben geen enkele be-
hoefte van het centrum een tweede
Gasthuisplein te maken," liet hij de
wethouder weten.

wordt het bedrag besteed aan het rea-
liseren van een fietspad bij de Van
Pageehal en het plaatsen van een ver-
keersspiegel en een verkeersdrempel
bij de voetbalvelden van Z'75.

Voor het jaar 1986 is f. 100.000,- gere-
serveerd voor verbeteringen van di-
verse wegen. Zo wordt voorgesteld, be-
halve het énrichtingsverkeer in de
Oarnjestraat, ook de Poststraat voor
doorgaand verkeer af te sluiten. Dit

'Geen behoefte aan tweede Gasthuisplein'
moette verzet. In de commissieverga-
dering PW was het de vertegenwoordi-
ger van GBZ, Jan Jongsma, die geen
heil zag in deze invoering, omdat het
centrumplan nog steeds niet is goed-
gekeurd. Ook Sandbergen (D66) plaat-
ste vraagtekens, terwijl Methorst

kan door middel van doortrekking van
het trottoir aan de Hoogeweg en het
plaatsen van paaltjes aan de zijde van
de Kerkstraat/plein. Wanneer voor
kerkbezoek of bezoek aan het mortua-
rium het noodzakelijk is kunnen deze
paaltjes verwijderd worden. Verder

Hoewel wethouder Van Caspel in de
vergadering PW donderdagavond liet
weten dat over de voorgestelde verbe-
teringen van de Poststraat met de be-
woners overleg was gevoerd, is dit ken-
nelijk vergeten waar het de Oranje-
straat betreft. Wel een noodzakelijk-
heid omdat bij de herinrichting de
parkeerplaatsen juist aan de huizenrij
zullen worden geplaatst. Bovendien
wenste Methorst (VVD) meer inzicht
over een eventuele verplaatsing van
het mortuarium. Wanneer dit gebeurt
zou een herinrichting van de Post-
straat verschoven kunnen worden
naar een later tijdstip en meegenomen
kunnen worden wanneer het cen-
trumplan inderdaad wordt uitge-
voerd.

Kuijken (PvdA) was het eens met

Methorst. Hij zag geen heil in het aan-
brengen van een verkeersdrempel-
wanneer de voetbalvelden ter discus-
sie staan en het Mabonplan moet wor-
den uitgevoerd. "Met een verkeersspie-
gel kunnen wij dan voorlopig vol-
staan".

Flieringa zag geen nut in de uitvoe-
ring van het plan. "Gezien de f inancié-
le positie van de gemeente die zo slecht
is, het dekkingplan dat zo gammel is
en een meerjarenraming die zo aan-
vechtbaar is, is het ondenkbaar dat wij
geld uitgeven aan 'leuke' dingetjes. Al-
leen krepeerzaken daar verlenen wij
medewerking aan, de rest kan wach-
ten", vertelde hij wethouder Aukema.

Richard van As (CDA) ondersteunde
het standpunt van Flieringa. "Het
voetgangersgebied is nog steeds een
aanvechtbare zaak en het is niet goed
daarvan nu al delen uit te voeren
waarvan wij de consequenties niet
.kunnen overzien. De Oranjestraat is
niet urgent en wat betreft Z'75 gaan
wij met de PvdA mee, alleen een spie-
gel".

Wethouder van financiën Aukema
zat wat met al deze tegenwerpingen in
zijn maag. "Ik zie niet goed wat het
mortuarium hier nu mee te maken
heeft, maar goed ik zal het onderzoe-
ken", beloofde hij. Hoewel de ton voor
deze verkeersverbeteringen er wel is,
zal hij het voorstel nog eens in het
college te berde brengen. Hij erkende
dat de bewoners ingelicht dienen te
worden.

Wat dat betreft had wethouder Van
Caspel het iets gemakkelijker. Bewo-
ners van het complex 'De Vlaje', die
hadden aangedrongen op een woonerf
voor hun deur, hoeven niet meer door
hem te worden ingelicht. Vertegen-
woordigers waren ter commissieverga-
dering verschenen en woonden op de
publieke tribune de discussie bij. Na
afloop van de behandeling van dit on-
derwerp vroeg hij de vertegenwoordig-
ster vriendelijk; "U hoort het, het zal
wel een woonerf worden. Wilt u dat wij
de bewoners hiervan schriftelijk in
kennis stellen. O, u licht de bewoners
in, dat is vriendelijk van u," en hij
delegeerde het werk ter plaatse.

Warm onthaal op koud strand
ZANDVOORT -"Jeetje,

Jeetje dacht ik het niet. Weer
een piloot die niet opgelet
heeft met de aardrijkskunde-
les. Moest hij naar Zandvoort
vliegen, vliegt hij gewoon
voorbij, weet hij niet waar
Zandvoort ligt. Straks landt
hij nog in Katwijk of Noord-
wijk of weet ik veel... en onze

sinterklaas zit er in. Ik zag
hem toch zelf, ik zag hem toch
zwaaien, en alle Zwarte Pieten
staan hier klaar, kinderen,
kinderen wat doen wij nou?"

De spreker die zaterdagmid-
dag ouders en kinderen op de
hoogte hield van het wel en
wee van de aankomst van Sin-

• Heel veel stralende kindergezichten duiden erop dat Sint in 't Stekkie
zorgde voor een genoeglijke middag. FOTO'S: BERLOTT

terklaas, maakte er met zijn
verhalen een hartverwarmen-
de gebeurtenis van. En dat
was wel nodig ook, want het
was ijzig koud op het strand en
de Rotonde, waar een fikse
Noordwestenwind vergezeld
van een striemende regenbui
het geduld van de aanwezigen
danig op de proef stelde.

Gelukkig keerde de helicop-
ter terug, en landde (volgens
de voorschriften) tegen de
wind in, dit tot grote opluch-
ting van de kinderen, die de
Goedheiligman, bijna dubbel-
gevouwen uit de kleine heli-
copter zagen stappen, verge-
zeld van zijn Hoofdpiet. Tegen
die tijd arriveerde ook het mu-
ziekkorps op de Rotonde zodat
Sint, vergezeld van zijn Pieten
omstuwd door kinderen te
voet zijn tocht naar het raad-
huis kon maken. Hier werd hij
welkom geheten door de gehele
familie Machielsen en ontving
de burgemeester zijn jaarlijks
geschenk. Dit jaar een fraaie
taart die verdeeld was in par-
ten met de opschriften "Grand
Prix 1987", "Vendoradopark
1987", "Beach Hotel 1987", et-
cetera. Een symbolisch ge-

• In de stromende regen werd een perfecte landing uitgevoerd en Sint
ontvouwde zich uit de helicopter om aan zijn wandeling naar het Raadhuis
te beginnen.

schenk dat de Sint achteloos
voor de gemeente Zandvoort
uit zijn zak toverde, met de
mededeling dat ook de 'echte
uitvoering van de plannen in
1987 zou geschieden".

Daarna vertrok Sint voor
zijn rondrit per paardentram
naar Nieuw Noord waar in 't

Stekkie veel kinderen op zijn
komst wachtten. Hier werd
een gezellig feestje gebouwd
met een kleine surprise en een
glaasje limonade voor de aan-
wezigen.

De kinderen kunnen gerust
zijn, Sint heeft ook dit jaar
Zandvoort niet overgeslagen.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

1 71 66

Inbrekers op
het dievenpad

ZANDVOORT - Vorige week wer-
den bij de Zandvoortse politie enkele
inbraken geregistreerd. Bij een \vo-
ning aan het Ten Cateplantsoen
kwam men via de achterdeur binnen.
Momenteel kan niet worden nagegaan
welke goederen werden ontvreemd
omdat de bewoners met vakantie zijn.

Op dezelfde dag werd werd in de
avonduren (16.00/20.00uur) in de Tol-
lensstraat ingebroken. Ook hier kwam
men via het ontwrichten van de ach-
terdeur binnen. Een antieke klok en
enkele gouden sieraden werden ont-
vreemd.

Autokrakers door
politie gepakt

ZANDVOORT - Vrijdagmorgen om-
streeks kwart voor vijf ontving de poli-
tie het bericht dat een onbekende zich
verdacht bezig hield bij enkele gepar-
keerde auto's in de Oosterparkstraat.

Een nader onderzoek wees uit dat er
aan het autoslot was geknoeid, waar-
na een buurtonderzoek werd inge-
steld. In de Brederodestraat werd een
19 jarige man aangehouden wiens ui-
terlijk overeenkwam met het signale-
ment van de dader. De man werd over-
gebracht naar het politiebureau. Een
door hem weggegooide schroeven-
draaier werd door de politie terugge-
vonden.

Zaterdagmorgen omstreeks dezelfde
tijd betrapte de politie drie autokra-
kers toen zij een autoruit insloegen
van een geparkeerde auto op het par-
keerterrein aan de Oosterparkstraat.
Twee van hen konden worden aange-
houden, de derde wist te ontkomen.
Een uitgebreid onderzoek leverde ver-
der niets op.

Vroege vogel
uit logeren

ZANDVOORT - De jonge haan van
een Zandvoortse familie is voorlopig
uit logeren gestuurd. Het beest kraait
bij iedere zonsopgang dat het een lieve
lust is. De buren hadden hier geduren-
de de werkdagen geen bezwaar tegen,
doch toen het dier ook op zaterdag-en
zondagmorgen zijn kraaiuren voort-
zette, ontstonden er moeilijkheden.

Op verzoek van de politie heeft de
eigenaar de haan voorlopig bij vrien-
den ondergebracht.

Waterstanden

Datum HW LW HW LW
20 nov 05.24 00.54 17.32 13.18
21 nov 05.5801.26 18.03 13.51
22 nov 06.31 02.01 18.36 14.28
23 nov 07.0902.41 19.17 15.10
24 nov 08.03 03.29 20.39 15.59
25 nov 09.13 04.29 22.0317.57
26 nov 10.23 05.54 23.06 18.10
27 nov 11.3607.34 -.--19.28
28 nov 00.07 08.40 12.3620.35
Maanstanden: maandag 24 novem
LK 17.50 uur
Doodtij: dinsdag 25 november
NAP + 62 cM. 09.13 uur

te
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FAMILIEBERICHTEN

Tot onze droefheid is, na een langdurig en moe-
dig gedragen lijden, van ons heengegaan mijn ge-
liefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder en
oma

Catharina Wilhelmina
Molenaar-Kerkhoven

echtgenote van G. Molenaar.

in de ouderdom van 81 jaar.

Zandvoort:
G. Molenaar

Herkenbosch:
J. N. Molenaar
R. Molenaar-Oosterling
Richard
Marcel

Toronto (Canada):
L. H. H. Piers-Molenaar
M. Piers

16 november 1986
Const. Huygensstraat 8
2041 N M Zandvoort

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bedroefd, maar dankbaar dat haar een lijden be-
spaard is gebleven, geven wij U hierbij kennis
van het zeer onverwacht overlijden van mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder en allerliefste oma

Alida Geertruida Johanna ter Wolbeek
echtgenote van J. Smits

op de leeftijd van 66 jaar.

J. Smits

Peter en Ineke
Rob

Ria en Theo
Monique en Sandra

Ans en Jan
Vanessa en Nicky

Jan en Tineke
Daniëlle

Marjan en Ruud

2041 TB Zandvoort, 13 november 1986
Celsiusstraat 15

De begrafenis heeft dinsdagmiddag op de alg. be-
graafplaats te Zandvoort plaatsgevonden.

ADVERTENTIES

Het bestuur van de

KRUISVERENIGING ZANDVOORT

nodigt haar leden uit tot het bijwonen van
de

Algemene
Najaars-ledenvergadering,
welke gehouden zal worden op dinsdag 9
december a.s. in het Gezondheidscentrum,
Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort. Aanvang
20.00 uur.

AGENDA

1. Opening

2. Notulen van de ledenvergadering
d.d. 12/6 1986

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Jaarrekening 1985

5. Begroting 1986

6. Rondvraag

7. Sluiting

de secretaris

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Op weg naar

RIJBEWIJS A

en B
met AUTO en

MOTOR-
RIJSCHOOL

Frans v. Sprang
Voor informatie

tel. 02507-14946

Kampeerverordening

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken bekend dat met ingang
van 21 november 1986, gedurende een periode van 30 dagen vooreen ieder ter
gemeentesecretarie (afdeling Algemene Zaken) ter inzage ligt het ontwerp van
de door de gemeenteraad vast te stellen kampeerverordeaing.,
Gedurende de bovengenoemde periode kan een ieder bezwaren kenbaar
maken tegen de ontwerp-verordening bij de gemeenteraad.

Hinderwet

Burgemeester en wethouders maken bekend dat:
door hen onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te
ondervangen op 9 oktober 1986 vergunning is verleend ingevolge de Hinder-
wet naar aanleiding van de aanvraag van Rob Janssen Tuning te Zandvoort voor
een dergelijke vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een
herstelinrichting voor motorvoertuigen, gelegen aan de Kochstraat 10 te
Zandvoort, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie B no. 8005.

De beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen van 21 november 1986 tot
21 december 1986 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling algemene
zaken, Swaluëstraat 2 te Zandvoort, op werkdagen van 8.30 -12.30 uur, alwaar
desgewenst een mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
staat tot 21 december 1986 beroep open bij de Kroon voor:
a. de aanvrager:
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22,

tweede lid. of 28, eerste lid, onder c van de wet
algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren
hebben ingebracht;

d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkom-
stig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28 eerste lid
onder c van de wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne bezwaren in te brengen.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor
deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op
de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking
danwoi 'ot het treffen van een voorlopige voorziening.

' Het beroepschrift moet worden gericht aan H. M. de Koningin en worden
gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur,
Binnenhof 1. 2513 AA 'sGravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet woraen gericht
aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van

•State D° beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voorgenomen bouwvergunningen
a. appartementengebouw met bijbehorende voorzieningen op het terrein Kop

van Lennepweg;
b. bungalowpark met bijbehorende voorzieningen op de terreinen camping 'de

Zeereep', zwembadcomplex en Vijverpark.

Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 24 november 1986 gedurende 14
dagen ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning, voor een ieder ter inzage (geopend van 08.30 - 12.30 uur).
Tijdens voormelde termijn kan een ieder bij Burgemeester en Wethouders
schriftelijk bezwaar indienen.

Aangevraagde bouwvergunningen

133B86 Burg. Engelbertsstraat/ - oprichten woning
Jac. van Heemskerckstraat en snackbar

134B86 Boul. P. Loot 69 - oprichten woningen

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend.
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen

- oprichten tuinmuurtje
- plaatsen dakkapel
- vernieuwen serre

118B86 Q. van Uffordlaan 13
159B86 Oosterparkstraat 13
123B86 Haltestraat 25

Zij, die menen dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van
dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van
Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verleende kapvergunningen

Van Stolbergweg - 30 iepen

Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van
dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van
Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Zandvoort, 20 november 1986.

Oppas

gevraagd

Voor inl.:

tel. 19322.

«SLAGERIJ ARBDUWQS|x
' KALTISTRAATIl-IOmMZAHDVOORT-TCMO"")!»" V*Ü^j>ïï''

Weekend reklame
KIPFILET 1 pond 7f95

BIEFSTUK * pond 7,25

HAM 116 ons 2,25

ROSBiEF 1 ons 2,95

LEVERKAAS 1 ons 1y20
1 Itr

ErWtenSOep deze week 3,95

DROGISTERU
PARFUMERIE

MOERENBRUG

Voor al uw
Homeopathie en
Reform artikelen.

Dr, Vogel,
VSM Schwabe

Lid VNR
Reformhuizen

Haltestraat 1
Tel. 16123

Huis te koop
aangeboden in

Zandvoort
Zuid

295.000,-
Br.ond.nr. 74857

bur. v.d. blad.

Het is wisselvallig weer. Het is november!
Daarom deze maand bij een permanent...

een gezichtsbruiner KADO!!!
iedere vrijdagavond geopend.

COIFFEURS
international .
galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel. (02507)14040

parfumeriën / nouveautes

Kwekerij
P, van KLEEFF

VAN
STOLBERGWEG 1

Zandvoort - Tel. 17093

BLOEMBOLLEN
zowel los als verpakt
• Bollenplantmandjes

• Brassicol
Bollenplantschopjes

o Winterheide
9 Bloeiende violen
9 Beplanting voor

winterbakken
9 Vaste planten

9 Bemesting
9 Tuingereedschap

Kamerplanten

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons terecht

inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS -

', een Natura-
uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

Ï1MER
T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ!

G. ZWINKELS

Duitse
biefstuk
500
gram

Gebr.
gehakt
150
gram

190

Paarde-
biefstuk
250
gram

Gevulde
pollade
100
gram

2?o

^ Haltestraat 30
Zandvoort. Tel. 12175

on
biedt u de unieke kombinatie van
gezichts-, lichaams-, haarverzorging

in onze pruikenbar prachtige haarwer-
ken, moderne kapsels en kleuren.
Discrete behandeling, evt op afspraak,
met doktersattest ± 70% korting.

Maandagochtend en dinsdag de
hele dag gesloten.

Passage 20. Tel. 02507-16309.

bijouterie

30% korting
leuke geschenken voor de feestdagen

passage 18
(nabij zeestraat)

geopend van
12 tot 5

BWUWfRIE-ZANTAOCKT

Kerkstraat 23 - Zandvoort
Tel. 1 21 07

PARFUMERIE WILDERING
SCHOONHEIDSSALON

Met produkten naar keuze
B.v.: Dior - Estee Lauder

La prairi
Clinique - Chanel
Lancaster
Jill Sander - Clarins
Lancôme
Biotherm - E. Aigner

*******
Epileren - massage - maquilage

-harsen - reinigen - elektrisch ontharen
-plaatselijk afslanken - pedicure

-manicure

*******
Behandeling volgens afspraak

Telefoon 12107
(zowel dames als heren)

Kerkstraat 23
Zondagmiddag geopend

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51

DAG EN NACHT VERZORGING

Ontwerp-programma sociaal-cultureel werk 1987
ter inzage

Het Ontwerp-Programma Sociaal-Cultureel Werk 1987 ligt van 19 no-
vember tot 5 december 1986 voor een ieder ter inzage in de Openbare Biblio-
theek, Prinsesseweg 34 en in het Raadhuis, Swaluéstraat 2 te Zandvoort.

De gemeenteraad zal het Sociaal-Cultureel Programma 1987 in de vergade-
ring van 16 en 17 december a.s. definitief vaststellen. Daarbij zal de raad zich
uitspreken over de ingediende bezwaren.

Gedurende de termijn van tervisielegging wordt een ieder in de gelegenheid gesteld
bij ons college bezwaren in te dienen tegen het ontwerp-programma..

Zandvoort, 18 november 1986.

Schoentjes festijn
n A. Zandvoort

Op zaterdag 29 november is Sint Nicolaas
de hele dag in de HEMA, waarom?

NI. omdat vanaf woensdag 26 november, alle
kindertjes uit Zandvoort en omstreken tussen
nul en acht jaar hun schoentje in de Hema
mogen komen zetten.

Zaterdag 29 november mogen tussen negen
en vijf uur de schoentjes weer worden afge-
haald. Uiteraard komt St. Nicolaas niet alleen,
zijn zwarte pieten zullen voor één dagje de
zware taak van de HEMA dames overnemen.

Zorg. dat je het niet mist, want het wordt een
grandioos St. Nicolaasfeest in HEMA Zand-
voort.

Tevens is er een fotograaf die tegen redelijke
vergoeding een foto van uw kind met de goed-
heiligman maakt.

Hotel - Restaurant

Kerkplein 8
2042 JH Zandvoort
Tel. 02507 - 13599

Gevraagd:

AFWAS- EN
KEUKENHULP

voor de avonduren.

De specialist
in al uw

bloemwerken

Zelfs de Sint kijkt
voor een super

verrassing even bij

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

HEMA^AMDVOORT
Dhr/Mevr.
Straat ....
Tel

Bestelt voor . . . /12 1986 aantal bedrag

Sint Nicolaas slagroomtaart 9,75

Sint Nicolaas slagroomtaart 13,75

Sint Nicolaas slagroomtaart 17,50

Slagroommokkataart 9,75

Roomboteramandelletter S 8,75

Roomboteramandelstaaf 4,50

Saucijzestaaf 3,50

Gevuld speculaas 4,50.

Schwarzwalderkirschtaart 8,75

Espressotaart 8,75

Kiwi-ananasschnitte 6,75

Diverse

Totaal
i

Dhr/Mevr

Adres Tel
L- M _ _ __ __ __ ^_ __ _ _ _ ._ - - «_ _ ^ ^ « __ __ __ _ _J

Om het u dit jaar tijdens alle drukte wat eenvoudiger te maken, be-
staat nu de mogelijkheid uw St. Nicolaas gebakbestelling van te
voren aan ons op te geven d.m.v. bovenstaande bon.

U vult op uw gemak thuis de bon in, levert deze bij ons in, en wij zor-
gen er voor dat er op het door u bepaalde tijdstip een zalig stukje
gebak klaar staat.
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STUNT 1986 - KERSTINKOPEN
?S ï̂S*Sl§I

DUSSELDORF - 29 november -6 december- 13 deeembef
KEULEN • 29 november - 6 december -13 december-en^
BRUSSEL - 6 december - 13 december " . ' , : .-ffvj^-" • .^''

Opstapplaatsen ZANDVOORT - HEEMSTEDE N.S. - HAARLEM SPORTFONDSENBAD Rechtstreeks -haar ':d
Voor reserveringen REISBURO ZANDVOORT Grote ^o^M^iJS^^Z

ïl^KflvïfUsWateêJlS&SiKü̂ëpsüëi

Een bloemetje van ERICA
in uw schoen
zal het altijd

goed blijven doen!!!

Erica
Grote Krocht 24 -Zandvoort

tomeriistomerijAica groente en fruit
Grote Krocht 25 Tel. 14404

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

Vers gesneden SOEPGElOEiyTESy
speciaal extra gevuld 1/2 pond

Klein en Fijn CBemesitBnes
heel kilo

extra mooi Hamlof
(klasse 1)

if-OirJL.-f Uit onze keuken kant en klaar

Granberry's

, Heerlijk bij wild en
gevogelte 21/è ons

Dierenspeciaalzaak
l ff^ fr™ W** l^h p*4 ;;^ï i?^ ̂
SEsaPyBïïïtisiaÖ "4.

Grote Krocht 28,
Zandvoort, tel. 1573-1

p. jjpso x

van 17,95
nu voor

Ge/d/g tof 26' nov.

begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort

winkelcentrum
schalkwijk
haarlem

B •

Mare O'Polo

UIT DE SLOF GESCHOTEN
ik slof wij sloffen
jij sloft jullie sloffen
hij sloft zij sloffen

... en gelukkig „sloft" u ook, want wij hebben Spaanse
sloffen in
beige voor maar 12,50 Moccasins slof-

in rose of'blue 14f95 f^u
r°od< kobalt'

China slippers 5,95 of beige 19,95
Natuurlijk bij: Herman Harms

NICO VERHEY

SW/NGER
Grote Krocht 22 Zandvoort

Hofleverancier van Sint Nicolaas
Donderdag 27 nov. is de voetkundige weer aanwezig. Maak nu vast

een afspraak voor GRATIS voetkundig advies, tel. 17206.

Grote Krocht 19 Zandvoort.

KBEHI • S- S HEen ftee/
HEfiFSTVUM
fraaie jumpers
en een bijpassende
zwarte tricotrok

Ik vond wat ik wcht op de Grote Krocht
Anoukmode voor de feestdagen 1986-1987

FEESTDAGEN,
MODE en
SFEERVOL TAFELEN
worden vaak in één adem
genoemd. Het doet ons
daarom bijzonder veel
genoegen u uit te nodigen
voor een

CULINAIRE
MODE AVOND
in

Restaurant „Queenie'
KERKPLEIN 8 -ZANDVOORT

WOENSDAG 26 - en
DONDERDAG 27 NOVEMBER

A.S.

DINER-DANSANT
met medewerking van het

Salon Orkest

Vallee des Fleurs
o.l.v.

QUILLAUME H.
KOUWENBERG

en de chansonnière
Elly Liëge

Entree inclusief het diner ƒ 27,50
p.p. exclusief de drinks

Reservering voor deze avonden
is dringend gewenst. Telefonisch

onder nr. 02507-17097

Wij presenteren u een vier
gangen Menu, afgewisseld
met modeflitsen speciaal
gericht op de komende

FEESTDAGEN
Een cosmetic presentatie van
„Jil Sander" Parfumerie
Wildering, alsmede een
presentatie van „Cazal"
Internationale Brillen Mode
„YORK OPTIEK".
Graag tot ziens op een van
onze shows.

ANITA WOUTERS

Café Restaurant ,,DELICIA
eigenaar W. Schoo

KERKSTRAAT 16, TEL. 12270 ZANDVOORT

op zondag
30 november
komt Sf- Nicolaas
bij ons op
bezoek van
15.00-17.00 uur.

Voor ieder kind hebben wij een presentje maar ook zijn wij de
moeders niet vergeten.
Reserveer tijdig uw tafeltje speciaal menu voor deze dag:

* Reserveer tijdig
uw Kerstdiner

Beide dagen optreden van imitator
André van Duin
Gezellige muziek
Let op!
Onze wildspecialiteiten
hazebout, hazerug of wild zwijn
biefstukjes
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verse groentesoep
Wiener Schnitzel

of bief stuk mei champignons
en garnituur
ijs en koffie

• 25,- p.p.
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(veelal naasl/bij supermarkten van Duk van tien
Digtos en Dukson). • Amsteidam Nipuwp
Sloterhade. OelllandpUm, Osito«pplem. Lambert
Mototkade, Kampertoclicweq, K liitelensliaat C
• Nieuw Vennep • Zandvooit B Volendam S Htl
Zee l Sasunheim 6 Hillegoin • Noofdwi jV B Lfid
• Oude Welcnnq l Spijkenitse l Durdtechl B S!
l Bulnes • Papendrecht l Vlaartimg^it l
schie, G.J. Muldeisltaat en Alexandeii iold
Gouden Gidsen

Op bestelling zowel in het restaurant als in de bar: gegrilled speenvarken voor 4 tot 80 personen. aanbiedingen geldig t/m 25 november
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EflUJOLAIS
Wat is ze weer
best dit jaar.
Let op het jaartal
van het hals-
etiket, alleen
dan bent u
verzekerd
van de échte!

MINI PIANO
met een echt mini
toetsenbord. Het hele
DO- RE - Ml zit er op.
Compleet met song-boek
met 4 gezellige melodieën

fles 0.7 liter

Handig zo n 2e telefoon!

COMPUTER TELEFOON
met druktoetsbediening, keuze-

knop welke automatisch het laatst
gedraaide nummer herhaalt,

keuzeknop voor privé-gesprek,
houder voor muurbevestiging,

gebruiksaanwijzing voor zelf te
installeren. Compleet in doos,

diverse kleuren.

BONAMI BRIE
zacht romige Franse witte
schimmelkaas, 45% volvel.
Grote punt 250 gram

GEEN >8S" MAAR

BONAMI KRUIDEN-
KNOFIOOK f„,
roomkaas. 60+ met lekkere tuinkruiden.
Kuipje 125 gram GEEN ^yg' MAAR

BONAMi FROMAGE
HU A HUI A zacht romige
Franse verse kaas met gemalen wal
noot. Pakje 125 gram

YDKO AM/FM STEREO sa9S
DRAfiHRiRF JW.UU

PORT SALUTJos Poell
MINI TOAST

KORFF'S
CACAO

romige. goudgele zacht pikante kaas.
40% volvet. Punt a 150 gram f

GEEN Uèff MAARESTBIE • Nchtnet/batterijen
• aansluiting voor

hoofdtelefoon
telescoop-antenne
FM tuningST.MORETkleine randjes of vierkantjes

DOOS a 75 GRAM
GEEN 128' MAAR

half POND verse romige Franse kaas,
bijzonder lekker. Kuipje 150 gram

GEEN ,2*35" MAAR
GEEN >*r MAAR ,_ '

PATURAIH
verse roomkaas met kruiden
en knoflook. Kuip 150 gram

GEEN Sff MAAR

BRESSEBLEU
Kt achttge blauwschimmel- ,̂ 3? ^l^ ^3$Camembert

kaas. 55% volvet. Pakje 125 gram

GEEN JM9" MAAR [Ëî f] Q^
Zmtsal

SCHUIWBAO YOKO WALKMAN
stereo-

cassettespeler
BURLEY

AFTERSHAVEDANEROUES
CROISSANTS
vers bakklaar deeg voor heerlijke
croissants, blik 230 gram

S$i*sf W f? W fW'iSk UW ki

GRPE PAPIERST.NIGOLAAS
INPAKPAHER

zacht voor klein en groot
4 diverse kleuren;
per rol 2 meter.

GEEN 5è MAARin fraaie dessins,
per rol 2 1/2 meter

AMSTERDAM:
• Mercatorplein 49-53 • Bilderdijkkade 41 - 53
• Admiraal de Ruyterweg 56 • 2e Nassaustraat 26 - 30
• Lijnbaansgracht 31 -32 • Johan Huizinga-
laan 180 - 188 • Sloterkade 110 - 127 • Delflandplein
188 - 194 • Burgemeester de Vlugtlaan 133 • Nicolaas
Ruychaverstraat 10 • OSDORP: Tussenmeer la
• NOORD: Motorkade 10 «OOSTELIJKE
EILANDEN: Kattenburgerkruisstraat

«OOSTZAAN: Zuideinde 39 • VOLENDAM:
Hyacintenstrsat 14 • HOOFDDORP: Marktlaan 55
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185 • ZWANEN-
BURG: Dennenlaan 19 • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat 21

ekmedia ̂  gaat elke week l
750.000 keer de vlag uit
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Zandvoorts 'groen' een zorgenkind

Plannen golfbaan blijken
niet helemaal van de baan
ZANDVOORT - De plannen om

n de Zuidduinen te komen tot een
rolfbaan, blijken niet helemaal in
ie ijskast verdwenen. Dit bleek op
Ie zeer langdurige commissiever-
adering Publieke Werken-
Ruimtelijke Ordening, waar de
öegroting werd behandeld. "Wij
lebben de initiatiefnemers ver-
ocht met een evenwichtiger plan
e komen en ook visueel duidelijk
e maken hoe deze golfbaan in het
luingebied gesitueerd kan wor-
len," aldus wethouder Van Caspel
ijdens de behandeling van het
onderwerp duinbeheer.

In dit verband wees Van Caspel naar
e vroegere verwaarloosde duinen in
e nabijheid van de Zandvoortselaan,
ie door woningbouw in de naaste om-
eving weer in hun oorspronkelijke
taat zijn teruggebracht.

Duidelijk geërgerd was de wethou-
er over de afwijzende houding van de
'rovincie waar het gaat om verplaat-
ing van het caravanterrein De Zee-
eep naar het Roggeveld. "De kwalifi-
;atie natuurgebied is maar betrekke-
jk. ledere drie jaar wordt dit terrein
ioor de aardappeltelers omgespit. Het
Roggeveld kwam voor verplaatsing
an kampeerterrein 'De Lakens' uit

Bloemendaal volgens de Provincie wel

in aanmerking, en nu niet. Ik zou de
gebruikers van De Zeereep willen ad-
viseren desnoods met spandoeken
naar het Provinciehuis te gaan", advi-
seerde hij de gebruikers die momenteel
op de 'schopstoel' zitten.

Het Zandvoortse bos, dat volgens
Sandbergen (D66) voor meer dan de
helft lijkt afgestorven, zal het in de
toekomst wel redden volgens de wét-
houder. Ook over het onderhoud van
het groen in de badplaats nam hij de
ergste ongerustheid weg. "Natuurlijk
zullen wij als toeristenplaats ervoor
zorgen dat de plantenbakken op de
meest markante punten gehandhaafd
blijven. Misschien dat via sponsoring
of adoptie van scholen (suggestie van
Marijke Paap (CDA)) de overige ook in
de toekomst behouden kunnen blij-
ven.

Openstelling station
Door vertegenwoordigers van de

Werkgroep Strandvoort uit Nieuw
Unicum werd de aandacht gevraagd
voor de openstelling van het station in
de wintermaanden gedurende de
avonduren. Hoewel de gemeente
Zandvoort erbij de NS op heeft aange-
drongen dat voor de winter geen ande-
re openingstijden noodzakelijk zijn,
ziet het er naar uit dat ook dit jaar het
station vroeger zal sluiten. De wét-
houder beloofde de verontruste verte-

ADVERTENTIE

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool**
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, ri
pension stalling. Ónze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

riante

genwoordigers deze kwestie nogmaals
met de directie van de. NS op te zullen
nemen, al kon hij hen weinig hoop
bieden, gezien de starre houding van
NS.

Voor de aanwezige bewoners van
Nieuw Unicum kwam ook het verheu-
gende bericht dat de route van Nieuw
Unicum naar het dorp voor rolstoel-
gebruikers zal worden verbeterd.
Hiervoor is een bedrag van vijfduizend
gulden uitgetrokken. Het verzoek ter
vergadering gedaan, de busbaan van-
af de Tolweg naar de Prinsesseweg
open te stellen voor rolstoelgebruikers
zal het waarschijnlijk niet halen.
Wanneer daar een officiële rolstoel-
baan moet komen vergt dit een grote
investering, en is gevaarlijk voor de
gebruikers ervan.

De verhoging van de pachtgelden
voor het strand werden aangekaart
door Jan Jongsma. Hij vroeg of deze
inderdaad dringend noodzakelijk wa-
ren en of de strandpachtersvereniging
hierover al was ingelicht. Hij kwam
met het voorstel om de zeereep en het
nog overblijvende 'vrije' strand door de
pachters zelf te laten onderhouden,
walarmee een besparing voor de dienst
PW optreedt. "Op deze wijze zouden de
pachtsommen niet verhoogd hoeven
te worden", merkte hij op. Door de fi-
nanciële man van PW, Van Delft werd
deze suggestie welhaast venijnig van
tafel geveegd. Bij de dienst is veel ma-
terieel en mankracht voor dit onder-
houd aanwezig, manuren die door de
strandpachter niet opgebracht zal
kunnen worden, zo bleek uit het ant-
woord van deze PW-man.

Van Jongsma kwam het voorstel nu
eindelijk de Herman Heijermansweg
door te trekken ter ontsluiting van
Noord. Dat hij hiermee op gevoelige
tenen trapte werd snel duidelijk om-
dat een eventuele doortrekking van
deze weg zal leiden tot een breuk in de
nu zo hecht opererende college-coali-
tie.

• Een grandioos uitzicht vanuit de woningen in gebouw De Schelp. Een pluspunt voor het mooiste project van EMM. De
gemeente Zandvoort zal echter de eerste woningen toewijzen aan de woningzoekenden die staan ingeschreven. Dit
omdat het gebouw op gemeentegrond is gebouwd. FOTO: BERLOTT

Het mooiste uitzicht van het dorp
ZANDVOORT - Het mooiste uitzicht over Zandvoort

en omgeving zullen ongetwijfeld de huurders hebben die
op de bovenste woonlaag van het appartementenge-
bouw De Schelp zullen wonen. Meer dan dertig meter
boven het Zandvoortse straatgewoel heeft men een
grandioos uitzicht over het dorp, de zee, het strand en de
duinen. Het is zelfs mogelijk om een blik over de stad
Haarlem te werpen.

Deze ontdekking deed onze fotograaf toen hij na het
officiële gedeelte van de korte plechtigheid wegens het
bereiken van het hoogste punt van het gebouw zich
naar boven spoedde om als eerste deze foto te nemen.

Vrijdagmiddag waren tal van genodigden bijeen geko-
men om getuige te zijn van het hijsen van de vlag en het

schenken van het 'pannebier', een oude traditie die door
woningbouwvereniging EMM in ere werd hersteld. Het
zal nog zeker tot het komend voorjaar duren voordat het
gebouw, waarin vijftig woningen, zal worden opgele-
verd. Dan belooft het het mooiste project te zijn van
EMM zo liet voorzitter Ab van der Moolen trots weten.

De nieuwe Schelp zal worden uitgevoerd in witte
steen. De woningen liggen-gecentreerd rond een open
hal die een glazen koepeldak zal hebben. De hal zal
worden verlevendigd met planten. Voordeel van het
ontwerp van architekt Wagenaar is, dat de voordeuren
'binnen' zijn en men dus gevrijwaard is van wind en
regen. De werknemers van IBB Condor die het werk
uitvoeren zullen echter nog heel wat buitenuren moe-
ten maken voordat de oplevring een feit zal zijn.

Stuifzandtmjzanaïï

« Met sakken vol zijn de diverse
wethouders van de
commissievergaderingen
teruggekeerd in het college.
Tennminste wanneer aan alle
verzoeken en beloften wordt
voldaan "ook dat mee te nemen
in het college". Speciaal de

commissieleden financiën
hebben ervoor gezorgd dat
Aukema niet met lege handen
teruggekeerd. Maar het is sint
nicolaastijd dus wat dat betreft
past het aardig in het tijdsbeeld.
• Langzaam maar zeker
druppelen op het raadhuis de
brieven binnen van
verenigingen en instellingen die
in het jaar 1987 gekort sullen
worden in de subsidie die zij
ieder jaar van de gemeente
ontvangen. Wethouder Aukema
heeft al laten weten dat,
wanneer op ieder verzoek zou
worden ingegaan, het tekort in
de gemeentekas met een paar
ton toeneemt. Met andere
woorden het ziet er naar uit dat

iedere vereniging toch de tering
naar de nering moet zetten
• De problematiek lijkt het
grootste te worden bij de
plaatselijke voetbalclubs.
Volgens de normen van de
KNVB en de VNG heeft
Zandvoort in feite twee
voetbalvelden te veel.
Onderhoud van de velden kost
vrij veel geld, dus lijkt een
samensmelting van de drie naar
twee verenigingen
onvermijdelijk. Hoewel?? Wie
sou dit durven voorstellen, want
staat de Nederlander er niet om
bekend dat hij binnen de korste
keren met een paar vrienden
weer een eigen clubje sticht. De
splitsingen in de godsdient en

politiek in Nederland zijn
algemeen bekend. Het lijken
moeilijke tijden te worden voor
deze sportverenigingen.
• Tobber zit ook al zorgelijk te
kijken. "Ja ik heb een beetje
medelijden met ene Willem. Die
man leest in de krant dat zij op
'zijn' voetbalvelden huizen
willen bouwen en dan hoort hij
ook nog, via, via, dat er over
gedacht wordt dat men 'zijn'
school wil verplaatsen. Moet je
je voorstellen, dat betekent
gewoon de basis onder de man
zijn bestaan weghalen. Nou ik
kan mij voorstellend dat Willem
onrustig slaapt deze dagen"
• "Nou Tob, basis onder zijn
bestaan weghalen, is dat niet

wat grof gezegd", suste wij. "Zo
onverwacht komen al deze
berichten nu toch ook weer niet.
Bovendien het zijn allemaal
plannen voor de lange termijn,
dus het zal zo'n vaart niet
lopen".
• "Nee eigenlijk heb je gelijk.
Want was het vorig jaar niet dat
ons dorpshoofd bij de opening
van het dienstencentrum al zei
dat er op het terrein van de
Gertenbachmavo in de toekomst
best huisjes voor bejaarden
•gebouwd zouden kunnen
worden? Ja nu je het zegt,
herinner ik mij dat weer. Toen
was het niet waar. Toen ging
Willem met het beste pak op de
rug op hoge poten nadere

informaties inwinnen. Toen
werd hij nog over zijn bol
gestreken en gezegd dat die
opmerking een misverstand
moest zijn. Ja, dat is zo. GOS, dat
was ik helemaal vergeten. Dus
eigenlijk kan Willem wel rustig
slapen, want is het allemaal oud
nieuws. Nou is dat even een
opluchting. En ik maar denken
dat dit alles zo maar uit de lucht
komt vallen, maar dat is dus
niet zo. Nou dan kunnen hij en
ik weer rustig ademhalen.
• Zielstevreden ging hij voor de
warme kachel zitten.

Dit was het dan weer, de krant
is vol..voetjes op taf el... fot
volgende week.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 22/23 november
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

NIEUW

OP ZATERDAG ƒ 1,25

HET PARGD/1,-
OP ZATERDAG ƒ l,21

HET PARGD/ v
OP ZATERDAG ƒ 1,2'<

HET PARGD j/1,-1
OP ZATERDAG/ 1,2?

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
' P.C.F. Paardekopen
/oor dienstdoende arts: tel
15600/15091.

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
v ia de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

TANDAKTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A.Mulder, tel:13185
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
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Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393
BELBUS:
Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar en ouder gebruik te maken van
de bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevo-
ren:
Huis in de Duinen tel: 13141,
van 11.00-15.00 uur voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eet-
tafel, kaarten etc.)
van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie
(boodschappen, familiebezoek etc.)

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Nóorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met m.w.v.
St. Caeciliakoor
Cel. H.J.Kaandorp, thema: 'Een ko-
ninklijk mens'

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen

10.30 uur: Morgendienst, ds J. Over-
duin

19.00 uur: Avonddienst, ds J.Over-
duin
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond/celgroepen.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE STAND

Periode:
11 t/m 17 november 1986

Geboren:
Daan, zoon van Deenik'Robert en Pot
Anneke
Max, zoon van Aardewerk Michael P.
en Bloos, Johanna

Ondertrouwd:
Koree Pieter en Halderman, Elsje

Gehuwd:
Goddijn Maria Jacoba Justina en Van
der Moolen, Willem Albertus

Overleden:
De Mol geb. De Vries, Helena, oud 86
jaar '
Vinken, Koenraad Johannes, oud 85
jaar
Jordan geb. Boerrigter, Maria Johan-
na, oud 66 jaar
Hofstra, Luiten, oud 31 jaar
Van As geb. Fischer, Helena oud 84
jaar

KERKDIENSTEN Koopavonden
Weekend: 22/23 november

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen, m.m.v. Herv.Kerkkoor
Creëche aanwezig
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Dr. M.E.Brinkman,
bed. H.Doop
Kindernevendienst en crèche

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
23 november: De heer Tjalling Kindt,
Hippolytushoef

ZANDVOORT - De ondernemers-
vereniging adviseert de winkeliers in
de Sinterklaasperiode de winkels tot
21.00 uur open te houden op de navol-
gende data: vrijdag 28 november, en de
week voorafgaande aan Sinterklaas,
te weten maandag l, dinsdag 2, woens-
dag 3 en donderdag 4 december. De
vrijdagse koopavond op 5 december
geen doorgang te doen vinden.

In de Kerstperiode wordt het advies
gegeven de winkels tot 21.00 uur open
te houden op vrijdag 19, maandag 22
en dinsdag 23 december. Op woensdag
24 en 31 december een uur eerder te
sluiten, dus 17.00 uur.

ZANDVOORT - Naar aanlei-
ding van de klachten die momen-
teel door huurders van de Wo-
ningbouwvereniging EMM, wor-
den geuit rond de renovatie van de
woningen in de omgeving van de
Jacob Catsstraat is door de Dienst
Publieke Werken een onderzoek
ingesteld. Steeksproefgewijze is
een aantal woningen bezocht en
hierbij is gebleken dat de klachten
van de bewoners betrekking heb-
ben op lekkages, tocht en slordige
afwerking. Door de Dienst PW is
inderdaad geconstateerd dat veel
bewoners gelijk hebben. Het ad-
vies van de directeur aan het col-
lege is dan ook er bij de woning-
bouwvereniging op aan te dringen
de klachten zo snel mogelijk te
verhelpen.

Nadat raadslid Jongsma (GBZ) al
eerder schriftelijke vragen over deze
kwestie aan het college had gesteld, is
nu ook de PvdA in actie gekomen. Bei-
de raadsfracties stellen zich op het
standpunt dat de Gemeente Zand-
voort zo snel mogelijk contact met
EMM moet opnemen en ervoor dient
te zorgen dat de klachten van de bewo-
ners voor de komende winterperiode
uit de wereld zijn. "Om de zaak te be-
spoedigen zou dit kunnen geschieden
door aanschrijving op grond van arti-
kel 25 van de woningwet", stelt de soci-
alist Bloeme in een schrijven aan het
college.

Door de Dienst PW wordt opge-
merkt dat voor de uitgevoerde renova-
tie geen bouwvergunning werd afge-
geven omdat deze valt onder het zoge-
naamde 'groot onderhoud'. In zijn
schrijven twijfelt Bloeme aan deze
stelling. "Het dak is ingekort en het
kozijn in de grote slaapkamer op de
eerste verdieping heeft een andere
vorm gekregen, waardoor het aanzien
van de woningen is veranderd. Is hier-
voor geen vergunning noodzakelijk?",
vraagt hij.

Hoewel door de Dienst PW geen
sterke tochtverschijnselen zijn waar-
genomen, heeft Bloeme hierover een
andere mening. "Bij verschillende be-
zoeken aan verschillende huizen in
het complex waren tochtverschijnse-
len duidelijk merkbaar. Er stond tij-
dens elk bezoek een flinke wind, die
niet alleen tocht veroorzaakte maar
zorgde voor openwaaiende ramen in
de douche. Het tochtte uit kieren tus-
sen de kozijnen en sommige voordeu-
ren waardoor het regenwater naar
binnen kwam", constateert hij.

Directeur Wertheim van de Dienst
PW merkt op dat de aannemer (zij het
niet snel) bezig is met het opheffen van
de tijdens de oplevering opgesomde ge-
breken, zodat wel aan de verplichtin-
gen zal worden voldaan. Bloeme wijst
er op dat er in dit complex veel oudere
mensen wonen die tijdens de vorige

Conclusie directeur PW na onderzoek

Oorzaak van klachten
is slordige afwerking

strenge winter al het nodige ellende
hebben ondervonden van het groot
onderhoud.

Aangedrongen wordt dan ook op een
snelle afhandeling van de klachten.
Tevens wenst de PvdA'er antwoord op
de vraag wie de kosten van herbestra-

ting moet betalen en of de herinrich-
tingskosten voor de bewoners zijn op-
genomen in het financiële gedeelte
van het renovatieplan. "Zo ja, is het
gehele bedrag dan aan de bewoners
uitbetaald?", besluit Bloeme zijn
schrijven aan het college.

Politie moet
bezuinigen

ZANDVOORT - Er zou een discussie
gevoerd moeten worden waarbij be-
slist moet worden of het Zandvoortse
politiekorps fungeert als zelfstandige
dienst en moet dan zien rond te komen
van de doeluitkering die per l januari
1987 van het rijk wordt ontvangen, of
het politiekorps, inclusief de reserve-
politie, is onderdeel van het gemeente-
lijke personeel. Dan kan overwogen
worden of op de post 'Politie' extra geld
uit de gemeentelijke pot moet komen,
zoals nu gebeurt; maar dan zal de poli-
tie als iedere andere dienst moeten in-
leveren en de voorgestelde bezuiniging
moeten accepteren. Vraag is dan of
inderdaad op het onderdeel reserve-
politie bezuinigd moet worden.

Dit stelde de fractievoorzitter van de
VVD, Methorst, in de commissiever-
gadering financiën waar de begroting
1987 plus het dekkingsplan werd be-
handeld. Het mag geen verrassing ge-
noemd worden dat collega raadslid en
oppositiegenoot Flieringa GBZ het
hiermee roerend eens was. Ook PvdA
vertegenwoordiger Kuijken liet weten
wel te voelen voor de stelling van de
VVD. Richard van As (CDA) bleek
duidelijk moeite te hebben met het zo
juist naar voren gebrachte standpunt
en gaf te kennen hierover nog geen
uitspraken te willen doen.

Een verrassende ontwikkeling in de
commissie financiën, omdat deze be-
zuinigingspost al eerder ter discussie
was geweest in de commissie Algeme-
ne Zaken. Daar bleek dat de commis-
sieleden wel van mening waren dat
ook de politie moet inleveren, maar zij
verzetten zich tegen de eenzijdige
maatregel dat de bezuiniging alleen
opgebracht dient te worden door de
reservepolitie. Onder het motto: 'Gelij-
ke monniken, gelijke kappen', werd
voorgesteld het snoeimes zowel in het
korps gemeente- als in het korps reser-
vepolitie te hanteren.

Uitzondering hierop vormde de frac-
tievoorzitter van het CDA, Ingwersen.
Met het oog op de taakverzwaring van
de politie en de openbare orde en vei-
ligheid achtte hij een bezuiniging op
deze dienst onaanvaardbaar.

Rommelmarkt in
Nieuw Unicum

ZANDVOORT - Op donderdag 20
november wordt in Nieuw Unicum
een grote rommel- en tweedehandskle-r
dingmarkt gehouden. Er zullen veei
kramen staan opgesteld waarin veel
'goede rommel' en mooi gedragen kle-
ding te koop wordt aangeboden.

De markt wordt gehouden op De
Brink van het bewonerscentrum, be-
gint om 13.30 uur tot 16.00 uur. Het
adres van Nieuw Unicum is, Zand-
voortselaan 165.

Organisatoren hopen op een grote
toeloop.

Verkoopdagen van
het Rode Kruis

ZANDVOORT - Op maandag l en
woensdag 3 december wordt door de
afdeling Well fare van het Zandvoort-
se Rode Kruis een verkoopdag gehou-
den.

In het Rode Kruisgebouw (voorma-
lige Josina van den Enden kleuterT
school) aan de Nic. Beetslaan zijn van
10.00 tot 16.00 uur medewerksters aan-
wezig om de bezoekers te ontvangen.
Alle door deze afdeling vervaardigde
handwerken, speelgoederen en andere
geschenkjes verdienen zeker dat veel
Sint Nicolaas of Kerstinkopen dit jaar ;
in het Rodekruisgebouw worden ge- ,
daan.

Vrijwillige Hulpverlening

1 7 3 7 3

Nabeschouwing Weer en Duinen
ZANDVOORT - Zandvoort

heeft niet elleen een mooi breed
strand, maar ook een uniek
duingebied. Eigenlijk is het er
rondom door ingesloten.

Ten Zuiden de Amsterdamse
Waterleidingduinen; ten Noor-
den de Kennemerduinen en in
het achterland De Koningshof
en Het Naaldenveld.

Elk stukje grond in het dorp
heeft dezelfde vegetatie, of het
nu een wegberm is of een strook
grond langs een fiets-of wan-
delpad. Laat men het ongerept,
en het maaien achterwege, dan
rangschikt de natuur de bioem-
pracht van Vroegelingetje, Her-
derstasje in het voorjaar tot
Zandkool en andere laatbloei-
ers in Jiet najaar. Ook sullen
vogels en insecten die bijna niet
meer voorkomen terugkeren.
Elke plant heeft zo zijn eigen
gasten. Voor versiering van
plantsoenen, parken, bloem-
bakken zou men ook van deze
vegetatie gebruik kunnen ma-
ken. Gemakkelijk in onder-
houd en kostenbesparend.

Om meer bekendheid aan het
achterland te geven aan de
Zandvoortse toerist zou het
VVV een brochure kunnen sa-
menstellen van de vele buiten-
plaatsen in Zuid Kennemer-
land. Er zijn al enkele fietsrou-
tes, maar die souden uitgebreid
kunnen worden met wandel-
routes, waarin ook dese land-
goederen als bezienswaardig-
heid zijn opgenomen.

Over het waterwingebied, of
de waterleidingduinen sou
eveneens meer documentatie
beschikbaar kunnen worden
gesteld. Bovendien is Thijsse's
Hof aan de Mollaan in Bloe-
mendaal een uniek natuurles-.
lokaal. 'Daar vindt men bij ie-
der boom, struik of plant de
naam vermeld. In de meeste ge-
vallen is er wel een deskundige

aanwezig die hierover alle in-
formatie kan verstrekken.

In een achttal samenvattin-
gen uit het boekje 'Onze Dui-
nen' heb ik getracht enig in-
zicht te geven hoe belangrijk en
mooi het duin is met zijn grote
verscheidenheid aan planten
en hoe bevoorrecht wij zijn hier
te kunnen ivonen. Laten wij
zuinig zijn op hetgeen wij be-
sitten, het trachten te verbete-
ren en te behouden.

J.L.G.NIESSEN

Het laatste deel van 'Onze Dui-
nen'. betekent tevens het einde
van de 'Weerrubriek' in Zand-
voorts Nieuwsblad. Enkele jaren
heeft de heer Niessen, in samen-
werking met Paul Dekkers uit
Mijdrecht deze rubriek verzorgd.
Van Dekkers waren de algemene
beschouwingen, over oceaansto-
ringen, de regenboog, keerkrin-
gen, straalstromen etc.etc. die van
invloed kunnen zijn op het Neder-
landse weer.

Deze wekelijkse algemene infor-
matié werd aangevuld door de
heer Niessen. Hij was het die jaar
in, jaar uit iedere morgen om 8

uur, 12 uur en 's middags om vijf
uur de tempieratuur registreerde,
hij tapte de hoeveelheid regen af
die in Zandvoort viel en vulde het
aan met tal van wetenswaardig-
heden die voor Zandvoort van be-
lang zijn. Dit werk betekende ui-
teraard een grote belasting voor
'onze Zandvoortse' weerman, die
in regen en wind, maar ook in gro-
te hitte en extreem koude iedere
dag opnieuw op zijn post was en
Zandvoorts Nieuwsblad deze
dienst bewees.

Wij zijn de heer Niessen dan ook
veel dank verschuldigd voor zijn
nimmer aflatend precisiewerk
(want behalve de temperatuur op
de juiste plaats, registreerde hij
ook de temperatuur in de zon), op
zich al een extra belasting van het
werk dat hij op ons verzoek op zich

Helaas er is een tijd van komen
en van gaan, wij denken dat wij
namens veel lezers spreken wan-
neer wij zeggen dat wij zijn werk
zullen missen. Het is niet anders,
de plaatsruimte hebben wij nodig
voor weer andere rubrieken.

Namens de lezers van Zand-
voorts Nieuwsblad en redactie:
Heer Niessen hartelijk dank.
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NIEUWS UIT DE BAKKERSWERELD IN
ZANDVOORT!

BAKKER V.D. WERFF OP DE TOLWEG GAAT HET
BAKKERSBEDRIJF VERLATEN!

Geachte clientèle,
Na ruim 22 jaar met veel plezier voor U gebakken te
hebben, leek het ons een goed moment om de zaak over
te dragen aan Mej. Angela v.d. Vooren, die met veel
animo en kennis van zaken het bedrijf voort gaat zetten.
Zij is een dochter van de bekende Haarlemse bakker
Marinus v.d. Vooren.
Gaarne willen wij U heel hartelijk bedanken voor 't
vertrouwen dat U in ons stelde al die jaren. We zullen er
met genoegen op terug zien, maar aan alles komt een
eind en we maken plaats voor een jongere generatie, dat
is toch een goede zaak, vindt U ook niet?

Rein en Grada v.d. Werff

Meneer en mevr. v.d. Werff hebben mij al voorgesteld
Ja, ik ben Angela v.d. Vooren en stam uit een oud
bakkersgeslacht. Mijn grootvader begon in 1918 een
bakkerij in Schoten, wat nu Haarlem-Noord heet. Mijn
vader en 3 broers runnen de bakkerij waar ze het fijnste
brood en gebak maken, zoals grootvader in 1918 al
voor ging, door kwaliteit te bakken met veel liefde voor
het mooie ambacht. Zelf heb ik kennis opgedaan in
diverse v.d. Voorens winkels in Haarlem, Santpoort,
Heemstede en Overveen. Ik hoop ook in Zandvoort Uw
vertrouwen te winnen, door kwaliteit te leveren in een
gezellig sfeertje, zoals U gewend was bij de Fam. v.d.
Werff.

A.s. Vrijdag en zaterdag beginnen we met feestelijke
aanbiedingen ter kennismaking.
Een heerlijke roomboteramandelstaaf
van ƒ5,75 voor
3 krentenbollen
van ƒ1,65 voor
1/2 pond fijn gekruide
amandelspeculaas van ƒ 4,50 voor
1/2 pond fijn gekruide speculaas
van ƒ3,50 voor

Nou tot ziens op de Tolweg zullen we dan maar zeggen.
Angela v.d. Vooren

ƒ4,00
ƒ1,00
ƒ3,50
ƒ2,50

MOOIJEKIND-MAKELAARDIJ
zoekt voor een harer relaties
te huur een gemeubileerde
flatwoning of klein huis voor
min. 1 jaar.
Huursom ƒ 1200 - ƒ 1500 p.m.

Aanbiedingen aan
Mooijekind-Makelaardij

Tel. 023-319600

Komt u iets
te kort?

Spar
Zandvoort

Noord
IS ALTIJD

MAANDAGOCHTEND
GEOPEND

VORSTELIJK 3 GANGEN KEUZE MENU
a ff 25..

Bar-Grill-Bistrol

Ï>WX /
ul 11,1041 LK. Zindvoort

Irl OJ507-I86I9 J

GEDURENDE DE MAANDEN NOVEMBER EN DECEMBER MET
UITZONDERING VAN DE ZON- EN FEESTDAGEN!!!

FRANSE UIENSOEP
Op traditionele wiize bereide uiensoep gegratineerd met parmezaanse kaas

PATE MAISON
Een wisselende pate, geserveerd met Toast en Cumberlandsaus

CHAMPIGNON D'ORDOGNE
Gebakken champignons met ham en roomsaus op toast

TAGLIATELLE VERDE AU VIN
In spinazie gekookte spaghetti met een saus van room, ham. kaas en witte wi|n

BOEUF AU POIVRE
Twee biefstukies van de haas geserveerd met een verse groene pepersaus

KABELJAUW IN WITTE WIJNSAUS
Kabeliauwfilet in roomboter gepocheerd, en afgemaakt met een witte wijnsaus

KIPFILET „HAWAI"
Gegrild stuk kipfilet overgoten rnet een romige verse knoflooksaus en champig-
nons

SURPRISE DINER
Voor u een vraag, en voor ons eon weet'

VANILLE IJS MET SLAGROOM EN NOOTJES

SINAASAPPEL BAVAROIS

Alle gerechten worden geserveerd met verse
groenten, gemengde salade op het bord en
franse friet|es

PROBEERT U (WK EENS
ONZE SPECIALITEIT...

INDISCH GEMARINEERDE

RINUS FRUITHUIS
De speciaalzaak in groente en fruit

O r-Q maandag
,0ö gesneden andijvie

1,00
4,50

Va kg. spruiten

4 citroenen

kiwi 10 voor
10 grote mandarij-
nen zonder pit

1/2 kilo
dinsdag
1/2 kg. vatzuurkool
donderdag
gesneden hutspot

1/2 kg
Haltestraat 51, tel. 12419

0,98
0,50

2,50
0,75

DE WINTERSCHILDER
24 november 1986 - 20 maart 1987

PREMIE ƒ50,-- per dag per man

Binnen schilder- en behangwerk
Plafond- en muurwerk

Vraag vrijblijvend offerte

WONING STOFFERING
uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar

schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

VERHUIZE.N7
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vri|bli|vend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

jUW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

[ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat54rd
Zandvoprt - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

SQUASH
SPORTCENTER

Wim
Buchel

A. J. v.d. Moolenstraat 47
Tel. 13965 - 15829

Volkswagen
levert nu

standaard
op elk

model een
katalysator.

(En daar heeft
niet alleen het milieu

voordeel bij.)

900,- voordeel t.o.v. een Polo zonder katalysator.

900-, 1324- of 1800- voordeel t.o.v. een Golf zonder
katalysator.

900.-. 1324- of 1800,- voordeel t.o.v. een Jetta zonder
katalysator.

1800,- voordeel t.o.v. een Passat zonder katalysator.

Sinds kort zijn al onze benzine-modellen* leverbaar met een
bij de prijs inbegrepen katalysator. En dat is niet alleen een
goede zaak voor het milieu, maar zeker ook voor u.

Om de'verkoop van "schone" auto's te.stimuleren, geeft
de minister van Financiën namelijk, op deze auto's aan auto-
importeurs 'n verlaging van de Bijzondere Verbruiks Belasting.

Een belastingvoordeel, dat Volkswagen grotendeels
rechtstreeks doorgeeft aan u. •

Met andere woorden: een Volkswagen mét kataly-
sator is daardoor tot 1800 gulden goedkoper dan een Volks-
wagen zonder.

1800-voordeel t.o.v. een Scirocco zonder katalysator* *.

De exacte hoogte van het bedrag hangt af van het
type Volkswagen dat u kiest.

Wilt u toch liever een auto zonder katalysator, ook
dan adviseren wij u om voor een Volkswagen te kiezen.
Want ook "gewone Volkswagens" behoren, relatief gezien, tot
de schonere auto's. U laat dan alleen wél het financiële voor-
deel aan uw neus voorbij gaan...
Als u wilt weten waar de dichtstbijzijnde Volkswagen dealer

zit, bel dan 020-867351.

Volkswagen.Wie anders?
*Geldt voor alle Volkswagen personenauto's Voorbeeld: Polo 3-deurs met katalysator (15675,-, zonder (16.575,-. Golf 1.3 met katalysator f 21.095,-, zonder f21.995,- Passat l 6 met katalysator f26910,-

zonder (28.710,-. Pri|zen incl. BTW, excl. afleveringskosten. "Geldt voor Scirocco 16V. Wijzigingen voorbehouden.
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Tweede plaats
Ronny Zandvoort

AMSTERDAM - Tijdens de eerste
race om het winterkampioenschap
(Carting heeft Ronny Zandvoort in de
Iclasse 100 cc nationaal senioren beslag
gelegd op een knappe tweede plaats.

In een deelnemersveld van twintig
rijders snelde Ronny Zandvoort in de
eerste manche naar een voortreffelijke
eerste plaats. De tweede manche werd
luj derde en in de derde manche ont-
stond een spannend en spectaculair
gevecht om de zege. Vaak lag Zand-
voort aan de kop maar bij elke ronde
was er een andere koploper. Na een
lievig gevecht greep hij een tweede
plaats wat goed was voor een tweede
plaats m het totaal klassement. In de-
cember wordt de volgende drie man-
ches verreden in dit kampioenschap
1986/1987. Van de totaal te houden ne-
jen manches tellen de beste zeven zo-
dat er volop kansen zijn op een Neder-
iandse titel voor Ronny Zandvoort.

Sterrenrit
Sandevoerde

ZANDVOORT - De autosportver-
eniging Sandevoerde organiseert op
zaterdag 22 november de jaarlijkse
Sterrenrit.

Deze kaartleesrit zal gereden wor-
den in de gemeente Zandvoort, deelna-
me staat open voor iedere sportieve
automobilist. Lengte van de rit is 30
km, die gereden moet worden met een
gemiddelde snelheid van 13 km/uur.

Start 20.00 uur vanuit Restaurant
'Delicia' Kerkstraat 16 in Zandvoort.
Inschrijven vanaf 19.30 uur, inschrijf-
ijeld bedraagt f. 12,- per equipe. Leden
van de A.S.V.Sandevoerde hebben
recht op twee gulden korting.

Inlichtingen: Tel: 02507-13180.

Zandvoort 75 in slotminuut geveld
ZANDVOORT - Zandvoort '75

had zaterdag de kans om aan de
leiding te komen in de vierde klas-
se KNVB. Tegen mede kansheb-
ber SMS lieten de Zandvoorters
het in de tweede helft afweten en
verloren met 2-3. In de eerste helft
was het beste spel van Zandvoort
'75 doch SMS kon via snel en op
verkeerde plaats genomen vrije
trappen tweemaal een achter-
stand goed maken en vlak voor
het einde wisten de gasten zelfs de
winnende treffer te forceren.

In het toptreffen had Zandvoort '75
in de eerste helft het beste van het
spel. Beide teams speelden met veel
inzet en soms ging men er pittig tegen
aan. De badgasten hielden SMS lang
onder druk -en een gaaf doelpunt van
Dennis Keuning betekende 1-0. Een
snel genomen vrije trap van SMS en
niet opletten in de Zandvoortse verde-
diging en de voorsprong was weg, 1-1.

De Zandvoorters waren geenszins
aangeslagen en togen wederom ten
aanval en dat leverde opnieuw een
voorsprong op. Philip van de Heuvel
maakte fraai de tweede treffer doch
ook deze voorsprong bleef niet lang
gehandhaafd. SMS had opnieuw een
vrije trap nodig om gelijk te maken.
Op een plaats werd de vrije trap geno-
men, zeker twintig meter van de plek
der overtreding, doch de scheidsrech-
ter liet door spelen en de verbaasde
Zandvoort '75 achterhoede had het na-
kijken, 2-2. Zandvoort '75 bleef tot aan
de rust de strijd bepalen maar kon niet
voor de derde maal op voorsprong ko-
men.

Na de rust waren de rollen omge-
draaid en dikteerde SMS de strijd.
SMS brak enige malen door de Zand-
voortse defensie, doch onder de Zand-
voortse doellat verrichtte Ruud Bakx
fraaie reddingen. Hij voorkwam in
deze fase dat SMS een voorsprong kon
nemen. Bakx werd goed gesteund door
laatste man Luit Veenstra, doch aan-
vallend kwam Zandvoort '75 niet meer
tot grootse daden. Het offensief van
SMS nam na een half uur wat af en
Zandvoort '75 kroop uit de verdedi-

De bal voor het nakijken.

ging. Een schot van Ruud van der
Putten kon met moeite worden ge-
keerd en in de spannende slotfase leek
Zandvoortse winst alsnog mogelijk.
Rob Gansner kogelde van ver op het
doel en de harde inzet kon de SMS
doelman niet onder controle krijgen.
De bal rolde voor de voeten van Wim
van Straten dié" het met een boogbal
probeerde doch helaas tegen de lat.

Terwijl iedereen zich toen met een ge-
lijkspel had verzoend kwam SMS nog
eenmaal tot een aanval, na Zand-
voorts balverlies op het middenveld,

en daaruit konden de gasten alsnog de
winnende treffer forceren.

Een teleurgestelde trainer Gerard
Nijkamp zei na afloop: „In de tweede
helft speelden we te verkrampt en
kwamen fysiek iets te kort. In het be-
gin scoor je zelf twee keer fraai maar
door snel en foutief genomen vrije
trappen komt SMS weer gelijk. Dat
was jammer, maar in de tweede helft
hebben we geen recht meer gehad op
de overwinning, ondanks dat een ge-
lykspel haalbaar was geweest," aldus
de Zandvoortse trainer die verder stelt.

Foto: Dick Loenen.

„Het is zonde dat we verloren hebben
anders hadden we bovenaan gestaan
maar het is nog niet helemaal verlo-
ren. Je moet alleen weer afwachten op
de resultaten van de anderen. De top-
pers hebben we thuis helaas verloren.

In zulke wedstrijden moet je iets ex-
tra's geven en dat lukte niet. Toch
moet het spul weer neer gezet worden
voor de komende zaterdag want in
principe is er nog niets aan de hand.

De krachtsverschillen zijn erg klein in
deze afdeling."

Standen voetbalclubs
Vierde klasse KNVB Zaterdag
SMS 9-14 Aalsmeer

Hoofddorp

Zandvoort '75

DSC '74

De Beursbengels

SIZO

Tweede klasse HVB

Spaarnestad

DSK

EHS

VVH

BSM

KIC

10-13

10-12

10-12

9-11

10-11

11-17

12-16

12-16

12-14

12-13

12-13

De Geuzen

SVJ

Swift

SCW

Halfweg

Schalkwijk

Vogelenzang

Spaarnevogels

TZB

Heemstede

Alliance

10-11

10- 9

10- 9

10- 7

10- 7

10- 2

11-12

12-12

12- 8

12- 7

12- 7

12- 7

ZVM-dames zeer schotvaardig
ZANDVOORT - De ZVM handbal-

sters kwamen m het strijdperk tegen
Bato en zorgden voor een zeer aan-
trekkelijke partij. De Zandvoortse da-
mes handbalden duidelijk beter en
wonnen onbedreigd met 19-6. De ZVM
heren moesten spelen tegen Odin,
doch de scheidsrechters lieten het al-
weten. Daarom speelden de beide
teams maar een oefenwedstnjd en die
werd door ZVM gemakkelijk gewon-
nen met 23-12. Odin maakte er geen
echte oefen wedstrijd van en bood ZVM
weinig tegenstand. De Zandvoorters
konden zich echter heerlijk uitleven
en scoorden fraaie doelpunten.

De dames hadden weinig moeite met
Bato. Door zeer sterk handbal *.on
Bato geen indruk maken. Defensief
had ZVM totaal geen moeite en aan-
vallend werden er zeer fraaie spelpa-
tronen op de Pellikaanvloer gelegd.
Met enige snelle break-outs werd de
ruststand bepaald op 11-2.

Na de pauze een zelfde spelbeeld

waarin ZVM de boventoon bleef voe-
ren. Het krachtsverschil was te groot
om van spanning te spreken, doch de
Zandvoortse dames heten handbal
zien dat het aanschouwen meer dan
waard was en liepen naar een 19-6
overwinning.

Beter TZB haalt punten binnen
ZANDVOORT - Na een reeks

lederlagen is TZB er eindelijk in
geslaagd om twee punten aan zijn
,otaal toe te voegen. In een bikkel-
larde partij voetbal bleven de
Zandvoorters tegen Spaarnevo-
?els overeind en wonnen verdiend
met 3-0. Door dit resultaat blijven
de Boys wel op de laatste plaats
maar kregen gezelschap van Al-
lance en Heemstede.
TZB was op alle fronten beter dan

Spaarnevogels dat met ongeoorloofde
niddelen de strijd wenste te spelen.
Vaak maakte Spaarnevogels overtre-
dmgen .die_ niet., getolereerd konden
vorden. De invaller-scheidsrechter
juykx heeft het prima gedaan en
lield de teugels goed in handen. Alex
Miezenbeek was zeer actief, schiep
zich enige kansen en bij de derde was
iet raak, 1-0. TZB liet de bal goed het

werk doen en daardoor kreeg Spaarne-
vogels totaal geen vat op de strijd.

Voor de zesde maal had TZB bij de
rust een voorsprong genomen, doch
ditmaal zou die niet meer worden af-
gestaan. Het zelfvertrouwen groeide
bij TZB en ondanks harde tackels kon
Torn Loos in de tiende minuut, uit een
onoverzichtelijke situatie, de bal over
de doellijn werken, 2-0. TZB nam wat
gas terug en liet Spaarnevogels ko-
men. Spaarnevogels dus wel meer in
de aanval maar defensief kende TZB
geen probleem. Met snelle counters
kwamen de badgasten er vaak uit en

met een gave lob zorgde Ab Zwemmer
voor 3-0.

De strijd was gestreden alhoewel
Spaarnevogels nog wat geweld op het
veld deponeerde, maar TZB liet zich
niet uit het spel halen. Coach Ed Keur
ziet de toekomst dan ook weer met
meer optimisme tegemoet. „Het was
een zeer verdiende overwinning, waar-
bij we ondanks hard spel van de tegen-
stander goed voetbalden. De vorm
stijgt weer en ook de sfeer gaat omhoog
na zo'n overwinning. Zoals we van-
daag speelden moet er meer te behalen
zijn", stelt de Zandvoortse coach.

Badmintonclub
zoekt leden

ZANDVOORT - De Badmintonver-
eniging 'Insulinde' die iedere woens-
dagavond speelt in de nieuwe sporthal
Tetterode' in Overveen kan nog enke-
!e spelers plaatsen.

Op woensdagavond wordt er ge-
speeld van 20.30/23.30 uur. De hal be-
vindt zich aan het begin van de Zee-
weg in Overveen (multihal). Inlichtin-
gen bij: F.Tervelde, Van Leeuwen-
wekstraat 19 in Zandvoort, tel: 02507-
12303.

Tweede competitie bridgers gestart
ZANDVOORT - De tweede competi-

tie van het seizoen 1986/87 is bij de
Zandvoortse Bridgeclub gestart.

Na de tweede wedstrijd werd de o ver-
winning in groep A behaald door het
koppel Sjouwerman/Smink (56.79)%.
Tweede werd het echtpaar Spiers
(53.57%). Dat de ouderen het uitste-
kend doen mag blijken uit het feit dat
de eerste plaats in deze groep wordt
bezet door het koppel Heilker/Vulsma,
en de heer Vulsma is verre weg het
oudste lid van ZBC. Tweede is het paar
Saueressig/Smink.
B-groep:

De overwinning was voor de darnes
Overdevest/Visser met 61.07 %, tweede
het koppel Groen/Veldhuizen met
59.29%. De eerste plaats wordt bezet
door het koppel Groen/Veldhuizen, op
de tweede plaats de dames
Overdevest/Visser.

C-groep:

Het gelegenheidspaar de dames
Dear/Dröse behaalde de eerste plaats
met 57,59%, de tweede plaats was ook
voor een gelegenheidspaar, namelijk
Loos/Brandse met 56,70%. Het echt-
paar Loos bezet de eerste plaats ge-
volgd door het Koppel Toom/Verstee-
ge

D-groep:

Het koppel Holtrop/Van Zoelen
werd eerste met 61.61%, tweede het
paar Ommering/Van Leeuwen met
58.04%. Deze groep wordt aangevoerd
door het koppel Van Duijn/Poots,
tweede zijn de dames Boom/Verburg.

Inlichtingen over ZBC worden ver-
strekt door wedstrijdleider Braun (tel:
14060), of de secretaresse mevrouw
Visser (tel: 18570).

LEIDEN - De zwemvereniging
'De Zeeschuimers hebben tijdens
de winterclubkampioenschappen
geweldige resultaten geboekt.
Zondag jongstleden zwom het he-
ren schoolslagkwartet naar een
geweldig officieus Nederlands re-
cord en ook diverse persoonlijke
tijdverbeteringen konden geno-
teerd worden.

Aangezien de 4 x 100 meter school-
slag geen officieel erkende afstand is,
is er sprake van een officieus record.
Het oude record, 4 minuten, 34 secon-
den rond, was ook in handen van de
Zeeschuimers. De ploeg bestaande uit
Nico Wempe, Wander Halderman,
Stan Steegeling en Onno Joustra leg-
de de 4 x 100 meter schoolslag af in
4.28.4, een verbetering met maar liefst
5,6 seconde. Aan de wirterclubkampi-
oenschappen namen de 12 snelste m-
geschreven ploegen van Nederland
deel, zowel bij de dames als de heren.

ledere ploeg zwemt een 4 x 100 wissel, 4
x 100 rug, 4 x 100 school, 4 x 100 vlin-
der en 10 x 100 vrij. De ploeg die in
totaal de kortste tijd maakt is de kam-
pioen.

In het totaalklassement kwam de
herenploeg van De Zeeschuimers uit
op een knappe zevende plaats, achter
gerenommeerde teams als AZ en PC,
HPC en de Dolfijn. Mede door die ui-
terst snelle tijd op de schoolslag werd
beslag gelegd op die zevende plaats. De
damesploeg van De Zeeschuimers be-
zette in de einduitslag een fraaie acht-
ste plaats. Gezien de elfde plaats bij
inschrijving een uitstekende presta-
tie.

Persoonlijke tijdverbeteringen wer-
den eveneens behaald en daarbij
kwam Barbare de Wit als startzwem-

Nederlands record voor
Zeeschuimers kwartet

De recordhouders van De Zeeschuimers, Wander Halderman, Nico Wempe,
Stan Steegeling en Onno Joustra Foto: Dick Loenen

ster van de 4 x 100 meter rug estafette
tot een gave tijd van l .07.7. Tijdens de 4
x 100 meter schoolslag-estafette
bracht Ria Willemse als startzwem-
ster een fraaie tijd van 1.13.9 op de

klokken. Bij de heren zorgde Onno
Joustra voor een bliksemstart op de 10
x 100 meter vrij. In een zeer snelle 54.2
raasde Joustra de eerste honderd me-
ter af.

ZVM ongeslagen
ZANDVOORT - Een zwaar ge-

havend Zandvoortmeeuwen, Ro-
nald Halderman, Henk Gaus,
Rokko Termaat en Henk van der
Mey ontbraken, heeft toch een
prachtige overwinning behaald in
de zaalvoetbalcompetitie. In het
Zandvoortse team maakten de
jeugdspelers Marcel Elsinga en
Victor Gerke een prima debuut en
van enige verzwakking was geen
sprake, daar HD Lanser met 7-1
werd weggespeeld.

Zandvoortmeeuwen is de gehele
wedstrnd veel beter geweest en al na
drie minuten opende Marcel Elsinga
de score, 1-0. De aktieve Pieter Brune
maakte kort hierna 2-0 en toen Steef
Gerke met een zeer fraaie lob voor 3-0
zorgde was de strijd beslist. HD Lanser
probeerde met hard spel het ritme van
Zandvoortmeeuwen te verstoren, doch'
dat lukte, mede door het goede fluiten
van de scheidsrechter Mej. Veltman,
niet. Met fraai combinatiespel maak-,
ten de Zandvoorters er een gaaf kijk-
spel van. Een enkele maal waagde HD
Lanser een schot op het Zandvoortse
doel, maar Marcel Winter stond zijn.
mannetje. In de eerste helft maakte
Zandvoortmeeuwen het karwei defini-
tief af door de stand op te voeren naar
5-0 door doelpunten van Steef Gerke
en Bob Brune.

Na de rust wat minder spel, omdat
Zandvoortmeeuwen de winst binnen
had. Nadat Steef Gerke zijn derde en
Zandvoortmeeuwen's zesde doelpunt
had gescoord, redde HD Lanser de eer,
6-1. Het laatste woord was voor de
Zandvoorters, die de eindstand be-
paalden op 7-1 door wederom een tref-
fer van Steef Gerke. Door deze zege
blijft Zandvoortmeeuwen aan de lei-
ding in de tweede klasse E.

Goede vangst
ZANDVOORT - Zondag 16 novem-

ber zijn de Zandvoortse sportvissers de
Noordzee opgegaan en zijn er mge-
slaagd een goede vangst binnen te ha-
len. Tussen de zeeziekte van verschil-
lende leden door werd er menige schar,
gul, wijting, paling en steenbolk ge-
vangen.

Winnaar deze dag was Leo Haak
met ruim 6 kg., tweede werd N.Hogka-
mer met 4 kg en derde T.Goossens die
2,5 kg vis thuis bracht.

Extra 'ster' voor de Naaldenhof

Eerste steen voor laatstste uitbreiding
BENTVELD/ZANDVOORT -

3nkele weken geleden werd bij de
Stal 'De Naaldenhof' de eerste
teen gelegd voor wat (voorlopig)
de laatste uitbreiding van deze
manege betekent, namelijk voor
elf buitenboxen en vier pony-
olaatsen. Ook deze nieuwbouw zal
worden gerealiseerd in wat wel
eens 'de Engelse stijl' wordt ge-
noemd. Een 'Engelse stijl' die He-
een Lindeman, de eigenaresse,

voorstaat waar het 'haar' Naal-
denhof betreft.

Twee jaar geleden besloot Heleen
Lindeman, tezamen met haar dochter
Patricia, de grote stap te wagen en de
ietwat verwaarloosde manege 'Stal
Naaldenhof' aan te kopen. Het was
een grote gok, want de investering was
hoog en het aantal vaste klanten
klein, en voor wie de weg niet kent, ligt
De Naaldenhof wat verscholen in het
duingebied. "Daar komt nog bij dat

het algemeen bekend is dat maneges
zich ternauwernood kunnen handha-
ven omdat het hele gebeuren wel mar-
ginaal is", zegt Heleen.

Met groot enthousiasme en veel in-
ventiyiteit startten de vrouwen de ac-
tiviteiten. "Wij kwamen al snel tot de
ontdekking dat renovatie en een gron-
dige opknapbeurt dringend noodzake-
lijk waren voor het hoofdgebouw en de
stallen. Wij begonnen met een nieuwe
hooischuur, en hebben daarna die re-
novatie aangepakt", legt Heleen met

• De renovatie van De Naaldenhof betekent een uitstekend onderkomen voor de paarden.

terechte trots uit. Waar beide amazo-
nes Lindeman ook bijzonder trots op
zijn is dat het paardenbestand behoor-
lijk werd uitgebreid. "Van vijftien
naar veertig paarden, is geen kleinig-
heid. Bovendien zijn wij gestart met
pony's en rijlessen voor kinderen. Wij
organiseren voor hen speciale activi-
teiten zoals voltige-les, spring- en
dressuur lessen en niet te vergeten het
carousselrjjden op muziek. Vooral dat
laatste komt er weer helemaal in. De
kinderen worden in de gelegenheid ge-
steld zelf voor de pony's te zorgen, en
dat verstevigt natuurlijk de band fcus-
sen dier en ruiter", aldus Heleen.

Al snel bleek dat Heleen en Patricia
handen te kort kwamen, reden waar-
om naar assistentie werd gezocht en
gevonden in de figuur van Hein Roe-
lofsen. Hein heeft een jarenlange erva-
ring als instructeur en voltooid op
deze wijze het driemanschap dat aan
de leiding van De Naaldenhof staat.

Dat de inspanningen van de Heleen,
Patricia en Hein niet onopgemerkt
bleven, moge blijken uit het feit dat de
Federatie van Nederlandse Rijscho-
len, de F.N.R.S. aan de Stal De Naal-
denhof een tweede ster heeft toege-
kend.

Naast alle activiteiten van lessen,
het organiseren van speciale hippi-
sche programma's voor de leerlingen
onderling, is er één groep rijders die op
De Naaldenhof een aparte plaats in-
neemt. Dat is de 'maandaggroep' leden
van de Stichting Paardrijden Gehan-
dicapte Kinderen die daar wekelijks
op die dag te vinden zijn. Speciaal voor
deze kinderen betekent het wekelijks
uitje naar De Naaldenhof bijzonder
veel.

Wie meer informatie wenst over De
Naaldenhof, Duinrooslaan l in Bent-
veld, kan contact opnement met de
manege tel: 023-243959. Er zijn name-
lijk nog enkele plaatsen open. De
Naaldenhof kan men vanuit Zand-
voort het beste bereiken via de Zand-
voortselaan. voorbij het kruispunt
met de Bentveldseweg rechtsaf de
Zuidlaan in. Het doodlopend bospad
volgen, dan ziet men aan de linker-
kant De Naaldenhof in volle glorie lig-
gen.

3VGEND/S
VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen-NAS
14.30 uur terrein Vondellaan. Spaar-
nevogels-TZB 14.30 uur.

Zaterdag: SlZO-Zandvoort '75 14.30
uur te Hillegom.

HOCKEY
Zondag: ZHC heren-Hermes 14.30 uur
Dumtjesveld binnencircuit. Pinoké-
ZHC dames.

ZAALHANDBAL
Zondag: Tonegido-ZVM heren.

ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoortmeeuwen 2 C jun.-
Zandvoort '75: 18.30 uur Zandvoort-
meeuwen C Jun.-Score Advertising;
19.00 uur Zandvoort Noord A jun.-
Concordia; 19.45 uur Zandvoortmeeu-
wen Ajun.-RCH; 20.30 uur Zandvoort
Noord-Bodega; 21.25 uur TZB 5-Zand-
voort Centrum 2: 22.10 uur TZB 6-
Kalmthout 2.

Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Cecils-Ellerman '75: 21.40
uur TZB 2-Pour Toi 2; 22.20 uur Nihot
L.-De Meer.

Wil je af en toe een extra
zakcentje verdienen?

Geef je op als

reserve
bezorger/ster

bij het

Zandvoorts Nieuwsblad
Tel. 17166

Verlies voor hockeyteams
ZANDVOORT - Zowel de dames

als de heren van de ZHC moesten
zondag met een 1-0 nederlaag ge-
noegen nemen. De heren liepen
tegen AMVJ snel een achterstand
op en konden die niet wegwerken.

De dames hielden aan de reis naar
en tegen Amersfoort niets over.

Nadat de ZHC-hockeyers al snel op
een 1-0 achterstand kwamen is er te-
vergeefs gevochten voor de gelijkma-
ker. ZHC bouwde in de eerste helft een
groot overwicht op en met goed opge-
zette aanvallen over de vleugels werd
AMVJ teruggedrongen. De Zandvoor-
ters forceerden vele straf corners maar
die komen op het natuurgras niet uit

O.S.S. turnsters
slaan goed figuur

ZANDVOORT - Twaalf turnsters
van gymnastiekvereniging O S S.
hebben 15 november in Anna Paulow-
na de eer van de Zandvoortse vereni-
ging hoog gehouden. Op de provincia-
le kampioenschappen sloegen ze een
goed figuur.

Op de lange mat behaalde de ploeg
uit Zandvoort met 14.10 pnt. een eerste
plaats, bij de mmitramp met 10.10 pnt
een vierde plaats en bij de kast werden
zij met 9.40 punten elfde. De trainsters
Brigitte Jonkman en Jeanette Voor-
stra en hulptramster Brenda Trouw
waren dik tevreden met de resultaten.

Sinds de rayonkampioenschappen zit
er duidelijk groei m de ploeg. Deze be-
staat op dit ogenblik uit Joyce Koop-
man, Jill Toonen, Merle van der
Storm. Carolien Kok, Ada Paap. Bren-
da Sandbergen, Angelique van der
Werff. Marjolein Krijger, Betta Stei-
ner, Kyra Kroeze, Natasha Kraaye-
noord en Reina Staab.

De ploegleiding heeft aangekondigd
er weer 'hard tegen aan' te gaan, als
voorbereiding op de rayonkampioen-
schappen toestelturnen in februari
1987.

de verf. Verdedigend hoefde ZHC nau-
welijks in aktie te komen.

In de tweede helft eveneens een aan-
vallend ZHC en ook nu enige strafcor-
ners doch succes bleef uit. AMVJ was
nu gevaarlijker via een aantal snelle
counters en daarbij moest een ZHC-
verdediger tot tweemaal toe redding
brengen op de doellijn. In de laatste
minuten en slotoffensief waarbij de
bal rakelings naast het AMVJ-doel
ging, doch de toch wel verdiende ge-
lijkmaker bleef uit.

In een matige partij hockey heeft
ZHC geen kans gehad om Amersfoort
te overwinnen. Aanvallend kwam
ZHC te kort om uitgespeelde kansen te
scheppen. Verdedigend ging het nog
wel mar halverwege de tweede helft
was ZHC kansloos op een Amersfoort-
se inzet, 1-0 In het verdere verloop van
de strijd heoft ZHC het wel geprobeerd
maar de aanval was machteloos.

Zwak spel Lions
ZANDVOORT - De basketballers

van The Lions wachten na de strijd
tegen Spaarndam nog altijd op de eer-
ste wmst. In een slappe vertoning gin-
gen de Zandvoorters met 58-64 ten on-
der en blijven met nul punten onder-
aan de ranglijst.

Een mat spelend Lions kwam totaal
niet in het spel tegen een eveneens niet
imponerend Spaarndam. De zone liep
met van Lions en daardoor scoorde
Spaarndam enige malen van afstand.
Bij een man to man ging het wat beter
maar de achterstand was toen te groot
om voor de rust nog langszij te komen,
28-36.

In het tweede gedeelte een beter ge-
motiveerd Lions dat kans zag terug te
komen tot een drie punten achter-
stand. Het ontbrak Lions echter aan
stootkracht om door te drukken en
Spaarndam veerde weer op en bepaal-
de de eindstand op 58-64.

Topscores Lions: René de Jong 16,
Peter van Koningsbruggen 15, Evert
Bol 8, Renè Baars 6.
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3 SUISSES
IS IN FEESTSTEMMING

8 KADO-IDEEËN
IN EEN SFEER-
VOLLE FOLDER
Een folder met 8
feestkreaties m de
streelzachte
mohairgarens

, TAMARAen
BARBARA met
schitterende
fantasie -
versieringen'

i pareltjes, gepolijste
l steentjes, druppels

en knopen.
8 Juweeltjes van brei-couture, afgebeeld in
luxe folder voor 3,25

4 modellen m TAMARA met
40% mohair en 30% wol Per
bol V. 40 gram |t2 bollen per model)

4 modellen in BARBARA met
20% mohair. Per bol v 40 gram
(8 10 bollen per model)

Si BIJ aankoop van de folder krijgt u GRATIS het
i 3 SUISSES BOETIEK ALBUM 86/87 met 22
™ aktuele ideeën voor luxe truien, (normale prijs
5,75) Koopt u het mohairzachte garen voor één
(of meer) feestkreaties9 Dan krijgt]^
u ook de modellenfolder met de
hele feestkollektie

En deze heeft 3 SUISSES al voor u gebreid:
Modieuze pull: tuniek met rol-
kraag in zuiver lamswol!
Keuze uit 6 modekleuren

LJ ^Cl^l C^IVJ.

79,-
REDENEN GENOEG OM DE FEEST-
STEMMING MET 3 SUISSES TE DELEN.

ZANDVOORT CORN. SLEGERSSTRAAT 2 02507-19261

Fa. Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, Gasthuispiein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter.
Sluitingstijd, dinsdag 1700 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven- 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan-
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264.

1430 AG Aalsmeer
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie-
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam. al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer. Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms-
bode. De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16.00 uur

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar

• Voor brieven onoer nummer wordt ƒ 5,- m rekening ge-
bracht

• BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hel
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordl
ƒ 2 50 m rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z teleto-
nisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
smg m dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart

GOEDE gebruikte MEUBELEN voor BETAALBARE PRIJZEN
MEUBEL OCCASION. Bilderdukstraat 57, A dam, 020-830211

•*• Aang in Adam, Sloter
meerlaan gr 1e et 2 kam
balk vrij uitzicht Gevr m
Z voorl Z C, 2-k flat Tel 020-
138353

Garage te huur gevraagd
Zandvoort Zuid Tel 15176

* Gevr huish hulp m erva-
rmg Tel 16136 s avonds

* T k leder bankstel Voor
meer info bel 02503-33794

BONTMANTEL-INRUIL
Met (kleine) bijbetaling
Meest exclusieve lichtge-
wicht nappa lammy-coats en
bontmantels Bontgevoerde
regenmantels Bel voor af-
spraak of uitgebreide docu-
mentatie 020-233488

IN 5 - 1 N 5-1)1 U R S U I I V O I R I N ' G I N

Al S GTI ML-1 115 DIN l'k GOH) VOOR 196 KM/U

VOIALI l OMA l ISCI l II Dl Rl FN 'l l VI UG Al

IN 4 STERKE 1.8 DlfSLI UITVOfRINGl-N

Dit tijdelijke financieringsvoordeel geldt natuurlijk ook voor de sportieve Peugeot 205 Junior. Hij is leverbaar in wit, donkerblauw of tegen meerprijs in grijs
mctaallak en heeft de volgende extra's: • Striping in de modekleuren rood/blauw/groen op zijkanten • Junior-kleurlogo in de sicrstukken op de achtcrstijlcn
• Full cover aërodynamische wielplaten • Chique chroomstrips in de bumpers • Zwarte sierplaat op achterklep • Junior-kleurlogo op achterklep • Vlotte
eigentijdse jeans bekleding, ook op de hoofdsteunen en deurpanelen • Luxe donkerblauwe moquette bekleding op vloer en bagageafdckplaat • Inbouw-
•\oorziening voor radio en luidspeakcrs • Zwarte antenne • Verstelbare rugleuningen vóór • Binnenspiegel met dag/nachtstand.

aan-
heël

MNTREKKEUJKMNBODlüni DECEMBER 1986.
De Peugeot 205 is een ijzersterk, smaak en prijsklasse. 32 Verschillende Wie nu een Peugeot 205

nummer. Mooi, zuinig, praktisch, elegant, uitvoeringen: diesel, benzine, 3-deurs, schaft heeft trouwens nóg een
ruim en oerdegelijk. Dynamisch en al z'n 5-deurs, Automatic, Accent, Junior, GTI aantrekkelijk voordeel,
concurrenten te vlug af. Geen wonder en sinds kort zelfs een superluxe Cabriolet Peugeot biedt iedereen die vóór 31

En er is al een 205 vanaf f 15.965,-. december 1986 'n nieuwe 205 personen-
Voor bijna al die uitvoeringen geldt auto koopt de keuze uit twee fantastische

dat ze een schone motor hebben die financiële aanbiedingen:
voldoet aan de laatste E.E.G. normen, • U kunt profiteren van een rente-

i-'

dat al meer dan l miljoen automobilisten
in Europa voor de 205 kozen en met zicht-
baar plezier de weg bevolken.

Vooral omdat er 'n 205 is voor
letterlijk iedereen. In vrijwel elke kleur, vandaar hun aantrekkelijke prijs. loze lening tot circa 70% van de

aanschafprijs, met een maximum van
10.000 gulden.

Na 30% aanbetaling rijdt u tot l juli
1987 zonder rente te betalen of zelfs maar
iets af te lossen.

De aanbetaling kunt u in de meeste
gevallen heel simpel oplossen
door uw huidige auto in te ruilen, l Juli
1987 rekent u af.

• U kunt ook kiezen voor een
lening tot maximaal f 10.000,- over 36
maanden tegen een rente van 6,9%.

Beide leningen worden door
Peugeot Talbot Financiering verstrekt
onder de gebruikelijke voorwaarden
van huurkoopovereenkomst, waarbij
de Peugeot organisatie de rente/
rentereductie voor haar rekening neemt

PEUGEOT 205.'N STERK
NUMMER V.A.15.965-

( M 1,1 UU i D 205 JUNIOR \ \ l l h ' » S O , ) I'KIJ/I N/IJMNU USil l im\ A l l ! \ I R I N ( , S k O S 1 1 \ ! 450. UIJ/ IGINGI N' \OORBH IOLIDI N PI LIG! O l l MBO I 11 ASI . DIRI Cl 11 ASl N I I C . 1 N 1 I N \ \ V I R I K K I I I J k l I'RIJS TIJDELIJK VA. F 451,- PER MAAND (EXCL. BTW).

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

Aangeb m Haarlem gr EEN
GEZ (huur) HOEKHUIS, enor
me leefruimte, 5-kam , c v
gr zolder, tuin op zuiden
3evr m Z'voort Z/Centr kl
luur woonr met vrij uitz voo
1 pers Tel 023-330085

ALUM SCHUIFLADDERS
Bel voor vrijblijvende

demonstratie aan huis
NU 8 meter van ƒ375 vooi
f237 en 10 meter van ƒ445

oor ƒ 289 Andere lengtes en
uitvoeringen tot 50% korting

3 jaar garantie
INTERAL LADDERS B V

Tel 072-612262 of
01711-10016

Bio-industne De ketting
nnef tegen de bio-mdustrie is
iet protest hiertegen Bel
oor een brief even tel 15134,

Sjoukens

* De verg Vrouwen van Nu
Destaat bijna 10 jaar Dat zeg
och wel iets1 Wordt ook lid o;
oei eens met nr 16085 o
14462

Passage 42
Zonnestudio

Kapsalon
ZONNEBANK 20 mm ƒ
snelbruinbuizen)

abonnement 10x ƒ 8C
3E2ICHTSKANON

20 mm ƒ 10
abonnement 4x ƒ 35

LICH KANON 40 mm ƒ 40
abonnement 3x ƒ 100

WIJ WERKEN OP
AFSPRAAK

ZONNESTUDIO OOK
S AVONDS GEOPEND

Passage 42
Tel. 12500

Vriendelijke groeten
Ben, Edith en Ellie

Reflectanten op adverten
les onder nummer gelieven
rvoor te zorgen dat het num-

mer m de Imker-bovenhoek
ip de envelop staat vermeld
n dat de brief geadresseerd

<vordt aan Centrale Order-
fd Weekmedia, Postbus
22, 1000 AC Amsterdam Dit
oorkomt vertraging m de be-
andelmg

Hillegom-Antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub in alle stijlen Vee
klemantiek Laagste prijzen
Leidsestraat 122 Dag tel
02520-20993 Koopavond

Kamer te huur De Witte
Zwaan Tel 02507-12164.

Lida Bromet Mode Haltestr
18, tel 17878 Deze week
wmterpullovers 20% korting

Magnetiseur voor diverse pro
blemen Tevens voor mensen
die op para gebied in moei
lijkheden zitten Van 18-20
uur 02507-15876

eruit springt!-

2WWCCKT

TELEFOON 02507-17679

* Schaatsruilbeurs Zand-
voort, Const Huijgensstr 18
Tel 15641 Elke woensdag
van 14 - 16 uurvai i I-T iv uui

Sint en Piet op bezoek Tel
17669 na 17 uur

Slaapkamer te huur ƒ500
p m borgsom ƒ 300, Bilder-
dijkstraat 11

•*• St Nicolaas suggestie' Ka-
lender van Oud Zandvoort
ƒ 7 50, J M Bluijs Tel 02507-
14632

Te huur, bij voorkeur v dame
alleen boven 50 jr, vrije bo-
venetage gest m vrije op-
gang/400 p m excl Br o nr
798-74856 bur v d blad

* Te koop 2 hoofdsteunen
voor Citroen (Visa) z g a n.
Tel 13551

Te koop DAF 44 Tel 12298

* Te koop gevr Lego-ond
en Plamobil-ond. Tel 15007

* Te koop golfballen ƒ 1,50.
Tel 02507-14623

* Te koop judo/karaktepak,
Dragon, mt 5/180 ƒ30 Tel
13615

* Te koop staande schemer-
lamp gemaakt van antiek wa-
genwiel, ankerketting, leren
kap, prijs ƒ 125 Tel 16125.

* Te koop vrieskist, 150 l
ƒ 125 Tel 15497, na 18 uur

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk Tel. 023-364168,
bgg 023-381378

* T k 3-drs hang/legkast
kl wit, merk Apollo, bxhxd
150x198x54 Wegens verh
overcompleet, prijs ƒ 300 Tel
16550

* T k doos met geb boeken
en pockets 25 cent p st
goud op zilveren penning, 2;
gram m doorzichtig doosje
ƒ25 Tel 17193

* T k elektronische luchtrei
niger (lonisator) Tel 16970

* T k gasfornuis ƒ35, kar-
renwieltafel 0 80 ƒ 125, manou
salontafel ƒ 100 Tel 17481.

* T.k gevr kleuterbed (geen
ledikantje) Tel 16294

* T k. grasmachine i g st
ƒ 25, witte neten poezemand
ƒ10 Tel 18908

* T k kmderskischoenen,
mt 35 + kinderski's, 1 30 m,
samen ƒ200 Tel 12699

* T k kinderstoel ƒ 15, auto
kinderstoel ƒ45 Tel 17481

* T k mooi groot schoolbord
met klok ƒ 25; kmderautozitje
ƒ40, kmderskischoenen, Dy-
nafit rood ƒ 50, crossfiets 6 a
^ jr ƒ75 Tel 12313

* T k wegens omstandighe-
den, elektrische naaimachine,
4 jaar oud ƒ 150 Tel 16672

* T k z g a n. voetenzak v
Duggy, donkerblauw rib ƒ 65
Tel 17361.

* T k z/w-t v , 66 cm, Nord-
mende Eminent, kl wil, uit pr
'150 i z g s t Tel 17837, na
18 uur

* T k a enige meubilaire
goederen t e a b Tel 17328

* T k a kop kraantjeskan;
verz kandelaar, speksteen,
kristallen vaas enz Alles
gr moederstijd Tel 17476

* T k a Salomonski-schoe-
nen, type SX 70, maat 45, 1
seizoen gebruikt, vrpr ƒ 125
Tel 02507-13621

* Vanaf ma 3 november
peuterspeelzaal 't Vliegertje
vijf ochtenden geopend van
8 30-1145 uur Info Plesman-
school, tel 13177/12543

* Verloren, zaterdag j l omg
Koningmneweg/Gerkestraat,
blauwe halsketting, emotmele
waarde Gaarne ter te bez
Tel 16182

* Werkgroep Amnesty Inter-
national Zandvoort zoekt drm-
gend actieve leden o a voor
scholenwerk, vertalers Frans,
Engels, perswerk Tel 12572

* Wie kan mij helpen/tip te
geven, hoe ik rodebessen-je-
never uit mijn vloerkleed
krijg? Heel hartelijk dank,
mevr C. Koper Tel 16017.

Wonmgruil aangeb 2 kamer-
won te Hoofddorp, vrij uitz
lage huur. Gevr woonr Zand-
voort Tel 023-284-160 of post-
bus 242, Zandvoort

* Zandvoorts Vrouwenkoor,
bedankt voor de leuke trip
naar Duitsland Ria en Ed

* T k tamme parkiet, blauw,
met kooi, ƒ25 Tel. 02503-
15822

* T k theol boeken, stnpb
w o Suske & Wiske, Kuifje,
Blauwbloezen etc 5 v. ƒ 10,
Eng lit v b-lijst Havo,
jeugdb, detect 02503-36176

* T k Zundapp zonder mo-
tor + 2 snelle uitlaten, 15 mm,
carberateur en standaard uit-
laat en motorblok in onderde-
len Tel 02503-34619

* T k zwemvst 4-6 jr. ƒ 20,
krte kobaltbl laarsjes mt. 35,
2 kr gedr. ƒ40 Tel 02526-
72104

* T k a 2 zitelementen met
bijbehorende tafel Tel

* Wij zoeken een goede
tweelmgwandelwagen of -
buggy. Tel 02508-1991.

*Tka . heren ski-pak, meet
56, z g.a n Tel 02503-36240

* Vermist- kl zw kater, 1/2 jr
oud, naam Tijger, omg
Zwaanshoek Als u weet waar
hij is, bel dan 02502-5866

* Wie heeft mijn witte
Snoopy knuffelbeest gevon-
den? Omgeving Overbos-
Bornholm Tel 33737

* T k Legotrem (elektr) en
div onderdelen, pr n o t k ,
oude rookstoel, m goede
staat, ƒ50 Tel 02503-12490

* Zingende mensen zijn blije
mensen wordt daarom lid van
het Hoofddorps Mannenkoor
Zang en Vriendschap Tel
van Secr 02503-14000

5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander
huisraad te koop7 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.

*
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE
VRAAGPRIJS VAN ƒ 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN
OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER / 5,30 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BU EEN VAN ONZE KANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor-
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij'

Telefoon .

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Plaats 2041 JM Zandvoort



WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 20 NOVEMBER 1986

Menselijk Bedrijf
in Teylers Museum

HAARLEM - In het Teylers Mu-
seum, Spaarne 16 in Haarlem wordt
van 18 november t/m 15 februari 1987
een tentoonstelling gehouden over
'Het Menselijk Bedrijf', een collectie
van tekeningen en grafieken die be-
roepen en ambachten als onderwerp
hebben.

Deze tentoonstelling uit de eigen
verzameling is een bonte collectie van
schoenlappers tot schoolmeesters, van
naaistertjes en brandweerlieden tot
rattenvangers. De collectie omvat vijf-
tig afbeeldingen waaronder werken
van meesters als Hendrick Goltzius,
Rembrandt, Vincent van der Vinne,
Gaspar Luijken, Jacobus van Looij en
Joseph Teixera de Mattos.

Soms ontstonden deze afbeeldingen
uit de wens informatie te verschaffen
over de voorgestelde vorm van arbeid,
soms waren ze eerder bedoeld om alle-
gorisch geïnterpreteerd te worden.
Een melkmeisje kan" duiden op de
deugd: gematigheid, of een poffertjes-
bakster op het zintuig: reuk. Andere
voorstellingen zijn portretten waarop
het model aan zijn dagelijks werk is
weergegeven (belastingontvanger Uy-
tenbogaert als goudweger).

Een boeiende tentoonstelling die be-
zichtigd kan worden gedurende de
openingstijden van het Museum: dins-
dag t/m zaterdag van 10-16 uur, zon-
dag en Tweede Kersdag van 13-16 uur,
Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag is
het museum gesloten.

Solid Roots Reggae
in de Sneeuwbal

ZANDVOORT - Op zaterdag 22 no-
vember komt het Jan Music Interna-
tional gezelschap in De Sneeuwbal,
Heerenweg 111, in Heemstede. Zij
brengen reggae muziek in een heel
eigen stijl en bewijzen dat muziek in-
ternationaal is.

J.M.I. bestaat uit vier muzikanten
van verschillende nationaliteiten,
Grant geboren in Jamaica speelt bas,
percussie en zingt; Jahwan is geboren
in Suriname en speelt drum en syn-
drum; Rob uit Suriname en oprichter
van de groep is verantwoordelijk voor
keyboards, synthesizer en percussie,
Junior tenslotte komt uit Brits Gyana
en verzorgt zang, percussie en lead &
ritmeguitar.

Aanvang 21.00 uur, toegangsprijs f.
* 6,50 (f. 5,- CJP).

Activiteiten
in 'Queenie'

ZANDVOORT - Op vrijdag 28 en
zaterdag 29 november organiseert het
ZAMOR Sangerkoor onder leiding
van Harry Disselkoren een Weense
Avond in Restaurant Queenie aan het
Kerkplein.

Deze Zandvoortse vereniging zal
met medewerking van Martha Koper,
mezzosopraan, Mario Stello en Ben
Vos (tenoren) en Mark Aben basbari-
ton Weense muziek ten gehore bren-
gen. Muzikale begeleiding is van
Ruud van Lurjk. Aan het programma
werkt eveneens Herman Heierman
mee.

Bezoekers kunnen van dit concert
genieten tijdens een exclusief diner
dat eveneens op de Oostenrijkse keu-
ken is geïnspireerd. Het menu omvat:
Kraut Salat met Schinken, Serbische
Bohnensuppe, Wiener Rostbraten en
als dessert Sachertorte. De prijs van
het menu bedraagt f. 45,- per couvert.

Aanvang 19.30 uur, voor tafelreser-
vering: 02507-13599

Op woensdag 26 en donderdag 27 no-
vember wordt door Anoukmode in
Queenie een culinaire mode-avond ge-
houden. Een vier gangen menu wordt
dan afgewisseld met modeflitsen spe-
ciaal gericht op de komende feestda-
gen. Bovendien is er een cosmetic pre-
sentatie van Jil Sander van Parfume-
rie Wildering, terwijl de internationa-
le brillenmode van Cazal wordt belicht
door York Optiek. Medewerking deze
avonden verleent het Salonorkest Val-
lee des Fleurs onder leiding van Quil-
laume H.Kouwenberg en de zangeres
Elly Liëge. Entreeprijs voor deze avon-
den bedraagt f. 27,50 inclusief het di-
ner, exclusief de drankjes.

i
Reservering is eveneens dringend

gewenst, tel: 02507-17097.

Provincie wenst meer opvang
voor gehandicapte ouderen

HAARLEM - Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland zijn niet van plan
45 plaatsen in kinderdagverblijven
voor geestelijk gehandicapte kinderen
in te leveren zonder daarvoor een
evenredig aantal plaatsen terug te
krijgen in dagverblijven voor ouderen
en/of in gezinsvervangende tehuizen.
Dat schrijven gedeputeerde staten
vandaag in een brief aan de Staatsse-
cretaris van Welzijn Volksgezondheid
en Cultuur.

De provincie wil best meewerken
aan het ombuigen van de geldstroom
van kinderdagverblijven (kdv's) naar
dagverblijven voor ouderen (d.v.o.).
Immers de behoefte aan plaatsen in
kinderdagverblijven is niet meer zo
groot als in 1980 gepland (oorzaak af-
name aantal geboorten en opvangmo-

gelijkheden binnen speciale scholen).
Wel bestaat er een schreeuwende be-
hoefte aan meer plaatsen voor opvang
van oudere gehandicapten. Noord-
Holland kreeg recent van het rijk 48
plaatsen toegekend van de landelijk
800 nieuw te realiseren plaatsen in
dagverblijven voor ouderen, dat is 6
procent.

Gedeputeerde Staten willen dan ook
niet meer dan 6 procent inleveren van
het totaal aantal plaatsen in kinder-
dagverblijven; dat is 12 plaatsen. Die
kunnen ingeleverd worden door het
kinderdagverblijf De Luchtballon in
Beverwijk (8) en De Springplank in
Haarlem (4). Uit de praktijk blijkt dat
een nieuw kinderdagverblijf in Scha-
gen (4 plaatsen) niet nodig is omdat
het kdv De Troubadour in Den Helder

de behoefte in de Kop van Noord-Hol-
land kan opvangen. De uitbreiding
van De Stolp in Goorn (West-Pnes-
land) kan minder groot, van 18 naar 24
en niet zoals gepland naar 32. Ook Am-
sterdam kan door herschikking van
ruimten l plaats inleveren. Samen
-dus een mogelijkheid om naast die 12
nog eens 33 plaatsen te reduceren.

Gedeputeerde Staten willen daar
echter niet aan, zonder dat er plaatsen
voor dagopvang voor ouderen voor te-
rug komen.

In de provincie Noord-Holland
staan ruim 100 mensen hiervoor op
een wchtlijst, de toegestane uitbrei-
ding van 48 is een druppel op de gloei-
ende plaat, vinden gedeputeerde sta-
ten en staat niet in verhouding tot wat
er ingeleverd zou moeten worden.

Sportraad zit met 'zwarte piet'

Bezuinigingen treffen
kleine verenigingen niet

iZANDVOORT - Tijdens de verga-
dering van de commissie van maat-
schappelrjk welzijn heeft wethouder
Termes (D66) de diverse fractieleden
gerust kunnen stellen omtrent de
f 26.000,- aan bezuinigingen op het so-
ciaal cultureel werk. 'Deze tasten de
essentie van het plan niet aan, we be-
zuinigen alleen waar dat mogelijk
lijkt', aldus Termes. Als voorbeelden
noemde hij de posten 'Nieuw beleid' en
'sport', met name voetbalverenigin-
gen. De fractie van het CDA drong er
bij monde van Marijke Paap met klem
op aan vooral de 'ouderen' te sparen.

'Bij de bezuinigingen zullen we de ver-
enigingen zoveel mogelijk ontwijken'
was het antwoord van Termes op vra-
gen van de fractie van Gemeente Be-
langen Zandvoort. De vertegenwoor-
diger van deze partij, Herman Land-
man had zich erover verwonderd dat
in het dekkingsplan niet stond aange-
geven hoe de bezuinigingen op het
sociaal cultureel werk verwezenlijkt
moesten worden. Hij vreesde dat het
werk van de Plan Voorbereidingscom-
missie dan ook 'voor niets' was ge-
weest.

Ook de gemeente Zandvoort moet de
tering naar de nering zetten. Door de
sterke korting op de rijksuitgaven
komt er dit jaar voor sociaal cultureel
werk ongeveer f 50.000 minder uit Den
Haag in de gemeentekas. Hiervan
wordt f 26.000,- in mindering gebracht
op de door de gemeente geplande sub-
sidies.
Op de Zandvoortse begroting prijkt
een bedrag van f 10.000,- voor de post
'Nieuw beleid'. Volgens de wethouder
kan deze 'zonder pijn en moeite' afge-
voerd worden en het nieuwe beleid nog
everi uitgesteld. Dit past in het streven
van de gemeente eerst alleen de nieu-
we subsidieposten aan te tasten.
Een bedrag van f7.000,- wordt gezocht
in bezuiniging op de basis-educatie.
Dit moet een éénmalige korting wor-
den, waarna in 1987 'beleidsmatig'
naar een oplossing wordt gezocht.

Voor de resterende f9.000,- over-
weegt men te snoeien op de subsidies
voor sportverenigingen. Termes bena-

drukte dat dit uitsluitend 'in de ac-
commodatie-sfeer' gezien moet wor-
den. 'Er is een grote terugloop bij de
voetbalverenigingen, dus hier kan
best anders gekoerst worden. Maar
eerst moet nog overleg gepleegd wor-
den met de Sportraad'.

Zwarte Piet
Volgens de normen van de Neder-

landse Sport Federatie bezitten de
Zandvoortse voetbalverenigingen een
overcapaciteit van twee velden. Ook de
hockeyclub heeft overcapaciteit. In
het plaatselijke sportgebeuren is een
verschuiving te zien van buiten- naar
binnensport. Bij het opstellen van de
bezuinigingsvoorstellen is hier echter
nog geen rekening mee gehouden, om-
dat deze cijfers pas sinds kort bekend
zijn.

Deze kortingen komen aan de orde
in de vergadering van de Sportraad
die op maandag l december in de kan-
tine 'Kapklus' van Zandvoortmeeu-
wen wordt gehouden. Aanvang van
deze vergadering is 20.00 uur.

Mensenrechten
door kinderen

ZANDVOORT - Door Amnesty
International, afdeling Zandvoort
wordt de hulp gevraagd van alle
Zandvoortse kinderen bij het ma-
ken van een tentoonstelling over
de 'mensenrechten'.

Deze tentoonstelling zal worden
gehouden in de Openbare Biblio-
theek. Amnesty vraagt de kinde-
ren om voor deze tentoonstelling
tekeningen, verhalen, plakwerk-
jes, gedichten etc.etc. in te zenden
bij Marga en Arjen de Boer,
Hoogeweg 17, Zandvoort. Op de
achterkant moet wel naam, adres
en leeftijd van de inzender(ster)
vermeld worden.

Bij voldoende inzendingen zal de
tentoonstelling te zien zijn op en
rond 10 december, wanneer 'De
dag van de Rechten van de mens'
in de bibliotheek wordt gehouden.

Kinderen die graag hieraan
meewerken maar toch nog een
paar vragen hebben kunnen altijd
contact opnemen met Marga en
Arjen de Boer, tel: 12572 of bij Jan-
ny Laurier, tel: 13082. Er wordt
door Amnesty International wel
op de medewerking van de kinde-
ren gerekend.

Agressiever verkoopbeleid
van gemeentewoningen

ZANDVOORT - De stijgende te-
korten op het complex gemeente-
woningen, ook wel bekend als
complex 7, dreigt desatreuze vor-
men aan te nemen. Reden waar-
om het college van plan is deze
woningen, op een 'agressiever'
manier aan de man te brengen.
Een gedachte waarmee de raads-
leden wel kunnen leven, al is op de
diverse vergaderingen niet duide-
lijk geworden wat men onder een
agressief verkoopbeleid verstaat.

Van Sandbergen (D66) kwam het
voorstel om met de bewoners een soort

Stichting Jongeren en kanker
AMSTERDAM - De Stichting Jon-

geren en Kanker (opgericht op 30 ja-
nuan 1986) is een organisatie voor en
door jonge (ex-)kankerpatiénten tus-
sen de 15 en 35 jaar. Doelstellingen van
de Stichting zijn: hulpverlening in de
vorm van lotgenotencontact; het ge-
ven van informatie over de ziekte en
bijkomende aspecten, belangenbehar-
tiging van patiënten en taboedoorbre-
king. Daarnaast wil de Stichting
know-how opbouwen rond problemen

Open dag van het
Muziekcentrum

ZANDVOORT - Op zaterdag 22 no-
vember houdt het Muziekcentrum
Zuid Kennemerland open huis in het
Cultureel Centrum 'De Egelantier',
Gasthuisvest 47 in Haarlem.

Van 13 tot 17 uur wordt er in drie
zalen tegelijk (Grote Muziek- Theater-
en de Muzenzaal) muziek gemaakt
door 23 ensembles, orkesten en com-
bo's van het Muziekcentrum

In afwisseling van bezetting en stij-
len spelen één juniorenorkest, twee
volwassen ensembles, twee gitaar en-
sembles, drie blazersensembles, één
volksmuziekgezelschap, één slagwerk-
ensemble, zes combo's, één big band,
drie blokfluit-, één strijkers- en één
accordeonensemble(s)

Teyler 'Beroepen agenda'
HAARLEM - Sinds 1983 geeft het

Teylers Museum in Haarlem elk jaar
een exclusieve agenda uit met af beel-
dingen uit de eigen collectie. In de
tradities van speciale thema's is voor
1987 gekozen voor beroepen en am-
bachten.

In de. nieuwe agenda treft men on-
der meer afbeeldingen aan van
schoenlappers, een voerman, een
scharensliep, een schilder, een mossel-
verkoper, spuitgasten, (Jan van der
Heyden), maar ook een goudwegei
(Rembrandt), tandarts, boer etc.etc
Deze beroepen/ambachten zijn slechts
een kleine greep uit de door het thema
aangedragen afbeeldingen van etsen
pentekeningen, aquarellen, krijtteke-
ningen, pastels en olieverfschilderijen
Veel afbeeldingen zijn in kleur.

De agenda heeft voor elke week één
afbeelding, is royaal en overzichtelijk
ingedeeld, een week per pagina for-
maat 20 x 20. Prijs in de boekhandel
f. 25,25 in het Teyler Museum f. 20,-
excl. verzendkosten.

De uitgave van de agenda is een ini-

Het schutblad van de Teyler agen-
da

tiatief van de Stichting Vrienden van
het Teylers Museum, die door finan-
ciële steun extra projecten en voprzie-
ningen voor het museum mogelijk wil
maken. Voor informaties over de
agenda kan men ook telefonisch con-
tact opnemen, 023-316851.

en vragen die leven bij jonge kanker-
patiënten, alsmede een mentaliteits-
verandering tot stand brengen, want
te vaak wordt kanker nog geassocieerd
met de dood. Het besef moet groeien
dat ook kankerpatiënten een toekomst
hebben.

De Stichting is niet alleen bedoeld
voor jonge kankerpatiënten, ook jonge
ex-patiënten zijn welkom. Juist voor
het uitwisselen van ervaringen en
emoties is de deelname van deze laat-
ste groep heel belangrijk. Ex-patiën-
ten worden niet alleen met medische
problemen geconfronteerd, maar ook
met maatschappelijke problemen, bij-
voorbeeld de invloed van de ziekte op
relaties, werk, studie en uitkering. Het
afsluiten van een verzekering of een
hypotheek kan problemen geven; bij
sollicitaties vormt het verleden vaak
een handicap en medische keuringen
worden met angst tegemoet gezien.

Een lotgenoot heeft vaak genoeg aan
een half woord om je te begrijpen. Door
te praten met mensen die dezelfde er-
varingen hebben, kunnen problemen
draaglijker worden.

Zelf actief worden binnen de Stich-
ting kan. De Stichting streeft naar
meer medewerk(st)ers per regio.

Wie meer informatie wil over de
Stichting kan bellen met het Inte-
graal Kankercentrum Amsterdam,
tel.: 020-172903. Eventuele donaties
zijn uiteraard welkom. Het rekening-
nummer van de Stichting is Postbank
4648649.

'Verzamelaar' raakt
collectie kwijt

ZANDVOORT - Maandag heeft de
politie opeft met behulp van een takel-
wagen de omgeving weer schoon ge-
maakt. In beslaggenomen werden vijf
auto's, drie boten op trailers, een cara-
van en een aanhangwagen.

De man zal tegenover de Officier
van Justitie verantwoording moeten
afleggen over zijn verzamelwoede.

Gevallen door
oververmoeidheid

ZANDVOORT - Maandagmorgen is
een Zandvoortse inwoonsters in de
Keesomstraat gevallen en bewusteloos
geraakt. Medewerkers van de GG &
GD die met een ambulance arriveer-
den constateerde dat de vrouw wei-
licht door oververmoeidheid is geval-
len. Opname in een ziekenhuis werd
niet noodzakelijk geacht.

mede-eigenaarcontract af te sluiten.
De opknapkosten komen dan voor re-
kening van de huidige huurder en
worden later van de verkoopsom afge-
trokken. Wethouder van Caspel wees
in dit verband op de taxatiewaarde
van de woningen die hoger of lager zal
zijn naar gelang de staat van het on-
derhoud van het huis. Met andere
woorden hij vond dit een wat warrig
voorstel.

Ook van de VVD en PvdA kwamen
vragen wat het college onder een
agressief verkoopbeleid verstaat, ter-
wijl Jongsma (GBZ) opperde dat ver-
koop aan derden (dus niet alleen de
huurders) misschien vruchten af kan
werpen.

Wethouder van Caspel stelde dat
het noodzakelijk is dat de gemeente zo
snel mogelijk van deze woningen af-
moet in verband met de stijgende on-
derhoudskosten. "Een soepele taxatie-
waarde kan misschien de verkoop be-
vorderen," liet hij optimistisch weten.

ZANDVOORT - Het Cultureel
Centrum Zandvoort biedt mo-
menteel een ruime sortering van
kunstvoorwerpen, die zeer ge-
schikt zijn als sinterklaas- of
kerstgeschenk. Van kleine tot gro-
te kunststukken, voor in huis of
daar buiten, om neer te zetten of
te dragen, alles is er te vinden. Het
op de expositie 'Kunst Kado' ten-
toongestelde is ook te koop. De
prijzen zijn vanaf, f 15,-.

Poppen, keramiek, aquarellen en
nog veel meer, te veel om op te som-
men. Van alles is er te zien en zo men
wil, ook te koop. De artikelen zijn af-
komstig van kunstenaars uit het hele
land. Maar ook de kuststreek is goed
vertegenwoordigd. Zeer toepasselijk
voor Zandvoort zijn de rieten strand-
stoelen, in exact dezelfde uitvoering
als men hier vroeger nog aantrof, com-
pleet met de houten armleuningen. Zij
zijn gevlochten door een bedrijf in de
bollenstreek en via het Cultureel Cen-
trum te bestellen. Het geld, f500,- voor
een éénpersoons- en f1250,- voor een
tweepersoonsstoel, moet men er na-
tuurlijk wel voor over hebben. Maar
bij aankoop van een strandstoel krijgt

men wel een zeer authentiek stukje
Zandvoort in huis.

Zeer modern zijn de klokken van
Henk Smolenaars, zowel van vorm als
van kleur, die overwegend zwart/wit
is. Het gebruikte materiaal is kunst-
stof, tenzij men een dweil als klok wil
hebben. De prijzen zijn vanaf f40,-.
Van Smolenaars zijn er ook nog een
kunststof Back Gammon en schaak-
spel te koop. Om het moderne mte-
rieur te vervolmaken is er keramiek,
in de vorm van onder andere gestileer-
de vogels.

De tentoonstelling toont ook kleding
en accessoires. Het kralenwerk van
Elly Saiyd kan wel doorgaan voor zeer
bijzonder. Haar 'kleinere' werk bevat
dasspelden, halssnoertjes en broches.
Daarnaast zijn er ook zeer zware hals-
kettingen. De prijzen van de sieraden
zijn vanaf f 25,-.
Sanny Nijkamp uit Hoogeveen toont
kledingstukken van beschilderde zij-
de. Blouses, sweaters, jasjes en zo nog
meer, meest in een combinatie van
zwart, blauw en bonte kleuren. Het
goedkoopst is een soort hesje dat f 75,-
kost. Zijde is ook verwerkt in de mmia-
tuurtjes van Thea Bosha. Het zijn
uiterst kleine collages van stukjes zij-

Presentatie-avond en 'The Saints'
dit weekeinde in het Patronaat

• The Saints zaterdagavond in Het Patronaat.

HAARLEM - Op vrijdag 21 novem-
ber wordt in Het Patronaal, Zijlsingel
2 in Haarlem weer eert presentatie-
avond gehouden. Onder de titel 'Hup
Holland Hup' krijgen opvallende Ne-
derlandse groepen de kans hun mu-
ziek onder de aandacht te brengen.

Deze avond worden verwacht Six
Plys Tzar en Terras Bangkok. De Lim-
vurgse Six Plys Tzar was te zien in de
eerste aflevering van het TV-muziek-
programma Jonge Helden. Terras
Bangkok oogstte tot nu toe meer suc-
ces in het buitenland. Het is eigenzin-
nige grotestadsmuziek met trompet
die op het muziekfestival 'Musique des
Traverses' in Reims enthousiast werd
ontvangen.

Op zaterdag 22 november komt de
legendarische band The Saints naar
Haarlem. In de huidige samenstelling
zitten Chris Bailey, zanger/gitarist en
drummer Ivor Hay. Karakteristieke
muziek werd door hen gebracht en de
laatste single 'The temple of the lord'
dreigt in Nederland al een hit te wor-
den.

In het voorprogramma de Neder-
landse pretband 'Kobus gaat naar Ap-
pelscha'.

De zaal is beide avonden om 21.00
uur geopend. Toegangsprijzen vrij-
dagavond f. 8,50/f. 6,- CJP.
Zaterdagavond f. 12,50/f. 10,- CJP.
Voorverkoop De Gooth en de Toneel-
schuur.

de in diverse kleuren. Kleine land-
schapjes achter glas, die men voor
prijzen vanaf f. 30,- in huis kan heb-
ben.
Uiterst verfijnd zijn de kleine gobelins
van Riek van Tuyl, die te koop zijn als
kleine passé partout. Ze verbeelden
naast wat mensenfiguurtjes, vooral
landschappen, waaronder veel rots-
kusten. Vanaf f 20,-.

Er is veel patchwork van mevrouw
G. Boone te zien. Vooral tassen en
kleurige wandkleden, waarvan de
grootste méér dan een vierkante meter
meet. Eén wandkleed trekt al van ver-
re de aandacht. Het kunstwerk be-
staat voornamelijk uit ruim vier hon-
derd vijftig vierkante stukjes stof,
meerendeels licht van kleur, met
bloemmotiefjes. Het kleed is ruim een
meter hoog en zestig centimeter breed.
Het is het pronkstuk van haar werk,
maar moet dan ook wel f1200,- opbren-
gen. Ook in de rest van haar kleden en
ook in haar tassen heeft G. Boone bij-
na uitsluitend bloemmotieven ver-
werkt. (Tassen vanaf f 15,-, wandkle-
den vanaf f65,-).
Als andere wandversieringen hangen
op de tentoonstelling onder andere fo-
tomontages van Rob van de Horst en
kleden me£ veel knopen van Judith
Hosli.

Poppenkast
Een van de meest opvallende dingen
op deze expositie is de poppenkast van
Ria ter Vrugt. Ook al zal deze slechts
voor een klein publiek te koop zijn.
Bijna alle populaire sprookjesfiguren
zijn hier door ongeveer vijfentwintig
poppen vertegenwoordigd, of het nu
Hans en Grietje zijn of Roodkapje en
de boze wolf. Natuurlijk is ook Jan
Klaassen aanwezig, compleet met een
extra garderobe.

Voor wie deze bonte wereld finan-
cieel buiten bereik ligt, maar toch gek
is op sprookjesachtige of anderszins
speelse taferelen, is wellicht het werk
van Gerda Boersma een uitkomst. Wie
wil er niet voor dertig gulden een
schattig olifanten-bruidspaartje aan
de muur? Gerda verwerkt naast aller-
lei kinderfiguurtjes veel dieren in
haar etsen, zo weggestapt uit kleuter-
verhaaltjes. Ondeugend ogende beer-
tjes, al dan niet in bad, warm geklede
egeltjes en olifanten met sportpet en
de nieuwste Nike's. Waarschijnlijk
zullen de jonge beertjes en eendjes die
op één portretje gezellige vriendjes
zijn, ook goede kameraadjes worden
van zowel de jonge als de oudere bezoe-
ker.
De expositie in het Cultureel Centrum
Zandvoort, Gasthuisplein, duurt tot
en met 4 januari 1987. Het Centrum is
geopend van woensdag tot en met zon-
dag, 13.30 - 16.00 uur, behalve beide
kerstdagen en l januari.

Echtscheidings-
informatie

ZANDVOORT - Op 25 november or-
ganiseert het 'Informatiepunt Echt-
scheiding' weer een groepsspreekuur
voor scheldende mannen en vrouwen.

De bijeenkomst wordt gehouden op
het adres van het Informatiepunt, Ko-
ningstraat 14 in Haarlem. Aanvang
20.00 uur. Op deze avond kunnen men-
sen die met een scheiding bezig zijn of
overwegen te gaan scheiden met hun
vragen terecht.

Er wordt vrijblijvend en anoniem
advies en informatie verstrekt over
echtscheidingen en wat daarbij komt
kijken. Het Informatiepunt is ook tele-
fonisch bereikbaar op maandagmor-
gen van 09.00-12.00 uur en op woens-
dagavond van 7-9 uur.

ZO PLAATST U UW NIEUWJAARSWENS
in het

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

ƒ 19,- incl. BTW

B

ƒ 30,- incl. BTW

BON:
Ik kies model: .
dit is mijn tekst:

en

Onmiddellijk inzenden
doch uiterlijk vóór 15 december aan:
Weekmedia Aalsmeer,
Dorpsstraat 8,
1431 CD Aalsmeer.

ƒ 62,- incl. BTW

K. JANSEN
Dorpsstraat 6 - Zandvoort

wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar

Handtekening:

Naam:

Adres:

Postcode: no 30
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Nissan Sunny 1.6 SLX
Klaar voor een zonnige toekomst

lad\ cncnlie) Techniek:

De nieuwe Nissan Sunny heeft bij /ijn komst het bestaan van de Starua een
halt toegeroepen maar de Sunny-lijn is /.» compleet - met drie-, vier- of vijf
deuren en /clt's een combi - dat er nog nauwelijks iemand /.al /ijn die de
Stan/a /al missen. De Sunny dus is een Nissan in al /ijn details, in hart en
nieren om het /o maar eens te /eggen. In dit geval betekent dat een auto die
er /ijn mag, /eker voor /ijn prijs.

Lofwaardige krachtbron

l let hart van de Sunm l d Si \ l ietbergl
op di ie na H i O U i . n i ' in / i | i i v i e i ci l inders
Dal bi| e lkaa i l e v e n bi| ViOO onm min
een vermogen op van (O k\\ o l t e v v e l M
ouderwetse paaidckiaduen. die
vvehsvvaa i superben/me tot /ich w i l l e n
nemen maai daaimee met on/ inmg
omspringen
l en nadeel van de wat .urn aluesiekle
mutoi is dat al en toe de reactie op het
int i . ippen van hel gaspedaal wat hapert
vooida t hi | merkbaar is i en soort van
v e r s l i k k e n AHI |e bi|na /eggen \ e ide i
mets dan lol o\er de ki.ii_htbion. die de
l > 7 ( ) kg l i ih te Sumn naar een heel
aardige topsnelheid van 170 km h |aagt
I n d.it /ondei morren, al hooi |e de
motor boven de \2n km h wel heel best
Dat v a l t o v L i i g e n s wat s teiker op dan
misschien in een andei model maar het
simpelweg ontbreken van de

gebruikel i jke f lu i t toon langs de portieren
is daar debet aan De eer l i jkheid gebiedt
mi| te /eggen dat het rode gebied op de
voortre t le l i |k afleesbare en geplaatste
toeienlel ler begint bi| S y i K ) omw. in in
maar \er voor dat punt gaat de voet heus
wel van het gaspedaal, ui t angst iets
kapot te maken in het vooronder. Verder
is het motoi karakter ui ters t soepel en het
is met nodig om /o hoog in de toeren te
k l i m m e n Met de voo r t i e l l c l i | k geko/en
oveibrengmgsverhoudingcn m de
vi | lve r sne l l rngsbak is v lo t op snelheid te
komen en daar ook te b l i j v e n .

Goed ver/orgd interieur

l let i n t e i i e u i is goed ver/orgd De /etels
voorin / i j i i behaagli jk comfortabel,
alleen is het jammer dat de/e niet in de
hoogte verstelbaar / i j i i De optimale
positie ten op/ichte van het s tuurwiel was
voor m i j /odoende met in te stellen. De
rug leun ing is door middel van een

Autonieuws
Door Rein Leppink

postbus 383 -8200 AJ Ltlystid

diaaikt ioj i ruimschoots te v e r s t e l l e n en
ook de /ijdehngse steun is goed /ells
wanneer we de S4 paaidcktachten eens
echt aan het hollen biengen
De Sunin heelt een uiterst /onmg
karak t e i . w a a r b i j sleehls een enkel
w o l k j e de /on wat doet v e r b l e k e n .
Rondom ona l l i anke l i j ke wielophanging
en voor en aehtei een stabilisator met
een s te ik /elleoingerende
s t u u i i n i i c h t i n g maken nog geen
spoitkoets van een ge/mskaros Maai de
klacht van de Sunm "s moet ook meer bi|
de ge/msauto gc/ocht woiden Alles
ademt die sleei ook u i t . H i j is gemaakt
voor ja ien i i jp le / ie r /ondel meer.
degel i jk en pieeies. /oals de knoppen en
handels die daar / i j i i waa r u /e ook
v e i v v a c h t . De Sunnv /al vooi / i j i i
eigenaar piecics doen wat de/e er v a n

IM+SŜ HM
Uit de nieuwe Sunny collectie.

Casual Look.
IruU mi\k-st.MiC.iMi.ilLtokuxir mirm.ilknJ».' m.ikUb|K /in«.nJt KkJini^

Miiiiniui je iiln|J vixir J*. J.iy kunr knm«.n I ) . i r u i | JL niuiui. Sunn\ ! Juirs hu
Altdi «.tik*.r ht/Hxn opgeplakt Komt omdat hi| Jtz».!tJ>. uu», nsv Kippen Mrnxint

l til .uitu \t.Mnn |c]i kkktt \ txlt /u m\d Ki|Jt wpv] Stapt rn.ikki.lijk
in L H uit J.mk/ij hu \\alk m s\vta.m l n nut n JuJi Juir Ja ttxyanc m.ut tof
uil riiintt kotfuniimti On. u in n lutnJomJr.ui nity a.inmukt.li]k kunt xtrijrottn
J tx>r Ji .iihttrKinkKunini; n».LI t*, kLippui ot JL .n-htorhank m.lic*.l op te Hippc-n

/ n spornt'u Ludkter dankt hij niu alkvn uan /'n nornximlijnde ontwerp
Itmt t,nlle in uirr<)sM.'ni.k]i'ur). ni.Lir ook .i«in wdt onder Je motorkap zit

\Vantddt kan n piraat l Jol rjppelbliter Ixn/munotot of n \irr.Lssi n J
snik I 7 littr Jiest'lniotor zijn De i-deurs is er met 4- of S Kik <it als automaat

l itiFiLird is tr txiK n Sunny i-deurs me t katalysator
\ \an t t r /ijn maar IietstS \LrschilIi.ndeuit\otnnyen v.a.

\udi.r K'st.ut de collettn.1 uit n 4-dturs 'n Coupe, 'n 5-deurs. n \ lond,i
n sranonuayon *.n n IV-sftL A.' worden dii*ilijk.s HL show d hi] uu Nissan de.iler

Nissan. Je blijft erin rijden. E

\cru.idit en Nissan is A> \erstandig
geweest om met de S u n n \ - l i ) n ook ajn
\eel \erselnllende \en\aeht ingen te
kunnen voldoen, /o is er een dnedeurs
kisthaek maar ook een \ierdeurssedan.
De Sunm is /ells leverbaar met naar
keu/e insehakelhare v ier \v ie laandr i |v ing .

heel eenvoudig te bedienen door een
druk op een knop in het sehakelhandel.
Maar er is ook een leuke coupe, een
l-londa als tussenvorm tussen de
normale personenauto en een combi in.
Een echte combi is er dan overigens ook
non en dat alles naar keu/e met een 1.3

ol 1.6 l i ter motor, dan wel met een /eer
stil lopende diesel van l 7 l i ter met
handgeschakeldc versnellingsbak ol een
automaat. Keu/e genoeg dus en ik denk
dat een Sunny lang geen gekke keu/e is.
En met katalysator i.s liet /ells een
milieu-bewuste keu/e.

Opel Ascona opgewaardeerd

De Nissan Sunny wordt in een bijzonder uitgebreide range uitvoeringen geleverd.

\ oor het .S7er model van de Opel Asco-
na / i j n er twee nieuwe motoren in het
programma opgenomen. De/e vierci lm-
der motoren hebben een inhoud van 1.6
en 2 O liter en een vermonen van respec-
t i e v e h j k 60 k\VAS2 pk en"s5k\V l 15 pk.
De 1.6 liter motor is ook leverbaar met
inspuiting en gesloten dneweg katalvsa-
tor Het vermogen is dan 55 kW/75 pk
De tweeli ter motor niet bovenliggende
nokkenas vervangt de l.Si motor. HIJ
heelt een motronic mspuitsysteem met
geïntegreerde computer.
Alle Ascona motoren /onder katalv sator
nemen genoegen met gelode ol ongelode
ben/me. De nieuwe l .6 en 2.0 liter mo-
toren zijn door middel van een knop m
liet motorcompartiment omschakelbaar
van gelode ot niet gelode super ben/me
naar dito normale ben/me. Alleen de
motoren met katalysator gebruiken uit-
sluitend ongelode benzine.
Wat de carrosserie betrelt. bleven de
veranderingen beperkt tot kleine detail-
vvij/igmgen. Alle Ascona's kregen een in

Motor viercilmder, 1597 cm3, boring x
slag 76 x SX mm, compressieverhoudmg
9,4 : l. Maximaal vermogen 62 kW bij
5600 omw/mm, maximaal koppel 132
Nm hij 3200 omw/min. Elektronische
ontsteking, valst roomcarburateur.
automatische choke. Aandrijving op de
voorwielen via een v i j l versnellmgsbak.
onafhankeli jk voorvvielophanging met
McPherson veerpoten. achter
onafhankel i jk met schroei \eren en
reactie-armen, voor en achter een
stabilisator. Remmen diagonaal
gescheiden en bekrachtigd. voor
schijtremmen en achter /ellstcllende
trommels. Lengte 403 cru, breedte 164
cm, hoogte I3S cm. Wielbasis 243 cm.
Draaicirkel 10.2 meter. S tuur inncht ing
met tandheugeloverbrcnging Massa
leeg 970 kg, maximaal
aanhangwagengewicht 1000 kg Inhoud
brandstoltank 50 l i te r super

Geld:

Sunny 1,6 SLX standaard 5-deurs, v i j l
versn" J 23 09S.-
Motorrijtuigenbelasting van j 535,- tot
J 552,- gulden per jaar,

Prestaties:

l opsnelherd 170 k m / h . acceleratie van O
tot 100 km'h m l l . S sec Gemiddeld
verbruik ti jdens de test l op 12.6.

Mazda 323
Limited
Op basis van de 323-sene introduceert
iMa/da een t i jdel i jke en /eer luxueus uit-
gevoerde versie, de Ma/da 323 Limited,
die ui ts lui tend m de kleur donkerblauw
metallic te leveren is.
De/e Limited onderscheidt /ich van de
GLX-uitvoenng door centrale deurver-
grendeling, toerenteller. elektrisch be-
dienbare huitenspiegels. tandheugel-
stuurinnchting met \anabele overbren-
gingsverhoudingen en een aerodynami-
sche. in de carrossenekleur meegespoten
grille. De Ma/da 323 Limited is lever-
baar met een 1.5 liter ben/inemotor ol
een 1.7 liter diesel motor, als 3- ot 5-
deurs Hatchback ot als vierdeurs Sedan.
Hij is in alle gevallen voor/ien \an een
vrjtvcrsnellingsbak. '

vvagenkleur gespoten sporler en grill en
andere achterlichten. De GT kreeg spe-
ciule dorpels en een spoiler op het kot-
terdeksel. Alle vier- en vijtdeurs model-

len hebben nu m de-hoogte verstelbare
autogordels \oor de uxirstoelcn en alle
uitvoeringen kregen nieuwe bckledmgs-
stotten.

SPARKRITE
In Zandvoort en omstreken worden wekelijks
10 tallen auto's opengebroken
VOORKOM DIT MET EEN SPARKRITE
AUTO ALARM

vanaf ƒ 129,- nieuw!!!

Sparkrite AT-120, met afstandsbediening,
ultrasonar, startblokkering, rood
waarschuwingslampje, compleet

Voor info / verkoop, inbouw, etc. Auto Vision b.v. -
pb 444 - 2040 AK Zandvoort, 02507-13665. Vraag
onze uitgebreide brochure

Nieuwe en Inruil FORDS?
Autobedrijf

J. JONGSMA!
.. « , • v ' . • •
\ l^jriëstraat 8.

Telefoon: werkpl./mag. 12323
< slTOWP. 13360

OFF. FORD Service en Verkoop

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Bel
CENSE MAK. O.G.

02507-12614

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

MOERENBURG

Haltestraat 1
Telefoon 16123

Uw speciaalzaak
voor

NATUURLIJKE
vitamines en

mineralen
essential organics
uit Amerika, Lanes

uit Engeland

Zondagmiddag
geopend van

1-5 uur.

KAMER
te huur

aangeboden,
voorzien van: CV,
eigen douche, toilet
en keukenblok.

Inl.:
02507-18484.

KERSTBOMEN
verkoop vanaf
8 december

Wilt u s.v.p.
bomen boven
2.50 m vooraf

bestellen.

Taxi-centrale
Zandvoort

Gr. Krocht 18
Tel. 12600

Nieuwe en inruil
RENAULTs?

Autobedrijven RINKO!
Curiestraat 10.

Telefoon: werkpl./mag. 12323
showr. 13360

OFF. RENAULT Service en Verkoop

ELEKTRO-FOTO NOEFAR SPEELT ST. NIKOLAAS
Concurrerende prijzen met uitstekende service en garantie

OLIEBOLLEN
10 voor . 2.50

APPELFLAPPEN
per stuk 0.50

De 3 puntjes
Bloemendaal a/Zee

Snackbar
Boul. Barnaart 8

Zandvoort, tel. 14301

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507 -1 23 27
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

IN

I
3 in

ONZE ETALAGE 1001
STEREO WALKMAN

29,95
i STEREO MINI-

HOOFDTELEFOON

9,95
VIDEOBAND

VHS E-180

IDEEËN
MINI ELEKTRONISCHE PIANO^

12,50
ROBOT

14 delig met klok

AGFA FILM
kleinbeeld

kleur, 24 opn.

5,-

15,-
COMPUTER

SPELLETJES

25,-
13,50 AANBIEDINGEN TOT OP

ELECTRO
EH FOTO

nocFcr
PASFOTO'S (KLEUR OF ZWART-WIT) KLAAR TERWIJL U WACHT !!

ZOEK MET VEROER, WAT GEEFT HET H

ELEKTRO-FOTO (v/h P. WILKES) HEEFT HET
Thorbeckestraat 15 t/o Casino Zandvoort, telefoon 13378

DE OPEL ASCONA MODELLEN VOOR 1987 ZIJN BIJ ONS IN DE SHOWROOM TE ZIEN

Van Lent Opel Zandvoort
Kam. Onnesstraat 15. Tel. 02507-15346
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Ontheffing van
teeltverbod voor
(volks)tuinders

ZANDVOORT - In de omgeving van
Zandvoort is de teelt van aardappelen
sinds vele jaren verboden. Dit verbod
geldt zowel voor volkstuinen, particu-
liere tuinen, als voor land-en tuin-
bouwbedrijven. Het verbod geldt bo-
vendien voor de teelt van tomaten m
de volle grond.

De aardappelteelt is indertijd uit
deze streek verbannen omdat ziekten
en plagen, die bij de aardappel kunnen
optreden, sterk belemmerend werken
op de export van bloembollen. Binnen
het verbodsgebied is op beperkte
schaal ontheffing mogelijk van het
aardappelteeltverbod. Er mag op de
betreffende tuin of op het complex
echter geen bloembollenteelt plaats-
vinden en ten opzichte van bollenteelt
in de directe omgeving moet een dui-
delijke afscheiding zijn.

Formulieren voor het aanvragen
van een ontheffing kunnen worden
verkregen bij het Landbouwschap,
Kruisweg 70, 2011 LG Haarlem (tel:
023-329952). De ingevulde formulieren
moeten daar voor 15 januari 1987 zijn
ingeleverd.

Het Zandvoorts Volkslied

Opname in de Hervormde kerk van het.Zandvoorts Volkslied

ZANDVOORT - Kort geleden
werden in de Hervormde Kerk op-
namen gemaakt voor de uitgave
van een bijzondere single, name-
lijk het Zandvoorts Volkslied. Aan
dit grammofoonplaatje werkten
mee: Het Ouderenkoor 'Voor An-
ker', Kmderoperettevereniging
Jong Zandvoort, Het Zandvoorts
Kamerensemble, het Zandvoorts
Mannen- en Vrouwenkoor en
Folklore Vereniging De Wurf.

Deze kant van de single wordt de
'A' kant genoemd. Voor de 'B' zijde
is door dezelfde medewerkenden
een Zandvoortse potpourri opge-
nomen. Tal van liedjes die Zand-
voort tot onderwerp hebben, zoals
"Wij gaan naar Zandvoort" van
Louis Davids, maar ook "Zand-
voort aan de Zee" van de bekende
'Pasadena Dreamband', de 'Bad-
huismars' en nog veel meer, wor-
den hier door dezelfde medewer-
kenden gezongen. De opnamen
voor deze 'B'kant werd gemaakt in

<n het Gemeenschapshuis.

<' Dit grammafoonplaatje zal wor-
£ den verkocht tijdens het grote
2 Nieuwjaarsconcert dat op vrijdag
2 9 en zaterdag 10 januari in de Her-

vormde Kerk zal worden gehou-
den. de kosten f 5,50.

Raad accepteert circuitplan

Ir. De Kievit overhandigt het plan aan burgemeester Machielsen.

FOTO: DICK LOENEN

ZANDVOORT - Door ir. J.L. de
Kievit, bedrijfsdirecteur van de
Grontrnij NV, werd donderdag-
morgen het accommodatieplan
voor het circuit aangeboden aan
burgemeester Machielsen. Die-
zelfde avond nog werd officieel het
advies gevraagd van de raadsleden
en dinsdagavond werd het besluit
genomen het plan te aanvaarden.
"Het is een goed plan, waarbij alle
belangengroepen zyn ingescha-
keld. zoals Provincie, Müieugroe-
pen, maar ook mensen van de au-
tosport. Bij de uitwerking van dit
plan is zoveel mogelijk rekening
gehouden met de belangen van le-
dereen. Die van de recreatie en de
sport, de milieuhygiëne, de flora
en fauna, het bodem- en grond-
wateronderzoek en natuurlijk de
geluidshinder. Daarnaast moest
er nog worden beantwoord aan
technische eisen zoals deze bn-
voorbeeld gesteld worden aan een
circuit voor Formule l races. Het
is m onze ogen een verantwoord
plan. Nu komt de nieuwe fase,
platvloers gezegd 'de financie-
ring'. Ik hoop dat wij deze rond
krijgen op dezelfde manier zoals
aan het plan is gewerkt, namelijk
met inventiviteit en creativiteit",
aldus de burgemeester.
Meer over dit plan op pag. 3.

Gemeenteraad gaat accoord met plan

Bouw Vendorado bungalowpark gaat door
ZANDVOORT - Aan de langdurige

twijfel of het Mabonplan wel of niet
doorgaat, is nu eindelijk een einde ge-
komen. Behalve de fractie van Ge-
meente Belangen Zandvoort ging de
gemeenteraad dinsdagavond accoord
met de" bouw van het bungalowpark.
Iets eerder op de avond was men het al
eens geworden over de voor dit plan
noodzakelijke wijziging van het cir-
cuit (zie pagina 3). De verklaring van
geen bezwaar' van Provinciale Staten
wordt binnen twee maanden ver-
wacht, zodat op zeer korte termijn met
de bouw van het park begonnen kan
worden.

In het raadhuis werd dinsdagavond
een klein feestje gevierd. Burgemees-
ter en wethouders waren duidelijk op-
gelucht dat het Mabonplan "zonder al
te veel problemen" door de gemeente-
raad geaccepteerd was. Dit was vooral
te danken aan de wethouder van fi-
nancien, Aukema, die zijn huiswerk
op tijd klaar had. Op aandringen van
de fracties van de Partij van de Arbeid
en Gemeente Belangen Zandvoort, vo-
rige week donderdag, zorgde hij nog
vóór de raadsvergadering van dins-
dagavond voor een nieuwe kosten/ba-
tenanalyse. De raadsleden waren het
roerend met elkaar eens over de kwali-
teit van het plan. Men vond het uitste-
kend. Ook de GBZ fractie, maar deze
was het absoluut niet eens met de fi-
nanciele invulling er van. "Rampza-
lig", noemde fractievoorzitter Jong-
sma dit.

GBZ is van mening dat de grond veel
te goedkoop wordt verkocht en dat de
bijkomende kosten uiteindelijk veel
hoger zullen uitvallen dan algemeen
verwacht wordt. De fractie is er van
overtuigd dat realisering volgens de
voorgenomen opzet, de gemeente een
tekort van zes miljoen gulden zal ople-
veren. Dat moet worden voorkomen.
Het standpunt van GBZ werd door de
overige raadsleden zonder meer van
tafel werd geveegd. De fractie van
GBZ bleef bij haar mening en stemde
tegen het plan.

Raadscommissies
In de vergadering van de gezamen-

lijke raadscommissies, vorige week
donderdag, werd al duidelijk dat de
plannenmakers nog maar nauwelijks
weerstand binnen de gemeenteraad te
verwachten hadden. De meeste com-
missieleden waren overtuigd van het
financiële nut dat het bungalowpark
voor de Gemeente Zandvoort heeft.
Wel moest nog hier en daar een
"schoonheidsfoutje" weggewerkt wor-
den.

Met name PvdA en Gemeente Be-
langen Zandvoort klaagden donder-
dag nog over onduidelijkheid over de

financiële gevolgen. Pim Kuijken
(PvdA) en Jan Jongsma (GBZ) eisten
duidelijke cijfers. "Anders is het voor
ons onmogelijk om dinsdag een beshs-
smg te nemen", aldus Kuijken. De on-
duidelijkheid was vooral het gevolg
van de vermindering van het aantal te
plaatsen recreatiewonmgen, sinds de
vorige kosten/baten-analyse. Het wor-
den er nu vierhonderd.Dit aantal kan
door een optie op extra grond aan de
noordzijde, later uitgebreid worden tot
vijf honderdvijftig. Daarnaast blijkt de
uitplaatsing van de huidige onderne-
mers f 200.000.- méér te gaan kosten
dan was voorzien. Het totale bedrag
dat hiervoor nu nodig is. bedraagt vol-
gens de laatste raming 2,5 miljoen gul-
den.

Het kostte beide commissieleden
moeite, burgemeester en wethouders
ervan te overtuigen dat het hen ernst
was. Volgens Aukema was er, wat de
baten betreft, weinig veranderd m
vergelijking met de vorige kosten/ba-
ten-analyse. Als redenen hiervoor
noemde hij de dalende marktrente,
van 7,5 °ó naar 79o, de verhoging van
de toeristenbelasting met vijf cent en
de toename van de BTW met l %. Ook
zouden volgens hem meer overnach-
tingen kunnen plaatsvinden dan ver-
wacht. Omdat beide raadsleden bleven
aandringen, beloofde hij uiteindelijk,
dinsdagavond vóór de raadsvergade-
ring de cijfers gereed te hebben. Over
eventuele nieuwe wijzigingen in de
toekomst zal men door middel van een
kwartaaloverzicht op de hoogte ge-
houden worden.

Ondanks de ontevredenheid over de
financiële kant van het plan zag het er
donderdag nog naar uit, dat de fractie
van GBZ zich hier uiteindelijk wel bij
de uitleg van de wethouder zou neer-
leggen. "Ik ben het niet eens met de
opbrengst, maar verder is het een pri-
ma plan", vond Jongsma. Dinsdag
toonde ook GBZ een kosten/baten-
analyse, met als slotsom het tekort van
zes miljoen. Een bedrag waar de frac-
tie bij de stemming niet omheen kon.

B & W willen de grond (eerste fase,
kosten: vijf miljoen gulden) voor het
bungalowpark zo snel mogelijk over-
dragen aan projectontwikkelaar Ma-
bon. Bij voorkeur zodra voor de ver-
koop de verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten binnen is.
Mabon stelt echter onder andere de
voorwaarde, dat er wordt voldaan aan
de normen die op grond van de Wet
Geluidhinder met betrekking tot wo-
ningbouw worden gesteld. Hiervoor is
het noodzakelijk het gebruik van het
circuit in de huidige vorm te beeindi-
gen, wat wordt bereikt door het opzeg-
gen van de huur hiervan. Men ver-
wacht dat het circuit in nieuwe vorm
voldoet aan de gestelde normen, zodat
dan een nieuwe huurovereenkomst

met de huidige exploitant, Circuit
Zandvoort B.V. gesloten kan worden.
Een andere eis van de zijde van Vendo-
rado is, dat men het bungalowpark
uiterlijk medio 1988 in gebruik kan
nemen. Daarvoor nodig is dat men in
december van dit jaar het groene licht
krijgt. Om hieraan te voldoen wordt de
huur van het circuit per l januari
1988 opgezegd.

De gemeenteraad ging dinsdag ook
accoord met de overige voorwaarden
van Mabon, waaronder de optie op een
aangrenzend terrein voor een eventu-
ele uitbreiding (tweede fase) met hon-
derd tot honderdvijftig recreatie-een-
heden. De koopsom voor deze grond
bedraagt f500.000,-, terwijl voor elke
eenheid waarmee het totaal aantal
van vijfhonderdvijftig wordt over-
schreden, f 10.000,- in rekening wordt
gebracht.

Hoe het Camping De Zeereep zal
vergaan, blijft voorlopig nog onzeker.
De beslissing hierover werd door bur-
gemeester Machielsen in handen van
de Provincie gelegd. De verhuizing
naar het Roggeveld is m verband met
de negatieve houding van Provinciale
Staten nog lang niet rond, terwijl in
het verleden nog geen andere locaties
serieus zijn overwogen. Bovendien
staan de meeste raadsleden niet te
springen om gemeentegeld voor de
verhuizing beschikbaar te stellen. Wel

drong de fractie van de Partij van de
Arbeid bij monde van Folkert Bloeme
aan op initiatieven van B & W. "Als de
gemeente niets onderneemt, staan de
kampeerders in de kou. Want als we
wachten op particulier initiatief, ge-
beurt er waarschijnlijk niets". Als het
aan B & W ligt, worden de individuele
staanplaatsen per l oktober 1987 opge-
zegd, ook al is er op dat ogenblik geen
ander terrein voor de camping be-
schikbaar.

De overige uitplaatsingen zijn al
min of meer rond. Wel zullen Manege
Rückert en de accommodatie van de
padvindersgroep Willibrordus nog
verplaatst moeten worden. Daarnaast
heeft de gemeente toegezegd, mede-
werking te verlenen bij het verkrijgen
van passende, vervangende woon-
ruimte voor de bewoner van de Vijver-
hut. Zwembad De Duinpan komt in
handen van Vendorado, waarbij door
de gemeente is bedongen dat het ge-
bruik door de Zandvoouse bevolking
in de huidige vorm kan worden voort-
gezet. Uiteraard met uitzondering van
het buitenbad, omdat dit gesloopt
wordt. Ook over de toegangsprijs zijn
afspraken gemaakt. Deze zal gericht
blijven naar de tarieven van de Neder-
landse Sportfondsenbaden. Voor het
personeel moeten nog regelingen ge-
troffen worden.

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
27 nov 11360734 --.-1928
28 nov 00.07 08 40 12 36 20 35
29 nov 01 00 09 37 13.25 21 36
30 nov 01 47 10 28 14 09 22 32
1 dec 02.33 11.08 14.522322
2 dec 03.1811.321535--
3 dec 040400.0416181206
4 dec 0452005317.041251
5 dec. 0542 01.25 17.5313.38
Maanstanden maandag 1 dec.
NM 1743 uur
Spnngtij woensdag 3 dec.
NAP + 133 cM 16.18 uur

ADVERTENTIE

een
lamsvacht

jack?
see Morris

before
you buy

Amsterdam
LeidsestraatG (bij Koningsplein)

tel (020) 223596
Haarlem:

Bartel|ornsstr. 20 (bij Grote Markt)
tel (023)312655

Autokraker
aangehouden

ZANDVOORT - Vrijdagnacht werd
na melding van bewoners m de omge-
ving van de Brederodestraat een auto-
kraker aangehouden. De negentienja-
rige, die met een schroevedraaier aan
het autoslot had geknoeid, werd over-
gebracht naar het bureau. Er is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Postkantoor
eerder dicht

ZANDVOORT - Het postkantoor in
de Louis Davidsstraat sluit op vrijdag
5 december een uur eerder dan nor-
maal. In plaats van half zeven sluit
het kantoor nu om half zes. De ope-
nmgstijd van het postagentschap Pas-
teurstraat blijft die dag ongewijzigd.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

1 71 66

Sluiting Wim Mensinkhuis
komt flinke stap dichterbij

ZANDVOORT - Het Wim Men-
sinkhuis heeft nog maar een zeer
geringe kans open te kunnen blij-
ven. De provincie Noord-Holland
heeft het bezwaarschrift van de
stichting Reinalda/Wim Men-
sinkhuis tegen de voorgenomen
sluiting, afgewezen. Op 8 decem-
ber beslist de provincie definitief.
Beroep is dan nog wel mogelijk,
maar dan moet de stichting wel
van zeer goede huize komen om in
het gelijk te worden gesteld.

Om de sluiting alsnog te voorkomen,
is het voor de Humanistische Stich-
ting Reinalda/Wim Mensinkhuis
noodzakelijk bij de Raad van State in
beroep te gaan via de zogenoemde
AROB-procedure. Zij moet dan met
andere argumenten komen dan in het
bezwaarschrift waren vermeld. Als
verdediging had de stichting onder
andere aangevoerd dat het Wim Men-

Iepen verdwijnen uit straatbeeld

• Uit de Van Stolberweg verdwijnen binnenkort dertig iepen.' Foto:Beriott

ZANDVOORT - Doordat de be-
ruchte lepenziekte weer heeft
toegeslagen, zal het straatbeeld
binnenkort veranderen. Begin
volgend jaar zullen in de Van
Stolbergweg dertig bomen gekapt
worden.

De ziekte, die veel van deze bo-
men treft, wordt veroorzaakt
door een miniscuul diertje, de
lep-wolluis. Het diertje heeft
voorkeur voor vooral oudere, zie-
ke of in slechte conditie verkeren-
de bomen. De luis komt in Zand-
voort regelmatig voor, waardoor
al heel wat iepen uit het dorps-
beeld zijn verdwenen. Een kaal-
slag van de badplaats, vooral daar
waar hoge, oude bomen stonden.
Het duurt meestal jaren voor de
nieuwe jonge aanwas weer enigs-
zins oogt.

Niet alle bomen in de Van Stol-
bergweg zijn aangetast, maar wel
in een dusdanige conditie dat ze
erg gevoelig zijn voor de ziekte.
Daarom zullen alle dertig iepen
tegelijkertijd gekapt worden. Dit
zal gaan gebeuren in het voorjaar
van 1987. Kort daarna zal nieuwe
aanplant plaatsvinden waarvoor
waarschijnlijk Meidoorns worden
gebruikt.

BkiÖ

sinkhuis een regio-functie heeft. Ook
wees men op de kwaliteit en het bijzon-
dere karakter van het huis op de Hoge-
weg, waar meer voorzieningen voor
oude mensen met een handicap zijn.
dan in de meeste andere verzorgings-
huizen. De bewoners zijn daardoor in
staat voor een groot deel zelf in hun
levensonderhoud te voorzien, ook de-
genen die zich alleen met behulp van
een rolstoel verplaatsen. Daarnaast
kunnen in het Wim Mensinkhuis
echtparen wonen, waarvan een der
beide partners gehandicapt is. De aan-
wezige wooneenheden bieden daartoe
genoeg privacy.

Voor de bewoners zou de sluiting een
grote teleurstelling betekenen, omdat
zij hadden gehoopt in het verzorgings-
huis te kunnen blijven. Wel waren zij
al enige tijd op de hoogte van het drei-
gende onheil. Reeds in maart, kort na
de viering van het tien-jarig bestaan,
pakten de donkere wolken zich boven
het Wim Mensinkhuis samen. Toen
verscheen het Ontwerp-plan voor de
verzorgingstehuizen 1987-1991 van de
provincie Noord-Holland, waarin de
opheffing van het huis aangekondigd
werd. Op grond van de verwachte be-
hoefte aan verzorgingsplaatsen in de
jaren 1990, 1995 en 2000 moet het hui-
dige aantal in Noord-Holland met 2500
teruggebracht worden.

De behoefteberekening is uitge-
voerd per gemeente. Naar aanleiding
van deze berekening, de bestaande ca-
paciteit en de kwaliteit van de verzor-
gingsplaatsen, hebben Gedeputeerde
Staten voorstellen gedaan voor nieuw-
bouw, renovatie, vermindering van
het aantal verzorgingsplaatsen of
sluiting van een huis. Het Wim Men-
sinkhuis moet dicht omdat verwacht
wordt dat in Zandvoort een overschot
aan plaatsen zal ontstaan. Daarbij
komt, dat men geen kapitaalverlies
lijdt, omdat het pand aan de Hogeweg
geen kooppand is, maar wordt ge-
huurd.

Volgens de algemeen directeur, de
heer Brookman, zal de stichting zeker
in beroep gaan. Voor men zover gaat,
moeten echter eerst de argumenten
voor de afwijzing bekend zijn. Dat
heeft de Provincie tot nu toe achter-
wege gelaten. In het beroep wil men
nogmaals nadruk leggen op de bijzon-
dere geaardheid van het Wim Men-
sinkhuis. "Zo moeten we duidelijk zien
te maken dat het wel degelijk be-
staansrecht heett". aldus Brookman.
"Er zijn in deze omgeving geen ade-
quate alternatieven waar dezelfde ver-
zorging voor deze groep behoevenden
te vinden is". Daarnaast vermoedt hij
dat Gedeputeerde Staten geen reke-

ning hebben gehouden met de migra-
tie, onder andere uit Amsterdam. Ook
dit verschijnsel zal bij het beroep ter
sprake komen.

Brookman verwacht echter met dat
het allemaal zo'n vaart zal lopen. "Op
landelijk niveau begint men zich
steeds meer af te vragen of al deze
inkrimpingen wel nodig zijn. Daar-
door wordt bu de Provincie de opvat-
ting steeds sterker, dat men een pas op
de plaats moet maken in verband met
de zich wijzigende houding van de lan-
delijke overheid. Maar men moet de
lopende procedures en vastgestelde
termijnen wel aanhouden, wil men de
mogelijkheid houden, volgens het oor-
spronkelijke plan verder te gaan". In
verband met deze veranderende hou-
ding acht Brookman het dan ook niet
uitgesloten, dat een en ander later te-
ruggedraaid wordt.

Steun
De penibele situatie van het Wim

Mensinkhuis was voor de fractie van
de VVD aanleiding, burgemeester en
wethouders van Zandvoort steun te
vragen. In het schrijven van 18 maart
drong fractielid Methorst er bij het
college op aan, al zijn invloed aan te
wenden om de beoogde sluiting te
voorkomen. In het antwoord uitte B &
W wel haar bezwaar, dat in de ge-
noemde prognose-cijfers geen reke-
nmg is gehouden met de migratie,
maar verder stelde men zich zeer voor-
zichtig op. "Of wij ons als lokale over-
heid moeten verzetten tegen de voor-
genomen sluiting c.q. inkrimping,
hangt af van de toekomstige financie-
rmg van de verzorgingshuizen".
Daarbij acht men het "begrijpelijk dat
reaktie op het plan een voorzichtige
benadering vereist om te voorkomen
dat wij in de toekomst met de (finan-
ciele) problemen worden geconfron-
teerd". Wel gaf men aan, op formele
gronden een bezwaaischrift te hebben
ingediend. Bij Provincie en Stichting
kan men dit echter niet met zekerheid
bevestigen.

Huize Bodaan
Huize A.G. Bodaan komt er in ver-

gelykmg met het Wim Mensinkhuis
beter vanaf. Volgens het oorspronke-
lykf plun van Gedeputeerde Staten
zou dit verzorgingshuis tachtig plaat-
sen kwijt raken. In een bezwaar-
schrift. vergezeld van een adhesiebe-
tuiging van de Gemeente Zandvoort,
deed het bestuur van de stichting het
voorstel, vrijwillig veertig plaatsen in
te leveren. Dit voorstel is door de Pro-
vincie gehonoreerd. De vaststelling
hiervan is ook op 8 december.

Na voltooiing van Mabonplan

Onzekerheid over toekomst

ZANDVOORT - Het is op dit
moment nog niet zeker of de over-
name van zwembad De Duinpan
door toekomstig bungalowpark-
eigenaar Vendorado zonder ont-
slagen zal verlopen. Al sinds de
bekendmaking van het Mabon-
plan maakt het personeel zich
hier ernstig zorgen over. De frac-
tie van Gemeente Belangen Zand-
voort drong er onlangs nog bij het
college van B & W op aan, de
werknemers van het zwembad
meer duidelijkheid te geven.

In een gezamenlijk overleg tussen
personeel van De Duinpan, gemeente
en Vendorado zal nog voor het eind
van het jaar uitgemaakt worden of
alle dertien vaste werknemers van het
zwembad in dienst komen van de
nieuwe werkgever. Dan wordt ook dui-
delijk hoeveel personeelsleden direct
bij het zwembad betrokken kunnen
blijven. Van gemeentezijde wordt al
gesproken over het 'eventueel' zoeken
van vervangende functies.

Uit een reactie van de heer Bouw-
man (Vendorado) blijkt, dat het niet
uitgesloten is dat er ontslagen zullen
vallen. "We moeten m een gesprek be-
zien in hoeverre peroneelsleden een
nieuwe baan geboden moet worden",
aldus Bouwman. Hij laat zich er ech-
ter niet over uit of er binnen het bun-
galowpark ook inderdaad andere pas-
sende functies voor het zwembadper-
soneel gevonden kunnen worden.

De werknemers van De Duinpan
maken zich al maanden ernstig zor-
gen, omdat duidelijke toezeggingen
over hun werkgelegenheid uitbleven.
Ook tijdens de vergadering van de
Sportraad. begin oktober werd er al
aan de bel getrokken. Tijdens deze ver-
gadenng maakte een van de leden, de
heer Korver. melding van de onge-
rustheid van de medewerkers. Ten-
slotte drong de fractie van Gemeente
Belangen Zandvoort er vorige week
donderdag, tijdens de vergadering van
de gezamenlijke commissies, opnieuw
op aan, het personeel niet langer in
het ongewisse te laten. Dinsdag werd
duidelijk dat het eerste gesprek 17 de-
cember zal plaatsvinden.

IMieuw
slke week hef dagelijks nieuws
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FAMILIEBERICHTEN

Vandaag zijn onze ouders

Jan en Rie Bakker
50 jair getrouwd

Hartelijk gefeliciteerd door
Jan en Geraldme
Richard
Ellen en Nico
Natascha
Rob

Niet te gelooooven

Onze lieve Lien,
die is nu 5 \ 10 en heeft dus Sarah ge/ien Van
harte gefeliciteerd door al je vrienden

Riemke George Nel Hans, Gonnie,
Ropl Ria John Wil Rieks, Gerda
Ruud Ans Els Bob Mananne
Hans Mies Wim Jos Bob Manan,
Marcel Dick Nico Hanneke Ed,
Ma\ Els e v a

Bedroefd tnaar dankbaar dat er aan haar lijden
oen einde is gekomen geven wij u kennis van het
overlijden v in mijn zorgzame schoonzuster en
onze tante

Cornelia Schaap
op de leeftijd van 8^ jaar

Zandvoorl
M Schaap Kerkman
F Weber Schaap
H t Weber
Marijke Chris
Hilda

M Schaap Kerkman
Vondellaan 5
2041 BA Zandvoort

De crematie heeft op donderdag 27 november in
familiekring plaatsgevonden in het Crematorium
Westerveld te Velsen

ADVERTENTIES

::DE KOELINGSDEMPER DIE VANNACHT
^UIT AMERIKA OP SCHIPHOL ARRIVEERT
tfOET METEEN DOOR NAAR GRONINGEN
> HOE DOEN WE DAT?

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DA G en NACHT bereikbaar

Tel. Q2507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons terecht

inschrijvingen
Uitvaartverzekering

"ÜIVÖ-POUS
een Natura-
üitvaartovereenkomst

..Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER

Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

De heer

P. A. M. van der Weijden
herdenkt dezer dagen het feit, dat hij

40 jaar
geleden m dienst trad bij de

Boerenleenbank, thans Rabobank
te Heemstede.

Ter gelegenheid daarvan vindt een receptie plaats
op dinsdag 2 december as van 17 tot 19 uur m
Restaurant ,,Groenendaal" te Heemstede

Het Bestuur nodigt de relaties van de bank uit, de
Directeur bij deze gelegenheid met zijn jubileum te
feliciteren

Te koop

GARAGE
onder het Burg. v. Fenemaplein

Garage alleen toegankelijk via
toegangsdeur met sleutel

Vraagprijs ƒ 9.500 k.k.

Inl. tel. 02507-15531
Mak. o.g. H. W. Coster B.V.

PERSCOMBINATIE TRANSPORT
Regelt 't welen snel

OP ZOEK NAAR EEN ORIGINEEL CADEAU??
Geef een abonnement op
het ZANOVOORTS NIEUWSBLAD
Bel 020-562.3066
Kwartaalabonnement ƒ 11,50'
Halfjaarabonnement ƒ21,00'
Jaarabonnement ƒ39,951

*abonnementsprijzen 1987

U kunt zelfs per maand betalen, mits
u een machtiging afgeeft om

maandelijks ƒ 3,95 van uw rekening
af te laten schrijven

Zakenpand
te koop

in Centrum
Zandvoort

Br o nr 74889 bur
van dit blad

Gevr
medewerkster

voor
kaas- en

poeliershop.

Full-time en part-time
Tel. 02507-12039

of 13446.

Te huur
kamer

voorzien van
cv , eigen
douche, toilet
en keukenblok

Inl. 02507-18484

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

l

Aangevraagde bouwvergunningen
136B86 Haltestraat 62 - bouw twee garages
137B86 Brederodestraat 51 - bouw twee woningen
138B86 Burg Engelbertsstraat 15 zw - vergroten woning
139B86 Grote Krocht 27 - veranderen gevel

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag en vrijdagmorgen van
830 tot 1230 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting) ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een Verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn

Exploitatie parkeerterreinen 1987
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort roepen voor het jaar 1987 gega-
digden op voor vergunningen tot het exploiteren van de hieronder genoemde
parkeerterreinen

1 De Favaugeplein, niet inbegrepen het gedeelte van het De Favaugeplem
grenzend aan Dirkson Multimarkten B V groot 20 bij 40 m daarvergunning)

2 parkeerstrook Boulevard Barnaart, vanaf lichtmast no 14 ter hoogte van
de De Ruyterstraat tot de splitsing Burg van Alphenstraat Boulevard Bar-
naart ter hoogte van de strandafgang naar strandtent 26 (seizoenvergun
nmg)

3 parkeerstrook Boulevard Barnaart, vanaf de Jac van Heemskerckstraat
tot lichtmast no 14 ter hoogte van de De Ruyterstraat (seizoenvergunning)

4a het terrein aan de voet van de watertoren,
4b de voor het parkeren van 10 autobussen bestemde strook langs de Wes-

terparkstraat voor het parkeerterrein bij de watertoren daarvergunning)
5 kop van de Van Lennepweg {seizoenvergunning)
6 voormalige pumstort nabij de ingang van het circuit aan de Vondellaan

(seizoenvergunning)

De vergunning zal worden verleend aan de hoogste aannemelijke aanschnjver
BIJ gelijke inschrijving zal de vergunning worden verleend aan
1 de vergunninghouder van het voorgaande jaar
2 degene die als eerste heeft ingeschreven
Vergunning zal worden verleend onder naar redelijkheid te bepalen voorwaar-
den c q op te leggen verplichtingen

Het College van Burgemeester en Wethouders behoudt zich het recht voor om van
het hiervoor gestelde af te wijken Zo kan een te lage inschrijving leiden tot een her
nieuwde inschrijvingsprocedure
Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk 12 december 1986 op de daarvoor be-
stemde formulieren ten gemeentehuize te hebben ingediend
Deze formulieren zijn op de afdeling Algemene Zaken te verkrijgen Aanvragen die na
bovengenoemde datum worden ingediend komen niet voor de vergunning in aan
merking

Zandvoort, 26 november 1986-

SINTERKLAZEN DIE IETS GOEDS WILLEN GEVEN,
WETEN NU WAAR ZE MOETEN ZIJN:

Chanel - Coco
Coio-Cli mei nut
i u hU ui
uni t kt peisoonlijk
l l t ld I I ) de VM.l t ld
\ m p u mms mui
tl t tu i 41111 dit n i t t
/oiiclt i K ck n h i t i
tiL,ui n uni mee
kit 14 Cou> c-tn
huit inge \ \ont gun
dit /u l i \ o ( ) i il kt n
i n t i k t dooi h t t
I i \ ind i4 i u i t h u i l
cliijt k u i k t t i l ui
odt i in t t n min
4111 mie < > l i u i 4 i
t t l i j k t \ i o u v \
BIJ iiw Pour Vous
Pc» funierie spe
tiaaliaak

\ anaf

PO1SON
ESPBIT 06 PARFUM

Qiristun
D,o

ChristianDior-
Poison
Poison dt m t u u L
tota U i i n d t i t Picn
i ui spi inkt \uitli
p i i f u i i i int t dit pi
i lm me en \uti jntk
lUin t in l i n IK

tovi luidt pa i fu in
v\ idiinie Dun tt.il
imstent ui t iul i
d U \ \ooicl in tn ilio
nu n tt boun g i it
verkrijgbaar bij
uw Poui Vous Par
fumene speciaal
zaak vanaf CC

, IVOJRE
BALMAIN

Balmain -
Ivoire
de Balmain
behoort tot ccnvaii
de grote U issieke
in dcpaifumerieue
11 ld De/e elegante
sensuele gein is eui
wereldwijd suttcs
In de/e gun bestaat
i en uitgebreide
geuren en badlijn
Verkrijg
baar vanaf

Etienne
Aigner - Silvei
De geur \ ooi de
man niet een unie
mende en kraehtiij
peisoonlijkheid
met smaak op hooi
imcciu SiKer isee i
unieke geur voor
een unieke nuin
Prijzen
\anaf 29,-.

Etienne Aigner - Silver
De gun \oorde man met een
innemende en kt lehtigeper
soonhjkheid met smaak op
hoog m\ eau Silver is een unieke
geur vooi een unieke
man Prijzen vanaf

EEN GREEP UIT ONZE AANBIEDINGEN

Lanvin Arpege spray

Anais Anais spray

Musk spray

Gr ecusson spray

Balmain spray

21,50

29,95

12,50

39,75

19,95

Moana spray

Climat spray

Magie Noire spray

Alam Delon spray

Jontue van Revlon

16,50

27,50

26,50

27,-

19,95

Nica RICCI spray

Amazone Hermes

0 de Lancôme

Pierre Cardm

Aqua Brava

27,50

24,50

27,50

14,50

16,50

Alam Delon

Dunhill

Etienne Aigner

Cacharel

Bogart spray

19,95

22,50

26,50

19,95

23,-

Amando spray 9,95
Insh Moss 14,95

Jacamo 24,50

Worth pour Homme 19,95

Ebene de Balmain 24,95

Christian
Dior-Jules
l u l t s i^ dl snpi i

111 U U R l i j k t . I l l l l l l

\ I I 0 1 l t I I slipt l

umipk t t m i i i n i l l
i i s i n i l i i i l i jn Hik
bi v i l ik sp > n t nu
t k L, i n lu v in ui m
m n di t hun sm i ik
l l l l l l l t l l j k k l l l l ) l U
m i kt n l ' i 41111
lu t tt 11 n l n u k l i jkt
f l l s l l l l l l t I I I L , S / I I 1 S
\ \ l l l s t l I I pnkkt
K ml uu l i uli
t lg t pi I M M I

l u i d
\e ik i iJH
ba u \aii

OS TO

PARFUMERIE

\ves Saint
Laurent -
Kouros
Mi l Komos is lul
^ \ i s s nul l un i ut
O| )11KI IV\ 41 lukt l l l l
moik in 11 n s t i j l tt
t u nu n \\ i u in t i k t
m m/u l i / i l f k m u i t
d i u k k i n / i jn p i l
s o i i l l l l j k l l l ld k 111
v v t t i 4 i M i i n u t t t n
/t 11 m mm l i jk pu i
( l u k t Komos t ui
stt i k i hoogst inch
v u l i i t U gun du
hu t kt nu t i l l i ion
\ i i i l i i i n i l i tont n
v m bist i milt
m mi i ing i m i n
Pnj/eii
vanaf

Armani
\ i n i c i n i is Instond \ooi tli
\ iou \ \ die v v i t t op \ \ e l l \ t wij / i
/l) di m \ s l i i k \ m di l emoud
op 11 \ \\ O l n g l V l l l g k l I I O V t l

tliagui Dt gun i seh ie t i i s l i
kl 1 S U I A l f h l V U I S t l U X l I l l l s

La» de toilette
\ anaf 64,-.

Armani
V i m mi i sb t s t tmc l
\ooi ck v m u w du
Wil t op V\t lkl WIJ/l

/ij di i m s t u k v m
dt i i n v o u d o p h uil
o m g i v i n g k i i i OMI
di igtn l)i gun is
ihu tusti klas en
/ i l fb tuus t l u x u e u s
Lau tle toilette

\anaf OTC,".

Jil Sander
'WomanUT
Eau de Toilette
Di n i invM sihit t i
midi gun m mi
sti jKoll t f i t t l gi
slepen t luon Vamf
(100 m l )
BIJ uw Pour Vous
Pai tuiuci ie spe
eiaabaak QW
\ anaf »7 4 ?~

Jill Sander
'Woman III'
Perfumed
Shower Gel
\OOI l l l l \ l l l \ V \ l k
kind bigm \. incli
ikig met n i t i u n l i j k
de i n t i i g i u n d i
\\oin m I I I gun
(2(10 ml)
Vi-rkiijgbadi

\ anaf *

KERKSTR. 23

MOISTURIZ1NC
BODY LOTION

EMlilSION
HYOMTANTE POUR

tKIÜRPS

Davidoff
Moisturlzing
Body Lotion
l i e t t i jd t i s het Iw
den of doueli tn aai
tk lui'd onl t iokkin
\o ih two id tdoo i
de/e Bod\ ! ohon
\\ ie i langeuild
Optim ile \ei7oi
gingen een fase me
lende gein gaan
band in h md m
ik/e nieuw e eieatit
(200 ml)
BIJ uw Pour Vous
Parfumerie spe
ciaalzaak Q^ 50

vana f<

Groot assortiment
kadodozen en
make-up dozen.
's avonds geopend:
vrijdag
maandag
dinsdag tot 21 00 uur
woensdag
donderdag

DROG. PARF. HALTESTR. 1
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DE NIEUWE OPEL „OMEGA" NU IN ONZE SHOWROOM
Van Lent Opel Zandvoort

Kam. Onnesstraat 15. Tel. 02507-15346

l

"l M.OK H WHI'

VAT DRY GIN

j"l'UUI .U-.fcSTOOK":

CITROENBRANDEWIJN
^:"-'--"~/JK

\ <~Jfïf\±hattcudt!
B0MS

haal het H j te goedkoopste!

(veelal na«il/bj mpermarkten van Oirk van den Broek Bas van der Heijden D g os en Otrkion) • Am sier dam N euwpoo tsirut üjnbaanujracht Sloterkade
D elf li nd plein Oidorpple n limberlus Zjlplen Ple n 4G 45 Molorkade Kamperfoel eweg Kastelenttraat • Zwanenburg l Hoofddorp • N euw Vennep
• Zand voort l Volendim • H Ive turn • Katwjk aan Zee l Saiienhem l Hillegom l Noordw |k lieden • Noordwijke hout • Oude Weter ng ISp]heniM
• Dordrecht l SI led recht l Bolnei l R dderkerk t Papendrecht l Vlisrd ngen l Sch edam • Rotte dam Ove ichie G J^MuldenuMt en Alexande polder
(ne voor ju ite adressen de Gouden G ds) EN NU OOK l Poortugial (Winkelcentrum Boomgaardshoek)

ZO PLAATST U UW NIEUWJAARSWENS
m het

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

ƒ 19," mcl BTW

B

ƒ 305- mcl BTW

tON:
kies model: en

dit is mijn tekst:

Onmiddellijk inzenden
doch uiterlijk voor 15 december aan
Weekmedia Aalsmeer,
Dorpsstraat 8,
1431 CD Aalsmeer

ƒ 62,- mcl BTW

K. JANSEN
Dorpsstraat 6 - Zandvoort

wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar

Handtekening

Naam

Adres

Postcode no 30

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter
grootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ031 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1700 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507 17166 of
02977 28411 of afgeven of zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 2 2042 JM Zand

voort
• Weekmedia Aalsmeer Dorpsstraat 8 Postbus 264

1430 AG Aalsmeer
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie
Z Badhoevese/Slotense Courant Zwanenburgse/Halfweg

se Courant Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad Amstel
veens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde Vener
Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant Diemer
Courant De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam al
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuwsblad De
Purmer Nieuwsblad Oost Waterland De Zaanse Gezins
bode De Nieuwe Weesper Muider Post Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5 45 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie
combinaties m de Micro s is op aanvraag bij onze kanto
ren verkrijgbaar

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ5 m rekening ge
bracht

• BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd hiervoor wordt
ƒ 2 50 m rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z teleto
nisch opgeven tel 020 562 6271 .(dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat
smg in dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgi
rokaart

Aangeb m Haarlem gr EEN
GE2 (huur) HOEKHUIS enor
me leefruimte 5 kam c v
gr zolder tuin op zuiden
Gevr in Z voort Z/Centr kl
huur woonr met vrij uitz voor
1 pers Tel 023330085

* Albums met oude ansicht
kaarten t k ook los Tevens
kaarten van geheel Ned ter
ruiling aangeb Gevr ook
Ned kaarten 023377405

* Automatic Bionic ski s
lengte 180 m Marker bin
ding ƒ 198 Tel 16089

* Bio industrie De ketting
brief tegen de bio industrie is
het protest hiertegen Bel
voor een brief even J Sjou
kens Tel 15134

BONTMANTEL INRUIL
Vlet (kleine) bijbetaling
Meest exclusieve lichtge
wicht nappa lammy coats en
bontmantels Bontgevoerde
regenmantels Bel voor af
spraak of uitgebreide docu
mentatie 020233488

* CV pomp nieuw ƒ 6 klok
thermostaat halfautom ƒ40
Sharp FV 610GG wereldontv
ƒ 135 roei trainer ƒ 100 Tel
0297561146

* Draagt U Zandvoorts his
lone een warm hart toe7

Wordt dan lid van de Zandv
Bomschuiten Bouwclub Inl
H Bakker Tel 15836

* Eerste dinsdag in Nieuw
Unicum (20 u) 1e woe v d
maand in bibliotheek (19 u )
schrijfavonden Amnesty In
ternational Info 12572

* Gevr flinke huish hjlp 3
uur 1x p 14 dagen Loon
n o t k Tel 16469

* Gevr hubh hulp 1 ocht
p w in flat te Bentveld Tel
021 242515

* Gratis af te halen cavia
met kooi Bilderdijkstraat 5
Zandvoort Tel 02507 13796

Gratis
Woninggids van Zandvoort

Bel
Cense Makelaars O G

Tel 0250712614

Hillegom Antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
n alle stijlen ook Mechels en
Henry II Laagste prijzen'
Leidsestraat 122 Dag tel
0252020993 Koopavond

k Houdt u ook zo van folklo
istische dansen toneel of

zang van De Wurf 7 Kom of
wordt hd Info doav 27/11 of
di av 2/12 Hotel Faber

* Huish hulp gevr in Bent
•eld 2 ocht p w Tel 023

244943

<amer te huur De Witte
Zwaan Tel 02507 12164

'e huur in Zandvoort voor dl
eet kamer + kookgelegen

heid douche en toilet ƒ750
p m all in Tel 023276697
cellen vanaf vrijdag

Lida Bromet Mode Haltestr
18 tel 17878 Deze week
winterpullovers 20% korting

Passage 42
Zonnestudio

Kapsalon
ZONNEBANK 20 min ƒ 9
(snelbrumbuizen)

abonnement 10x ƒ 80
GEZICHTSKANON

20 min ƒ 10
abonnement 4x ƒ 35

LICH KANON 40 min ƒ 40
abonnement 3x ƒ 100

WIJ WERKEN OP
AFSPRAAK

ZONNESTUDIO OOK
S AVONDS GEOPEND

Passage 42
Tel 12500

Vriendelijke groeten
Ben Edith en Ellie

* Porlable schrijfmachine
Sperry Rand m koffer in pri
ma staat ƒ 100 Tel 02507
15255

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer in de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia Postbus
122 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de be
handeling

* 1 paar Kneisl ski s lengte
1 50 m Marker binding ƒ 150
Tel 16089

Slaapkamer te huur ƒ500
p m borgsom ƒ 300 Bilder
dijkstraat 11

Te huur aangeb kamer m
groot balkon keuk d /t de
len met 1 pers eigen op
ganq Tel 02507 17185
* Te koop Barbie poppen
huis als nw Barbie paarde
stal Barbie veewagen + trai
Ier pr n o t k Danielle Keur
Tel 16089

* Te koop elektr Moulinex
grill bakoven compleet
t e a b VanGalenstr 116 Tel
16085

Te koop gevr huis m Zand
voort Zuid Moet in prima
staat verkeren Prijs tot
ƒ 260 000 Br o nr 798 74887
bur v d blad

* Te koop gevraagd bruine
pianokruk en pianolamp Tel
17890 na 17 uur

* Te koop gevraagd kleine
gasgevelkachel Tel 02507
13952

* Te koop golfballen div
merken z g a n prijs ƒ 1 40
pst Tel

* Te koop golfstokken
compl set merk Wilson EXL
putter met tas en caddycar
Tel 18698

* Te koop heren/jongens
fiets nieuw geel 26x1% Tel
16752

* Te koop lange bruine leren
damesjas z g a n maat 40
f 75 lange lichte bontjas
z g a n maat 40 ƒ75 Tel
02507 16425

Te koop lichtkleunge lange
jas (Zweeds lam) z g a n
Prijs ƒ900 Tel 18463

* Te koop noren mt 39 ƒ 35
Tel 02507 15178

* Te koop skischoenen mt
42 ƒ45 mt 34 ƒ30 ml 43
ƒ45 Tel 16017

* Te koop t e a b twee
hoofdsteunen voor Citroen
neutrale kleur Tel 13551

* Te koop z g a n step op
luchtbanden ƒ 25 autoped
fietsje 3a4 jr ƒ20 stoeltje
voor aan fietsstuur ƒ1250
Tel 17482

Te koop zonnehemel + zon
nebank merk Helios z g a n
pr ƒ 1500 Tel 14508

* Ter overname z g a n luxe
vouwdeur gebr wit l 210 br
236 prijs ƒ 125 Bestier Tel
18675

T h aangeb zit slaapkamer
met gebr v toilet douche
met t v /radio ƒ 400 p m Br
o nr 798 74886 bur v d blad

Timmerbedrijf
R F Lammers

voor al uw timmer en onder
houdswerk Tel 023364168
bgg 023381378

* T k 4 rolgordijnen 2 maal
180 br 2 maal 80 br Kl 1
d bl 3 wit eenvoudig te mon
teren Tel 16550 na 18 u

* T k aangeb folotst Prac
lika Nova IB comp flits Pnnz
telelens Pentor 135 mm
i z g s t sam v ƒ195 Tel
02507 17225

* T k aangeb trekhaak Re
nault 4TL ƒ 75 moet wel zelf
gedemonteerd worden Inf
02507 17225

* T k Dual stereo combina
tie v platenspeler mgeb ver
sterker + 2 boxen 4 jaar oud
nw prijs ƒ 549 vr prijs ƒ 200
Tel 15519

T k elektr vloerwrijver ƒ 50
zaans klokje ƒ25 volledige
set golfclubs (Slazenger)
ƒ 450 eikenh langoortafel
met 4 stoelen ƒ950 Tel
02507 13244

* T k fornuis met kookplaat
ƒ 100 Tel 0299029050

* T k HO trein 2 diesellocs
4 rijtuigen 3 goed wagons
spoorbrug 264 cm perron
tunnel rails 2 wissels kruis
punt trafo ƒ 125 Tel 13781

* T k a indianen wigwam
tent Tel 17994

Hondenkapsalon , ,
gediplomeerd tri m ster
De juiste vachtverzorging van
uw rashond en bastaard
Behandeling volgens afspraak
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Molenaar

* T k ijskast vneskastje ja
louzieen baby uitzet wandel
wagen Te bez zat 29 11 86
tussen 13 en 16 uur Thorbec
kestraat 18

T k OPEL KADETT 12 N b j
73 prijs ƒ575 Tel 02507
16520

* T k rode kmderskischoe
nen mt 32 schoolbord met
klok ƒ20 autostoeltje ƒ40
step ƒ 20 oma nachtkastje
ƒ 125 kapstok ƒ 100 12313

* T k taf bil) ƒ 125 gr vaas
ƒ 10 strijkijz Ruton nw
ƒ 1250 keukkach smal
mod ƒ 30 schemeri kar
rew leren kap ƒ50 19155

* T k a antiek geloogd boe
ren hangbroodkastje 50x50
ƒ 175 2 oude typemach a
ƒ 65 oud eiken plantentafel
ƒ50 Tel 17476

* T k a eethoek essehout
tafel met 2 banken donker
Tel 13193

* Toonkunstkoor Zandvoort
(T O Z ) geeft Kerstconcert
op zo mi 14 dec 14 30 u in
de Herv kerk Zandvoort U
komt toch ook' Entree ƒ 5

-*• Zelfst hulp in de huish
gevr 1 ocht p w ƒ 1250
pu Tel 16089

•*• Vanaf ma 3 november
peuterspeelzaal t Vliegertje
vijf ochtenden geopend van
8 30 11 45 uur Info Plesman
school tel 13177/12543

* Vanavond viert de ver
Vrouwen van nu het 10 ja

ng bestaan Wordt ook lid of
bel voor inlichtingen met nr
16085 of 14462

* Volkskerstzang samen zin
gen op zo middag 21 dec
Met medewerking van Herv
Kerkkoor Toonkunst TOZ so
list Guus Hoekman

* Werkgroep Amnesty Inter
national Z voort zkl dringend
actieve leden o a voor scho
lenwerk vertalers Frans En
gels perswerk Info 12572

* 28 nov houden wij een ver
koopmiddag van geborduur
de kerstkaarten en gebreide
truien van half 2 tot 5 uur m
het Herv Jeugdhuis

Woningruil aangeb 2 kamer
won te Hoofddorp vrij uitz
lage huur Gevr woonr Zand
voort Tel 023 284160 of post
bus 242 Zandvoort

* Wordt nu lid of donateur
van de Scharrekoppen Post
bus 137 of tel 19543

Als de ^Lk er achter

staat

heb je te maken met

kwaliteit

5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen7 Bankstel of ander
huisraad te koop? Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter punt komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord punt of komma een vakje vrij Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft

»
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE
VRAAGPRIJS VAN / 300 KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO S KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN
OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER f 530 EXTFA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13 30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag

Naam

Adres

Telefoon

Postcode Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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OKMA

Chivas regal
Whisky

Dujardin
Vieux

Coebergh
Bessenjenever

Petit Licorelle

bij de Gildesiijter óók'n interessant wijnassortiment

verzorgd en bezorgd
Kerkstraat 12a, 2042 JE Zandvoortir-*__ *»**. lOao oeciRsen bo

E MAND U DIT KAARTJE
LAAT I l EN .HEEFT

REEUWEN WEINIG ZIN.

Voor dove mensen is contact nog belangrijker
dan voor u zelf. Maar vooral in praktische situaties (in de
winkel of aan het loket) verloopt zo'n contact vaak heel
moeizaam

Gewoon omdat u niet weet wat u moet doen. Uw
stem verheffen, bijvoorbeeld, heeft weinig zin.
Langzaam en dui-cle-lijk spreken wél. Vooral als u daarbij
goed met uw gezicht in het licht gaat zitten en uw mond
nooit bedekt.

Zodat de woorden van uw lippen te lezen zijn.

Woorden die u kunt ondersteunen met natuurlijke
gebaren. Belangrijk is verder, dat u eenvoudige en korte
zinnen gebruikt. En bereid bent die zonodig te herhalen
of op te schrijven.

Het zijn stuk voor stuk tips om even aan te
denken, als iemand u zegt dat hij of zij doof is. Of u dat
bijvoorbeeld met het bovenstaande kaartje laat weten.

Overkomt u dat, denk dan aan deze tips. En breng
ze in praktijk.

Want dove mensen horen er bij. SIRE

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBURG

Haltestraat 1
Telefoon 16123

Uw speciaalzaak
voor

NATUURLIJKE
vitamines en

mineralen
essential organics
uit Amerika, Lanes

uit Engeland

Zondagmiddag
geopend van

1-5 uur.

PUBLIKATIE AANGEBODEN DOOR DIT BLAD, IN SAMENWERKING MET DE STICHTING IDEËLE RECLAME.

word ook
bloeddonor

020123456

Amsterdam
t'ii omstreken.

OLIEBOLLEN
10 voor . 2.50
APPELFLAPPEN
per stuk 0.50
De 3 puntjes
Bloemendaal a/Zee

Snackbar
Boul. Barnaart 8

Zandvoort, tel. 14301

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

MOERENBRUG

Voor al uw
Homeopathie en
Reform artikelen.

Dr. Vogel,
VSM Schwabe

Lid VNR
Reformhuizen

Haltestraat 1
Tel. 16123

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507 -1 23 27
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Huis
te koop
aangeboden in

Zandvoort centrum

195.000,-
Br. o. nr. 74890 bur.
v.d. blad

't staat in
de krant
iedere week
weer

~-

-?5 ggg?
~_ • ^ l ^"4^^



„Oproep aan alle
Zandvoortse kinderen''

Groep 190 van Amnesty International in Zand-
voort wil ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van Amnesty International een tentoonstelling or-
ganiseren in de Openbare Bibliotheek die bestaat
uit tekeningen, plakwerkjes, gedichten, verhalen
enz.; alles wat te maken heeft met de mensen-
rechten.
Deze tentoonstelling zal, bij voldoende inzendin-
gen, te zien zijn rond en op 10 decembera.s. „De
Dag van de Rechten van de Mens", in de biblio-
theek.
De beste inzending wordt beloond met een prijs.
Je kunt je werkstuk inleveren bij Marga en Arjen
de Boer, Hogeweg 17. Graag voor 7 december
a.s.
Heb je nog vragen, dan kun je altijd bellen naar Marga en
Arjen de Boer, tel. 12572, ofJanny Launer, tel. 13082.
We rekenen op jullie!

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

SQUASH
SPORTCENTER

Wim
Buchel

A. J. v.d. Moolenstraat 47
Tel. 13965 - 15829

Te huur gevr.

kleine
opslagruimte

of garage
Tel. 14404.

veilinggebouw

de witte zwaan
Gasthuisplein

onze meubelhal is dagelijks
geopend tot 18.00 uur

voor inbreng en in- en verkoop
leuk assortiment meubilair,

kleingoed enz. enz. Ook verhuur
van: tafels, stoelen, bestek,.

glaswerk, porcelein enz.
Inl. fa. Waterdrinker

Tel. 12164

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-1 82 25

Uitslag Birkenstock wedstrijd
Uw dealer in Zandvoort
Herman Harms
Grote Krocht 22

DE VERLOTING VAN DE NOTARIS VOOR
DE PUBLIEKSPRIJZEN:

1e prijs: een week naar Frankrijk:
E. C. C. Muskens Benjert uit Goes.

2e prijs: een week bungalow Flevohof:
Hr. Scholten uit Retranchement.

3e prijs: 3 dagen retranchement op Vlieland.
Jeanette Wïtteman uit Amsterdam.

4e prijs: een weekend in bosrijk Twente:
J. A. Jonker uit Hengelo

5e prijs: Birkenstock sandalen naar keuze:
V. P. D. Swagerman-Westra uit Amsterdam.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 /1 36 12 /1 25 18
Deskundig advies.

Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Gevraagd

RUIM WOONHUIS
in Zandvoort-Zuid of
omgeving Wilhelminaweg met
minimaal drie slaapkamers.

Prijsindicatie ca. ƒ 200.000,'

Mak. o. g.
H. W. Coster b.v., 02507-15531

en
biedt u de unieke kombinatie van
gezichts-, lichaams-, haarverzorging

Definitieve ontharings-
behandeling.
Laat lelijke
haargroei voorgoed
verdwijnen.

Wegens succes no<
maals een stormva:
kapsel met permane1

van ƒ 70,-

ƒ5951voor

Maandagochtend en dinsdag de
hele dag gesloten.-

Passage 20. Tel. 02507-16309.
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Grontmij heeft veel belangen meegewogen

Gemeente moet nu de boer op om de
nodige miljoenen bijeen te krijgen

Accommodatieplan Circuit Zandvoort

Grontmij, advi«a- en ingenieursbureau Gemeente Zandvoort

ZANDVOORT - Met uitzondering van CDA-fractievoorzitter
Peter Ingwersen, heeft de voltallige gemeenteraad dinsdag zijn
goedkeuring gegeven aan het nieuwe accommodatieplan voor
het circuit. Men vond het een goed doortimmerd stuk. De
realisering van het nieuwe circuit vergt een kleine 35 miljoen

Peter Ingwersen stemde dinsdag-
avond uit principe tegen de realise-
ving van het nieuwe circuit, "omdat
het hier gaat om een sport, waarbij
mensenlevens op het spel staan".
"Door uw principe staat u alleen, jam-
mer", luidde het antwoord van burge-
meester Machielsen, die voor het
standpunt van het raadslid zijn be-
wondering uitte. Verder stemden alle
raadsleden onvoorwaardelijk voor, on-
danks enige bedenkingen.

Zo blijft het voor onder andere Ineke
Wind (PvdA) de vraag wat er gaat ge-
beuren als het benodigde geld er niet
komt. Omdat het Mabonplan voor-
rang krijgt, is het noodzakelijk het
race-traject te verleggen, waartoe het
huurcontract met de huidige exploi-
tant opgezegd dient te worden. Een
nieuwe huurovereenkomst kan daar-
na alleen gesloten worden als het geld
binnen is en daadwerkelijk met de wij-
ziging van het circuit begonnen kan
worden.

Daarnaast uitte Jan Jongsma
(GBZ) zijn vrees, dat bij deze huurop-
zegging de mogelijke saneringsbijdra-
ge verloren zal gaan. Volgens het colle-

echter, zal dit niet het geval zijn.
Burgemeester en wethouders zijn
overtuigd van een goede afloop en de
concretisering van het circuit in nieu-
we stijl.

Door de heer Helder, hoofd van de
Grontmij, werd er tijdens een perscon-
"erentie van vorige week donderdag op
;ewezen, dat voor realisering van de

restaurants en gastverblijven snel een
.ponsor gevonden zal kunnen worden.

Er blijft dan een bedrag van dertig
miljoen over, waarvoor de gemeente
Zandvoort met het plan in de hand het
bedrijfsleven moet trachten te interes-
seren. Een eventuele rijksbijdrage
wordt wel verwacht, maar het leeu-
wendeel zal door sponsoring gevonden
moeten worden.

Tijdens de persconferentie bleek, dat
•an Bernie Ecclestone, die enige tijd
;eleden nog wilde investeren in nieu-
ve accommodaties op het circuit, nog
Mets was vernomen. Chef Algemene

Zaken van de gemeente Zandvoort, de
leer N. Dost heeft laten weten dat
eind 1987 met de renovatie begonnen
zou kunnen worden, desnoods fasege-
vijs.

"Voor de financiering van deze kos-
ten is in eerste instantie de exploitatie-
prognose voor het gerenoveerde cir-
cuit beschouwd. Op basis hiervan lijkt
een bijdrage in de financieringskosten

van 4,4 miljoen haalbaar bij een slui-
tende exploitatie. Dit betekent, dat na
renovatie geen verdere bijdragen in de
exploitatie nodig zijn", wordt in het
plan vermeld.

Het uitgangspunt voor het accom-
modatieplan is geweest, het behoud
van het circuit met een zodanige op-
zet, dat enerzijds het functioneren van
het circuit als nationale accommoda-
tie voor auto-en motorrensport is ver-
zekerd, en anderzijds de ruimtelijke
ontwikkeling van Zandvoort plaats
kan vinden. Dit uitgangspunt heeft
geleid tot het vaststellen van minima-
le condities, waarmee bij de verdere
uitwerking rekening gehouden moet
worden.

Belangengroepen
Bij de ontwikkelingsmogelijkheden

van het circuit is gelet op de gebruiks-
en exploitatiemogelijkheden in relatie
tot de landschappelijke inpasbaarheid
en de mogelijkheden in verband met
de exploitatie van een bungalowpark.
Ook de ontwikkeling van nieuwe
sportvelden heeft de aandacht gekre-
gen, evenals een oplossing voor de
nieuwe effluentvijvers.

De realisering van het bungalow-
park is in verband met de geluidhin-
der slechts mogelijk, indien de ingrij-
pende baanverlegging wordt uitge-
voerd. Wanneer de afstand tot de rand
van de woonbebouwing circa 400 me-
ter wordt vergroot, hetgeen de gecon-
centreerde circuitopzet inhoudt, dan
hoeven er geen speciale geluidwerende
maatregelen, zoals wallen en scher-
men, te worden gebouwd. De gecon-
centreerde circuitopzet zal bovendien
een positief effect geven op de vermin-
dering van het geluid voor de aanwezi-
ge woningen. Hiermee wordt dan vol-
daan aan de door de Wet Geluidhinder
gestelde normen. Door de Grontmij
wordt de baanverlegging en de nieuwe
opzet van het circuit als een adequate
saneringsmaatregel gezien.

De sportvelden die momenteel ge-
groepeerd zijn in de zuidoosthoek van
het circuitgebied kunnen gehand-
haafd blijven. Dit behoudens enkele
eventuele aanpassingen, als gevolg
van de nog te bepalen ligging van de
baan. In verband met de voorstellen de
voetbalvelden van ZVM aan de Van
Lennepweg voor woningbouw te ge-
bruiken, zullen er in het circuitgebied
vier voetbalvelden moeten worden ge-
realiseerd. Met deze uitbreiding is re-
kening gehouden. Zo ook met uitbrei-
ding van de velden met kunstgras.

gulden, waarvoor de gemeente nu het geld moet zien binnen te
krijgen. De kosten van verlegging van het zuidelijk baangedeel-
te bedragen 7,3 miljoen, de kosten van de renovatie van het
circuit respectievelijk voor civieltechnische werken 12,80 mil-
joen en bouwkundige werken 14,25 miljoen.
Eveneens is in het plan rekening ge-
houden met de effluentvijvers, die ge-
bruikt moeten worden wanneer de
nieuwe afvoerleiding voor het gezui-
verde rioolwater is gerealiseerd.

waarden. De kamduinen in het zuid-
westelijk deel van het circuitgebied,
alsmede het gebied ten noordoosten
van het circuit.

Milieubelangen
Volgens een geomorfologisch onder-

zoek kan het circuitterreinen verdeeld
•worden in drie zone's. In het westelijk
deel achter de zeereep worden zoge-
noemde streepduinen en micropara-
boolcomplexen aangetroffen. Direct
daarop aansluitend een gebied met
kopjesduinen. Deze zone is op een
groot aantal plaatsen al vergraven ten
behoeve van het kampeerterrein, res-
pectievelijk het rennerskwarties, de
antislipschool, het parkeerterrein en
een tweetal teellandcomplexen. De ,ve-
getatie is hier sterk beïnvloed door
zowel het gestoorde bodemprofiel als
de sterke mate van betreding. Grote
delen van deze zone zijn kaal of verto-
nen vegetatiestoringen. Broedplaat-
sen van vogels zijn hier niet aange-
troffen. Deze zone wordt aan de oost-
zijde begrensd door een grillig stelsel
van goed ontwikkelde kamduinen.
Deze duinen maken deel uit van de
reeksen die zich tot ver in het Kraans-
vlak uitstrekken.

Het zuidwestelijk gedeelte wordt ge-
kenmerkt door de aanwezigheid van
een daar passende vegetatie, met een
grote rijkdom aan soorten. Hier wer-
den ook enkele broedplaatsen van
duinvogels aangetroffen. Ook het ge-
bied ten noorden van de Hunzerug en
ten noorden en oosten van het Schei-
vlak kent een grote soortenrijkdom.
Ook hier vond men verschillende
broedplaatsen. Het midden gedeelte
van deze zone is vergraven ten behoe-
ve van teellandgebruik. Hierdoor en
door de grote mate van betreding is de
vegetatie negatief beïnvloed en zijn er
geen broedplaatsen.

In het oostelijk duingebied worden
opnieuw kopjesduinen aangetroffen.
In deze zone hebben vergravingen
plaatsgevonden voor sportvelden en
effluentvijvers. De vegetatie draagt
hiervan de sporen. Een gevolg van de
effluentvijvers is, dat er in dit duinge-
bied een groot aantal watervogels
woont.

Door de planontwikkelaars wordt
gezegd, dat voor zover de delen van het
circuitgebied niet direct of indirect be-
nodigd zijn, behoud en herstel van de
natuurlijke waarden zal worden be-
vorderd. Dit geldt dan met name voor
de gebieden met nog grotere natuur-

Auto/motorsport
Het nieuwe circuit zal multifuntio-

neel kunnen worden opgezet, zodat
niet alleen auto- en motorraces gehou-
den kunnen worden, maar ook kart-
wedstrijden, oval- en dragsterraces.
De baan zal tevens gebruikt kunnen
worden voor wielerwedstrijden, 4WD-
races, rolschaatsen etc. Verder kan
het circuit worden benut voor het
houden van duurtests, dealerdagen,
racecursussen en rrjvaaardigheidsles-
sen etc.

Het gedeelte tussen Marlborobocht
en Tunnel-West zal komen te verval-
len. Het noordelijk circuitgedeelte, be-
staande uit een deel van het rechte
stuk voor de tribune tot aan de Marl-
borobocht kan worden gehandhaafd.

De Hugenholtzbocht zal verdwijnen
om plaats te maken voor het nieuwe
rennerskwartier. Om dit verlies te
compenseren zal er in de binnenbaan
een lus worden opgenomen.

Om de exploitatiemogelijkheden te
vergroten wordt het wenselijk geacht,
kleine 'kortsluitingen' te realiseren,
waardoor twee gedeelten tegelijkertijd
als kleine circuits kunnen functione-
ren. Bovendien kan daardoor ook ge-
bruik gemaakt worden van een bin-
nen- en een buitenring.

Door de verkorting van het rechte
stuk voor de tribune is de lengte hier-
van niet meer toereikend voor het
houden van dragsterraces. Een baan
voor deze races kan echter wel ge-
maakt worden, zodanig, dat deze ook
voor andere doeleinden geschikt is.
Deze uitgangspunten hebben geresul-
teerd in een opzet van het nieuwe cir-
cuit die zo geconcentreerd is, dat van
een 'geconcentreerde opzet' wordt ge-
sproken.

Bij het schema van de aanleg van de
nieuwe baan (een lusvorm) is rekening
gehouden met de landschappelijke
waarden. De inpassing van het baan-
tracé is nu zodanig, dat een redelijke
aanpassing aan de omgeving mogelijk
is. Dit betekent een verfijning van de
oorspronkelijk beoogde opzet aan de
hand van terreinomstandigheden.

De baanexploitatie kan dus een
Grand Prix-circuit om vatten, een bui-
ten- en een binnenbaan, een westelijk

Reservering

sportvelden

Reservering ;v
-ƒ\ sportvelden"-'

Pl/4: Parking
P2/3: Parking (optie)
Wl Toegangsweg/dienstweg
W2 Hoofdtoegangsweg (optie)
El Hoofdtoegang circuit
E2 Zuid.toegang circuit
Tl Permanente tribune/

hospitality units
T2-4 Kuimte tijdelijke tribunes
1 Wedstrijdtoren
2 Pits

clubcircuit, een oostelijk clubcircuit
en een dragsterstrip. Bovendien werd
bij dit ontwerpplan ook rekening ge-
houden met parkeervoorzieningen.
Door deze aan de boulevardzrjde te si-
tueren kunnen zij ook gebruikt wor-
den tijdens mooi-weer periodes, wan-
neer veel strandbezoekers worden ver-
wacht. Bovendien kan men de spoor-
wegverbinding naar Zandvoort meer
onder de aandacht brengen van cir-
cuitbezoekers door bijvoorbeeld ge-

3 Techn.commissieruimten
4 Kantines
5 Persaccommodatie
6 Restaurant/multifunc-

tioneel centrum
7 Accomm.circuitexploitant
8 Dienstencentrum
9 Sanitaire units/

verkooppunten
BI Rennerskwartier

• combineerde
te verkopen.

toegangs/treinkaarten

Ten aanzien van de financiering
van het plan worden eveneens een

'aantal suggesties gedaan, die nu door
de gemeente Zandvoort uitgewerkt
dienen te worden. Het plan is door de
gemeenteraad en andere betrokken
instanties zeer positief ontvangen.
Met spanning wordt nu gewacht op de
tweede fase hiervan, namelijk de fi-

B2 Rijvaardigheidscentrum/

helicopter landingspi.
BI Voor bezoekers

toegankelijke taluds
B2 Voor bezoekers

toegankelijk gebied
K Off road gebied
BB Effluentvijvers

nanciering. Als alles mee loopt, kun-
nen wij al medio volgend jaar begin-
nen, desnoods fasegewijs, liet loco-
secretaris Dost weten op de persconfe-
rentie. "Voor Zandvoort, zowel voor
promotie als in economisch opzicht,
voor de auto- en rensport en de werk-,
nemers van het circuit is het uiterma-
te belangrijk dat het plan wordt uitgef
voerd", was de reactie van de huidige
exploitant van het circuit. Circuit
Zandvoort BV.

csu
Schoonmaak Efficiency B. V.

vraagt

nette part-time
schoonmakers m/v

voor diverse objecten in Zandvoc

Uw reactie zien wij met belangstelling tege
moet op telefoonnr. 02507-17593 en/o
070-311211.

HUIS OF

APPARTEMENT

VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Hotel-Restaurcmt

eenie

Kerkplein 8
Zandvoort
Tel. 13599

Restaurant

En schat, wat doen wij
met de Kerst?

Jollenpad 10
Amsterdam

Tel. 020-445800

Onze beide Restaurants zijn Eerste en Tweede Kerstdag geopend voor sfeervol, muzikaal omlijstt
kerstdiners met vocale intermezzo's.

Diner — Dansant
Avondkleding wordt op prijs gesteld.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 29/30 november
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme

NIEUW

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor dienstdoende arts: tel
15600/15091.

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel: 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)

Zaterdag en Zondag Derde en Vierde Kerstdag serveren wij een aangepast menu, maar in dezelfd<
ambiance en sfeervoile muzikale omlijsting.

Reservering gewenst.
•jff.-jff.-jff.-jff.

Kerst - Diners 1986
per couvert inclusief

a /87,5o

Menu
Terrine en een mousse van reebok,
geserveerd met een zoete portsaus

Kreeftensoep op smaak gebracht met een
oude calvados

Zalmtimbaaltje met een hmoensauce en
zalmcavlaar

Champagne sorbet

Fazantlilet met ganzelever tn korstdeeg

Geilambeerd ijsdessert met een
vruchtensauce en likeur

Ie en 2e Kerstdag

d ƒ 55,00

Menu
Paté van wild zwijn en salade geserveer

Een prachtige vissoep met madeira en
cognac op smaak gebracht

Champagne sorbet

Haas gemarineerd met verse kruiden en
rode wijn sauce in de oven gebrasseerd

Een witte en bruine chocolade mousse m
vanillesaus, tussen bladerdeeg geserveer

3e en 4e Kerstda

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort.
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelhanng

Kantoor Gasthuisplein
12. Zandvoort. tel 02507-
17166 Postadres
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u,
dinsdag 10-13 en 14-16
u . woensdag 9 11 u,
donderdag 10-12 en 13-17 u . vri|dag 9-12 u
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8,
Aalsmeer, lel 02977-28411 Postadres
postbus 264, 1430 AG Aalsmeer
Verkoopleider B Lodswegen
Micro-advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507-12056 Postadies postbus 26,2040
AA Zandvoort
Margreet Ates Redacliechef Dick Piet
Abonnementsprijzen: / 10,65 per kwartaal, /
19 55 per halt jaar, / 36,95 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers/ l,-
Bezorgklachlen: vrijdag 9-12 u Mei 02507 -
17166

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941

maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393

BELBUS:
Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar en ouder gebruik te maken van
de bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevo-
ren:
Huis in de Duinen tel: 13141,
van 11.00-15.00 uur voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eet-
tafel, kaarten etc.)
van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie
(boodschappen, familiebezoek etc.)

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Dr. G. Manen-
schrjn, Amstelveen;
Kindernevendienst en crèche

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
30 november: mevrouw drs. A.A. In 't
Veld, Haarlem;
2 december: 19.30 uur, Oecumenische
gebedsdienst

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met m.w.v.
St. Caeciliakoor
Cel. J.v.d.Meer, thema: 'Komt laat ons
wandelen in heticht van de Heer'

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen

10.30 uur: Morgendienst, ds J. Over-
duin

19.00 uur: Avonddienst, ds J.Over-
duin
Woensdag: 20.00 uur: Brjbeloverden-
king/bidstond/celgroepen.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 148,78

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE STAND

Geboren:
Danny Franciscus Fauzy, zoon van
Basalious, Adel Fawzy Hana en Rus-
man, Geraldina Antonia Petronella
Jurre, zoon van Van der Mrje, Rolf
Alexander en Werlich, Petra

WETSAVINKEL: Gemeenschapshuis Ondertrouwd:
L. Davidsstraat. Eerste en derde Visser, René en Landaal, Bernadine
woensdag van de maand van 17.30- Arnolde
18.30 uur.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen, eerste advent
Creëche aanwezig

Gehuwd:
Uit den Boogaard, Edouard Henri en
Wempe, Wijnanda Maria

Overleden:
De Vos, Jacobus Marius, oud 88 jaar,
Borst, Adriana Elisabeth, oud 83 jaar,
Smits geb. Ter Wolbeek, Alida Geert-
ruida Johanna, oud 66 jaar,
Molenaar geb. Kerkhoven, Catharina
Willemina, oud 81 jaar,
Hafkamp geb. Mirani, Maria Johanna
Wilhelmina, oud 87 jaar.

ADVERTENTIE

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool**
KEESOMSTRAAT 15
TEL 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Ónze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

Uniek bisschoppelijk archief
verhuist naar rijksdepot

HAARLEM/ZANDVOORT - Het
archief van Bisdom Haarlem bevat
een unieke verzameling gegevens over
lang vervlogen tijden. Door een groot
tekort aan priesters loopt het tijdvak
van de priester-archivarissen echter
ten einde. Daarom heeft het bestuur
onlangs besloten bij het vertrek van de
huidige archivaris, B. Voets, in 1988,
het oud-archief tot 1853 aan het rijk in
bruikleen te geven. Tot het zover is
gaat de archivaris ijverig door met het
'redden van het verleden'.

Archivaris B. Voets, voorheen pas-
toor te Castricum, houdt zich al ruim
tien jaar bezig met de historie van Ne-
derland voorzover deze in archieven
terug te vinden is. In de loop der jaren
kreeg hij ook in Zandvoort aanzienlij-
ke bekendheid door zijn artikelen in
het Zandvoorts Nieuwsblad, onderte-
kend met de naam 'Bertus Voets'.
Hierin kwam de historie van de bad-
plaats uitvoerig aan de orde.

Voets vestigde zich na de beëindi-
ging van zijn werk in Castricum, in
1976 in Zandvoort. Zijn 'nieuwe carriè-
re' begon met een verzoek uit Hoog-
woud om op zoek te gaan naar sporen
uit het verleden, betreffende deze
plaats. Na een onderzoek in het bis-
schoppelijk archief, waarvoor hij spe-
ciale toestemming kreeg van zijn
vriend, bisschop Zwartkruis, kreeg hij
van meerdere kanten een zelfde vraag.

Daardoor verscheen van hem onder
andere de 'Stolphoevereeks' onder au-
spiciën van het historisch genoot-
schap Oud West Friesland, uitgege-
ven door uitgeverij West Friesland in
Hoorn.

Na een verzoek van Mgr. Zwartkruis
om een levensbeschrijving van de eer-
ste bisschop van Haarlem te geven,
raakte de emeritus-pastoor Zandvoort
helemaal goed thuis in het bisschop-
pelrjk archief. In 1979 ontdekte hij hier
onder andere een briefwisseling tus-
sen de Zandvoortse pastoor Van Die-
pen en bisschop Huibers tijdens de ja-
ren 1940-1945. Een aantal van deze
brieven zijn de afgelopen jaren in deze
krant gepubliceerd. De kennis die hij
zo vergaarde, kwam hem en anderen
goed van pas. Velen die hem hier spe-
ciaal thuis voor opzochten, heeft hij
belangrijke aanwijzingen kunnen ge-
ven.

•Archivaris Bertus Voets met zijn trouwe gezel Swiebertje. (Archieffoto)

Archief
'Een van de merkwaardigste ver-

schijnselen van deze tijd is, dat het
bisdom aan directe betekenis voor de
samenleving inboet, maar dat haar ge-
schiedenis steeds meer belangstelling
trekt', constateert de archivaris in het
jaarverslag van het bisschoppelijk ar-
chief. 'Het is voor jongeren die de tijd
vóór het Vaticanum II niet bewust
hebben meegemaakt, moeilijk zich in
die situatie in te leven. Daarom doet

men nog al eens een beroep op de ar-
chivaris om informatie over vroeger'.

Vooral om deze reden is het beleid van
het bisschoppelijk archief er op ge-
richt een zo groot mogelijke openheid
te geven en een goede efficiëntie op te
bouwen.

In de periode vanaf november 1985
brachten honderdveertien personen
een bezoekje aan het archief waaron-
der amateurs en professoren, bezig
met een wetenschappelijk onderzoek.

Eén van hen probeerde, na de opening
van de Vaticaanse archieven, vergelij-
kende stukken over bisschop Botte-
manne te ontdekken. Een ander ver-
diepte zich in de sociologische gege-
vens, om zich een beeld te kunnen vor-
nien van de teruggang van de meele-
vendheid. Later werden gegevens
gezocht over het leven van bisschop
Huibers als 'herder en vader'.

Ook voor onderzoek op kunstgebied le-
vert het archief materiaal. Het werd
onlangs bezocht door een Amerikaan-

se professor die op zoek was naar spo-
ren van de zeventiende-eeuwse musi-
cus Fesch. Studenten kwamen er. in
de hoop een scriptie-onderwerp te vin-
den of omdat zrj op zoek waren naar
bijvoorbeeld het middeleeuwse Delft.

Buiten deze bezoeken beantwoordde
de archivaris ruim drie honderd brie-
ven met allerlei vragen en werden er
bijna vijf honderd telefoongesprekken
over het archief gevoerd. De meeste
van de vragen stonden in verband met
stamboomonderzoek.

Tentoonstellingen
Het bisschoppelijk archief verleende

afgelopen jaar diverse malen zijn me-
dewerking aan tentoonstellingen. Zo
gaf men voor de grote expositie Catha-
rijneconvent Utrecht de bulle van de
oprichting in 1558 in bruikleen, de
aanstellingsoorkonde van de eerste
bisschop van Haarlem, wat belangrij-
ke brieven en de koperen plaatjes van
de wapens der eerste bisschoppen.
In februari leende het archief een aan-

tal oude kaarten uit, afkomstig uit een
privéverzameling. Hier ging het om
een tentoonstelling over honderd jaar
sacramentsprocessie. Deze processie is
steeds gehouden, ook in de dagen dat
openbare manifestaties waren verbo-
den.

Voor het archief van het bisdom
Reykjavik, IJsland, werden de Scandi-
navische missiestukken gecopiëerd,
nodig om de opbouw van de missie te
kunnen beschrijven.

Halve meter archief
Het archief wordt nog steeds regel-

matig aangevuld met nieuwe stukken.
Zo ontving men uit Schagen een 'hal-
ve meter' over de kwestie Rijkers uit
het begin van de zeventiger jaren.

Daarnaast leverde Pastoor H. Kwak-
man een prachtige aanvulling op de
stukken 'Venhuizen' en materiaal
over de oecumene van de kant van de
pastoor zelf. Van emeritus-pastoor
Wüst uit Nieuwkoop kreeg men de
complete ingebonden jaargangen van
het integralistische tijdschrift 'Rome'
met daarbij nog eens vijf dozen boeken
over de historie van Nieuwkoop.

Ook is men nu m het bezit van uniek
bronnenmateriaal over de ontwikke-
ling van de bijbel. Deze boeken, een
geschenk van professor dr. N. Greite-
mann, werden bijgezet in de bijbel-
bibliotheek die het bisdom geërfd
heeft van bisschop Van Dodewaart.
Verder ontving men nog een zeer unie-
ke kaarten verzameling Catholica Am-
sterdam/Haarlem, een reportage van
een processie van Amsterdam naar
Kevelaer in 1913 en een verzameling
van het hoofdstedelijk Eucharistisch
Congres in 1923.

De archivaris hoopt in 1988, als hij
op vijfenzeventigjarige leeftijd met de
emeritaat gaat, zijn taak volbracht te
hebben: het onderbrengen van het
oud-archief tot 1853 aan het rijk in
bruikleen te geven. Dit is nodig omdat
er geen priester-archivarissen meer
beschikbaar zijn voor dit werk, waar-
door een oude traditie vervalt. De
unieke verzameling wordt onderge-
bracht in het depot van het rijksar-
chief aan de Kleine Houtweg in Haar-
lem. Ook het archief van de jaren 1854-
1965 zal waarschijnlijk in bruikleen
worden gegeven. Het jaar 1965 is geko-
zen omdat zich daarna een ander
kerkbeeld begon te vormen. 'De zuil
waarop de katholieke gemeenschap ja-
renlang had gesteund, ging wankelen
en verdween uit het gezichtsveld'.

Toch blijft Bertus Voets tot het eind
van zijn dienstjaren nog actief in het
verkrijgen van aanwinsten, vooral
omdat er heel veel verloren gaat als
het archief daar niet meer open voor
staat. 'En dat bewaren blijft de eerste
opdracht', aldus de archivaris.
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Verjongde Renault 11 TXE
/.oals eerder gemeld heelt Remuilt nn-
l:irigs /ijn W l l-serie een verjongings-
k ü u r laten ondergaan. Die gold in de
eerste plaats voor het u i t e r l i j k , waardoor
de', taniil ie-overeerikonist met de grotere
broers, de 21 en 2x Oank/ i j een strakker
In jn t met brede halogeen koplampen
\cel duidelijker is geworden. Daarnaast
\\erilen eehter ook nog een aantal teeli-
msehe verbeteringen doorgevoerd: re-
den genoeg om /o'n verjongile \er tc-
genvvoordiger uit Kenaul t s lagere mid-
dcnklasse nog eens even voor het voet-
liciit te halen. Hn onbescheiden als ik ben
koos ik daarvoor gelijk maar het topmo-
dül. de Renaul t l l TXH. waarvan het
p r i j s k a a r t j e een bedrag van / 2S.|o.S.-
VL' rmehl t . /o'n kle ine 'X K XI gulden meer
dan u voor de goedkoopste R l l hooft
n'eer te te l len. De T.M-i is van huis uit
voor/ien van een complete /ak snoep-
gijed in de vorm van elektrische raambe-
dicning. centrale deurvergrendeling met
alstandsbediening. getint glas rondom,
mét leer bekleed stuurwiel, in twee on-
ge l i jke delen neerklaphare achterbank.
uMgcbreid i n s t rumen ta r ium ( toeren te l le r
standaard). v i j t \e rsne l l ingsbak . luxueu-
/,e;velours bekleding voor het in t e r i eu r
en niet te vergeten voor t r e f fe l i jk /.ittende
en in tal van standen verstelbare kuip-
stoelen. waarop /elfs een straaljagerpi-
loot nos> jaloers /nu /i jn.

ereen komst ige
wderga
Renaults 9) een hart-

aan. In vergelij-
model levert de

plaats van <S2
;st te merken.

worden afgelegd. En dat dan ook nog op
'/.eer comfortabele wijze, /.oals ik tijdens
een proefrit van ruim 500 km kon vast-
stellen. De stoelen met hun hoog door-
getrokken rugleuningen en dikke zij-
kussens x.itten meer dan voortreffelijk en
bieden ook in snel gereden korte boch-
ten optimale steun. Jammer alleen dat
onder die omstandigheden de voorwiel-
aandrijving /.icli toch nog wat nadrukkc-
li jk laat gelden. De wagen wil duidelijk

Techniek

liet gesloten en terugwijkende /ruin mei de hreilc luilogeen ko/i/uni/wt ix kenmerkend voor liet nieuwe ge:ichi van tle Renault 11.
l)i' verwunKieliai> mei de grotere broers ix tltiiilelijk.

Dwars voorin geplaatste viercil indcr
l i jnmotor. Cil inderinhoud 1721 cm3.
Boring x slag S l x 83,5 mm. Compres-
sicverhouding 10:1. Max. vermogen
65 kW/90 pk bij 5500 omw/min . Max.
koppel 135 Nm bij 3500 omw/min.
Elektronische onts teking. Voorwiel-
aandri jving. Vijfversncllingshak met
achterui t . Wielophanging rondom on-
afhankclijk met McPherson veerpotcn
voor en torsiestaafvercn achter.
Schijfremmcn voor, trommels achter,
bekrachtigd en begrensd..Lengte 405
cm. breedte 167 cm, hoogte 141 cm.
Wielbasis 24S cm. Spoorbreedte voor
140 cm, achter 136 cm. Massa 925 kg.
Max. aanhanggewicht 950 kg geremd.
Draaic i rkel 9,75 m. Banden 175/70
SR 13. Tankinhoud 47 l i t e r superhen-
y.ine.

Prestaties

Topsnelheid 179 km/h . Acceleratie
van (l tot 100 km/h in 10.7 sec. Gemid-

deld brandstofverbruik t i jdens de test
l op 13.2.

Geld

J 2 N . I 9 5 , - incl . BTW. Motor r i j tu i -
genbelasting van J 440,- tot J 452,-
per jaar.

Alfa-Rent, Alfa
33 voor ƒ 33,-

Hartversterkiiiji

Belangrijker dan al de/e lekkernijen
vond ik echter het feit. dat de l l TXE
(evenals trouwens de l l GTX en de

Optrekken van ( l tot 100 k m / u u r vergt
nu nog slechts 10.7 sec. (was 12.0) en de
topsnelheid steeg v a n 170 naar 179 km/
uur. Daarmee is de/e l l TXE een bij-
zonder kwieke auto geworden, waarmee
grote afstanden in korte t i j d kunnen

(advertentie)

Een nieuw sterk staaltje^
van Renault.

liever rechtuit . Staat na tuu r l i j k tcgen-
ovcr dat de 'Elf in rechte lijn prachtig
stabiel is, terwijl onder normale omstan-
digheden het bocbtenwerk geen enkel
probleem oplevert.
In tegenstelling tot de wielophanging, die
ten op/ichte van het vorige model geen
wezenlijke verandering onderging (al-
leen de afstemming van schokdempers
en torsiestaven werd aangepast aan de
sterkere motor), werden de remmen op
enkele punten verbeterd, /o is het rem-
circuit nu diagonaal gescheiden en werd
de wagen voorzien van een remdrukbe-
gren/er op de achterwielen.

Prijzen nieuwe
Jaguars

Classic Thunderbird
Club Holland

Sinds kort is het mogelijk bij een aantal
Alfa Romeo dealers een Alfa Romeo te
huren en de/e aktiviteit gaat onder de
naam Alfa-Rent. U k u n t nu al een Alfa
33 huren voor 33 gulden per dag of een
Alfa 75 voor 75 gulden per dag. De mi-
nimum leeftijd van de huurder moet 2 1
jaar zijn en hij moet ten minste één jaar
over een geldig rijbewijs beschikken.
Alfa-Rent is een landeli jk opgezet pro-
gramma voor de Alfa Romeo dealers en
de deelnemers z i j n te herkennen aan een
speciaal schild dat aan de pui bevestigd is.

Leuk grapje

•DE NIEUWE RENAULT 11«
„;. Prijs va.: f 19.370,- (incl. BTW.) Afleveringskosten f 420,- (incl. BTW).

De prijzen van de nieuwe XJ6 serie
Jaguar en Daimler automobielen zijn
bekend gemaakt en luiden als volgt:
Jaguar XJ6 2.9 ƒ SS.640,-
Jaguar XJ6 3.6 ƒ l 10.910,-
Sovereign 2.9 ƒ l 10.170,-
Sovercign3.6 ƒ 122.520,-
Daimler3.6 ƒ 138.910,-
Sovercign V 12 ' ƒ 123.000,-
Daimler Doublé Six ƒ 149.900,-
Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Het ligt in de bedoeling om vanaf l de-
cember 1986 de Classic Thunderbird
Club Holland, onder auspiciën van l-'ord
Nederland b.v., op te richten, ledereen
die een l-'ord Thunderbird bezit uit 1955
t/m 1966 kan gratis lid worden van deze
unieke club. Uw Thunderbird hoeft niet
in een optimale conditie te verkeren, ook
restauratie-objecten zijn welkom. In ja-
nuari 1987 zal er een kennismakingsdag
georganiseerd worden voorde clubleden
en worden de clubaktiviteiten doorge-
nomen.
De Ford Thunderbird werd ruim 30 jaar
geleden op de markt gebracht. In 1955
werden er 16.155 exemplaren van ver-

kocht en in 1956. na enige detailwij/.i-
gingen. nog eens 15.631. Het laatste jaar
van de sportieve twee-persoons Thun-
derbird was 1957, toen er nog eens
21.380 verkocht werden.
In Nederland zijn er naar schatting 15
Thunderbirds van de bouwjaren 1955
t/m 1957, die nog rondrijden, in Arneri-
ka nog ruim 10.000 en in landen als
Zwitserland, Zweden en Duitsland rij-
den eveneens nog tientallen van deze
dondervogcls rond. Bent u gcïnteres-
seerd in deze club, dan kunt u zich aan-
mclden bij Joop Blo'm, Gaasterland-
straat 60, 2036 NH -Haarlem.

Er z i jn een heleboel manieren om aan-
dacht te trekken. De Renault/Jeep dea-
lers Association in Californié doet dit op
de volgende wijze:
Evenals zijn opgeblazen grote broer
staat de Jeep Wrangier op Goodyear
Radials, een voorbeeld van de on-and
off-roadbanden uit het 4 x 4 gamma van
Goodyear.

Zomer'87 pas de factuur
voor 1n z.aa.n.voiture.

^m^^_ •••• ^^^ *^V ^*^ '̂•̂ •̂ ^^ •̂̂ k. ^^^^M^^^^B ^ft^A ^^^^^^^^ ^^ ^^^ ^^^ —OF 3 JAAR TEGEN 6,9%.
'A. I T . . . 1 . . 1 1 . . 1 . * . •\ l

^ Het gaat goed bij Peugeot De nieuwe 205's, ̂ TA **JA *J. **.% A. AJV0JU1 ̂  U}̂  /Uf bijzijnde Peugeot dealer en laat u nog eens uitge-
305's, 309's en SOS's vliegen gewoon de deur uit Het Ie voorstel komt er op neer dat u een renteloze breid voorlichten over dit unieke aanbod.

Reden genoeg om weer eens extra uit te pakken lening afsluit tot ca. 70% van de aanschafprijs, met een En wat u straks ook kiest, een 305 of 505, een
met een pracht van een aanbieding. Deze keer speciaal maximum van f 10.000,-. Er vanuit gaande dat die Break of een Sedan, benzine of diesel, u zit altijd goed.
voor wie op zoek is naar een eersteklas gebruikte auto 30% aanbetaling wordt gedekt door de inruilwaarde In zo'n door-en-door betrouwbare, door de Peugeot

X (niet ouder dan 4 jaar). van uw huidige auto, rijdt u dus tot juli 1987 dealer gegarandeerde Leeuwekeur gebruikte auto.
De aanbieding ziet er als volgt uit Als u nu* besluit zonder rente te betalen of zelfs ook maar iets af te lossen. * Dm- Mnhi«iiny &\& M ™ ma 31 .im-ink-r mb. D, k-nmg »<mi. u-n-m-kt <i„or i\-ugcot

£ tot aanschaf van zo'n. perfecte en grondig geteste 305 of Bij de 2e mogelijkheid kunt u een lening afsluiten "*""" RnandcrinBundcr lk' B^wijkc- m,™^,,, van,™ huurfc,K,,„,xW™i«,msL
5 05 Leeuwekeur gebruikte auto-Break of Sedan-kunt u tegen een zeer gunstige rente van 6,9%, en wel over een i ifVTIlFlf K FT ITIf \ ilVIR Afl TTYT

:; kiezen uit. twee mogelijkheden: pas l juli 1987 betalen, periode van mie. 36 maanden. SflRSncSoriKttSof
tegen uiterst aantrekkelijke voorwaarden. Kortom, pak die kans, stap snel naar de dichtst- 31 UtvlIHBtK 198O«

LEEIWÏKEURGEBRUIKTE
AUTO'S:
DE GARANTIE
VOOR OPTIMALE

^ ZEKERHEID.
v ' * % \ » \ • ,

Leeuwekeur gebruikte auto's van Peugeot worden
geleverd met de zekerheid van • 3 maanden Leeuwe-
keurgarantie op arbeidsloon en onderdelen • geen eigen

risico • geen uitsluitingen • geen km-beperking en
andere beperkende bepalingen • het recht van omruil.'

Auto's boven f 6.000 - incl. BTW; kunnen de
Leeuwezeker garantie krijgen, een aanvulling van

9 maanden op de Leeuwekeur garantie.

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

.̂ ^^X•^N*^^^VA^WA^v•^K.̂ .\X<«^X^OKW^^^^sv.•^^^y.̂ ^^^^s> ;̂̂ x<w.̂ ^s^v*\̂ ^

EXTRA
BIJVERDIENEN!
Een fijne baan bij

AVOND
MEDEWERKISTIERS

Wilt u 's avonds
iets extra's verdienen?
Wij zoeken nog dames/heren die
gedurende enkele avonden per week van
18.30 - 22.30 uur willen meewerken in ons
team om onze gezellige supermarkten aan
te vullen voor de verkoop van de
volgende dag. (min. leeftijd 18 jaar).

INTERESSE? BEL DAN:

DIRK VAN DEN BROEK B.V.,
Telefoon: 020-110812
(en vraag naar Mw. Zwetsloot)

Zandvoorts Nieuwsblad

Fa. Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar,
Weekmedia,

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. VeldWijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort
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HELP ST NICOLAAS MET ZOEKEN!

u

OOK DE SINT
HOUDT VAN

SPO(R)TPRIJZEN
«

ALLE SPORTKLEDING 20% KORTING

ALLt SPORT-VOETBALSCHOENEN
l 5% KORTING

RINUS FRUITHUIS
De speciaalzaak in groente en fruit

1/2 kg mooi witlof
Hollandse
komkommer
3 p. zacht zure
Lombard cevielappels
Geprolongeerd
4 grote citroenen

Haltestraat 51, tel. 12419

0.95
1.00
1.25
1.00

maandag
Hutspot Va kg

dinsdag
gekookte biet 1/2 kg

donderdag
vat zuurkool Va kg

0.75
0.75
0.50

Zondag 30 november bezoekt
St. Nicolaas ons van 18.00-20.00 uur
iedereen is uiteraard welkom om dit

met ons te komen vieren.

't Wapen van Zandvoort
Gasthuisplein 10

SAM-SIN MENU
Wij bieden U nu de mogelijkheid om uit 18 gerechten
Uw 3 FAVORIETE GERECHTEN te kiezen - ftft _ft

Afhalen f Z8,UU
U kunt hiervan 3 gerechten uitkiezen

10

11

SIJEO PAAI KWA
(geroosterde varkenskrabbetjes, een
bekend CANTONEES gerecht)

BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees met taugé in
pikante saus)

BABI PANGANG A LA HONG KONG
(geroosterd mager vlees met
champignons in zeer scherpe pikante
saus)

BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd speenvarken,
lekker knapperig met aparte saus,
een bekend CANTONEES gerecht)

BABI KETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap en
diverse Chinese en Indische kruiden)

CHA SIJEO
(geroosterd mager vlees op originele
CANTONESE wijze bereid met
pikante saus)

TJAP TJOY
(gebakken gemengde verse groenten
met vlees)

KOE LOU YOEK
(gepaneerde varkensvleesballetjes
met zoetzure suas, een bekend
CANTONEES gerecht)

KALEEKAI
(geroosterde kip met kem'esaus)

KIP MALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)

YIN YOUNG SATÉ
(2 stokjes varkenssaté en 3 stokjes
gegrilde kipsaté met pindasaus)

12 FOEYONGHAI
(omelet met vlees en groenten in
tomatensaus)

13 POLOUKLAI
(stukjes kip met ananas.in heerlijke
kippesaus)

14 YUKWOKAITING
(kipfilet met champignons en cashew-
noten)

15 SJITJAPKAI
(kipblokjes met tausiesaus, een saus
met knoflook, gedroogde zwarte
boontjes, paprika en diverse Chinese
kruiden. Een bekend CANTONEES
gerecht)

16 SI TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees in
tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)

17 SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden biefstuk in tausiesaus, een
bekend CANTONEES gerecht)

18 SAMBAL VLEES
(rundvlees in scherpe sambalsaus)

Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de
naam SAM-SIN vermelden en dan de 3
nummers van de door u gewenste gerech-
ten noemen.
SAM-SIN-gerechten zijn met 2 x wit
l.p.v. witte rijst is nasi of bami ook
mogelijk. Service van de zaakl
Gerechten met miehoen of
ChineM bami t M en '

extra

's maandags gesloten

Chin. Indisch restaurant

HONGKONG Haltestraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort. Tel. 17897

Kerkstraat 23 - Zandvoort
Tel. 1 21 07

PARFUMERIE WILDER ING
SCHOONHEIDSSALON

Met produkten naar keuze
B.v.: Dior - Estee Lauder

La prairi
Clinique - Chanel
Lancaster
Jill Sander - Clarins
Lancôme
Biotherm - E. Aigner

*******
Epileren - massage - maquilage

-harsen - reinigen - elektrisch ontharen
-plaatselijk afslanken - pedicure

. -manicure

*******
Behandeling volgens afspraak

Telefoon 12107
(zowel dames als heren)

Kerkstraat 23
Zondagmiddag geopend

AART VEER
groente en fruit

Grote Krocht 25 Tel. 14404

Hagelwitte champignons
per doosje

Barstens vol sap

perssinaasappels 10 voor
Heerlijk rijp

bananen

UIT ONZE KEUKEN

Kerry salade
-sx-?s. t* heerlijk bij kip, toast

of maaltijd 1/é pond

0,98

1,95
* Besproken over de Radio en T.V.

het boekje „Bijzondere groenten
en vruchten" Bij ons verkrijg-
baar; de moeite waard!

STUNT 1986 - KERSTINKOPEN
DÜSSELDORF

- 6 december
- 13 december

KEULEN
- 6 december
- 13 december
en 17 december

BRUSSEL per persoon
- 6 december
- 13 december

Opstapplaatsen ZANDVOORT - HEEMSTEDE
N.S. -HAARLEM SPORTFONDSENBAD

Rechtstreeks naar de bestemming
Voor reserveringen REISBURO ZANDVOORT -

Grote Krocht 20 - Tel. 02507-12560

Nog steeds bestellen Sint en Piet een echte
ROOMBOTER AMANDEL LETTER
bij een echte Zandvoortse bakker.

Ook voor
SPECULAASPOPPEN
ROOMBOTERAMANDELSTAVEN
DIV. MARSEPEINFIGUREN
ROOMBORSTPLAAT
TAARTEN ENZ.
Te veel om op te noemen

\Al onze producten zijn ook te verkrijgen in
de in Zandvoort rijdende SRV-wagen

BAKKERIJ E. PAAP
Potgieterstraat 24
Tel. 02507-12865 - Zandvoort

Een OK-inruilwagen
is oké voor u!
• 10.000 km garantie,

met een maximum van 3
maanden • 1.500 km

testen, met een
maximum van 2 weken
• Gratis inspectlebeurt

Merk/type

Opel Kadett 12 S LS 3-deurs
Opel Kadett 12 S LS 3-deurs
Opel Kadett 12 S Spec. 3-deurs
Opel Kadett 13 S Spec. J. 3-deurs
Opel Corsa 12 S Luxus 3-deurs
Opel Kadett 12 S Spec. 3-deurs
Volvo 343 automatic 3-deurs v
Fiat Ritmo automatic 3-deurs
Toyota Starlet 1.3 3-deurs
Opel Kadett 12 N Spec. 2-deurs

bouwj./kleur

1985 wit
1985 rood
1984 wit
1984 zilver
1983 groen
1982 gold
1982 zilver
1980 oranje
1978 zilver
1977 oranje

km.stand

36.000
40.000
36.000
24.000
26.000'
35.000
50.000
47.000
75.000
75.000

Wagen van de week

AUDI 80 CC
1985, getint glas,
spec. metallic lak

20.000 km

Bij Van Lent Opel
staan ze altijd voor u klaar

Van Lent Opel
Zandvoort
Kam. Onnesstraat 15
tel. 02507-15346

Nieuw! Nieuwi Nieuw!
In Balletstudio 118 Conny Lodewijk

is nu ook een

balletkledingshop
De shop is zaterdags geopend van 10 tot 12
uur. Kom vrijblijvend langs.
Balletkleding - Fitnes - Jazzschoenen -
Sweatpants - (Beenwarmers alle kleuren)
Alles perfecte pasvorm

Corn. Slegersstraat 2 - Zandvoort - Tel. 02507-17789

Ook dit jaar haalt de Sint
- die banket zo lekker vindt -
Tesamen met zijn makker,
al het lekkers bij Balk,
uw Echte Bakker.

7\7\®
Hogeweg 28
tel.: 02507-12989

30% korting

leuke geschenken voor de
feestdagen

passage 18
(nabij zeestraat)

geopend van
12 tot 5

BlMterklaas fan zied erwooi vanaf waken!
Leuke /coc/oof/es; do's meestal makkelijker gelegd dan gedaan. Daarom hebben we voor u

een serie mooie en vooral kwalitatieve kadosuggesties. Want ook voor Sinterklaas hebben we precies wat u zoekt.

mem
KERKSTRAAT 20
ZANDVOORT
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HELP ST. NICOLAAS MET ZOEKEN!
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Nu als extra: > ~ ••
de sapcentrifuge l

van 49.-f-r="
GRATIS.

Braun keuken-
machine CJK-20

Braun Multipractic alles
m één machine Schrapt,

snijdt, mengt, snijdt patat-
frites en kneed deeg

Van 314 - voor

Braun
staafmixer

MR-30
Voor mengen en pureren.

Ideaal voor het bereiden
van mayonaise enz.

Van 70.- voor

Braun ladyshave
Elegance 3

Met drie speciaal voor de
vrouw ontwikkelde scheer-

systemen. Het platina is
zacht voor de huid en

voorkomt huidirritaties.
Van 96.- voor

Braun |
koffiezetter l

KF40
Een druppelstop voorkomt

nadruppelen en geeft onge-
duldige koffiedrinkers de

kans alvast een kopje in te
schenken Geschikt voor

10 koppen koffie.
Van 102.- voor

Café Restaurant „DELICIA"
eigenaar W. Schoo

KERKSTRAAT 16, TEL. 12270 ZANDVOORT

SPECTRA-PRIJS A SPECTRA-PRJJS
l

Braun
aromaster

KF75
l O Kops koffiezetapparaat

met warmhoudkan en
speciaal warmhoudsysteem

Ook bij het zetten van
2-3 kopjes koffie blijft

het volle aroma behouden.
Van 139-voor

-^
\/

Braun citruspers
MPZ4

Compacte citruspers met
afneembaar sapreservoir

van 250 cc. Speciale
snoeropbergruimte in de

voet. Van 42,50 voor

Braun strijkijzer PV4
Lichtgewicht stoomstrij-

ker met alle snufjes voor
snel en moeiteloos

strijken; regelbare stoom
en extra stoomstoot.

Van 101.- voor

,95 150

Braun
haardroger

P 1200
_Met 2 warmtestanden,

onduleerstuk en ophang-
oog. Door het unieke

Silencio-systeem vrijwel
geruisloos. Van 49,50 voor

• . • - . • •

SPËÉEWiiiSiK§RËeTRA-PRIJS SPECTRA-PRIJS SPECTRA-PRIJS

Zandvoort • Raadhuisplein 15 SPECTRrA

op zondag
30 november
/romf St. Nicolaas
bij ons op
bezoek van
15.00-17.00 uur.

Voor ieder kind hebben wij een presentje maar ook zijn wij de
moeders niet vergeten.
Reserveer tijdig uw tafeltje speciaal menu voor deze dag:

verse groentesoep | * Reserveer tijdig

Wiener Schnitzel
of bief stuk met champignons

en garnituur
ijs en koffie

25,- p.p.

uw Kerstdiner
Beide dagen optreden van imitator
André van Duin
Gezellige muziek
Let op!
Onze wildspecialiteiten
hazebout, hazerug of wild zwijn
bief stukjes

Op bestelling zowel in het restaurant als in de bar: gegrilled speenvarken voor 4 tot 80 persone

Dagelijks kunt u terecht van 9.00-18.00
Maandag vanaf 13.00 uur

Kopzorgen van
een goudvis

Hoe krijg ik 5
december mijn schoen

gevuld?

Probeer het
eens bij:

DIER-PLEZIER

87pas de factuur
n z,g,a.n. voiture.

Het gaat goed bij Peugeot. De nieuwe 205's, \^M <^ J/B/mMm MM^\J&jl^ \Jt^ /Ut bijzijnde Peugeot dealer en laat u nog eens uitge-
305\ 309\s en 505\ vliegen gewoon de deur uit Het Ie voorstel komt er op neer dat u een renteloze breid voorlichten over dit unieke aanbod.

Reden genoeg om u eer eens extra uit te pakken lening afsluit tot ca. 70% van de aanschaforijs, met een En wat u straks ook kiest, een 305 of 505, een
met een pracht ^an een aanbieding. De/e keer speciaal maximum van f 10.000,-. Er vanuit gaande dat die Break of een Sedan, benzine of diesel, u zit altijd goed.
\oor \\ie op /oek is naar een eersteklas gebruikte auto 30% aanbetaling wordt gedekt door de inruihvaarde In zo'n door-en-door betrouwbare, door de Peugeot
(niet ouder clan 4 jaar). van uw huidige auto, rijdt u dus tot juli 1987 dealer gegarandeerde Leeuwekeur gebruikte auto.

De aanbieding /iel er als \olgt uit. Als u nu* besluit zonder rente te betalen of zelfs ook maar iets af te lossen. *ixwMnbminn;j;i-iiin»iciiimi 3 i i i «™i in - r i ' » se> tvii-niiiS«i)rtitMTMn-kuimri'oui;™i
i <* , i1 i. ->/-\ r r r*-- l *i !••! l • I l l r l lalbot l imnumnt: umk'r de vichruiktlnko UHirv\.wilcn v.in cm huurkoopo\cri.vnkonisttot aanschat \ a n / o n periecte en grondig geteste o(J;> ot pij de 2e mogelijkheid kunt u een lening arsluiten

505 Leeuw ekeur gebruikte auto - Break ol Sedan- kunt u legen een zeer gunstige renle van 6,9%, en wel over een AAI\TREK1CE1^ÏÏK AANBOD TOT

Kwekerij
P. van KLEEFF

VAN
STOLBERGWEG 1

Zandvoort - Tel. 170931

kiexen uit twee mogelijkheden: pas l jul i 1987 betalen, periode van max. 36 maanden.
ôl financieren tegen uiterst aantrekkelijke \oorwaardcn. Kortom, pak die kans, stap snel naar de dichtst-

t^WFOKEEN ALLURE IN BREAK,
SEDAN, BENZINE EN DIESEL

LEEUWEKEUR GEBRUIKTE
AUTO'S:
DE GARANTIE
VOOR OPTIMALE
ZEKERHEID.

Lceim ekeur gebruikte auto's van Peugeot worden
geleverd met de zekerheid van • 3 maanden Leeuwe-
keurgarantie op arbeidsloon en onderdelen • geen eigen

risico • geen uitsluitingen • geen km-beperking en
andere beperkende bepalingen • het recht van omruil

Auto's boven f 6.000,- incl. BTW kunnen de
Leeuwezeker garantie krijgen, een aanvulling van

9 maanden op de Leeuwekeur garantie.

Eli

|

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

&n, WGO.

4^^

Toch een witte
kerst als u muurverf

of behang van

KEUR
gebruikt.

DECEMBER
AANBIEDING

bij elke bus muurverf
(2 Itr.) een roller gratis.

en Zoon!
Paradijsweg 2

Zandvoorts
Nieuwsblad

wenst u
een gezellige

Sint Nicolaas avond
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ZANDVOORT - Als de gemeente
niet over de brug komt, dreigt er
een sluiting van Pippeloentje, het
enige kinderdagverblijf dat Zand-
voort sinds januari 1986 rijk is. Dit
tot groot verdriet van de initia-
tiefneemsters en ouders, die deze
serviceverlening voor deze ge-
meente broodnodig vinden. Naast
degenen die op de wachtlijst
staan, zullen ruim vijfentwintig
ouders weer voor hun kind thuis
moeten blijven en daarom hun
baan opzeggen.

"Wij proberen het zo lang mogelijk
,vol te houden, Marina, Els en ik, maar
als de subsidie uitblijft, is het eind van
Pippeloentje absoluut in zicht. Er wer-
ken nu drie vrijwilligsters, bijna elf
maanden lang minstens vijfentwintig
uur per week. We vinden dan ook dat
hier nu wel eens eindelijk een vergoe-
ding tegenover mag staan. Bovendien
is de verantwoordelijkheid zo groot ge-
worden, dat je voor dit werk eigenlijk
alleen betaalde krachten kunt inzet-

tten. Bovendien moeten er buiten die
vijfenzeventig uur nóg eens vijfen-
'twmtig opgevuld worden.

Nou zijn er genoeg mensen die wil-
len inspringen, maar allemaal hooguit
voor een ochtendje of middag. Dan ko-
men we wel rond wat het aantal uren
betreft, maar de wijze waarop is niet
goed, omdat de kinderen veel te veel
verschillende gezichten zien. En in ge-
val van ziekte van een van de vrijwilli-
gers komen we direct in de problemen.
Om dit soort problemen op te lossen
zijn beroepskrachten absoluut nood-
zakelijk'.

Ondanks haar hoop op een oplossing
ziet Relinde Adegeest, één van de ini-
tiatiefneemsters en vrijwillig mede-
werksters van het eerste uur, de toe-
komst wat somber tegemoet. In de
laatste vergadering van de commissie
voor maatschappelijk welzijn, werd
uit de woorden van wethouder Termes
duidelijk, dat de kans op de benodigde
subsidie zeer klein is. Een gevolg van
de beknotting op de overheidsuitga-
ven voor sociaal cultureel werk. Het
verzoek om subsidie zal wel meegeno-
men worden bij de behandeling van de
begroting, maar Termes gaf te kennen
dat / 93.000 wel erg veel gevraagd is
voor deze gemeente.

Ook al zou er wel subsidie vrijko-
men, dan toch nog kunnen er volgend
jaar problemen rijzen voor het dagver-
blijf. Als de verhuizing van de Gerten-

Pippeloentje 'broodnodig'
voor Zandvoortse ouders

Begin dit jaar kon men over gaan tot de inrichting van kinderdagverblijf Pippeloentje. (Archieffoto)

bach Mavo naar het vrijkomende ge-
bouw van de Jaap Kiwiet Mavo door-
gaat, zal men hoogstwaarschijnlijk de
twee lokalen moeten verlaten en elders
onderdak zoeken. Een moeilijke op-
dracht voor de betrokkenen, die nu
nog geen alternatief kunnen beden-
ken. Voor men de beschikking kreeg
over de huidige locatie, was het al dui-
delijk geworden dat een geschikte
ruimte in Zandvoort vrijwel niet te
vinden is.

Noodzaak
Vanuit haar overtuiging dat in

Zandvoort een kinderdagverblijf
noodzakelijk is, kan Relinde nog niet
geloven in een plotseling verdwijnen
van Pippeloentje. De noodzaak hier-
van in deze gemeente bleek al ver vóór

de oprichting van het dagverblijf. En-
kele jaren geleden al had een particu-
liere werkgroep hier onderzoek naar
gedaan. Tot de oprichting ervan
kwam het echter niet, omdat de ge-
meente er weinig heil in zag. De ge-
wenste subsidie bleef daarom uit.

Het weerhield een nieuwe werk-
groep, bestaande uit Relinde Adegeest,
Hetty Offerhaus en Patricia Smith er
twee jaar geleden niet van, opnieuw
plannen te maken. Zij stelden de ge-
meente voor met een kleine startsubsi-
die te beginnen en een poosje op vrij-
willige basis het kinderdagverblijf te
runnen. Indien nodig zou men later
terugkomen voor meer geldelijke
steun. Er kwam f 5000,- beschikbaar,
maar er werden geen verdere toezeg-
gingen gedaan.

In januari 1986 ging in de Jaap Ki-
wiet MAVO kinderdagverblijf Pippe-
loentje van start. Van de subsidie ging
echter direct al een groot deel op aan
de rekening voor het aansluiten van
water en verwarming. De resterende
f 3400 was nauwelijks voldoende voor
de aanschaf van het noodzakelijke
meubilair, zoas een commode, kinder-
toilet en bedjes. Negenennegentig pro-
cent van het speelgoed kreeg men van
welwillende derden, het laatste beetje
werd tweede hands gekocht.

Wachtlijst
Binnen enkele weken waren alle

plaatsen in Pippeloentje bezet en er
ontstond zelfs een wachtlijst. Ook nu
wacht nog een aantal ouders tot er een
plaatsje vrijkomt, eer zij een baan

kunnen gaan zoeken. In totaal zesen-
twintig gezinnen maken gebruik van
het kinderdagverblijf.

Ruim tachtig procent van deze ou-
ders heeft dankzij de opvang van hun
kind een baan kunnen nemen. Zij heb-
ben het dagverblijf 'broodnodig' om-
dat het in Zandvoort uniek is. Hier
kunnen kinderen vanaf zes weken oud
de gehele dag terecht, als het moet van
's morgens acht uur tot zes uur 's
avonds. Voor de kleinsten is zelfs voor
slaapgelegenheid gezorgd. Een service,
die verder niet m Zandvoort te vinden
is.

In de gemeente bestaat een aantal
peuterspeelzalen, maar deze zijn
slechts vijf dagdelen open, de meeste
alleen 's morgens. Bovendien ligt hier
de minimum leeftijdsgrens op gemid-
deld zestien tot vierentwintig maan-
den. "Als enig alternatief voor Pippe-
loentje komt een crèche m Bloemen-
daal m aanmerking, maar de tarieven
hiervan liggen ongeveer twee keer zo
hoog", aldus Relinde Adegeest. "Bo-
vendien is het natuurlijk lastig dat die
crèche zo ver weg is".

In een wetsvoorstel dat momenteel
nog bij de Tweede Kamer in behande-
hng is, wordt de mogelijkheid bespro-
ken, één of meerdere plaatsen binnen
een crèche te verhuren aan een be-
drijf. De werknemer die er gebruik van
maakt, betaalt daar een vergoeding
voor. De rest van de kosten zijn voor
het bedrijf aftrekbaar. Via een omweg
komt er dan toch 'subsidie' vrij.

Volgens Relinde Adegeest is dit m
Zandvoort niet werkbaar. "De ver-
scheidenheid van betrokken bedrijven
zou erg groot zijn. Bovendien is waar-
schijnlijk het aantal kinderen per be-
drijf ook heel klem, en heel sterk wis-
selend. Dat geeft natuurlijk weinig
continuïteit en maakt het voor een
werkgever weinig aantrekkelijk".

Emancipatie
"Het zou erg jammer zijn als Pippe-

loentje dicht gaat," aldus een van de
ouders. "De kinderen hebben het er
reuze naar hun zin. en daarbij geeft
het veel vrouwen één van hun weinige
kansen tot emancipatie. De Zand-
voortse Emancipatieraad was destijds
zeer enthousiast over de komst ervan.
Als Pippeloentje dicht gaat moeten
veel ouders, en vooral vrouwen, hun
baan opzeggen. Dan worden ze ge-
dwongen tot uitsluitend huishoude-
hjk werk. terug naar het aanrecht."

Provincie Noord-Holland wil
beter gehandicaptenbeleid

ZANDVOORT - Het dagelijks
bestuur van de provincie Noord-
Holland heeft een ontwerpnota
gemaakt voor mensen met een li-
chamelijke handicap. Men wil
hiermee bereiken, dat er een pro-
vinciaal gehandicaptenbeleid
wordt uitgevoerd, dat op alle be-
leidsterreinen permanent reke-
ning houdt met de belangen van
mensen met een lichamelijke
handicap.

Het provinciaal bestuur vindt, dat
het beleid gericht moet zijn op een
herinrichting van de samenleving. De
mensen met een lichamelijke handi-
cap moeten hierdoor op gelijkwaardi-
ge wijze kunnen deelnemen aan het
maatschappelijk leven. De ontwerp-
nota bevat daarom voorstellen voor de
wijze waarop aan dit beleid inhoud
gegeven kan worden. Ook de afgelopen
jaren heeft men zich hiervoor al inge-
spannen, maar G.S. zijn van mening
dat het desondanks teveel een ad hoc
beleid is gebleven. Men verwacht dat
de nota hierin verandering zal bren-
gen.

Gedeputeerde Staten spreken daar-
bij onder andere over voorlichting, die
ook voor bijvoorbeeld slechtzienden
bruikbaar moet zijn, maatschappelij-
ke dienstverlening en gezondheids-
zorg. De toegankelijkheid van allerlei
voorzieningen moet verbeterd worden,
met name van de provinciale gebou-
wen. Daarnaast besteed men aan-
dacht aan huisvesting. G.S. willen
aan de hand van behoeftecijfers ge-
meentehjke womngbouwplannen
toetsen op de woningbehoefte van
mensen met een handicap.

Wat verkeer en vervoer betreft wil
men nagaan of bij aanleg van halte-
plaatsen en verkeerslicht-installaties
voldoende rekening wordt gehouden
met deze bevolkingsgroep. "Recreatie-
ve voorzieningen moeten voor ieder-
een goed te bereiken, toegankelijk en
bruikbaar zijn", vindt het provinciaal
bestuur. In een beleidsplan Recreatie
en Toerisme worden in verband hier-
mee verbeteringen voorgesteld.

Ook op het gebied van arbeid heeft
men wensen. Van provinciale vacatu-

Niet te oud om nog
iets nieuws te leren

Mevrouw Kloos bezig met haar geliefde hobby FOTO. BERLOTT

ZANDVOORT - Deze maand
heeft mevrouw Kloos-Paap haar
eerste eigen expositie gehouden.
Dat gebeurde in de openbare bi-
bliotheek waar haar werk nog t/m
zaterdag tentoongesteld is. Een
expositie van veel tekeningen en
enkele schilderijen.

Voor mevrouw Kloos een hele
ervaring, waar zij het laatste jaar
naar toegeleefd heeft, want het
exposeren is toch wel iets anders
dan 'gewoon thuis' aan tafel met
je penseel of potlood ingespannen
bezig zijn. "Ik vond het erg span-
nend, de expositie" vertelt zij thuis
achter haar kleine ezel, waar ze
alweer doende is nieuwe tekenin-
gen te maken.

irt Dat zij over enig talent beschikt,
heeft mevrouw Kloos misschien zelf
nog het meest verbaasd. "Enkele jaren
geleden ging ik met een kennisje mee
naar haar tekenles. Ik vond dat zo
leuk, dat ik zelf ook lessen ben gaan
nemen, die ik nu alweer driejaar volg.
Gezien mijn leeftijd, ik ben 76, had ik
niet gedacht het ooit nog onder de knie
te krijgen. Maar nu heb ik bijna geen
tijd om iets anders te doen", vertelt zij
enthousiast.

Over de tijd dat zij naar de lagere
school ging in Zandvoort, kan ze zich
niet herinneren dat zij mooie cijfers
haalde voor tekenen. Mevrouw Kloos
is een 'echte' Zandvoortse, een dochter
van Elias Paap en Leentje Keur, één
van de negen kinderen, uit het gezin,
waarvan er slechts zes volwassen wer-
den. "Misschien heb ik het wel een
beetje van mijn moeder, want ik kan
mij nog herinneren dat zij toch wel
veel fantasie had. Mijn moeder had
eigenlijk ook wel vooruitstrevende
ideeën over school gaan, zeker voor die
jaren. "Kind, wat je eenmaal geleerd
hebt, is niet weg, dus doe goed je best
op school," was één van haar stereoty-
pe gezegdes.

Later vond mevrouw Kloos het teke-
nen wél leuk, dat was toen zij en haar
zoon zich bezighielden met het teke-
nen van karikaturen. "Ja die lieten wij
natuurlijk niet aan anderen zien,
maar Wim en ik heb hebben ons daar
vroeger wel mee beziggehouden".

Het idee om eens te exposeren kreeg
mevrouw Kloos toen zij deelnam aan
een expositie in het Cultureel Cen-
trum, tezamen met nog vierentwintig
andere dorpsgenoten. "Ik vond dat zo
leuk, dat ik ben gaan intormeren waar
dat nog meer mogelijk was. Ik kreeg
toen het adres van de Openbare Bi-
bliotheek en ben daar naar toegestapt.
Ik hoorde dat ik op een wachtlijst
kwam te staan en dat het nog wel
eventjes zou duren voordat ik aan de
beurt was. Toen ik enkele weken gele-
den gebeld werd dat het zover was,
kreeg ik het er gewoon benauwd van,
nu valt het wel mee. Ik heb een paar
reacties ontvangen, en dat is toch
leuk".

Momenteel zijn de muren in de huis-
kamer van mevrouw Kloos wat 'kaal-
tjes' want al haar werk hangt in de
bibliotheek. Daarom misschien is zij
direct weer aan de slag gegaan. "Het
liefst werk ik in de avonduren en 's
nachts, ik ben een echt avondmens,"
vertelt ze, terwijl zij zegt geen last te
hebben van het feit dat zij dus erg
afhankelijk is van lamplicht in plaats
van daglicht. "Kijk, zo bijzonder werk
lever ik natuurlijk niet", lacht ze. "Wel
is het zo dat het mijn leven toch op-
nieuw een extra dimensie heeft gege-
ven en dat is wel belangrijk als je op
mijn leeftijd komt. Daarom zou ik an-
dere leeftijdgenoten willen adviseren,
probeer het eens, je weet maar nooit of
je het ook niet in je hebt. Wanneer dat
het geval is, nou dan kan iemand an-
ders er net zo veel plezier aan beleven
als ik doe, en dat is toch wel belang-
rijk".

Zandvoorts
Nieuwsblad

zoekt

meisjes of jongens
die af en toe in kunnen
vallen bij ziekte of vakantie
van bezorgers/sters.
Min. leeftijd 15 jr.

Tel. 17166

Eerste trekking
Sint Nicolaas-
en Kerstactie

ZANDVOORT - Tijdens de eerste
trekking van de loterij, gehouden door
Ondernemers Vereniging Zandvoort,
werden de prijzen als volgt verdeeld:

Ie Prijs ƒ 600,- C. Kok, Schuitengat
109, Zandvoort.

2e Prijs / 300,- Mevr. Romkes, Bre-
derodestraat 122, Zandvoort.

3e Prijs /100,- Mevr. M. Enthoven,
Lorentzstraat 485, Zandvoort en J.
Weeda, Vondellaan 7, Zandvoort.

4e Prijs / 50,- Mevr. A. A. van Breu-
kelen-Keesman, Mr. Troelstrastraat
62/3, Zandvoort en R. Belder, Prof.
Zeemanstraat l, Zandvoort en E. A.
Schoevers, van Riebecklaan 46, 2024
AJ Haarlem.

5e Prijs ƒ 25,- Crabbendam, Keesom-
straat 223, Zandvoort en E. H. Ter
Steege-Harkema, Burg. v. Fenema-
plein 7/10, Zandvoort en A. v. Oud-
gaarden, Lorentzstraat 82, Zandvoort
en W. Wardenier, Hogeweg 42, Zand-
voort.

De prijzen kunnen opgehaald wor-
den bij de Rabobank, Grote Krocht
Zandvoort. Men wordt verzocht een
legitimatiebewijs mee te nemen.

Prijswinnaars Tuinkeuring
ZANDVOORT - De Koninklijke

Maatschappij Tuinbouw en Plant-
kunde (KMTP) heeft vorige week de
prijswinnaars bekendgemaakt van de
Tuinwedstrijd. De wisselbeker kwam
in handen van de familie Vliek.

Verdere eerste prijswinnaars zijn,
bij de grote tuinen: R.de Jong en
I.Bierman. Bij de middelgrote tuinen:
bewoners Sterflat; R.H.Warmerdam;
P.Aay; P.C.M.Kok; R.Groenhout. Bij
de kleine tuinen: H.E.J.v.d.Berg;
E.A.M.- Bellen de Lange; J.P. J.Seysse-
ner; K.Zwemmer; D.H.Deinum;
J.C.Krielen. Tweede prijs grote tui-
nen: A.W.Aarts, C.A.M.Warmerdam.

Tweede prijs middelgrote tuinen:
A.J.v.d.Bergh; W.M.B.Bosman;

P.A.W.Krot ; R.Belder ; J.Bauer.
Tweede prijs kleine tuinen: W.C.Paap;
D.G.de Leeuw; M.van Soolingen-Ko-
per; D.J.Schoemakers-Wieringa. Der-
de prijs grote tuinen: F.A.Vermey en
E.v.d.Kort. Derde prijs middelgrote
tuinen: J.Bruynzeel; N.M.Hemelrijk;
J.A.Keesman. Derde prijs kleine tui-
nen:P.N.Jordens; P.M.Valk; C.H.Ben-
se-Stofberg; A.H.Keur.

Een eervolle vermelding kreeg de
Vereniging van Huiseigenaren, 'Len-
tol 85'. Voor de eerste prijs bij de
bloembakken kwam O.C.M, van Sta-
veren in aanmerking. In de categorie
bloembollentuin gaan de eerste drie
prijzen naar D.J.Schoenmakers-Wie-
ringa (derde prijs); R.Groenhout
(tweede prijs); K.Zwemmer (eerste
prijs).

• Mevrouw Willems, de moeder van winnares mevrouw Vliek toont met gepas-
te trots de door haar kinderen en haar zelf onderhouden tuin aan de Wilhelmi-
naweg. Foto Beriott

Nieuwe initiatieven bij winkeliers
Sinterklaas- en Kerstinkopen kunnen
best in Zandvoort gedaan worden

ZANDVOORT - Het bestuur
van de Ondernemersvereniging
Zandvoort is vastbesloten om dit
jaar eens de nadruk te leggen op
de grote verscheidenheid aan win-
kels en boetieks die Zandvoort rijk
is. Speciaal met het oog op de na-
derende sinterklaas- en kerstin-
kopen willen de plaatsvervangend
en vicevoorzitter Henny Hilde-
ring en Fred Bromet nog eens de
nadruk leggen op al die geschen-
ken die in Zandvoort gekocht
kunnen worden.

"Wij hebben als toeristenplaats na-
tuurlijk een groot winkelbestand.
Groter in ieder geval dan de doorsnee
woonplaats met zestien duizend inwo-
ners. Er wordt wel eens gezegd dat wij
slechts kledingwinkels en horeca-
zaken hebben, maar daar kom ik tegen
in opstand", vertelt een enthousiaste
Fred Bromet die de Zandvoortse inwo-
ners wel aan de hand wil meenemen
om hen op de vele mogelijkheden voor
geschenken te wijzen. "Kijk er is in
wezen een grote verscheidenheid aan
winkels, van kruideniers tot waren-
huis, van kleine boetiekjes tot drogis-
terijen/parfumeriën, van slagerijen,
bakkerszaken, boekwinkels, enfin
noem maar pp. Daarom ben ik van-
mening dat in Zandvoort echt veel
meer Sinterklaasgeschenken gekocht
kunnen worden dan nu het geval is,"
legt hij uit.

Hij wordt in zijn mening gesteund
door Henny Hildering, die, hoewel
voorzichtiger formulerend, ook van
mening is dat men eerst naar de 'grote
stad' trekt voordat men dan tot de ont-
dekking komt, dat men voor dezelfde
inkopen tegen dezelfde prijzen in
Zandvoort terecht kan. "Ieder jaar op-
nieuw trachten wij de mensen te ani-
meren, wij hebben een goede winkel-
actie, maar toch zou het nog beter
kunnen," geeft hij als zijn mening te
kennen.

Door de winkeliers wordt een be-
hoorlijke bijdrage geleverd aan deze
winkelactie, waarbij de klant bij elke
bestede vijf gulden een bon ontvangt
(niet bij tabaksartikelen en genees-
middelen). Deze bonnen moeten door
de klant, voorzien van naam en adres,
in een daarvoor bestemde bus worden
gedeponeerd. Men dingt dan mee naar
geldprijzen die door de ondernemers
beschikbaar worden gesteld.

De OVZ is ook de instantie die ervoor
zorgt dat Sint Nicolaas in grootse stijl
arriveert. Na de boottocht van vorig
jaar, werd het dit jaar een landing met
een helicopter. Na enkele jaren heeft
men de opzet veranderd. Was het in
vroeger jaren nog zo dat achter een
zeer commerciële stoet van reclame-
wagens ook nog Sint Nicolaas aan het
einde meereed, nu zijn het zuiver Sint
Nicolaas en zijn Pieten die alle aan-
dacht krijgen. De commercie is bij
deze intocht verdwenen, maar het geld
dat door de OVZ-leden daarvoor wordt
betaald is eerder méér geworden dan
minder.

"Jammer was het dat 't Stekkie ei-
genüjk te klein was voor alle kinderen
die zo graag naar Sint Nicolaas kwa-
men. Het was afgeladen vol. Misschien
zouden wij eens kunnen overwegen
om daar een grote tent neer te zetten,
zodat er nog meer kinderen bij kun-
nen. Maar ja, dat zal natuurlijk ook
wel weer extra geld vergen, en hoe ver-
tellen wij dat onze leden", zegt Hilde-
sring wat zorgelijk.

"Met deze suggestie zijn wij weer te-
rug bij het uitgangspunt, namelijk de
winkeliers willen wel, maar waar blij-
ven nu de klanten?", zegt Bromet. Een
ander punt is het openblijven van de
winkels gedurende de speciale koop-

® Het was overvol in 't Stekkie toen Sint Nicolaas daar zijn opwachting maakte.
Bij OVZ wordt overwogen dit gebeuren verder uit te breiden. FOTO: BERLOTT

avonden voor Sint Nicolaas en de
Kerst. "Kijk, er zijn altijd wel een aan-
tal winkels open, maar als je open
blijft, moet je je personeel betalen, je
verlichting en verwarming en er ko-
men dan geen klanten, dan wordt het
openblijven een moeilijk verhaal. Het-
zelfde geldt voor de Zandvoorters.
want veronderstel dat je 's avonds je
boodschappen wilt doen en je staat
voor een gesloten deur. Dan ga je de
volgende keer ook niet meer", onder-
streept hij de problemen van de Zand-
voortse winkeliers.

"Het beste zou nog zijn, wanneer
men na zijn werk gezellig m Zandvoort
gaat winkelen, dan zijn de winkels ze-
ker nog open. Mocht men niet kunnen
slagen, dan kan men altijd nog uitwij-
ken naar elders," zegt Hildering.

Na de geslaagde intocht van Sinter-
klaas maakt men momenteel al plan-
nen voor de naderende kersttijd. "Er
moet door ons weer gezorgd worden
voor een kerstboom en de bijbehorende
sfeer in het dorp. Gewoon gezellige
dingen, zoals bijvoorbeeld ook een
Kerstman. In de zomermaanden kun
je ook van alles organiseren op kleine
schaal, zonder al te grote geluidboxen,
gewoon overdag. Bijvoorbeeld op de
zondagmiddag, weer of geen weer, zo-
dat de mensen weten 'Zondag? O. dan
is het gezellig in Zandvoort", aldus
Hildering. Plannen heeft het bestuur
van OVZ genoeg, niet alleen voor de
toeristen, maar ook speciaal voor de
inwoners. "Maar de liefde kan niet van
één kant komen, zo is het wel" aldus
Bromet.

Herman Brood treedt op in

BADHOEVEDORP - Binnen-
kort wordt er m het dorpshuis m
Badhoevedorp een popnacht geor-
ganiseerd met Herman Brood als
grote trekpleister. Het nachtelijk
popconcert wordt eind februari of
begin maart van het volgend jaar
gehouden.

De popnacht begint om 21 uur en
duurt tot de volgende ochtend 7
uur. In het voorprogramma van 21
tot l uur zullen een of meerdere
andere popgroepen optreden die

ongeveer in dezelfde stijl spelen als
Herman Brood. Deze bekende pop-
ster zal met een optreden van l tot 3
uur voor het hoogtepunt van de
popnacht zorgen.

Het laatste deel van het popcon-
cert wordt gevuld door optredens
van andere popgroepen. De organi-
satie denkt erover om in het voor-
en naprogramma ook debuterende
popgroepen te betrekken. De toe-
gangsprijs zal waarschijnlijk
ƒ 12,50 of ƒ 15,- per persoon bedra-
gen.

res zal melding gemaakt worden by
gehandicapten-organisaties. Indien
hierdoor geschikte kandidaten gevon-
den worden, zal gewerkt worden aan
plaatsing binnen de provinciale orga-
nisatie. Voor werkprojecten bestaat
reeds een subsidiemogelijkheid, die ui-
teraard ook door gehandicapten benut
kan worden.

Verder komen ook onderwijs, educa-
tie, sport en alternatieve tijdsbeste-
ding ter sprake. Er bestaan al finan-
ciele regelingen voor de kosten van
sportactiviteiten voor mensen met een
lichamelijke handicap en het toegan-
kelijk maken van sportaccommoda-
ties. Gedeputeerde staten willen de
provinciale mogelijkheden zoveel mo-
gelijk benutten, maar wijzen er wel op
dat de provincie vaak afhankelijk is
van gemeentelijk en rijksbeleid.

In de maanden november en decem-
ber ligt de nota ter inzage m het raad-
huis en de bibliotheek. De ontwerpno-
ta is ook in groot-letterschrift. braille
en op geluidscassette uitgebracht.
Schriftelijke reacties kunnen voor l
januari 1987 worden gezonden aan:
Gedeputeerde Staten van Noord Hol-
land. Dreef 3, 2012 HR Haarlem. In
maart of april zal de nota worden vast-
gesteld.

Bridgeclub
ZANDVOORT - De heren Heilker

en Vulsma blijven het goed doen in de
A-groep van de bridgeclub, zij werden
eerste met 62,50% terwijl het echtpaar
Heidoorn tweede werd met 59,38%.

Aan kop in deze groep staan de he-
ren Heilker en Vulsma en het echt-
paar Heidoorn is door deze goede pres-
tatie naar de tweede plaats gerukt.
Het nieuwe team mw Paap met dhr
Vergeest raakt nu aardig ingespeeld,
zij werden tenminste eerste in de B-
groep met 59,38%, op flinke afstand
gevolgd door dhr Haalman met mw. de
Vries met 52,68%.

Mw. Groen en dhr Veldhuizen voe-
ren deze groep nog met een zeer hoge
totaalscore aan en tweede staan nog de
dames Overdevest en Visser. Het echt-
paar Jurriaans gaat het ook steeds be-
ter doen, zij zijn op een nieuw biedsys-
teem overgestapt en aanvankelijk
ging het niet best, maar nu zijn zij
weer op de weg terug. Zij werden eerste
in de C-groep met 62,50%, gevolgd
door het oprukkende paar mw. Ten
Broeke met dhr Brandse met 58,04%.

Aan kop in deze groep staat echter
nog steeds het echtpaar Loos terwijl de
heren Toom en Versteege nog tweede
staan. Mw. van Duyn en dhr Poots
sturen aan op promotie naar de C-
groep want in de D-groep werden zij
weer eerste met 60,71% en de dames
v.d. Bos en Havinga werden tweede
met 58,33%. Mw. van Duyn en dhr
Poots staan riant aan kop in deze
groep en de dames Boom en Verburg
staan ook met een riant totaalpercen-
tage op de tweede plaats.

Inlichtingen over de Bridgeclub, die
op woensdagavonden in het Gemeen-
schapshuis speelt, kan men verkrijgen
bij de wedstrijdleider dhr C. Braun tel.
14060 of bij de secretaris mw E. Visser,
telef. 18570.

Kerstactie
ZANDVOORT - De stichting Comi-

té Bijzondere Hulp Zuid Kennemer-
land doet weer een beroep op de goed-
geefsheid van de bewoners in het ge-
bied. Het comité probeert dit jaar voor
de 23e keer de noden te lenigen van
mensen die door onverwachte maat-
schappelijke of persoonlijke tegensla-
gen zijn getroffen. In de afgelopen ja-
ren heeft men vele malen hulp kun-
nen bieden.

Hulpaanvragen bij het comité wor-
den steeds door het bestuur beoor-
deeld. Daarbij wordt nauw samenge-
werkt met zowel gemeentelijke als
particuliere instellingen voor maat-
schappehjk werk en gezinsverzorging.
Alle werkzaamheden worden belange- \
loos verricht. Regelmatige accoun-
tantscontrole garandeert dat de totale
inkomsten ook werkelijk aan hulpbe-
hoevenden ten goede komt. Bijdragen
kunnen op girorekening 1309047, van
de Stichting Bijzondere Hulp Zuid
Kennemerland, of op bankrekening
56.01.37.990 (ABN Haarlem) worden
overgemaakt

Postzegels
ZANDVOORT - Op de eerstvolgende

clubavond van de Zandvoortse Postze-
gel Club zal door een van de leden, de
heer Bender een lezing over Vulkano-
logie worden gehouden. Verder zal op
deze avond, 28 november, tijd voor de
gebruikelijke activiteiten worden in-
geruimd. De postzegelliefhebbers wor-
den verwacht in het Gemeenschaps-
huis, aan de Louis Davidsstraat. De
zaal gaat om 19.00 uur open; de veiling
begint om 21.30 uur. Belangstellenden
zijn welkom.

Autodieven
opgepakt

ZANDVOORT - In de omgeving van
het Nassauplem heeft de politie zater-
dagnacht twee jonge autodieven aan-
gehouden. Surveillerende agenten
hadden hen al eerder opgemerkt, in
gezelschap van een derde man, op dé
Hogeweg. Nadat zij een autoruit had-
den stukgegooid m de Oosterpark-
straat greep de politie in. Van het drie-
tal nam er een de benen. Later bleek
dat de drie eerder op de avond m Ou-
derkerk aan de Amstel hadden gepro-
beerd een autoradio en benzine te ste-
len.

Politie sleept
auto's weg

ZANDVOORT - Naar aanleiding
van klachten van omwonenden is een"
aantal autowrakken uit onder andere
de J. Catsstraat en Van Lennepweg
weggesleept. De wrakken zijn de
buurtbewoners al lang een doorn in
het oog. Ook uit de Celsiusstraat en
Nijhoffstraat werden wrakken verwij-
derd. Alle weggesleepte voertuigen zijn
m beslag genomen. De eigenaren krrj-
gen een proces-verbaal.
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P AN 23 APRIL tot en met 3 mei 1987
vindt in de Rai te Amsterdam de

derde editie plaats van de Interieur Rai,
tentoonstelling voor design producten
op interieurgebied. In haar korte be-
staan heeft de Interieur Rai reeds haar
succes bewezen.

Als onderdeel van de Internationale Huishoud-
heurs startte de tentoonstelling in 1985 op be-
scheiden schaal. Vorig jaar strekte de expositie
rAch uit over een oppervlakte die dubbel zo groot
« as als de eerste keer en het ziet er naar uit dat de
Interieur Rai '87 opnieuw in omvang zal toene-
men.

Projectinrichting
nieuw onderdeel
Interieur Rai '87

De expositie zal weer gelijktijdig worden gehou-
den met de Internationale Huishoudheurs, die
vorig jaar ruim 387.000 bezoekers trok. Uit onder-
zoek bleek dat 20% van alle bezoekers specifiek
voor de Interieur Rai was gekomen. In totaal

werd de beurs vorig jaar door 270.000 belangstel-
lenden bezocht, een kwart meer dan vorig jaar.

De Interieur Rai '87 krijgt een breder draagvlak
door uitbreiding van het aanbod met een sector
projectinrichting, vanzelfsprekend uitsluitend
voor zover het designproducten betreft op dit ge-
bied. Het besluit tot verbreding van het aanbod
met project-design werd genomen op grond van
de gebleken interesse van het publiek voor dit
segment. Op de komende beurs vindt men dan
ook naast een gevarieerd aanbod aan zitmeube-
len, tafels, bedden, kasten, meubel-, gordijn- en
bedstoffen, vloeren, verlichting, vloerbedekking,
keukens, sanitair en accessoires, gericht op privé-
sebruik, tevens interieur producten voor zakelijk
gebruik.

ER IS EEN methode op de
markt gebracht waarmee

het mogelijk is om van een
normale badkuip een bruisen-
de whirlpool te maken. Het be-
treft hier het originele Cleopa-
tra Spa-system. Dit systeem
bestaat uit een blower, verde-
ler, leidingen, inspuiters en
een electronisch bedienings-
paneel.

Met dit complete systeem verandert
een nieuw of bestaand ligbad m een
geavanceerde whirlpool. Het systeem

Nieuw systeem
maakt van bad
een whirlpool
zit verpakt in een doos, voorzien van
een duidelijke montagehandleiding en
is geschikt voor zelfmontage. Een ex-
clusieve bijzonderheid is de besturing
van het systeem. Deze bevindt zich op
de badrand in de vorm van een plat
paneeltje. 'Dynapic' is de naam van de
bedienmgsumt.

Dit unieke schakelsysteem werkt
via drukgevoehge piezo kristallen. Een
lichte beroering met de vinger scha-
kelt de motor in een van de drie gewen-
ste snelheden en het bad wordt krach-
tig met lucht geïnjecteerd. De lucht
wordt ingeblazen door 12 krachtige in-
spuitnozzles die op de voorgeschreven
plaatsen in het bad worden gemon-
teerd. De inspuiters zijn volledig wa-
terdicht, zodat bij stilstand het water
niet in de leidingen komt. Zodoende
kunnen zich geen vuil en bacteriën
nestelen en is de hygiëne volledig ge-
waarborgd.

Informatie bij P.J. van Ouwerkerk B.V.,
tel 075-353500

Modeltreinen
FLEISCHMANN, Marklin,

Roco en Lima. de grote mer-
ken op railhobbygebied hebben
hun nieuwe modeltremen gepre-
senteerd tijdens beurs Eigenhan-
dig.

Lima kwam met het IC-3 trem-
stel van de NS in de KLM-kleu-
ren die ter gelegenheid van de in-
gebruikname van de Schiphollijn
is geïntroduceerd. Van de stan-
daard stoptrein van de NS brengt
Pleischmann een HO-schaalmo-
del. Marklin brengt een model
van de trein, waarmee de Deut-
sche Bundesbahn nieuwe trem-
kleuren uitprobeert.

Open ruimte boven het
aanrecht praktisch benut
DE ONBENUTTE keukenwand tussen het werkblad en de

bovenkast, kan heel praktisch en functioneel gemaakt wor-
den met behulp van de wand- en niselementen van Siematic.

De basiselementen bestaan uit dragers die tegen de wand wordt bevestigd.
Aan deze dragers kunnen voorraadschappen, haken, draadkorven en -beugels,
rekken voor flessen en borden worden bevestigd, al naar gelang de wens en
indeling van de gebruiker.

Om het geheel nog te perfectioneren kan er zelfs een gereedschapset worden
aangebracht met ruimte voor diverse messen, snijplank en dergelijke.

De nis-elementen van Siematic worden geleverd in tal van houtsoorten en
kleuren, zoals: donker eiken, naturel kleuren, kastanjebruin, grijs, licht beu-
ken, mat wit en antraciet. Zodoende zijn ze goed met vrijwel elke keuken te
combineren. De draadelementen zijn leverbaar in chroom of messing.

Informatie bij Siematic, tel. 013-636525.

• Kijkje in het parketcentrum, waar tientallen soorten parket bekeken en
'getest' kunnen worden.

Allerlei soorten
parket in toonzaal
OM DE KEUZE van het

juiste parket te vergemak-
kelijken en de consument te
behoeden voor een onjuiste
aanschaf, heeft men in Garde-
ren ingericht het RAS-parket-
centrum.

Dit parketcentrum biedt het voor-
deel dat ruim 85 parketsoorten kamer-
breed kunnen worden getoond op een
ruimte van 900 vierkante meter in
twee verdiepingen. Alle parketsoorten
liggen op de grond of bevinden zich in
grote vlakken tegen de wanden. Dit is
vooral van belang voor architecten en
interieuradviseurs, zodat zij hun op-
drachtgevers ook in de gelegenheid
kunnen stellen een oordeel te vormen
over de visuele en practische effecten
van een eenmaal aangeleerde narket-
vloer. Het adres is Oude Barnevelder-
weg 12 in Garderen, tel. 05776-1013

Computer
stuurt de
verwarming
DAT MET EEN verstandig

energiebeheer het comfort
hoger en de gasrekening lager
kan worden, wordt overduide-
lijk aangetoond door een
nieuw op de markt gekomen
temperatuur computer: Zetia
32. De Zetia 32 heeft drie week-
programma's voor maandag
tot en met vrijdag, l voor de
zaterdag en l voor de zondag.

Vijf tijden met een temperatuur tus-
sen de tien en dertig graden zijn mstel-
baar. Het voorgeprogrammeerde stan-
daardprogramma is gemakkelijk aan
te passen aan elke individuele situatie.

De Zetia 32 berekent uit een aantal
temperatuurmetmgen het energie-
verlies en houdt rekening met aspec-
ten als buitentemperatuur, wind, iso-
latiewaarden. natte wanden en zonne-
instraling.

Aan de hand daarvan wordt elke 15
seconden de meest economische op-
warmtemperatuur van het ketel water
bepaald. De keteltemperatuur is daar-
door gemiddeld twintig graden lager.
Waardoor een aanzienlijke gasbespa-
nng mogelijk is van 28°o.

Deze nieuwe klimaat computer is
een zuiver Nederlands concept en ont-
wikkeld met behulp van de T.H. te
Twen te en adviezen van het VEG Gas-
mstituut. Het kunststof kastje van
14x7x2'A is ontworpen, ontwikkeld en
geproduceerd door de Nederlandse
Kunststofindustrie Soesterberg.

De computer is makkelijk te monte-
ren op de plaats van een bestaande
handthermostaat niet de twee draad-
jes van de c.v. ketel. Hij wordt gevoed
met 3 penlite batterijtjes en voorzien
van Nederlandse teksten.

Privé-urinoir in badkamer
EEN GROTERE toilethygiëne in particuliere woningen eri

een aanzienlijke beteugeling van waterverspilling worden
bereikt met de toepassing van een privé-urinoir van Villeroy &
Boen.

Genoemd bedrijf daagde de bekende industriële vormgever en beeldhouwer
Luigi Colani uit. een urinoir te ontwerpen dat aan alle voorwaarden voo'r
privégebruik voldoet. Het urinoir is fraai en functioneel gevormd en past bij de
meeste closetcombmaties en fonteintjes.

Een zeer vernuftig afvoersysteem staat borg voor een absoluut reukvnj
functioneren. Het apparaat vraagt slechts een stukje wand van zestig centime-
ter. Daarbij komt nog dat een closetpot voor elke spoelgang 9 liter water
gebruikt, terwijl dit apparaat slechts met 2 liter volstaat. Dit is bij elke
handeling een besparing van 80"o.

Informatie bij Villeroy & Boch Keramiek, tel. 073-566783

Spoelbak kan worden
ingebouwd in werkblad
A LHOEWEL HET gebruikelijk is spoelbakken op een of an-

•^*•dere wijze in te bouwen in een werkblad, kan ook overwogen
worden een spoelunit te gebruiken als tussenstuk van een
dergelijk blad. Voorwaarde hiervoor is dat de betreffende unit is
voorzien van een royale opleg- en afzetvlakken en een voorrand
met ongeveer de dikte van een aanrechtblad zoals bij de spoelu-
nit Vega van Bowic.

• De spoelbak met twee waterbek-
kens, waarvan de een dank zij een
inzetbak met aparte afvoer vergroot
of verkleind kan worden.

Deze spoeleenheid kan vooral tussen
duurdere werkbladen worden ge-
bouwd, waarmee dan aanzienlijk
wordt bespaard op materiaal- en
bouwkosten. Het resultaat is een fraai
geheel tegen een aanzienlijke lagere
uitgave.

Het interieur van Vega bestaande
uit twee waterbekkens waarvan het
grootste vergroot/verkleind kan wor-
den door middel van een inzetbak met
seperate afvoer.

De Bowic collectie bestaat uit vier

modellen: Apollo. Pallas. Venus en
Vega.

Het systeem is leverbaar in zeven
actuele kleuren zoals: wit, saffraan,
sepia, parelgrijs, brasil, virginia, flam-
mé en cappuccino. De maten zijn
120x64 cm. De prijs is / 1293,-(uitslui-
tend te leveren als tussenbouw voor
werkblad).

Informatie bij Intercore B.V., tel 020-
G24522.

Noviteiten op hobbybeurs
TIJDENS DE zestiende

beurs Eigenhandig, een
tentoonstelling voor hobby-
/modelbouw, Doe-het-zelf,
creatieve vrije-tijdsbesteding
en woningverbetering, waren
weer veel nieuwe product-
ideeën te zien. Een kleine greep
uit de tentoonstelling die vori-
ge week werd gehouden in de
Ahoyhal te Rotterdam.
Nieuw gereedschap: Black & Decker
introduceerde een nieuwe workmate
(WM 747) en een daarbij horende zaag-
en freestafel een snoerloze dito (C 449)
en een range verfstrippers en vlak-

schuurmachine.
Beveiligde rolluiken: Inbraakbeveili-
ge rolluiken, die bovendien geluid- en
warm te-isolerend zijn.
Linoleum-lcgels: Linoflex is de naam
van een nieuwe Krommenie-collectie.
Lmoleumtegels op de formaten 30x30
en 60x60. In vijftien decoratieve kleu-
ren.
Meer warmte met hout: Houtkachels
en hout/kolenkachels die dank zij een
dubbel verbrandingssysteem meer (en
goedkoper) warmte leveren.
Complete werkplaats op 2 vierkante
meter: Een zware Roland houtbewer-
kingsmachine waarmee werkelijk alle
bewerkingen kunnen worden uitge-
voerd.

nen geven wonen meer glans
SOEPELE STOFFEN, luchtige

bloemdessins en nostalgische en
motieven vol uitgewerkte kleurhar-
inonieën bepalen het gordijnmode-
beeld. Maar het is vooral het seizoen
van de glans. Glans komt van gor-
dijnstoffen met parelmoer-effect, van
stoffen voorzien van goed- of zilver-
druk, van de glans van satijn en de
stemmige gloed van gordijnvelours.

Door minuscuul kleine schijfjes kunststof
toe te voegen aan de vert waarmee gordijnstof
wordt bedrukt, ontstaat een geheel nieuwe mo-
geltjkheid om gordijnen te dessineren. Het le-
\ert een parelmoer-eflect op. Maar het glan-
zende karakter wordt niet alleen bepaald door
de opdruk, het is vooral ook de stof zelf die
glanst.

Bekend is natuurlijk het fraaie effect van
chmtx; stolfen. Dat effect wordt verkregen door
de stol, na het weven tussen twee walsen waar-
van de snelheid verschillend is, door te voeren.
Zodoende \\ordt de gordynstof als het ware
glanzend geperst. De toevoeging een chemisch
stof verhoogt de stijl heid van het materiaal nog
eens extra. Clnntz als gordijnstof is eigenlijk
fapeciaal iets voor mensen die het stugge karak-
ti?r van de stof aantrekkelijk vinden. Nu heeft
de gordijnstol-mdustrie een nieuw procédé be-
clacht. waarbij de chintz-glans behouden blijft
maar de stof toch lekker soepel valt. Voeg daar
een zaclit-zilveren druk aan toe en er ontstaat
iets heel bijzonders. Deze gordijnstof is er in
klassieke en moderne dessins.

Satijn
Satijn zit wat de glans betreft een beetje tus-

sen chmtz en velours in. Het procédé is simpe-
ler. de prijs gematigd. En wat belangrijk is:
satijnstoffen zijn door de manier van weven
altijd tamelijk luchtdicht; een eigenschap die
vaak hoog wordt gewaardeerd. Die eigenschap
heeft de herontdekte gordijnvelours trouwens
ook.

Of het nou komt door de verrassend nieuwe,
eigentijdse kleuren of door het (straat)geluid-
dempende karakter, zeker is dat het artikel
velours weer volop in de belangstelling staat.
Vraag de woninginrichter de veloursgordijnen
zo te maken dat de pool naar boven wijst. De
pool van het gordijn toont dan namelijk na
enige tijd voller en krijgt een diepere gloed.

Wel even opletten dat bij gordijnen van ve-
lours. scherpe plantdelen de rug van het pool-
weefsel niet beschadigen. Wanneer u gordijnen
van plafond tot vloer hebt laten maken, denk
dan ook even aan eventuele scherpe randjes
van de vensterbank en muren. Vooral als uw
veloursgordijn nog nieuw is, is het verstandig
er voorzichtig mee om te gaan. En mochten er
horizontale, donkere banen in uw veloursgor-
dijnen voorkomen, maak die dan voorzichtig
met behulp van een plantenspuit vochtig. U
zult zien dat de geplette pool, want dat is vaak
de oorzaak van die streep-effecten, zichzelf
weer herstelt. Laat uw gordijn eventueel voor-
zien van voering. Dat geeft een grotere isolatie
en het gordijn valt mooier.

Koof
Juist nu de gordijnmode wat zwieriger is, zou

u kunnen overwegen om met één of enkele
nieters stof meer een koof of rokje langs de
bovenkant van uw raam te laten aanbrengen.
Het is zaak deze extra metrage meteen bij uw

• Glanzende gordijnstoffen zijn de nieuwe modetrend.

gordijnstof op te geven omdat er anders een dan een voor de TL geschikte dim-schakelaar.
kleurverschil zou kunnen optreden. Dan heeft u een prachtige, rustige en zacht-

Verwerk u TL-verlichting in de koof en neem glanzende wand in de kamer.

Nieuwe serie
kranen uit Venlo
DE BEKENDE kranenfa-

briek Venlo Sanitair te
Venlo introduceert een nieuwe
kranenserie onder de naam
Nimbus Line. De kranen ken-
merken zich door de van Venlo
bekende technologie en een
functioneel design.

De serie omvat mengkranen voor
wastafel, bad, douche en keuken in
diverse uitvoeringen. Het monteren is
uiterst eenvoudig dankzij een gepa-
tenteerd revolutionair bewegingssys-
teem met de naam Venlovix.

Alle kranen hebben modern gesty-
leerde knoppen. De uitlopen hebben
een 3A aansluiting en de aansluitpij-
pen zijn 50 mm langer dan gebruike-
lyk. Bovendien voldoet de serie aan de
nonnen wat betreft geluidsproductie
en is geruisarm bevonden.

Informatie bij Venio sanitair, tel. 077-
19731.

Nieuwe trend in
badkamerinterieur
EEN NIEUWE trend in bad-

kamervormgeving wordt
aangegeven door de wastafel-
combinatie uit de serie La var-
Norm WP van Alape.

Dit meubelsysteem heeft een eigen-
zinnige vorm die zeer compact en sier-
lijk aandoet, waardoor de kasten geen
dominerende invloed uitoefenen op
het badkamerinterieur.

De schuiflade onder het wastafel-
blad heeft een rondom lopende vak-
verdeling en biedt, samen met de uit-
trekmanden, een optimale ruimtebe-
nutting.

Voor een directe of latere uitbrei-
ding van de wastafelkast tot een com-
plete badwand, zijn twee- hoge kastva-
rianten en een speigelelement met ge-
kleurde lampen verkrijgbaar.

Het wastafelblad en de schuiflade
zijn gemaakt van naadloos gevormde,
met kunststof beklede meubelpiaat,
uitgevoerd in wit, evenals de kasten en
het spiegelelement.

De inbouwkkommen voor de wasta-
fel zijn van geëmailleerd plaatstaal in
talrijke fraaie kleuren.

Informatie bij Ladrak Agenturen, tel
01807-11720.
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Wie heugl zich niet van de lagere schooltijd, de roem die de 'waterlinie'
geniet in de geschiedenisboekjes? De Spanjaarden liepen gedurende de Tach-
tigjarige Oorlog vast in de drassige Hollandse zompen en werden door de
geuzen van de laatste droge dijken geschoten, in het 'Rampjaar' 1672 verging
het de Zonnekoning met zijn leger Fransen niet beter. Mengde de Nederlandse
leeuw zich in internationaal wapengekletter, dan zette men in Holland de
sluizen en stuwen wijd open, zodat wegen, waterlopen en weiden schuil gingen
onder een verraderlijk laagje water, niet meer te onderscheiden van moeras of
rivier. Troepeti en geschut liepen onherroepelijk vast in deze modderpoel. De
waterlinie was een briljante strategische vondst, die weliswaar voor het ach-
terland vrij destructief was, maar het welvarende Amsterdam, immers de parel
aan de keizerskroon van Maximiliaan van Oostenrijk, vrijwaarde van kogel-
en granaatschade.

*
Het hart van Holland genoot een enorm strategisch belang, zodat overheden

er door de eeuwen heen veel aan gelegen lieten de agressors ver buiten de
poorten te houden. Het oudste verdedigingswerk van Amsterdam buiten de
stadswallen stamt van kort na 1500: de Schans bij Zeeburg. Sindsdien zijn er
veel werken aangelegd. De Russisch-Engelsc inval in 1799 leidde tot de inunda-

tiestelling Monnickendam-Uitgeest, waar aansluiting plaatsvond op de Linie
van Beverwijk. In Uithoorn wijst de straatnaam De Schans op het bestaan v»_n
een uit aarde opgetrokken versterking/uit vroeger eeuwen. r>e A;n»tel vormde
de grens van de waterlinie. Inpoldering van het Haarlemmermeer in het
midden van de vorige eeuw, leidde tot bouw van de forten Schiphol, Nieuwe
Meer, De Liede en Heemstede.

Omstreeks 1870, in Europa woedde de Frans-Duitse oorlog, werd duidelijk,
dat een groot deel van Amsterdam bij een conflict niet meer veilig zou zijn voor
granaatvuur, wegens de ontwikkelingen van het belegeringsgeschut. Een
nieuwe, ruimere stelling werd nodig geacht, om de stad vrij te laten zijn van
vijandelijk vuur en voldoende ruimte te bieden voor levensmiddelenvoorzie-
ning en het herbergen van gevluchte burgers en teruggetrokken legers. Van
1882 tot 1914 werkte men aan deze Steling van Amsterdam, waarvan de
tekenen in het landschap nog duidelijk aanwezig zijn op vele plaatsen. Het
bekendst daarvan zijn de forten en de liniedijken. Ze herinneren aan een
verdedigingswerk, dat ooit het grootste was van Europa. Bij een belegering
zouden de Stelling en haar inwoners zichzelf 9 maanden kunnen bedruipen.

Zover kwam het nimmer, al was de aanwezigheid van de defensieve stellin-
KC-II in Holland een factor die ons land in 1914-1918 huilen de Wereldoorlog
hield, verdere militaire betekenis hebben de forten niet gehad. In de jaren
1959/60 zijn de meeste als verdedigingswerk in de zin van de wet opgeheven.
Het militair gebruik werd in vele gevallen gehandhaafd, later verkocht üomei-
nen enkele forten aan particulieren. Omdat er veel onzekerheid bestaat orn-
trent de forten van de Stelling van Amsterdam, ontwikkelde de provincie
Noord-IIoIland, waarin het gros gelegen is, een 'beleidsvisie' op dit punt. Ze
blijken namelijk een grote cultuurhistorische en ecologische waarde te heb-
hen. Voorts ziet de provincie mogelijkheden do recreatieve mogelijkheden van
enkele forten te verruimen door bijvoorbeeld aanleggen van 'bolwerkparkjes',
het inrichten van educatieve centrumpjes en het uitzetten van toeristische
routes langs de forten en liniedijken.

Wie de 135 kilometer lange tocht langs de fortencirkel zou maken, ontmoet
namelijk een gevarieerdheid in landschappen, die bijna het totaal omvat van
wat in deze provincie voorhanden is. Een overzicht van de tien forten in deze
regio, en aan de hand van Theo Thij.ssen's pen een kijk op het fortleven in
mobilisatietijd.

Fortbezetting in mobilisatiedagen: Stomste pummel kan geschut bedienen
?De man is gedwongen tegen zijn zin
de militaire idioot uit te hangen'
„O,NS FORT IS zowat

gereed, en nu
komt eigenlijk de

-beroerdste tijd: er is niets te
doen dan wachten, wachten.
Af en toe een militaire wande-
•ling. maar weldra zijn we uit-
gewandeld; en voor ons artille-
risten is oefenen met de ka-
nonnen ook niet langer dan
vijf minuten uit te houden,
omdat de behandeling van het
moderne geschut zó allereen-
voudigst is, dat de stomste
pummel geen oefening nodig
heeft; en alle berekeningen, af-
spraken, allerlei technische
•dingetjes die nodig waren, zijn
gebeurd."

Klacht van een korporaal, die m de
mobilisatiedagen tijdens de Eerste
Wereldoorlog gelegerd was in het Fort
Uithoorn te Amstelhoek. Het was de
toen 35-jange schrijver Theo Thijssen
(zijn bekendste werk: Kees de Jongen)
die zijn relaas deed in een brief aan
zijn uitgever C.A.J. van Dishoeck Het
literair maandblad ..Tirade" drukte in

' het februarinummer van 1976 delen
int Thijssens correspondentie af. Ze
schetsen de verveling op het fort en.
met veel nadruk, de kameraadschap
tussen de 250 manschappen onderling
en de vrijgevigheid jegens elkander.

Door: Peter Schat

De onder de wapenen geroepen mili-
_tairen beseffen gaandeweg beter wat
er over de grenzen van het neutrale
Nederland geschiedt. ..En één ding
komt: de algemene dienstplicht Dat
voelen we nu allen als een onzinnig
ding. dat gezonde kerels van onze leef-
tijd maar los blijven rondlopen, en óns
godbetert nog uitlachten, omdat ze
..vnjgeloot" zijn. We hebben het er al-
tijd over. als we met de boot naar huis
toe gaan voor één dag, en dan allerlei
slampampers m burger zien vissen en
roeien, alsof er niets aan de hand is!"
schrijft Thijssen op 12 september 1914.

In het militaire kunnen van ons leger
had Thijssen het volste vertrouwen:
..Intussen wordt ons land hoe langer
lioe meer een katje dat niet zonder

• Fort Aan de Drecht, geheimzinnige en intrigerende plek in het landschap. Rechts de enkele keelkazemat.
Foto Petpr Schat

handschoenen aan te pakken is, en dat
sleept ons misschien overal zonder
kleerscheuren doorheen." meldt hij op
12 iebruan 1915 vanuit Uithoorn.

De keerzijde van de medaille kent hij
uit ondervinding. Functioneren van
de militaire bureaucratie en krenten-
wegerrj verduurt scherpe kritiek van
de korporaal, die niet huiswaarts ke-
ren kan omdat Inj een opleiding tot
sergeant moet volgen.. Het gemene is.
dat men ons waarschijnlik voor de
goedkoopte maar niet zal aanstellen,
doch laat wachten tot het werkelijk
oorlog is." schrijft hij op 30 mei 1915.

Mocht het zover niet komen, dan po-
pelt Thijssen om na de oorlog „die jam-
merlijke bureaucratenrommel en de
geldweggooienj in ons leger een tik te
geven " Maar ook moet er \\at gedaan
worden aan ,.de ergerlike antike op-
vattmgen van de holle militainsten."
Aan de mensen ligt het met. maar aan
het systeem. Neem de kapitein, de fort-
commandant: „De man wordt gewoon
begraven onder een berg papier, en is
gedwongen, tegen zijn eigen verstand

• Vanuit de lucht is de basisopzet van de forten goed te zien, hier het fort Aan
de Drecht bij Uithoorn. De militaire sluis in het Amstel-Drechtkanaal is verwij-
derd. roto Pet™ sch-it

• Interieur van het fort Aan de Drecht, gang in het bomvrije hoofdgebouw.
Inmiddels is dit fort opgeknapt. rmo Peter schat

Molen de Eersteling, herplaatst op het Fort Hoofddorp, met molenaar Prins.
Toto Archiof WM

in. de militaire idioot uit te han-
gen..."

Thijssen was m het fort „Bij Uit-
hoorn" gelegerd van augustus 1914 tot
juni 1915. Het waren de hoogtijdagen
voor het strategische bolwerk dat als
een gordel van beton en staal rond de
hoofdstad was opgetrokken: de Stel-
Img van Amsterdam. Gevochten is er
nimmer, zoals later is aangetoond
mede dankzij liet bestaan van de be-
tonreuzen die half in de aarde ver-
scholen „goedmoedig en slaperig"
wachtten op een vijand die nimmer
komen zou.

Meidagen van 1940
De provincie Noord-Holland produ-

ceerde onlangs een „beleidsvisie"
waarin de ecologische- en cultuurhis-
tonsche betekenis van de ruim veertig
verdedigingswerken die in een cirkel
met een omtrek van 135 kilometer op
een afstand van 20 kilometer rond
Amsterdam zijn aangelegd, wordt on-
derstreept. De tijd blijkt aangebroken,
dat de provinciale overheid zich be-
kommert om het behoud van de for-
ten. Het zijn tijdloze monumenten ge-
worden van een strategische visie die
door de luchtoorlog de das is omge-
daan. In de meidagen van 1940 had de
Stelling van Amsterdam haar beteke-
nis verloren. Eigenlijk was de verdedi-
gingsring bij het gereedkomen m 1914
- er was vanaf 1890 aan gebouwd - al
verouderd. De militairen zagen dit m
en niet alle forten zij volgens plan at-
gebouwd.

Desondanks beschouwden de ken-
ners de Stelling van Amsterdam, die
tevens dienst deed als Centraal Re-
duit: de laatste te verdedigen plaats
waarop het Nederlandse leger zich bij
een aanval terug kon trekken, als de
grootste en machtigste kringstelling
van Europa. ..Voor de oppervlakkige
waarnemer zou een vergelijking met
verdedigingswerken in het buitenland
al gauw ten nadele van de waterlinie
uitvallen. De militaire strategen en zij
die Nederland „bewerkten", dat wil
zeggen spioneerden, wisten beter. De
kracht van de linies en stellingen was
het water, eens de bondgenoot tegen
Spanjaarden en Fransen." aldus de
provinciale nota.

Het water vormde een essentieel on-
derdeel van de Stelling van Amster-
dam. Door op geraffineerde wijze stuk-
ken land te immderen - een dun laagje
maakte het al ontoegankelijk voor vij-
andelijk geschut - bleven de te verde-
cligen punten beperkt. Het ging dan
alleen nog maar om de dijken en de
sluizen. Een raglijn net van waterlo-
pen. keringen en dijken lag verspreid
m liet land en was opgenomen tussen

de vele andere waterlopen, sluizen en
dijken. Onherkenbaar voor ieder, die
onvoldoende was geïnformeerd. Dat
maakte de Stelling zo onkwetsbaar
voor de buitenlandse inlichtingen-
diensten. Daarbij komt dat het zware
geschut tussen de forten pas op liet
laatste moment kon worden opgesteld.

„Ondanks een intensieve spionage
en het voorbereidende werk, waarbij
zelfs geschutsemplacementen buiten
medeweten van de Nederlandse over-
heid op Nederlands grondgebied zijn
aangelegd, is ons land buiten de Eerste
Wereldoorlog gebleven. In rapporten
en verslagen uit die dagen is terug te
vinden, dat de vrees om te blijven ste-
ken in de drassige gronden voor de
waterlinies, een van de redenen was
om het Nederlands grondgebied te
mijden." zegt de nota.

Twee geniedijken
In het gebied tussen Heemstede en

de A2 bij Vinkeveen liggen tien forten
en twee gemedijken. De eerste dijk ver-
bindt de forten Vijflnmen. Hoofddorp
en Aalsmeer (bij Rijsenhout) en door-
smjdt de Haarlemmermeerpolder De
tweede dijk volgt de loop van bestaan-
de dijken' het is de Vuurlijn tussen
Vrouwentroost en Uithoorn met iets
vooruitgeschoven de forten Kudel-
xtaart (bij de Webtemderplas). De Kica-
kel en Aan de Dieclit (tegen de opruk-

kende bebouwing van Meerwijk). De
provinciale beleidsvisie heeft geen be-
trekkmg meer op de forten op
Utrechtse bodem, lort Uithoorn bij
Amstelhoek, Warcrann,tt'l bij Nessers-
luis. Botsliol. en Winkel bij Vmkeveen

De „beleidsvisie" heeft betrekking
op het wezen van de forten als cul-
tuurhistonsch monument en ander-
üijds op de betekenis en mogelijkheden
die de forten hebben voor de natuur.
Door hun dikwijls geïsoleerde ligging
en specifieke bodemomstandigheden
geven de forten flora en fauna bijzon-
dere kansen. De provincie wil dit as-
pect benutten zowel met een recreatief
oogmerk - een toeristische (fiets)route
langs de forten en gemedijken - als
met het oog op natuurbescherming.
Bekeken moet worden, welk fort voor
welk doel het meest geschikt is. Bij het
m oorspronkelijke staat terugbrengen
van een der forten mikt men meer op
de historische waarde.

In de regio springen enkele forten
eruit door hun bijzondere ecologie.
Fort Vijfliuisen blijkt een zeer goed
ontwikkelde broed vogelgemeenschap
te hebben. Dit gegeven weegt zwaar
mee bij het beoordelen van de bestem-
ming van dit fort. Op plantengebied is
hier ook veel te beleven. In het Fort
Hoofddorp - gebouwd m twee lagen,
maar dat is weer cultuurhistorisch m-
teressant -overwinteren vleermuizen.
Op het fortterrein is enige jaren gele-
den korenmolen de Eersteling her-
plaatst. In het fort exploiteert een par-
ticulier schietbanen. zodat de kruit-
daiïipen er nog steeds geroken worden.
Maar of dat ook iets cultuurhistorisch
is?

Fort Aalsmeer ~ m Rijsenhout -
heeft behalve een bijzondere vegetatie
en een zeer goed ontwikkelde broedvo-
gelgemeenschap ook een „macrofau-
na" in de fortgracht, die het bescher-
men waard is: watermsecten als ko-
kerjuffers . wantsen en vissebloedzui-
gers. Aan een adequate wijze dit fort te
beschermen mankeert nog een en an-
der. constateert de provincie. Fort Ku-
delstaart laat weinig bijzonders zien, of
het moet de broedvogelgemeenschap
zijn. Het fort is in gebruik bij defensie
en doet dienst als jachthaven voor le-
den van de VAFAMIL, een vereniging
van beroepsmilitairen. Fort De Ktra-
kel heeft niets in te brengen als het om
flora en fauna gaat. „De aquafauna is
minder interessant wegens de kunst-
matige beïnvloeding van de visstand
ten behoeve van de hengelsport." De
voor vogels zo nodige rust is al ver-
stoord doordat de particuliere eige-
riaar er verblijfsrecreatie exploiteert,
en in het fort een café/restaurant. De
provincie wil deze recreatieve functie
behouden. Mogelijkheden voor de
„stedelijke dagrecreatie" ziet zij m het
lort Aan de Drecht. waarin kunste-
naars een expositieruimte hebben m-
gencht en een particulier een wijnlo-

• Officierstoiletten aan de keelzijde
intact.

kaal drijft. Dit fort biedt van oudsher
door haar ligging in de - vroeger open
- Uithoornse Polder onderdak aan een
zeer goed ontwikkelde broedvogelge-
meenschap.

De gemedijken betrekt de provincie
ook m haar beleidsvoornemens. De po-
tentie is enorm, constateert zij Moge-
hjkheden bestaan voor extensieve be-
grazing en het beschermen van de ve-
getatie Op enkele plaatsen zijn de op-
.stelhngen voor geschut nog te zien in
de dijk of in het veld. Terugbrengen in
de oude staat ware gewenst, maar
stuit op problemen In de Haarlem-
mermeer hakt bij voorbeeld een acht-
baans rijksweg de gemedijk midden-
door. Hier kan wellicht nog een brug
voor fietsverkeer de oude structuur
enigszins terugbrengen. In Uithoorn
verdween enkele jaren geleden de hou-
ten schotbalkenloods van de Vuurlijn.
Hiervoor geldt net als eigenlijk voor
alle bouwwerken: herstel is uitgangs-
punt. indien initiatieven zich hiertoe
aandienen. Aan de andere kant is het
de provincie er ook veel aan gelegen,
het status quo op sommige forten te
handhaven. Door de besloten ligging
achter de gracht en de dichte bebos-
sing die in de loop der jaren een kans
kreeg, werden de forten „intrigerende
en vaak geheimzinnige plekken in het
landschap".

Geheimzinnigheid
Die manifestatie was 70 jaar geleden

wel anders. De militaire inborst maak-
ten de forten tot verboden terrein voor
de burgerij. Verder reikte de geheim-
zinmgheid met. In veel heten de slui-

• Fort Kudelstaart aan de Westeinderplas is nog in handen van Defensie, die
het aanwendt voor recreatief gebruik. i,,-, « „ ?>•

van de forten, bij diverse nog redelijk
Foto Ppter Scnat

merende bouwsels hun aanwezigheid
blijken. Ook de hondei den man fortbe-
zettingen zullen de bewoners van de
nabijhggende dorpen met ongemerkt
voorbij zijn gegaan. Zijn cie forten nu
dikwijls overwoekerd met bossages, in
hun tijd van opperste waakzaamheid
werd er alles aangedaan om het
schootsveld vrij te houdpn Alleen de
binnenplaats aan de zogenaamde
•keelzijde' onttrok zich aan het ge-
ziclit Bouwsels die rond de forten wa-
ren opgetrokken \varen van hout: ge-
makkelijk af te breken Nog treft men
in de buurt van forten houten huizen
en boerderijen aan zo gebouwd omdat
de overheid dat verordoneerde rond de
eeuw wisseling.

De bouw van de forten nam jaren in
beslag. Ook dat zal met ongemerkt zijn
gepasseerd. Voordat het beton voor de
bomvrije onderkomens kon worden
gestort, moest een zandfundament
worden gestort, met hetzelfde gewicht
als het later te bouwen fort. Dat was
riodig omdat de kolossen anders in
korte tijd weg zouden zinken m het
polderland. Na jaren van inklinken
van het zand. kon de bouw beginnen
De forten zijn volgens een standaard-
model ontworpen, al komen forse af-
wijkingen voor. In 1907 werd dit stan-
daardontvverp gemoderniseerd. In de
regel liggen de langgerekte forten in
een ovale gracht, een vorm die was
gekozen om de trefkans te verkleinen
Op het forteiland werd een wal opge-
worpen waarachter een 'terreplem'
lag. De manschappen konden hier be-
schutting vinden tegen laag vuur. Op
de wal werd m 'hefkoepels' licht ge-
schut opgesteld De Duitsers hebben
alle hefkoepels tijdens de Tweede We-
reldoorlog verwijderd. Tevens waren
er mitrailleurpunten In het fort Aan
de lirccht zit nog een. bijzondere meta-
len pantserkazemat aan de frontzijde.

Aan de keelzijde. die van de vijand is
afgewend - hier bevinden zich de m-
gangen van de manschappenverblij-
ven - plaat-ste men twee 'keelkazemat-
ten' met zwaarder geschut De kanon-
nen schoten zijwaarts en gaven dek-
kmg aan de forten die \erderop lagen
De vijand werd dus nooit regelrecht
vanaf het belegerde fort bestookt-aan
die zijde waren geen kanonnen - maar
\ anal de belendende torten. Het lort
Aan de ntcclit heeft slechts een keel-
kazemat. Aan de keelzijde bevond zich
een smalle 'binnenplaats' en een op-
haalbrug. tegenwoordig in de meeste
gevallen vervangen door een dam Bo-
ven de aarden toplaag van de forten
.stak een .scherfvrije uitkykpost uit De
laag if- m de meeste gevallen verwij-
derd. om reparaties aan het dak te
kunnen ui tvoeren . De forten blijven
de.sonchu ks mede door hun typische
rehel markante punten in het vlakke
Hollandse landschap.

• De keelzijde van het Fort Hoofddorp met duidelijk zichtbaar de tweede verdieping. Het fort is in lagen gebouwd om plaats te bieden aan een grote bezet-
ting en om over de geniedijk uit te kunnen zien. r„ E i



HELP ST. NICOLAAS MET ZOEKEN!
ELEKTRO-FOTO NOEFAR SPEELT ST. NIKOLAAS

Concurrerende prijzen met uitstekende service en garantie
IN ONZE ETALAGE 1001 IDEEËN

SOLAR
•z. REKENMACHINE
n- S 12,50 DIVERSE TELEFOONS
< S • °-a- dierenfiguren

69,50

AUTOKAART-
LEESLAMPJE

met klokje
14,50

RADIO MIDDENGOLF
12,50

PHILIPS
KRUIMELDIEF

79,50
KLOKWEKKER oo

220 volt
27,-

lAUTOKLOKJE
12,50

ELECTRONISCHE
PIANO-TELEFOON

95,-

2 STEREO WALKMAN
LUIDSPREKERTJES

14,50 PHILIPS STEREO

£ w_ -<
o m
H m
2. O
S5

o

,OPISOP!

EH FOTO ZOEK NIET VERDER, WAT GEEFT HET!!

nnnCnr ELEKTRO-FOTO (v/h p. WILKES) HEEFT HET
l l\̂ ^Hir\iil Thorbeckestraat 15 t/o Casino Zandvoort, telefoon 13378

T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ'

G. ZWINKELS
Voor Sinterklaasavond verzorgen

wij graag uw
HARTIGE HAPJES.

O.a. salades, saucijzenbroodjes,
gevuld stokbrood en nog veel meer

lekkers.

Haltestraat 30
Zandvoort. Tel. 12175

Voor uw reparaties
groot of klein.

Moet u bij
De Goede Schoenmakerij

in de Kerkstraat zijn!

Schoentjes festijn

'EM& Zandvoort
Op zaterdag 29 november is Sint Nicolaas

de hele dag in de HEuYlA,, waarom?

NI. omdat vanaf woensdag 26 november, alle kin-
dertjes uit Zandvoort en omstreken tussen nul en
acht jaar hun schoentje in de Hema mogen
komen zetten.

Zaterdag 29 november mogen tussen negen en
vijf uur de schoentjes weer worden afgehaald. Ui-
teraard komt St. Nicolaas niet alleen, zijn zwarte
pieten zullen voor één dagje de zware taak van
de HEMA dames overnemen.

Zorg dat je het niet mist, want het wordt een
grandioos St. Nicolaasfeest in HEMA Zandvoort.

Tevens is er een fotograaf die tegen redelijke ver-
goeding een foto van uw kind met de goedheilig-
man maakt.

Oh! Kom er eens kijken . . .
Wat u allemaal in onze etalage vindt,
zulke leuke en mooie dingen,
geschikte ideeën voor Piet en Sint!

Loupes en leesglazen te kust en te keur,
brilétuis in vele soorten en kleur.
Kompasjes, kijkers, mikroskopen of
wat dies meer zij,
goedkoop of duurder, er is beslist iets bij.

En wat te denken van een barometer,
al of niet gecombineerd met hygro- óf thermometer
nog beter.
Ze zijn er in metaal en vele soorten hout
en geschikt voor weerstypen warm en koud.

Dan nog brilmonturen, laag geprijsd en grote keus.
Sport- en zonnebrillen, prima en niet duur,
is ook daarvoor onze leus!

Natuurlijk zijn we wel wat vergeten,
geen nood, u komt gewoon binnen,
als u meer wilt weten.

OPTIEK SLINGER
gedipl. oogmeetkundige o.v.-contactlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20a, Zandvoort
Tel. 02507-14395

Leverancier alle ziekenfondsen
Vrijdagavond koopavond.

Sint kijkt eerst bij de
f Kopra-f ietsenzaken

Sportmonnee
Een handige, lichtgewicht
nylon portemonnee.
Met of zonder hals-
koord te gebruiken.
Met vijl vakken en
een sleutelring. Van
Agu-Sport Geknipt
voor sporters voor

Wielcirkel
reflektoren
(koplamp) goedgekeurd

v a 1450

Fietspomp
op plank
In elk huis hoort een |
fietspomp thuis
Stevige pomp op
plank,
met 1S185
slang •**•
Oerdegehjke hollandse

vanal

Tacx Powertrainer
Schitterend apparaat om in huis uw
konditie op peil te houden Makkelijk
verstelbaar en voor ieder type racefiets

te gebruiken Voorzien van twee
schoepwielen waarmee een weer
stand wordt *, geïmiteerd, alsof
men buiten |{1 in de wind fietst

Lawaai-
arm

Kabelsloten,
kettingsloten.

^frame-sloten,
beugelsloten,
kodesloten, hang-
sloten, oprolsloten,
ANWB-sloten,
vorksloten, wat een
keuze En van de
wmler misschien
ook nog bevroren
sloten BIJ de Kopra
reeds kabelsloten

l vanaf

Nu voor

175.

Mouwlampje
Geeft extra veiligheid
bij fietsen, wandelen,
paardrijden, sporten,_
etc m het donker f
Onmisbaar1 Nu
inclusief 2 batterijen

Helmmutsen
Oftewel de
bekende
bivakmuts
In de winter l
lekker warm }
onderde
helm voor.

Peter Versteege
Wielersport
Haltestraat 31
ZANDVOORT

Haltestraat 16, tel. 16204

RReus „Uis en Specialiteiten
Voor veel specialiteiten en delicatessen uit eigen keuken, o.a.
Tarbotrollade, crabsoep, kreeftensoep, bouillabaise, stoofpaling
in het groen, diverse salades, paté, crab en zalm quiche, enz.
Ook voor uw hors d'oeuvre en zalmschotel (tijdig bestellen)

Fantastisch opgemaakt en van de beste kwaliteit.
l Dagelijks aanvoer van een ruim assortiment verse zeevis. l

Dames leren jacks
dik gevoerd

449.-% lengte v.a.

M l FFRCMflD Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
LLLIIOIIUr Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,

Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjestraat 56, Haarlem, tel. 023-270850; Be-
verhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

Een bloemetje van ERICA
in uw schoen
zal het altijd

goed blijven doen!!!

„Erica
Grote Krocht 24 -Zandvoort

UIT DE SLOF GESCHOTEN...
ik slof wij sloffen
jij sloft jullie sloffen
hij sloft zij sloffen

... en gelukkig „sloft" u ook, want wij hebben Spaanse
slopen in
beige voor maar 12,50 Moccasins slof-

inroseofblue 14,95 gg^- kobalt'

China slippers 5,95 of beige 19,95

Natuurlijk bij: Herman Harms

(Shophiss)
Grote Krocht 22 Zandvoort

Hofleverancier van Sint Nicolaas

24,95
De Nieuwe Rage
Rubik's Magie
Kees v. Kooten en Wim de Bie
het Grote Bescheurboek 29,90
„Hoera wij leven nog
Mario Simmel van 19,90 voor

BOEKEN -

ii

6,95
SIGARETTENSIGAREN -

en nog veel meer
• BOEKEN • TIJDSCHRIFTEN • STRIPBOEKEN •

KANTOORARTIKELEN • ROOKWAREN • STAATSLOTEN «
TOTO/LOTTO

BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL

DE KROCHT
GROTE KROCHT 17 - 2042 LT ZANDVOORT

begijn e boetiek
grote krocht 23
zandvoort

winkelcentrum
schalkwijk
haarlem

10 dagen
20% korting
Openingstijden

's maandag gesloten
dinsdag-vrijdag 12.00-18.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur
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iporting OSS topteams triomf eren
ZANDVOORT - Zowel het eer-

te dames- als herenteam van
iporting OSS wist afgelopen za-

terdag door goed en aanvallend
/olleybal de volle winst binnen te
Kalen. De dames wonnen met 3-1
/an Brother Martinus en de he-
ren behaalden de eerste winst dit
|ieizoen door Heemstede 3 met 3-0

kloppen. Ook het derde en vijfde
|3amesteam en het derde heren-

:am zagen kans de overwin-
dngspunten in Zandvoort te hou-

ien. Het vierde damesteam, het
;weede herenteam en het aspiran-
;en mix-team bleven met lege
tianden.

volleybal

Sporting OSS heren l kon met pre-
jjcies zes spelers aantreden tegen Heem-
"stede 3. Ondanks dat bleek de intensie-

I
ve trammgsaanpak vruchten af te

jwerpen. In de eerste set bouwde Spor-
ting OSS al snel een voorsprong op tot

KrfllO-5. Door sober aanvalsspel en een
Mygoed verzorgde verdediging werd de
Gavoorsprong uitgebouwd tot 14-6.

W
.(«Heemstede wist ondanks een time-out

J|geen passend antwoord te geven en
ging dan ook ten onder. De tweede set

jjlwerd een fel terugvechtend Heemste-
3de verwacht. Dat probeerde Heemste-
flde dan ook, maar door te groot enthou-
'jsiasme stapelden de fouten zich op en

mede door een gevarieerde aanvalsop-
zet van Sporting OSS werd een 10-1
voorsprong genomen. Sporting voelde
zich erg sterk en probeerde wat meer
ingewikkelde aanvalspatronen uit.

Via staffels en 3-meterballen eindigde
de set in 15-4. Dat deze aanvalspatro-
nen meer risico met zich meebrengen
bleek in de derde set. Oogstrelende
cotnbinaties werden niet steeds in
punten omgezet. Heemstede concen-
treerde zich beter op de verdediging bij
het net en zorgde ervoor dat het pun-
tenverschil minimaal bleef. Door het
niet aflatende zelfvertrouwen bij'
Sporting OSS kon Heemstede echter
niet verder komen dan dertien punten
en was de eerste winst binnen.

Voor het tweede herenteam was het
verlies tegen HSVC opnieuw een te-
genvaller. In de tweede klasse hebben
zij de grootste moeite overeind te blij-
ven. Oorzaak hiervan is mede dat de
beste spelers uit dit team bij toerbeurt
meespelen in het eerste team. De daar-
door ontstane open plekken moeten
worden opgevuld uit lagere teams.
Hoewel de derde set niet onverdienste-
lijk werd gespeeld (11-15) was over het
algemeen het spel van Sporting OSS
slecht verzorgd. Met name de onder-
handse verdediging en de passing
kwamen niet uit de verf en een roem-
loze nederlaag (0-3) was het gevolg.

Het derde herenteam met good-old
Gerard Schilpzand als gastspeler in de
gelederen zag zich geplaatst tegen het

geduchte HSVC 4. Aanvankelijk werd
te weinig weerstand geboden tegen de
energiek aanvallende tegenstanders.
De eerste set werd dan ook verloren
met 13-15. Dit minimale verschil gaf al
aan dat er meer inzat voor Sporting.

Vanaf de tweede set werd door Spor-
ting OSS een hoog tempo aangehou-
den om zodoende HSVC uit het ritme
te halen. Deze opzet slaagde en leidde
tot de setwinst van 15-9. Met nauw-
keurige plaatsballen werd HSVC in de
derde set aan het wankelen gebracht.
Steeds overtuigender kwam de eind-
winst tot uitdrukking. Via 15-7 en
zelfs 15-2 vertrokken de tegenstanders
puntloos huiswaarts.

Dames
Het eerste Sporting damesteam zor-

de voor een zeer aantrekkelijke partij
volleybal tegen Brother Martinus 3.
Alleen in de eerste set kon Sporting
OSS niet overtuigen en had moeite
met de geestdriftige aanvallen van
Brother Martinus. Ondanks twee time
outs kon de opgelopen 3-10 achter-
stand niet meer worden goed gemaakt
en ging de set met'9-15 verloren. In de
tweede set een totaal ander spelbeeld.
Coach Ad Akkerman had de korte
pauze aangegrepen om orde op zaken
te stellen en op alle fronten lukte het.
Zowel aanvallend als verdedigend
toornde Sporting OSS boven Brother
Martinus uit. Standen als 6-0 en 11-1
spreken boekdelen. De goede kwaliteit
van het getoonde spel bracht Sporting
OSS de setwinst met 15-3. De derde set

gaf een beter Brother Martinus te
zien. De harde aanval voerde nu de
boventoon en werd slechts zelden af ge-
wisseld met plaatsballen. Voor de net-
verdediging van Sporting OSS reden
om een goed blok neer te zetten en
zodoende proberen te scoren. Deze
strategie leidde tot een 15-9 setwinst.
Om de volle winst binnen te halen was
het voor Sporting zaak ook de vierde
set zegevierend af te sluiten. Via geva-
rieerd aanvalsspel en goede plaatsbal-
len wist Sporting OSS te tegenstander
in bedwang te houden. Op de harde
aanval van Brother Martinus stond
een goed blok en daarachter de goed
geoliede veldverdediging. De Zand-
voortse dames zagen hun inspannin-
gen beloond met een eindstand van 15-
11.

In een enerverende wedstrijd speel-
den de dames van Sporting OSS 3 een
gave partij. Tegen HSVC 3 werd onder
leiding van coach Ria Akkerman een
degelijke partij volleybal gespeeld. Een
grote hoeveelheid ralleys zorgde voor
de nodige spanning. Hoewel in de eer-
ste set moeilijk op gang werd gekomen,
gaven de tweede en derde set een dui-
delijker afspiegeling van het krachts-
verschil. Setstanden: 15-12, 15-6 en 15-
6.

Coach Pred Kok zag zijn vierde da-
mesteam geplaatst tegenover Idee 1.
De motivatie leek te ontbreken want
de eerste en de tweede set gingen jam-
merlijk verloren. In de derde set kwam
er nog even een opleving gezien de 15-
13 winst, doch de vierde set werd voor

Een harde smash van Sporting OSS verrast het Brother Martinus-blok.

Idee een verplicht nummer. 4-15.
Sporting OSS 5 tegen SBY 5 werd een
eenzijdige partij. Het zeer sterke Spor-
ting OSS lijkt in deze competitie on-
verslaanbaar en met de setstanden 15-

3, 15-3 en 15-7 werd een regelmatige
overwinning behaald.

Het aspiranten-mix-team trad aan
tegen Heemstede. De jongens en meis-

Folo Dick l oenen

jes van Sporting OSS behaalden
slechts een setwinst (15-13). In de ove-
rige sets kwamen zij niet aan bod en
stevende Heemstede op de overwin-
nmg af.

ZVM behaalt eerste zege
ZANDVOORT - De eerste helft

van de voetbalcompetitie werd
door Zandvoortmeeuwen uitste-
kend afgesloten. De Zandvoorters
hadden nog steeds niet het zoet
der overwinning geproefd, doch
nu moest NAS er aan geloven en
met maar liefst 5-2 werd de eerste
zege binnen gehaald.

voetbal

Ondanks de stromende regen en de
harde wind speelde Zandvoortmeeu-
wen zeer aanvaardbaar voetbal. NAS
begon de strijd aanvallend mede door
de straffe wind mee en Zandvoort-
meeuwen loerde op de counter. Dat
resulteerde na tien minuten in de ope-
ningstreffer van de Zandvoorters. Jos
van der Meij trok snel naar voren en
bediende Henry Marcelle op maat en
die faalde niet, 1-0. NAS drong aan
doch de Meeuwen waren gevaarlijker
en in de dertigste minuut was het
Henry Marcelle die nu Jos van der
Meij in staat stelde om te scoren, 2-0.
Het laatste kwartier bleef NAS aan-
zetten en dat werd beloond met een
treffer na een scrimmage in het Zand-
voortse doelgebied, 2-1.

In de tweede helft werden de om-
standigheden er niet beter op maar
dat verhinderde niet, dat de badgasten
snel toesloegen en de strijd beslisten.

In de tweede minuut gaf John van der
Zeijs een gave voorzet die door Prans
Post werd raakgekopt, 3-1. En vier mi-
nuten later ondernam Jos van der
Meij een knappe solo en besloot die
met een lage schuiver, 4-1. De strijd,
was gestreden maar Zandvoortmeeu-
wen wilde meer. Zo knalde Jos van der
Meij rakelings voorlangs en hadden
meerdere schoten beter lot verdiend.

NAS herstelde zich enigszins en in
de twintigste minuut werd een hoek-
schop met het hoofd afgerond, 4-2.
NAS zag toen weer mogelijkheden op
een beter resultaat en Richard Kerk-
inan voorkwam onheil door op de doel-
lijn in te grijpen. De Zandvoorters ble-
ven koel verdedigen, waarbij debutant
Bert van Meelen zeer verdienstelijk
speelde. Na een halfuur werd Alwin
Leysner vrij gespeeld voor de NAS
doelman en met een fraaie lob werd
definitief het pleit beslecht, 5-2.
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Derde klasse KNVB
DEM
Haarlem
ZVV
Zaandijk
Schoten
NAS

Vierde klasse KNVB Zaterdag
SMS
Hoofddorp
Aalsmeer
Zandvoort '75
DSC '74
De Beursbengels
Tweede klasse HVB
Spaarnestad
EHS
DSK
VVH
KIC
Vogelenzang
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'Aj$
7x>«
11-14
11-14
11-14
11-13
11-13
11-12

10-14
10-13
11-13
10-12
10-12
9-11

12-19
13-18
13-17
13-15
13-14
13-14
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Halfweg
Zandvoortmeeuwen
KFC
Wijk aan Zee
Volewijckers
Schellingwoude

SIZO
De Geuzen
SVJ
Swift
scw
Halfweg

BSM
Schalkwijk
Spaarnevogels
Alliance
TZB
Heemstede

.-,

11- 9
11- 9
11- 9
11- 9
11- 9
11- 7

10-11
11-11
11-10
11- 8
11- 7
10- 2

13-13
12-12
12- 8
13- 8
12- 7
13- 7

Klaverjasfestijn Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Aanstaande vrij-

dagavond organiseert de voetbalvere-
niging Zandvoortmeeuwen de tweede
wedstrijd om het open kampioenschap
koppelklaverjassen van Zandvoort.

Naast de aantrekkelijke prijzen voor
de eerste vijf aankomende paren is er
een grote loterij met prachtige prijzen.
De gehele opbrengst van deze avond
wordt bestemd voor het jeugdwerk van

Zandvoortmeeuwen.
Deelnemers die de eerste avond ge-

mist hebben en mee willen dingen
naar de eindprijzen starten met een
gemiddelde van 3900 punten. Om deel
te nemen kan men zich vrijdagavond
melden in de kantine van Zandvoort-
meeuwen waar de eerste kaart wordt
gelegd om 20.00 uur. Het inschrijfgeld
voor dit klaverjasfestijn bedraagt ƒ 7,-
per koppel.

Evenwichtige expositie in Haarlem

iPatronaat
Berliner
Bass ballet

HAARLEM - Uit Berlijn stamt het
unieke muziekgezelschap Berliner
Bass Ballet, een sekstet dat bestaat uit
maar liefst 5 bassisten en een drum-
ster. Hoewel een dergelijk bijzonder
instrumentarium mogelijkerwijs de
verwachting oproept, dat het om een
experimentele groep gaat, bezit het
Berliner Bass Ballet potentiële kansen
op een hitstatus. Een aantal van de
bassen produceren een geluid, dat eer-
.der doet denken aan synthesizers en
gitaren en door de krachtige manier
van spelen, zo eigen aan de bassist,
ontstaat een pittige, vooral funky
sound.

De muziek komt heel dicht in de
buurt van de f unkpop van Robert Pal-
mer, Paul Young of Level 42. Het gaat
dan ook om muzikanten, die hun spo-
ren in diverse Duitse (theater-)mu-
ziekgezelschappen van naam hebben
verdiend. Opvallend is de zang van
Michael Gebhart, die een vergelijking
met Paul Young of Robert Palmer
makkelijk kan doorstaan. Anette Klu-
ge gaat door voor de beste Duitse
drumster. In Duitsland is de groep
hard op weg naar de top en speelt in de
grootste zalen. Ook in Nederland kon
het Berliner Bass Ballet wel eens door
gaan breken.

Het optreden dat vrijdag 28 novem-
ber plaats vindt in het patronaat te
Haarlem, wordt voorafgegaan door
een Nederlands programma.

De zaal gaat open om 21.00 uur. Toe-
gang ƒ 8,50/6,- (CJP). De voorverkoop
is in de Toneelschuur of De Gooth.

HAARLEM - In Gebouw Noord Hol-
land aan de Schipholweg/hoek Spaar-
ne in Haarlem is zondag 2 november
de expositie 'Trionale' officieel geo-
pend door Andries Vonk.

De expositie is samengesteld uit
werken van Mariska Pisam uit Hoofd-
dorp, Greta Tromp uit Bergen en He-
len Westgeest uit Haarlem. Bij de sa-
menstelling van de expositie is bewust
gezocht naar een zo evenwichtige mo-
gelijke beeldvorming en kleurgebruik.
Mariska Pisam is een meesteresse op
het gebied van de olieverftechniek.
Het benaderen van schoonheid ligt bij
haar in het opnieuw gebruiken van
zeer eenvoudige voorwerpen en mate-
rialen. De plooien, kreukels en brok-
ken van afgedankte kledingstukken
en lappen zijn in haar werk zeer zicht-
baar.

Heleen Westgeest streeft in haar te-
keningen de sfeer weer te geven van
oude door de tijd aangetaste stukken
papier. Zij laat zich hierbij inspireren
door de relatie tussen het lijnenspel

Jubileumconcert
St Bavokoor

ZANDVOORT - Op zondag 30 no-
vember zal het koor en de cantorij van
de Kathedraal St Bavo uit Haarlem
een jubileumconcert verzorgen in de
Antonius van Paduakerk aan de
Nieuwe Groienmarkt in Haarlem.

Dit concert wordt gegeven in het ka-
der van het veertig jarig Muziekinsti-
tuut St. Bavo en vijfendertig jaar
Koorschool S.t Bavo. De cantorij zal
tijdens dit concert voor het eerst in
haar bestaan met de authentieke
koorbezetting optreden. De authentie-
ke koorbezetting houdt in dat de alt-
partij door mannenstemmen wordt
uitgevoerd. De locatie voor het concert
is met opzet gekozen. De akoestiek in
deze kerk is uitermate geschikt voor
werken die uitgevoerd worden met so-
listen, koor, orkest en orgel.

Er worden werken uitgevoerd die
verband houden met de Adventstijd
van Henry Purcel, Teleman, Bach en
Handel. Het orkest wordt gevormd
door Kamersolisten Haarlem aange-
vuld met enkele blazers, organist is
Bernard Bartelink. Het geheel staat
onder leiding van Jan Valkenstijn.

Aanvang van het concert 20.00 uur,
toegangsprijs bedraagt f. 10,- p.p.

van de afbeeldingen, portretten en
textieldraden, waarvan enige series op
de tentoonstelling te zien zijn.

De keramische plastieken van Gre-
ta Tromp tonen eenzelfde sfeergevoe-
ligheid en kleurritmiek als de werken
van de mede-exposanten. Haar gebak-
ken vazen zijn opgebouwd uit rollen
Franse steengoedklei of uit porcelein-
klei. De door haar ontworpen decora-
ties zijn ingekrast in de rauwe klei.

Het werk van deze drie kunstenares-
sen tezamen vormt een boeiende ten-
toonstelling die bezichtigd kan wor-
den op werkdagen van 09.00-17.00 uur.
Toegang is gratis, het gebouw is ook
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Manteca in
Jazz Club

HAARLEM - Latin Jazz en Salsa
staan op het programma van de groep
Manteca, die op vrijdag 28 november
een optreden verzorgt in de Haarlemse
Jazz Club. Manteca is een combinatie
van muzikanten met een zeer ver-
schillende achtergrond, maar met een
gemeenschappelijke interesse: au-
thentieke, traditionele Latm Jazz. En-
kele leden van Manteca gingen zelfs
naar Cuba om aan het Staatsconser-
vatorium van Havanna percussie te
studeren.

Manteca bestaat uit: Jarmo Hoo-
gendijk en Erik Vloeimans, trompet-
ten; Ben van den Dungen, tenorsax;
Babalu Kirindongo, Eric Brigitha,
Kevin Clementina en Michael Rey-
mound, percussie, vocals; Boudewijn
Lucas, bas; Jan Laurens Hartong, pia-
no/leider. Aanvang 22 uur.

Rock & Roll
HEEMSTEDE - Bij Centrum 111 la-

ten op zaterdag 29 november The Big
Town Playboys uit Londen de jaren 50
herleven. De band maakt Rock & Roll
met een vleugje blues. The Big Town
Playboys deden Nederland al eerder
aan; ze speelden op het Blues Festival
in de Meervaart.

De band bestaat uit gitarist Andy
Silvester, pianist Michael Sanchez (te-
vens gitaar en zang), lan Jennings
(staande bas) en John Spinetto
(drums). Het optreden begint om 21.30
uur. Entree: 12 gulden vijftig. Voor-
verkoop; Radio Jansen (Heemstede).

HAARLEM - „Texas" heet de in ok-
tober verschenen LP van NIKKI
'SUDDEN & THE JACOBITES. De
plaat bevat een keur aan fantastische'
gitaarrock, waarin menigmaal de in-
vloeden hoorbaar zijn van „klassieke"
popgoden als The Velvet Under-
ground, Neil Young, Syd Barrett, Bob
Dylan. De plaat verscheen op het Cre-
ation Records-label, waarop ook Jesus
& The Mary Chain haar platen uit-
brengt. Met laatstgenoemde groep

wa heeft men dan ook het (funktionele)
Vu gebruik van de fuzz-box gemeen, hoe-

wel akoestisch versterkte gitaren
evenveel gebruikt worden. Poprecen-
sent Jan Kooi (Vinyl), noemde de LP,

NIKKI SUDDEN &
THE JACOBITES
waarop o.a. Crime & The City Solu-
tionleden Rowland S. Howard en Epic
Soundtracks (Nikkl's broer) musice-
ren, „een klassieker, die over tien jaar
weer zal gelden als inspiratiebron voor
een nieuwe generatie".

In Het Patronaat ziet de bezetting er
als volgt uit: Nikki Sudden gitaar en
zang, Duncan Sibbald bas en zang,
Wolf Karpen gitaar en Lindy Morri-
son drums. Laatstgenoemde is tevens

drumster in de veelbelovende Austra-
lische band Go Betweens. Nikki Sud-
den, die vroeger met zijn cultgroep
Swell Maps regelmatig voorkwam in
de Engelse indepedent hitlijsten, heeft
met deze nieuwe formatie NIKKI
SUDDEN & THE JACOBITES een
band op poten, waarmee hij wel eens
een van de beste concerten, dit seizoen
in Het Patronaat zou kunnen geven.

Het optreden van Nikki Sudden &
The Jacobites is zaterdag 29 novem-
ber.

Zaal open: 21.00 uur. Toegang ƒ 10,-
/ƒ7,50 (CJP). Voorverkoop Toneel-
schuur/De Gooth.

VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen-DEM,

14.30 uur, terrein Vondellaan.

Schalkwijk-TZB, 14.30 uur, te Haar-
lem.

Zaterdag: DSC '74-Zandvoort '75,
14.30 uur, te Haarlem.
BASKETBAL

Zaterdag: Lions, heren-Rac. Bever-
wijk 2, 18.00 uur, Pellikaanhal.

Lions dames-Alk. Guardians, 20.30
uur, Pellikaanhal.
ZAALHANDBAL

Zaterdag in de Pellikaanhal: 13.00
uur MW ZVM 1-Blinkert 1; 13.45 uur
MP ZVM 2-ADO 2; 14.30 uur MO ZVM
1-TYBB1; 15.15 uur JP ZVM 1-GVO1.

Zondag in de Pellikaanhal: 10.00 uur
MA ZVM 2-Full Speed 1; 10.45 uur JA
ZVM 1-GVO 1; 11.30 uur HS ZVM 3-
ADO 2; 12.35 uur DS ZVM 1-HVH 1;
13.45 uur HS ZVM 1-IJmond 1; 15.00
uur HS ZVM 2-Odin 2; 16.05 uur HJ
ZVM 1-Blinkert 2.
ZAALVOETBAL

Vrijdag in de Pellikaanhal: 18.00 uur
Zandvoort '75 C jun.-Zandvoortmeeu-
wen; 18 30 uur Zandvoortmeeuwen B
jun.-Kalmthout; 19.00 uur TZB-FC
'84; 19.45 uur Zandvoort Noord 6-TZB
6; 20.30 uur Zandvoort Noord 5-Con-
cordia 4:21.15 uur Zandvoortmeeuwen
6-De Meer 5; 22.00 uur Zandvoort-
meeuwen 3-Sekura 2.

Maandag in de Pellikaanhal: 20.35
uur TZB-Aurora '75; 21.10 uur Zand-
voortmeeuwen-Zandvoort Noord A
jun.; 22.10 uur Kaashoek Z.-BSM.

TZB onfortuinlijk
Keur Glas/ZVN herstelt zich

ZANDVOORT - In het zaal-
voetbalgebeuren kwamen Keur
Glas/ZVN en TZB in actie en dat
leverde voor de eerste een zege op
doch de tweede vermelde moest
met verlies genoegen nemen.
Keur Glas kende een goede start
van de competitie doch door bles-
sures was er een terugval. Nadat
vorige week tegen Zwanenburg
middels een 3-1 overwinning de
draad weer was opgepakt, zette
deze lijn zich tegen Bodega't S
voort en werd met' 6-4 gewonnen.
TZB had meer verdiend dan de
uiteindelijk 6-4 nederlaag tegen
Wilms Ploet.

*
voetbal

Vanaf het begin creëerde Keur
Glas/ZVN veel kansen maar kwam
niet,verder dan een schot op de paal
van Wim Paap. Na tien minuten spe-
len wist keeper Peter Teunissen met
een formidabele reactie een achter-
stand te voorkomen, en even later was
het Riek Keur die de Zandvoorters op
een verdiende 1-0 voorsprong bracht.
Het begon bij de badgasten goed te
draaien en na uitstekende combina-
ties brachten Wim Paap en Jan Hein
Carrée de ruststand op een comforta-
bele 3-0 voorsprong.

Na de rust bleef Keur Glas erg aan-
vallend spelen en dat werd na weife-
lend optreden in de defensie door Bo-
dega't S tweemaal afgestraft, 3-2. De
Zandvoorters raakten de kluts kwijt
en keken een paar minuten later zelfs
tegen een 3-4 achterstand aan. Keur
Glas gooide nu alles op de aanval en in
de vijftiende minuut maakte Piet
Keur na een goed genomen vrije trap
gelijk, 4-4. De laatste minuten bleef de
strijd gelijk op gaan met kansen over
en weer. Drie minuten voor het einde
kwamen de Zandvoorters toch op
voorsprong door een treffer van Riek
Keur na een schitterende combinatie
met Marcel Schoorl. In de slotminuut
bracht Piet Keur na een prima voor-
zet van Jack Goedegebuure de eind-
stand op 6-4 en is weer aansluiting met
de topploegen verkregen.

TZB
Het zit TZB de laatste wedstrijden

erg tegen en ook tegen Wilms Ploet
werd onverdiend verloren. De Zand-
voorters traden met drie invallers aan,
maar ondanks dat werd het een goede

partij zaalvoetbal. Het geroutineerde
Wilms Floet speelde de bal steeds goed
rond maar kon toch niet verhinderen
dat de betere kansen voor TZB waren.
De counters van de Zandvoorters had-
den meer verdiend dan schoten van
Hans Peelstra en Marcel Cabri tegen
het houtwerk. Toch kwam de verdien-
de voorsprong op het scorebord toen
Hans Deelstra na een fraaie solo
scoorde, 0-1. Even later werd het zelfs
0-2 toen Marcel Cabri een fout van
Wilms Floet afstrafte. Wilms Floet
raakte niet in paniek en kwam terug
tot 1-2 toen de overigens goede TZB
doelman Huib Halewijn de bal los liet.

TZB liet zich niet verder terug drin-
gen en Guus van der Mije stelde de
opkomende Hans Deelstra in staat op
1-3 te scoren. De gasten bleven echter
komen en al snel werd de voorsprong
verkleind tot 2-3. Het spel golfde over
en weer en TZB kwam wederom op een
twee doelpunten voorsprong toen een

voorzet van Robert Koning in het doel
verdween, 2-4. Jammer genoeg kon
TZB die voorsprong niet tot de rust
vasthouden daar een afstandsschot
van Wilms Floet onhoudbaar in het
doel verdween. 3-4.

Na de doelwisselmg een zeer onfor-
tumlijk TZB dat enige goede mogehjk-
heden kreeg om de strijd in haar voor-
deel te beslissen. De Wilms Floet doel-
man groeide naar een topvorm en
voorkwam met fraaie reddingen vele
doelpunten. Wilms Floet bleef in de
race en nadat 4-4 gescoord werd, werd
het even later zelfs 5-4. TZB gooide
alles op de aanval en nam daarbij meer
risico's en via een uitval van Wilms
Floet werd de eindstand bepaald op 6-
4. Ondanks verwoede pogingen van
TZB bleef deze stand gehandhaafd en
dient er nodig een overwinning ge-
boekt te worden om uit de gevarenzo-
ne te geraken.

ZVM in tweede helft naar winst
ZANDVOORT - In een moeilij-

ke uitwedstrijd heeft ZVM een
zwaar bevochten zege behaald op
Tonegido, 14-15. Vooral in de
tweede helft speelden de Zand-
voorters voortreffelijk handbal en
veranderde de 10-6 achterstand in
een 14-15 zege.

A handbal

In de eerste helft liep het totaal niet
bij ZVM. De Zandvoortse heren waren
verdedigend niet erg op dreef en aan-
vallend werden te veel kansen gemist.
Daardoor en mede door het missen
van enige strafworpen, kon Tonegido
met een 10-6 voorsprong gaan rusten.

De tweede helft leek niet veel beter
te worden daar Tonegido de voor-
sprong op 11-6 bepaalde. Toen kwam
het karakter bij ZVM naar boven en
met een geweldige inzet werd de ach-
tervolging ingezet. Er werd nu een
klasse beter gespeeld dan m het eerste
gedeelte en al snel stonden de teams in
evenwicht, 12-12. Er volgde een ener-!
verend slotgedeelte. Tonegido gaf zich
niet gewonnen doch het koele handbal
van ZVM werd beloond en de 13-15
voorsprong werd niet meer afgestaan.
In de slotfase kwam Tonegido tot 14-15
maar de Zandvoorters speelden de res-
terende tijd bekwaam uit.

Scores ZVM: Joost Berkhout 4J
Djurre Boukes 4, Wim Brugman 4,
Ronald Vos l, Gerard Boukes l. Dirk
Berkhout 1.

Judoka's op dreef
HAARLEM - Dit weekend hebben

enige judoka's voor goede resultaten
gezorgd. Leden van sportacademie

fr judo

Nauwelaerts de Agé kwamen op de dis-
tricts voorrondes voor pupillen A in
actie en plaatsen zich voor de volgende
ronde in Zaandijk. Tot 34 kg werd Pa-
trick Defares derde en bij de meisjes

boven 37 kg werd Eva Rietdijk kampi-
oene. Tijdens de gehouden dan-exaj

mens werd de tweede dan behaald door
Andre Simonsen en Ben Rietdijk.

Tijdens junioren en senioren wed-
stnjden tussen vijftien sportscholen
uit Nederland werden eveneens be-
hoorlijke resultaten geboekt. Bij de ju-

. moren tot 71 kg was een eerste plaats
weggelegd voor Ernst Jan Peper en
Ben Rietdijk werd tot 78 kg tweede.
Jeroen de Haas behaalde in deze klasse
een derde plek. Bij de senioren tot 71
kg behaalde Ernst Jan Peper een
fraaie tweede plaats.

Verrassend spel ZHC-
ZANDVOORT - De ZHC-hoc-

keyteams sloten het eerste gedeel-
te van de hockeycompetitie prima
af. Op het duintjesveld kwamen
de ZHC-heren tot een prima partij
hockey en versloegen Hermes zeer
verdiend met 2-1. De dames tra-

*
hockey

den aan tegen het hooggeplaatste
Pinoké en werkten zich naar een
verdienstelijk 0-0 gelijkspel.

Wind, regen en Hermes konden de Zandvoorters niet afstoppen. Foto Dick Loenen

Ondanks de barre omstandigheden
was het veld van ZHC zeer goed be-
speelbaar en werd er goed hockey ge-
speeld. De Zandvoorters voerden de
gehele wedstrijd de boventoon. Vanaf
het eerste fluitsignaal werd geconcen-
treerd gespeeld en moest Hennes in de
verdediging. Zandvoort kreeg goede
mogelijkheden maar er moest een
strafcorner aan te pas komen voor de
openingstreffer. Willem Jubels zorgde
voor de 1-0 voorsprong. Geheel onver-
wacht kon Hermes nog voor de rust
door middel van een counter de partrj-
en m evenwicht brengen. 1-1.

Na de pauze wederom een zeer aan-
vallend ingesteld Zandvoorts team,
dat toch moest oppassen voor de snelle
counters van Hermes. Dat lukte goed.
mede door het voortreffelijke keepers-
werk van Andre Blom. die zelfs een
strafbal wist te stoppen. ZHC knokte
zich steeds weer naar voren en de win-
nende treffer kon niet uitblijven. Ook
nu werd Willem Jubels de gevierde
man door een prachtig velddoelpunt
te scoren. Coach Ron Roodhart was
erg tevreden met de zege. „Voor het
begin speelden we een onderling par-
tijtje en vanaf de start van de wed-
strijd waren \\e bij de les en gingen er
tegen aan. Door de overwinning is de
eerste competitieheltt goed afgeslo-
ten."

Dames
De Zandvoortse dames hadden het

erg moeilijk tegen het sterke Pinoké en
moesten het hoofdzakelijk hebben van
de ijzersterke verdediging. Vele malen
kwam Pinoké in scoringspositie doch
de Zandvoortse doelvrouw Henny
Jansen was in een geweldige vorm en
voorkwam menig doelpunt. Aanval-
lend zat er niet veel in voor Zandvoort
waardoor de partijen met de aange-
vangen stand ook eindigden. Door dit
resultaat bezetten de Zandvoortse da-
mes een goede middenmootpositie.



WELKOM IN HALTESTRAAT!
Drogisterij Parfumerie

MOERENBURG
Haltestraat 1

YORK OPTIEK
Haltestraat 5/Zandvoort/
Telefoon: 02507-12174

HRLTESTMOT 7-7ifSOO7

Ruime keus voor St. Nicolaas kado s o a .
sjaals handschoenen, handwerkpakketlen
en nog veel meer leuke presentjes. ;»=~=•=*

SIGARENMAGAZIJN J. LISSENBERG
Grote kollektie kerst- en nieuwjaarskaarten o.a. met muziek.
Tevens inleveradres stadspost voor N.-Holland, Utrecht en Zuid-
Holland (behalve Westland) Drukwerk 0,45

Kousen, sokken, panty's

Haltestraat 13
Tel. 02507-14738

Haringkraam

ARIE KOPER
Raadhuisplein

Bar-Grili-Bistro

Haltestraat 21, Zandvoort Tel. 02507-18619

Brood- en banketbakkerij SEYSENER
Bestel tijdig uw boterletters en speculaas. Wij

verwerken uitsluitend Roomboter

Fa. BALLEDUX woninginrichting - 1923

TAPIJT EN VLOERBEDEKKING
Haltestraat 27 - Tel. 12596

Voor veel fietsplezier naar:

PETER VERSTEEGE WIELERSPORT
Haltestraat 31

HALTESTRAAT 35

Zie adv. elders in dit blad

„La DOHDOnniere Haltestraat 39a, tel. 15584

Nieuw! Zelfgemaakte letters en marsepein

RlnUS' fruithUÏS voor de nodige vitamines

10 KIWI'Svoop
Haltestraat 51

4,50

./ C\ O O A/ 4^ iaar 'n Zandvoort
** Bi) aankoop van ƒ40,- (of meer)

MODE 1 panty KADO Haltestraat 55

Geopend 20.00-03.00 uur
Donderdag gesloten
Tel. 13400

VIS-SPECIAIITEITENRESTAURANT

Haltestraat 61 Tel. 12171

MIELE WASSALON WASUNIEK
Voor alles wat echt schoon moet zijn!

Haltestraat 63b - Tel. 14417

Weet u nog niets voor Sinterklaas ga nog even langs bij

De specialist BLOEMENHUIS
in al uw

bloemwerken Haltestraat 65 - Zandvoort Tel. 1 20 60
J. BLUYS

Chin. Indisch restaurant

HONGKONG Haltestraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort. Tel. 17897

TOT ZIENS!

6 speciaalzaken in één
Raadhuisplein 15

herenkleding

Haltestr. 10. Tel. 18821 Haltestr. 14. Tel. 18822

SLAGERIJ ARBOUW
KA1.TC1TMAT11-3MILUZANDVOORr-Ttl.<""')! "

MARCEL SCHOORL'S
BLOEMENBOETIEK
Haltestraat 14A ZANDVOORT Tel. 02507-15473

P.Reus ..UisenSpeciaitteiten Voor als het goed moet 2i]n

HALTESTRAAT 16 - ZANDVOORT - TEL. 02507-16204
Uw traiteur en visspecialist

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees. SLAGERIJ KONING

irdci kromet mode
zandvoort - haltestraat 18 Morgen starten wij onze wintervoorverkoop

20%-40% korting

Souvenirshop Jacqueline
TABAK, SIGAREN, SIGARETTEN, LEKTUUR
Luxe geschenken, wens- en kerstkaarten

Haltestraat 22, tel. 14313

G. ZWINKELS
Haltestraat 30

T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ'

S. A. de Dood
uw poelier voor vers wild en gevogelte

Haltestraat 34

Boutique Dynasty
voor de komende feestdagen slaagt u bij ons altijd!

Haltestraat 36, Zandvoort

DE KAASHOEK Haltestraat 38 - Tel. 15000
Natuurprodukten van de boerderij R gQ
yoghurt, karnemelk en deze week boerenboter héél pond w f

N J VEA U bijouterie
Haltestraat 42. Zandvoort. ^jf 02507 -16043

Zaterdag, zondag en voor de St. Nicolaas geopend

Topslagerij Vreeburg en Zn.
HALTESTRAAT 54 - TEL. 12451
De Topslager versiert uw maaltijd.
Specialist in fondue, barbecue of de gourmet-party

haltestraat 56a, zandvoort, tel. 02507-18256

beeld + geluid
peeters haltestraat 56

2042 LP zandvoort
02507 - 1 3JL 18

~ La BastiLLe
Haltestraat 58, Zandvoort Tel. 02507-15111
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Dit keer een interview met
een bekende vreemdeling.
Hij woont weliswaar niet in
Zandvoort, maar toch kent
iedereen hem. Het
Zandvoorts Nieuwsblad
zocht hem op in Spanje. Het
was niet makkelijk om een
afspraak met hem te maken,
want in deze laatste
maanden van het jaar is zijn
agenda overvol. Toch lukte
het om een gesprek met hem
te arrangeren vóór zijn
komst naar Nederland. Een
interview aan de Spaanse
kust met de enige echte Sint
Nicolaas.

door Ton Rijninks

EEN ZONNETJE aan een hemel
met enkele wolken. Wat zand
tussen de tenen en tinkelende

ijsblokjes in het glas. De bewoners
van het plaatsje waar het Zand-
voorts Nieuwsblad de Sint ontmoet
zijn wel gewend aan die statige oude
man in rood fluweel. Het 'Buenos
dias Sint Nicolaas' is niet van de
lucht. De Sint wuift iedereen op zijn
eigen wijze vriendelijk toe. Een paar
kinderen krijgen pepernoten, hoe-
wel er geen Piet in de buurt is. "Ik
heb altijd een zakje pepernoten bij
me voor noodgevallen," zegt de Sint.
"Zoals nu bijvoorbeeld, nu al mijn
Pieten een dagje vrij hebben om
even op adem te komen voor de
drukke decembermaand."

Sint Nicolaas bereidt zich goed
voor op de viering van zijn verjaar-
dag. Over de vijfde december wordt
een heel jaar nagedacht en gepie-
kerd. Sint Nicolaas: "We hebben het
er erg druk mee. Als ik na mijn ver-
jaardag weer thuis kom in Spanje
neem ik een weekje vakantie, maar
daarna gaat het er weer hard tegen
aan. Het grote boek moet worden
bijgewerkt, want elk jaar hoor ik
weer nieuwe dingen in Nederland.
Die schrijf ik dan zelf bij samen met
de Schrijfpiet, één van mijn Hoofd-
pieten. Daarna overleg ik met de
NOS over mijn aankomst van het
volgend jaar. Dat moet zo vroeg, om-
dat er natuurlijk van alles geregeld
moet worden met de stad of het dorp
waar ik aankom. De burgemeesters
willen zich goed kunnen voorberei-
den op de ontvangst.

Ook overleg ik met mijn bank in
Madrid over de financiële mogelijk-
heden van dat jaar. Ik heb eeuwen
geleden eens een paar hele grote er-
f enissen gekregen. Het geld daarvan
heb ik belegd en van de rente wor-
den nu elk jaar cadeaus gekocht.
Dat wordt wel steeds moeilijker,
hoor, met al die inflatie. De cadeaus
worden elk jaar duurder. Maar ge-
lukkig weet mijn Beurspiet steeds
opnieuw de touwtjes aan elkaar te
knopen."

'Zie ginds komt de stoomboot staat bij ons nummer één

Sint-Nicolaas geniet van een dagje vrij aan de Spaanse kust, zijn gedachten zijn bij het verre Nederland

De pakjes worden het hele jaar
door ingekocht door de Kooppieten.
De meeste goederen worden drie tot
vier weken voor de vijfde december
geleverd. Dan breekt een drukke tijd
aan voor de Sint: "Al die cadeaus
moeten dan worden ingepakt. Vaak
maakt de Rjjmpiet er een gedichtje
bij. De Inpakpieten zorgen voor het
verpakkingswerk. Dat is nog heel
moeilijk, want alles moet schokvrij
worden verpakt. De bootreis vergt
nogal wat van de kwaliteit van de
verpakkingen en wat dacht u van
dat gooien door de schoorstenen!"

Vroeger kwam de Sint meestal op
zijn schimmel aan en soms per boot.
Wat dat betreft is er voor de Sint
tegenwoordig veel veranderd. Sint:

"Ja, ik denk soms wel eens 'kan dit
wel', maar ach, het gaat elke keer
weer goed. Dus land ik met een heli-
copter op het strand, of kom in een
auto met open dak aanrijden of wuif
de toeschouwers toe vanuit een
koets. "

Sint Nicolaas woont al eeuwen sa-
men met de meeste van zijn 845 Pie-
ten in een kasteel in Madrid. Het
kasteel is heel groot en behalve een
manege is er ook een groot rusthuis
voor paarden. Sint: "Bij mij thuis in
Madrid hangen alle wanden vol met
tekeningen van kinderen. Dat staat
heel gezellig. Elk jaar gaan de oude
tekeningen en cadeaus naar een
groot pakhuis. Daar liggen ook de
presentjes voor de kinderen in Ne-
derland en enorme bergen peperno-

ten. Als ik me verveel - wat niet vaak
voorkomt - ga ik naar die tekenin-
gen kijken. Dan ben ik m'n verve-
Img gauw kwijt."

Hoge leeftijd

De schimmel woont ook in Ma-
drid. De manege staat vlak naast
het kasteel. Sint: "De schimmel, die
ik nu heb is ruim twaalf jaar oud.
Het is een erg lief dier. Door zijn
hoge leeftijd is het paard erg rustig,
dus ik hoef nooit echt bang te zijn
als ik met hem over de daken rijd. In
Spanje heeft de schimmel gezel-
schap van een dozijn andere paar-
den. Dat zijn geen schimmels, maar
gewone zwarte en bruine paarden.

(FOTO WILFRIED OVERWATER)

Die wonen allemaal in de manege.
Naast de manege staat ook een rust-
huis. Daar wonen de paarden, die te
oud zijn om nog op reis te gaan."

De schimmel gebruikt de Sint al-
leen voor feestelijke gebeurtenissen.
Sint Nicolaas: "Dat is mijn lieve-
lingspaard, maar ik neem ook altijd
een aantal andere paarden mee
naar Nederland. U begrijpt, één
schimmel kan alle wortelen, die ik in
de schoenen vind, nooit allemaal al-
leen opeten. Daarom gaan er ook
'eetpaarden' mee, want het is zonde
om dat lekkers weg te gooien. Bo-
vendien heb ik natuurlijk ook paar-
den nodig om mijn koets te trek-
ken."

Over de moderne bouwstijl is Sint

niet echt tevreden. De hedendaagse
architecten maken het de Sint soms
extra moeilijk. SintNicolaas: "U
weet, ik rijd graag over daken. Het is
wat eng, omdat het klimaat in uw
land de dakpannen vaak wat glibbe-
rig maakt. Toch vind ik het elke
keer weer leuk om te doen. Maar het
wordt steeds moeilijker. Sommige
nieuwbouwhuizen hebben zulke
vreemde daken, dat het voor mijn
paard ondoenlijk is om daar stap-
voets over te lopen. Maar als het
kan, dan doe ik het. Gewoon, omdat
ik het niet laten kan."

Over zijn leeftijd wil Sint liever
niet praten: "Ik ben al zo oud, ik
maak m'n juiste leeftijd liever niet
bekend. Zo kunnen ook grote men-
sen blijven gissen naar mijn leef-
tijd." Wel wil hij iets vertellen over
het kostuum, dat hij draagt. Het
komt ter sprake, als Sint met een
grote kanten zakdoek zijn voorhoofd
afveegt. Sint: "Tja, soms is het wel
warm hier. Ik draag dan ook meestal
m'n zomerpak m Spanje. Wat ik nu
aan heb is mijn zondagse pak, zeg
maar, dat draag ik alleen bij speciale
gelegenheden. Het is mijn
bisschopspak. Thuis draag ik mijn
vrrjetijdspak. Dat zit wat luchtiger,
maar modebewust ben ik niet echt
hoor. U zult mij bijvoorbeeld nooit in
korte broek zien lopen. Dat gaat me
wat te ver."

Op de stoomboot draagt Smt-Ni-
colaas een heel speciaal pak. Sint:
"Op zee draag ik m'n zeemanskos-
tuum, daar zitten stormlinten aan
en de mantel is gegarandeerd water-
dicht. Bij storm op zee draag ik altijd
een zuidwester om mijn mijter te
sparen. Maar als de Nederlandse
kust in zicht komt, kleed ik me in
mijn hut om en trek mijn bisschops-
pak aan. Om m'n baard netjes te
houden slaap ik op de boot op m'n
rug. Als de haartjes van mijn baard
toch in de war raken, werkt m'n
Kapperspiet dat bij."

Over zee

De stoomboot is van Sint-Nicolaas
zelf. Het is zijn vervoermiddel over
zee 'naar Nederland toe. Vliegen
vindt de Sint eng. Bovendien wordt
zijn paard er onrustig van. Sint-Ni-
colaas: "Ik heb het één keer gepro-
beerd. Maar dat werd niets. Ik ben er
te oud voor. En de schimmel bleef
maar hinniken m het ruim van het
vliegtuig. Hij vond het eng. Boven-
dien stootte ik mijn hoofd telkens,
omdat mijn mijter te hoog was. Nee,
geef mij maar de stoomboot. Die
frisse zeelucht vind ik heerlijk. In
het begin werd ik nog wel eens zee-
ziek, maar dat gaat als je oud bent
vanzelf over."

Het 'Zie ginds komt de stoomboot'
staat dan ook hoog genoteerd in de
Top-vijf van het kasteel van de
Goedheiligman. Als de vijfde decem-
ber nadert, repeteren alle Pieten sa-
men met de Sint alle Sinterklaas-
liedjes nog eens. Sint: "Deze zomer
was 'Pappa, don't preach' van Ma-
donna favoriet, maar begin novem-
ber staat er elk jaar altijd maar één
liedje op de eerste plaats. Dat is 'Zie
ginds komt de stoomboot'. Echt elk
jaar. Zou dat iets voor -hoe noem je
dat ook al weer - een video-clip zijn?"

Sint-Nicolaas is erg blij met nieu-
we Sinterklaashedjes. Sint: "Zo
langzamerhand worden er gelukkig
ook nieuwe liedjes gezongen. Het is
zelfs zo. dat ik elk jaar weer een
nieuw lied hoor. Vooral al die liedjes
over de Pieten vind ik erg leuk. Zo is
daar bijvoorbeeld 'Zwarte Piet die
gaat fietsen', ik voorspel u dat dat
lied nog hoge ogen gooit op onze hit-
parade. Maar 'Sinterklaas Kapoen-
tje' doet het bij mij altijd nog heel
goed, hoor."

Sint Nicolaas wordt wat onrustig.
Hij heeft nog zoveel te regelen voor
zijn verjaardag. Voor het dagje aan
de Spaanse kust gunt hij zich eigen-
lijk de tijd met. Sint: "Ik ga eigenlijk
zelden naar het strand. Ik vind het
wel plezierig om hier één a twee keer
per jaar te zijn. Het verheugt me
dan zoveel Nederlandse kinderen te
zien hier in Spanje. Maar zelf lig ik
nooit aan het strand. Dat is me te
warm. Bovendien al dat zand in
mijn baard! Zwemmen doe ik alleen
m mijn zwembad in Madrid. Als je zo
oud bent als ik, valt zwemmen niet
mee. Dat doe ik dus liever op mijn
gemak. Mijn baard kan ik dan ook
wat beter drogen, omdat ik een thuis
een föhn heb. Als ik dat apparaat
niet gebruik, duurt het wel een paar
dagen voordat mijn baard droog is."

Precies om drie uur komt ef n gro-
te bordeaux-rode auto voorrijden.
De Chauffeurpiet toetert. Sint
wuift met z'n kanten zakdoek, K\i
moet weg. Sint: "Het spijt me, maar
u begrijpt ik heb het erg druk. Ik
moet ook nog evenwichtsoefeningen
doen met de schimmel. Na een jaar
verleert het dier het over daken rij-
den een beetje. Ook moeten we het
pakpapier nog uitkiezen en de strik-
ken strikken. Ik zie u nog wel in
Nederland."

Sint Nicolaas staat op. Hij veegt
het zweet van zijn voorhoofd, drinkt
het laatste restje mineraalwater uit
zijn glas en stapt in de auto. De
Chauffeurpiet houdt van opschie-
ten. Sint houdt zijn mijter met één
hand vast als de rode auto de boule-
vard oprijdt. Maar Sint Nicolaas
heeft haast, er moet nog zoveel ge-
daan worden.

Bakkersdochter opent
zaak aan de Tolweg

ZANDVOORT - Wisseling van
de wacht op Tolweg 6. De daar
gevestigde bakkerij Van der Werf f
werd vorige week donderdag offi-
cieel bakkerij Van der Vooren. Na
een ruime 22 jaar gaven Rein en
Grada Van der Werff er de brui
aan. Niet dat het bakkersvak hen
de keel uit ging hangen, maar:
"We hebben geen opvolger en dan
moet je toch bijtijds uit zo'n zaak
stappen", aldus Rein v.d.Werff.

Hij zegt heel plezierige herinne-
ringen aan zijn periode als zelf-
standïg broood-en banketbakker
te hebben: "Ik heb hier altijd fijn
gewerkt en we hadden een leuk
contact met de mensen in de
buurt". Van der Werff is overi-
gens nog niet voor het bakkersvak
verloren. Enige dagen per week
verzorgt hij het banket-gedeelte
bij zijn opvolgster. Het brood komt
voortaan uit Haarlem, van 't
Oude Backershuys Van der
Vooren.-

De 26-jarige dochter van Van
der Vooren, Angela, neemt in
Zandvoort de honeurs waar. On-
danks haar nog vrij jonge leeftijd
heeft ze al een redelijke staat van
dienst. Ze werkte in een aantal
restaurants, maar ook een paar
jaar bij één van haar broers, in een

bakkerij annex lunchroom te
Heemstede. Wat haar beweegt om
naar Zandvoort te komen? "Ik ben
gek op Zandvoort. Ik zou hier best
willen komen wonen. Die zaak be-
tekent voor mij een lot uit de lote-
rij. Het is natuurlijk ook een enor-
me uitdaging voor me, om de boel
hier zelfstadndig te komen run-
nen. Ach ja, je bent jong en je wilt
wat."

De nieuwbakken filiaalhoud-
ster ontbreekt het in het geheel
niet aan toekomstplannen. Zo zal
de klandizie binnenkort meer
broodsoorten aantreffen en zal
ook de variatie in het aantal ge-
baksoprten groter zijn. Begin vol-
gend jaar denkt Angela over een
ovenfje-voor-in-de-winkel te be-
schikken. Daarmee doet dan ook
het verschijnsel 'warme broodjes'
zijn intrede. "Als je brood kunt
ruiken, maakt dat een zaak een
stuk aantrekkelijker", weet de
bakkersdochter. Wellicht wordt
ook de winkelruimte in de toe-
komst groter.

Ook voor de zomermaanden
heeft ze al een plannetje gereed. Ze
wil een poging gaan doen om de
eigenaren van strandpaviljoens
voor haar waren te winnen. Ge-
zien haar enthousiasme moet dat
plan een kans van slagen hebben.

Zandvoortse leerkrachten
tonen hun acteertalent

ZANDVOORT - Het Sint Nicolaas
comité van de Zandvoortse basisscho-
len meldt dat in het kader van de tra-
ditionele Sint Nicolaasviering weer
een toneelstuk door de leerkrachten
zal worden opgevoerd. Het is het stuk
'IJzerlijm', dat in totaal drie keer in
gebouw De Krocht op de planken
wordt gezet.

Aan het stuk wordt meegewerkt
door de spelers Ton Bezem, Lily En-
derman, Marg Wever, Maarten Bpthe,
Han de Jong, Ardy Henneman, Minke
van der Meulen en Bert de Vries.

Souff leuse is Ingrid Siegerist; voor het
grime-en kapwerk zorgt Wil Frede-
riks, terwijl het decor, licht en geluid
door Joop Schulz en Hans Visser wor-
den verzorgd. De regie van TJzerlijm'
is in handen van Ed Fransen.

Men kan de voorstelling alleen mor-
gen, vrijdag, nog gaan zien. De aan-
vangstijden zijn: 's morgens om 8.45
uur, 13.30 uur en 's avonds (alleen voor
genodigden) om 20.00 uur.
Lily Enderman en Han de Jong heb-
ben besloten, met dit optreden hun
meer dan dertig-jarige 'carrière' bij dit
toneelgezelschap te beëindigen.

Aantal christelijke scholen gaat fuseren

Grote veranderingen in onderwijs
ZANDVOORT/HAARLEM

Een aantal scholen voor Christe-
Irjk onderwijs voor MAVO/HA-
VO/VWO in de regio, heeft grote
veranderingen aangekondigd.
Om de werkgelegenheid van de
leerkrachten te kunnen garande-
ren zullen sommige scholen uit
Haarlem en Hillegom fuseren met
Haarlemmermeerse scholen. Een
aantal gebouwen in deze twee
plaatsen zal hierdoor buiten
dienst raken. Deze, ook voor Zand-
voortse leerlingen ingrijpende
maatregel is nodig omdat Zand-
voort, Haarlem en Hillegom
steeds meer vergrijzen, terwijl
juist in de Haarlemmermeer nog
wél groei is van jonge gezinnen.

'De gemiddelde leeftijd in Haarlem
en Hillegom stijgt', legt drs. A.
Kraaijeveld, adviseur van het christe-
lijk onderwijs, uit. 'Er zijn daar veel
vijftig-plussers en weinig jongeren in
de leeftijd van twaalf tot achttien jaar.
In de polder komen echter nog steeds
gezinnen met jonge kinderen wonen.
Hier is het aanbod van de jeugd en dus
de behoefte aan scholen nog groot. Om
een optimale werkgelegenheid voor de
leerkrachten te garanderen, hebben
we besloten om een reorganisatie in te
voeren in Haarlem, Hillegom en Haar-
lemmermeer. Sommige scholen in de
vergrijsde gebieden kunnen beter ge-
sloten worden, andere scholen in een
gebied waar veel jeugd zit (Haarlem-
mermeer) moeten worden uitgebreid.'

Daarom hebben de besturen van de
Vereniging voor Protestants-Christe-
lijk Voortgezet Onderwijs in Haarlem.

de Vereniging voor Christelijk Onder-
wijs te Hoofddorp, de Vereniging voor
Christelijk Voortgezet Onderwijs voor
Nieuw-Vennep en omstreken, en van
de Vereniging Oranje Nassauschool
voor christelijke MAVO uit Hillegom,
grote veranderingen in het christelijk
onderwijs in de regio aangekondigd.
Uiterlijk één augustus 1987 moet er
een nieuw rechtspersoon, het bestuur
denkt aan een stichting of een vereni-
ging, komen voor het protestant-
christelijk voortgezet onderwijs in
Haarlem, Haarlemmermeer en Bol-
lenstreek.

De scholen die worden uitgebreid
zijn het Herbert Vissers College uit
Nieuw-Vennep en de Willem de Zwij-
ger-MAVO uit Hoofddorp. Bij het
Herbert Vissers College wordt per één
augustus 1987 een nieuwe VWO-afde-
ling gevoegd, bij de Willem de Zwijger-
MAVO komt een HAVO-afdeling.
Daarentegen zal het Marnix College
m Haarlem-Noord worden opgeheven.
Het komend leerjaar kunnen daar dan
ook geen brugklas-leerlingen meer
worden toegelaten. Ook de Oranje
Nassau-MAVO uit Hillegom zal wor-
den gesloten. Chistelijke MAVO leer-

lingen uit Hillegom zullen naar het
Herbert Vissers College m Nieuw-
Vennep moeten. 'Dat zal niet zoveel
problemen geven. Er is een fietspad
tussen Hillegom en Nieuw-Vennep en
er zijn momenteel meer scholieren in
Nieuw-Vennep dan in Hillegom', al-
dus A. Kraaijeveld.

Het Herbert Vissers College zou dus
het Zuidelijk gedeelte van Haarlem-
mermeer moeten gaan voorzien van
christelijk onderwijs en de Willem de
Zwijger-Mavo uit Hoofddorp zou het
Noordelijk deel van de christelijke
scholieren uit de polder voor haar re-
kening moeten nemen. (Inclusief die
uit Haarlem en Zandvoort). Kraaije-
veld: 'Het is onze bedoeling dat alle
scholieren die behoefte hebben aan
christelijk onderwijs (hij benadrukt de
laatste twee woorden) daartoe in de
gelegenheid worden gesteld. Het is
jammer als die kinderen alleen maar
op een ander soort school terecht kun-
nen. Het is een hele verandering, maar
we hebben dat snel uitgedacht. Na de
zomer ben ik begonnen te onderhan-
delen met de besturen en nu staat alles
op papier', aldus een trotse Kraaije-
veld.

Uit Zandvoorts
historie
door Bertus Voets

Op het einde van de achttiende
eeuw, toen de Fransen met hun leuse
'Gelijkheid, Vrijheid en Broeder-
schap' de gemoederen van de men-
sen op hol hadden gebracht, waren
er velen die sich door dese mooie
beloften lieten in-palmen en zij zet-
ten zich m om de Fransen als bevrij-
ders binnen te halen,

Dese hele omwenteling heeft
Zandvoort vrijwel onberoerd gela-
ten. Zeker de Zandvoorters konden
geen vuist maken, en deden daarom
voor het oog van tiet Centrale Be-
stuur mee, maar se meenden er geen
cent van. De Fransen waren niet te
vertrouwen en daarom was het maar
het beste om zover mogelijk uit hun
buurt te blijven.

Politieke opmerker
Nu was er in die dagen een opinie-

blad op de markt verschenen dat als
naam droeg 'De Politieke Opmer-
ker'. De mensen die daarin schreven
waren op de hand van het Franse
bestuur. Wanneer ze ergens in Ne-
derland een plaats of dorp ontdek-
ten dat niet Fransgezind was, dan
werd die plaats onbarmhartig op de
korrel genomen.

Van vreemde smetten vrij
Nu woonde er in Haarlem een cor-

respondent, een sekere J.Willekens.
Hij had vernomen dat de bevolking
van Zandvoort het hele Franse gedoe
aan hun laars lapte en daar maakte
hij sich geweldig kicaad over. Hij
besloot om in het opmeblad 'DePoli-
tieke Opmerker' de eigenwijze
Zandvoorters eens goed de oren te
wassen en hen voor spot te setten
voor geheel Holland. Hij deed dit
door middel van een hekeldicht so-
als dat toen gebruikelijk was.

Zo verscheen in nummer 5 van
1810 het navolgende vers in de Poli-
tieke Opmerker:

"Dit schijnt de zandzee of nog
drogere woestijn
geen boom, geen kruid, geen gras,
wie zou hier wonen?
Hier ziet men het rijk des dood,
naar het leven zich vertoonen
O, Santvoordt, zal ik U benijden of
beklagen ?
Dat in dit barre duin slijt sorgeloos
Uw dagen
dat ver van hoofsche pracht Uw
burgemeesters ziet
nu in de visscherspink, dan in het
regtsgebied
Oud Roomen zag wel eer zijn raa-
den aan de ploegen
en d'Uwe willen zich bij want en
netten voeghen".

In Zandvoort was echter geen
mens die dat blad las, en men werd
dus niet warm of koud van het vers.
Maar het was Wülekens bedoeling
geweest niet Zandvoort belachelijk
te maken, maar er voor te sorgen dat
het vissersdorp dat sich juist herstel-
de na een aantal siuare jaren, econo-
jiiisch kapot tsou gaan.

De leeers die in die dagen de Poli-
tieke Opmerker spelden en de spot-
versen heel goed konden beoordelen,
wisten terstond wat er achter stak.

Er kwamen dan ook ter redactie
van de Politieke Opmerker een aan-
tal reacties binnen op het Zand-
voortse spotvers. In het Bisschoppe-
lijk Archief sijn vijfentwintig 'inge-
sonden' brieven terug te vinden.
Verwonderlijk dat dese allemaal uit
de omgeving van Alkmaar kwamen.
Zij worden dan ook onder de naam
'Alkmaar' in het archief bewaard.

De eerste brief is van Pastoor
J.Mens van de Matthiasstatie. Mens
tvas een deftig persoon, had zelfs op
de nominatie gestaan om hoficape-
laan te worden bij Lodewijk Napole-
on. Hij noemde het vers verwarrend
en schreef:
"Willekes heeft Vergilius (de dich-
ter) niet begrepen. Vergilius wel
zeggen dat Rome groot geworden is
door eenvoudige bestuurders".

Dese brief werd later gelezen door
een sekere Schouten. Schouten las
kennelijk de 'Politieke Opmerker'
om op de hoogte te blijven van wat er
geschreven werd. Hij voorsag het
epistel van Pastoor Mens van de vol-
gende kanttekening:
"Hulde aan de Zandvoorters die
van het Franse gedoe niets moeten
hebben. Zij voelen zich het meest
gelukkige in hun pikbroeken"
Het Inkt er op dat Schouten, hoewel
hij het eens was met de Zandvoor-
ters, toch niet rechtstreeks voor sijn
mening durfde uitkomen. Misschien
was 's mans baantje dan in gevaar ?

Reactie pakt anders uit
De voor Zandvoort meest interes-

sante opmerking kwam vanuit de
koker van de heer Fontijn Verschu-
re. Hij was self in Zandvoort geiveest
en had veel eerbied voor de burger-
ain die hij onder de bewoners had
aangetroffen. Zijn aantekening op
de lezerslijst: "Sandvoordt van
vreemde smetten vrij" spreekt boek-
delen.

De Zandvoorters hadden de woe-
lingen van de revolutie rustig over
sich laten komen. Van al die nieuwe
bestuursvormen die door middel
van een plakkaat werden aangekon-

digd moesten se niets hebben. Dege-
nen die konden lezen, bleven met
staan wanneer er weer een nieuwe
aabkondigmg was aangeplakt. Wan-
neer een plakkaat in de kerk werd
afgekondigd, soals gebruikelijk in
die jaren, dan luisterde er niemand.
Men was horende doof, en hield vast
aan het oude en daarmee was de
kous af.

De reacties van de lesers van de
'Politieke Opmerker' sullen wel
maatgevend geweest zijn voor de
overigen. Het merkioaardige deed
sich echter voor dat Wülekens' vers
juist de tegengestelde reactie tot ge-
volg had dan de bedoeling was ge-
iceest. Zandvoort was totaan het
vers van Wülekens een vergeten plek
op de landkaart, doch plotseling
had een ieder belangstelling voor het
vissersdorp. Men weet plotseling al-
les af van de armoede, maar ook van
de standvastigheid waarmee sij 'den
vaderland getrouwe' blijken. Er wer-
den in 1810 door het Provinciaal Be-
stuur collecten uitgeschreven om
Zandvoort te helpen en dese brach-
ten heel ivat op. In plaats van een
economische crisis doordat de
Fransgesinden de vis niet meer zou-
den kopen van de Zandvoorters,
kwam er geld binnen van de Provin-
ciale collecten en werd er meer vis
verkocht. Natuurlijk heeft het nog
een tijd geduurd voordat het de
Zandvoorter naar den brode ging,
maar toch...het vers van Willekens
bleek een averechtse uitwerking te
hebben gehad.

Tienmiljoenste bezoeker
ZANDVOORT - Casino Zand-

voort heeft op 20 november de
tienmiljoenste bezoeker, sinds de
oprichting van de legale casino's
in 1976, ontvangen. Het was me-
vrouw Daphne Lim uit Zand-
voort, een regelmatige bezoekster
van Casino Zandvoort in de af ge-
lopen jaren. De gelukkige ontving
uit handen van directeur B. Sto-
race een plaque (fiche) van
/1.000,-, alsmede verschillende
geschenken, een diner en bloe-
men.

De Nationale Stichting Casinospelen
heeft het bezoekersaantal van tien
miljoen gerealiseerd in het tiende jaar
van haar bestaan. Het totaal aantal
bezoekers kwam tot stand door bydra-
gen van Casino Zandvoort (opening
oktober 1976) met 3.319.000 bezoekers,
Casino Valkenburg (opening mei 1977)
met 2.600.000 bezoekers, Casino Sche-
veningen (opening oktober 1979) met
3.860.000 bezoekers en Casino Rotter-
dam (opening november 1985) met
221.000 bezoekers.

Het aandeel mannelijke bezoekers
bedroeg 63 procent en het aantal vrou-
wen 37 procent. Naar leeftijd verdeeld
bedroeg de onderverdeling, 18-30 jaar
20 procent, 30-50 jaar 45 procent, 50-60
jaar 20 procent en 60 jaar en ouder 15
procent van het bezoekersaantal.

In de afgelopen 10 jaren kwam 89
procent van de bezoekers uit Neder-
land en 11 procent uit het buitenland.
Van de buitenlanders kwam 24 pro-
cent uit België, 40 procent uit Duits-
land, 15 procent uit de rest van Europa
en 21 procent van buiten Europa.

De Nationale Stichting Casinospe-
len biedt thans werkgelegenheid aan
1164 personen, bestaande uit 787 man-
nen en 277 vrouwen met een gemiddel-
de leeftijd van 32 jaar. Ten behoeve
van de verschillende spelsoorten wer-
den 698 personen in eigen bedrijf opge-
leid.

Aan spelsoorten bood de Stichting
aanvankelijk alleen Franse Roulette
en Black Jack. Vanaf 1982 werd Ame-
rican Roulette toegevoegd, gevolgd
door Baccara-chemin de fer in 1983.
Binnenkort zullen ook gelduitkerende
speelautomaten deel gaan uitmaken
van het spelaanbod.

De Nationale Stichting Casinospe-
len zal naast de vier huidige vestigin-
gen in Zandvoort, Valkenburg, Sche-
veningen en Rotterdam in december
1986 een casino in Amsterdam openen.
In de komende jaren volgen nog casi-
no's in Breda (1987), Groningen (1988),
Amsterdam (1989), Nijmegen (1990) en
Rotterdam (1991).
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HELP ST. NICOLAAS MET ZOEKEN!
Hulp genaagd door Sint Nicolaas Zoek in 42 etalages, ri/n/ic» en .sr/i<i/)/>c/i

en probeer de SLAGZIN bijeen te lappen
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mint liet is slecht gesteld met d'oade buus
Piet ging in Zandioort bij 42 ZAKEN op bezoek voeg daaraan een eigen rijm roor de Sint

en de rijmen die de Sint hel mooiste rindt
worden met een fraaie prijs beloond

•/u* rwpi hij de hulp lan de Z'VOORTERS in. iml een geluk dal U in ZANDVOORT WOONT.

en maakte 42 letters zoek
die Sint nudig heeft mor een slagzin

U vindt de 42 letters bij de winkeliers op deze pagina's

Stuur Uw slagzin met rijm voor 5 december naar:

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD, Gasthuisplein 12, Zandvoori.

De origineelste worden beloond met een kadobon.

HEMA^AMDVOORT
1

XDhr/Mevr.
Straat ....
Tel

Bestelt voor. . . /12 1986

Sint Nicolaas slagroomtaart 9,75

Sint Nicolaas slagroomtaart 13,75

'Sint Nicolaas slagroomtaart 17,50

Slagroommokkataart 9,75

Roomboteramandelletter S 8,75

Roomboteramandelstaaf 4,50

Saucijzestaaf 3,50

Gevuld speculaas 4,50

Schwarzwalderkirschtaart 8,75

Espressotaart 8,75

Kiwi-ananasschnitte 6,75

Diverse

aantal bedrag

Totaal

Dhr/Mevr
Adres Tel

l l

Om het u dit jaar tijdens alle drukte wat eenvoudiger te maken, be-
staat nu de mogelijkheid uw St. Nicolaas gebakbestelling van te
voren aan ons op te geven d.m.v. bovenstaande bon.
U vult op uw gemak thuis de bon in, levert deze bij ons in, en wij zor-
gen er voor dat er op het door u bepaalde tijdstip een zalig stukje
gebak klaar staat.

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28. Zandvoort tel. 15734

De Sint koopt
altijd bij de
VAKMAN

en dat spaart
geld.

^tomerijAïca
ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

SLIMME SINTERKLAZEN KOPEN BIJ
DE GAPER DRUGSTORE BAKELS B.V.

Voor vaders, broers,
opa's en ooms:

HUGO BOSS vanaf 39.00
AZZARO vanaf 22.50
VAN GILS vanaf 40.00
LACOSTE vanaf 32.00
BORSALINO vanaf 32.00
MARBERT MAN vanaf 29.50

DRAKKAR NOIR vanaf 22.50
NIEUW!
MARBERT GENTLEMAN vanaf 35.00
NIEUW!
BLUE MARIN DE CARDIN
AFTER SHAVE vanaf 32.00

Verder in ons assortiment: VIP - MILLIONAIRE - AMANDO - OLD SPICE - DENIM - BLUE
STRATOS - SIR - FRESH UP - MEN'S OWN - TABAC etc. etc.

Speciale aanbieding:
PIERRE CARDIN after shave
en eau de toilette (spray 30 ml), nu

Ook grote sortering
14.50 KADODOZEN v.a. ... 14.95

Voor moeders, zusjes, oma's en tantes:
LAURA BIAGIOTTI e.d.t. vanaf 29.50
IVOIR DE BALMAIN e.d.t. vanaf 52.50
MAGIE NOIRE e.d.t. vanaf 26.50
CLIMAT e.d.t. vanaf 27.50
O DE L.ANCÓME e.d.t. vanaf 29.50
AMON e.d.t. vanaf 29.50
COUREGES IN BLUE e.d.t. vanaf 39.95
BARUFFA e.d.t. vanaf 19.95
TEN DANCE e.d.t. vanaf 19.95
MARBERT NO.1 e.d.t. vanaf 19.95
PREMIÈRE e.d.t. vanaf 19.95
KRIZIA e.d.t. vanaf 45.00
NIEUW:
LE JARDIN D'AMOUR v.a 15.50

EXTRA AANBIEDING:
PIERRE CARDIN alle damesgeuren
(e.d.t. spray 30 ml) v.a 14.50
Bij aankoop van een fles Panache of
Mystique STUK ZEEP t.w.v. 7.95 KADO.
Verder in ons assortiment:
MUSK - AMANCE - MY MELODY - CHARLIE
- OPEN - FIDJI - BOLDOOT - AZZARO -
4711 - TOSCA - NONCHALANCE - MAJA -
YARDLEY en nog vele andere.
Verder grote sortering
KADODOZEN vanaf 7.95
NAGELNECESSAIRES (leer), vanaf ... 21.95
BLUSHER KWASTEN - ACCESSOIRES etc.

DE GAPER DRUGSTORE BAKELS B.V.
KERKSTRAAT 31 - 2042 JG ZANDVOORT - TEL. 12513

Spaar onze kassabonnen, bij ƒ 100,- ƒ3,- retour
(uitgezonderd genees- en tabaksartikelen)

Haarmode Marjo Fijma

Pasteurstraat 12, tel. 14866
Maandag gesloten; dinsdag
tot donderdag 9-17.00 uur;
vrijdag 9 tot 21.00 uur;
zaterdag 13.30 gesloten.

Tevens depositaire van
Balance Cosmetic.

Een beetje
luxe maakt
iedere vrouw
mooier.

Met het nieuwe biolife PERMING-SYSTEM is het mogelijk, uit
3 speciale formules, de ideale permanent voor uw haar te kiezen.

Een van deze 3 verschillende preparaten is precies op uw
haarstruktuur afgestemd en bevat geen ammonia. U zult
verbaasd staan over het resultaat!

En misschien zult u wel zeggen: „Dit is de mooiste permanent,
die ik ooit gehad heb". En om nog langer plezier van uw biolife
PERM te hebben is er een speciale op uw haar afgestemde
verzorging.

Dat is goed voor uw haar.

Is de UITVERKOOP begonnen?
Het lijkt er wel op. Viva presenteert de

HERFSTFINALE 1 986
Een groot gedeelte van onze riajaarskollektie

hebben wij
STERK IN PRIJS VERLAAGD

Uw bezoek is dus zeer zeker de moeite waard

Het is wisselvallig weer. Het is november!
Daarom deze maand bij een permanent...

een gezichtsbruiner KADO!!!
iedere vrijdagavond geopend.

COIFFEURS
international
galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel.(02507)14040
parf umeriën / nouveautes

Komt u iets te kort?

Spar
Zandvoort Noord

is ALTIJD op
maandagochtend

geopend

Let op! Nergens goedkope
Reflekterende wielcirkels

16,95
Reflekterende Banden

inkl. montage
(per 1-1-87) verplicht)

p.p. inkl. montage

p. stuk

Taxi-Centrale Zandvoort B.V.
Grote Krocht 18. Tel. 02507-12600 winter/onderhoudsbeurten voor uw fiets slechts 35,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiii

& Vakkundige
schoenreparatie

snel klaar terwijl u winkelt
en sleutelservice

ook zaterdags geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

J. VAN CAMPEN & ZN.
Cornelis Slegersstraat. 2, Zandvoort. Tel. 02507-15449

BROODJE
BURGER

WILT U SNEL KLAAR ZIJN MET DE FEESTDAGEN?
EN TOCH SMULLEN?

Bestel dan bij ons de

„4 in 1 SALADE-SCHOTEL"
bestaande uit: huzarensalade

ei-tomaat salade
zalmsalade
vleessalade

Min. 4 personen ƒ 50
Het is tevens mogelijk om vleeswarenschotels
of salades apart Je bestellen.

SCHOOLSTRAAT 4 - Tel. 18789

geheel
gegarpeerrt
met
vleeswaar
uit eigen
winkel
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Werknemers 'niet fraai behandeld'

Bouwes BV weer failliet verklaard
ZANDVOORT - Dinsdagmorgen heeft de Haarlemse rechtbank het

faillissement uitgesproken over Hotel Bouwes BV, de exploitatie-
maatschappij die het hotel de laatste jaren exploiteerde. Het faillise-
ment is aangevraagd door een groot schoonmaakbedrijf dat zegt een
vordering van 1,3 miljoen op de exploitant te hebben. Door de fiscus is
al beslaggelegd op de inboedel. Volgens de raadsman van de exploi-
tant, Mr H.L.M. Scholten uit Amsterdam wordt verwacht dat op
maandag 15 december een openbare verkoping zal worden gehouden
van de inboedel. Dit ter delging van de belastingschuld van
f. 885.721,44.

Op diezelfde dag zal om 15.00 uur bij de Kantonrechter Mr
B.M.Keulen het personeel ter zitting verschijnen, beslist zal dan
worden of de arbeidsovereenkomsten met ingang van l december
ontbonden zullen worden verklaard, danwei dat het personeel de
Kantonrechter zal verzoeken de opzegging van de arbeidscontracten
nietig te verklaren.

Het is niet de eerste maal dat het
Bouwes Hotel in opspraak komt. Na de
geruchtmakende 'Hordo'periode, werd
het hotelcomplex begin mei 1983 door
M. Caransa BV uit een faillissement
gekocht. De exploitatie van het hotel-
bedrijf werd sinds die datum verzorgd
door Minko Meerburg, onder andere
exploitant van Hotel lepenhoven in

Bloemendaal. Hij betaalde voor deze
exploitatie een huursom betaalde aan
Caransa. Onder het bewind van Meer-
burg ontstonden grote financiële
schulden. Er ontstond een grote ach-
terstand bij de fiscus, een bedrag van
een kleine miljoen, en opnieuw was er
sprake van een faillissement, nu die
van de exploitatiemaatschappij Bou-

wes BV.
Op 23 oktober 1985 werden de aande-

len van de exploitatiemaatschappij
overgedragen aan Chidda Vastgoed
BV in Amstelveen en trad de Amster-
dammer Lüske op als onderhuurder
van Meerburg. Behalve de aandelen
nam Lüske ook de belastingschuld
over. Hoewel de huidige onderhuurder
wel in staat was zijn eigen premiehef-
f ingen en belastingen te voldoen, bleek
het niet mogelijk ook de oude belas-
tingschuld te vereffenen. Omdat er
geen regeling te bereiken was met de
fiscus en Lüske geen financiering
rondkreeg ter zake van het grote en
kostbare achterstallige onderhoud
werd besloten tot liquidatie van Hotel
Bouwes BV over te gaan.

Op 24 september 1986 werd op last
van de Kantonrechter de huurover-
eenkomst met betrekking tot de be-
drijfsruimte van het hotelcomplex
met Meerburg ontbonden. Sinds die
datum heeft de huidige exploitant fa-
natieke pogingen in het werk gesteld
om met Caransa een accoord te berei-
ken, waarbij Caransa het zeer grote en

kostbare achterstallige onderhoud op
zich zou nemen, en hijzelf als hoofd-
huurder zou zorgen voor de overige
schulden. Deze pogingen zijn echter
mislukt, reden waarom al op 10 no-
vember 1986 het personeel mondeling
in kennis werd gesteld van het op han-
den zijnde ontslag per l december
1986. Inmiddels hebben de werkne-
mers salaris t/m 31 december 1986 ont-
vangen.

Hoewel men de bui had zien hangen
kwam deze ontslagkwestie voor veel
van de 23 werknemers toch nog zeer
onverwacht, omdat men vrij optimis-
tisch gestemd was over de overlevings-
pogingen van de exploitant.

Door de exploitant was een verzoek
ingediend bij de Kantonrechter goed-
keuring te verlenen aan een collectief
ontslag voor 21-werknemers. Hierte-
gen kwam het personeel echter in ver-
weer.

Dit geschil diende maandagmorgen
bij het Kantongerecht in Haarlem. Al
snel werd duidelijk dat de volgende

dag het faillissement zou worden aan-
gevraagd, waartegen de exploitant

geen verweer zou voeren, met andere
woorden het faillisement werd geac-
cepteerd. Mr Keulen toonde veel be-
grip voor de situatie waarin de werk-
nemers zijn verzeild. Hij berispte de
raadsman van de exploitant, en ver-
weet hem dat het personeel minder
fraai behandeld was, omdat men reeds
in september had kunnen zien aanko-
men dat het bedrijf niet te redden viel.
Een langere opzegtermijn had dan
kunnen worden gehanteerd. Hij advi-
seerde een verdaging van het geschil
omdat binnen deze veertien dagen
duidelijk zal worden of de te benoemen
curator de arbeidsovereenkomsten zal
handhaven, dan wel op directe vernie-
tiging hiervan zal aandringen. Ook de
aanwezige vakbondsvertegenwoordi-
gers adviseerden de werknemers ge-
noegen te nemen met deze verdaging.
Afgewacht moet worden hoe het hui-
dige faillissement zich ontwikkelt.
"Niet ondenkbaar is het dat Bouwes
opnieuw als een phoenix uit de as her-
rijst. Dat is nu al verschillende keren
gebeurd", werd door de raadslieden op-
gemerkt.

Er heerst bij het personeel ook nog
verwarring over een eventuele herope-
ning van het hotel in het voorjaar
1987. Men zegt over bewijzen te be-
schikken dat deze mededeling aan de
vaste cliënten wordt verzonden. Van
de 27 personeelsleden blijven er twee
voorlopig m vaste dienst voor de af-
handeling van de administratie ter-
wijl voor de bewaking twee werkne-
mers m parttime dienst blijven.

ADVERTENTIE

De mooiste spijkerjacks
met leep vanaf
De mooiste spijkertruien
met leer vanaf 19o,'

DE LEERSHOP Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,

Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjestraat 56, Haarlem, tel. 023-270850; Be-
verhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

• Prins Wybe 1 van de Schuimkoppen ontving met duidelijk plezier
een hoge onderscheiding van Prins Walter 1 van de Scharrekoppen

Dichte mist stoort Prinsenbal
ZANDVOORT - De dichte mist

van zaterdag is er de indirecte oor-
zaak van geweest dat het Prinsen-
bal toch niet zo verliep als de orga-
nisatoren van de carnavalsvereni-
ging 'De Scharrekoppen' zich
hadden gedacht.

Ten eerste stuurden de carna-
valsverenigingen 'De Meerbon-
ken' en de 'Haagsche Neuzen' een
afbericht, omdat de weersomstan-
digheden hen beletten naar Zand-
voort te komen. Ten tweede werd
deze avond tevergeefs gewacht op
korpschef Menkhorst van het
Zandvoortse politiekorps die deze
avond tot erelid geïnstalleerd zou
worden. Een communicatiestoor-
nis was er de oorzaak van dat de

Prins met zijn Raad van Elf,
Grootvizier en andere illustere fï-
guren vruchteloos wachtten met
de versierselen en bloemen op de
binnenkomst van de korpschef.

Desondanks werd het Prinsen-
bal toch een zeer geslaagd evene-
ment, want andere carnavalsvere-
nigingen hadden een rit door de
dichte mist er wel voor over om
aanwezig te zijn. De Biggenvan-
gers uit Heemstede waren wel ge-
komen, evenals Prins Wybe l met
zijn gemalin van de Schuimkop-
pen. "Het werd een schitterend
feest, ook al schitterden enkele
gasten door afwezigheid", meldde
een Scharrekop enthousiast na
afloop.

Kinderdagverblijf behoudt
kleine kans op overleven

ZANDVOORT - Het kinder-
dagverblijf Pippeloentje hoeft
niet te rekenen op subsidie van
de gemeente. Dat werd duide-
lijk tijdens de dinsdag gehou-
den vergadering van de Com-
missie Maatschappelijk Wei-
zijn. B & W zullen echter be-
zien of met de vrijgekomen gel-
den voor emancipatiewerk de
lasten van het dagverblijf ver-
licht kunnen worden. De me-
dewerkers hiervan overwegen,
ook met een kleinere bijdrage
dan de gevraagde subsidie hun
werk voort te zetten.

Kinderdagverblijf Pippeloentje ver-
keert in ernstige, financiële moeilijk-
heden. Om het voortbestaan ervan te
garanderen, is geld nodig om beroeps-
krachten aan te stellen. Daarnaast
zijn ook de bestaande onkosten niet
meer door de ouders en vrijwillig me-
dewerksters op te brengen. Voor vol-
gend jaar is daarom een subsidie van
ruim f 93.000,- aangevraagd, wat later
is teruggeschroefd naar f74.000,-.

Burgemeester en wethouders zijn ech-
ter van mening, dat gezien de finan-
ciële positie van de gemeente het ver-
zoek om subsidie rnoet worden afgewe-
zen. Een mening, waar de commissie-
leden zich noodgedwongen achter
schaarden.

Als reddingsactie hield de vader van
een van de kinderen die bij Pippeloen-
tje onderdak vinden, tijdens de com-
missievergadering een pleidooi. Daar-
uit bleek dat elke gemeentelijke bij-
drage welkom is, ook al is deze veel
lager dan de gewenste subsidie. Gezien
het gemeentebeleid is het volgens hem
redelijk, als tenminste de subsidie die
het afgelopen jaar is toegekend, ook
het komend jaar weer wordt uitge-
keerd. Uiteindelijk drong hij er bij de
commissieleden op aan, een positief
advies aan de raad uit te brengen.

Ter tafel kwam ook de mogelijkheid
om 'verblijfsplaatsen' binnen het kin-
derdagverblijf te verhuren aan bedrij-
ven. Deze krijgen een ,'Jee\ van de kos-
ten terug van de werknemer, die zijn
kind in het dagverblijf onderbrengt.

Het resterende bedrag is fiscaal af-
trekbaar. Wethouder Termes zei be-
reid te zijn met het bedrijfsleven te
gaan praten, maar was hier weinig
optimistisch over. Ineke Wind (PvdA)
achtte het wenselijk, alle mogelijkhe-
den aan te grijpen om het kinderdag-
verblijf voor nog eenjaar te behouden.

"Wellicht is dan beter te zien hoe deze
regeling werkt".

Een andere suggestie van de PvdA-
fractievoorzitter gaf een klein licht-

puntje in de sombere vooruitzichten.
Zij is van mening, dat gelden, die vrij-
komen door de deregulering van de
Rijksbijdrage Regeling Emancipatie,
aangewend kunnen worden als onder-
steuning van het kinderdagverblijf.
De deregulering gaat m op l januari
1987. Het geld wordt in reserve gehou-
den voor emancipatiewerkzaamhe-
den, zoals bijvoorbeeld het creëren van
arbeidsplaatsen voor vrouwen. Als zij
hun kinderen kunnen onderbrengen
bij een kinderdagverblijf, krijgen bei-
de ouders de gelegenheid om te wer-
ken. Ineke Wind drong er bij wethou-
der Termes op aan, te onderzoeken in
hoeverre de vrijgekomen gelden voor
deze vorm van emancipatie gebruikt
kunnen worden. Haar voorstel vond
vooral ondersteuning bij V VD-f ractie-
lid Ankie Joustra. Ook zij meent, dat
deze gelden 'daar waar beschikbaar,
hiervoor aangewend moeten worden'.
Indien voor deze oplossing gekozen
wordt, levert dit het kinderdagverblijf
ongeveer f4500,- op.

Wethouder Termes had geen bezwa-
ren tegen deze regeling, maar hield
nog wel een slag om de arm. Volgens
hem moet eerst uitgezocht worden, in
hoeverre deze uitkering structureel
kan zijn. Dit is onder andere afhanke-
lijk van de 'emancipatiefactor'. "Een
éénmalige bijdrage heeft geen zin", al-
dus Termes.

PvdA Noord-Holland
kiest voor het circuit

ZANDVOORT - De Partij van de
Arbeid afdeling Noord-Holland heeft
gekozen voor het circuit. De tekst van
het verkiezingsprogramma voor de
Statenverkiezingen van volgend jaar
is aangepast. Deze keuze is in tegen-
stelling tot de houding van de PvdA in
provinciale staten tot nu toe. Door
deze ommezwaai is de kans op realise-
ring van het nieuwe circuitplan aan-
zienlijk vergroot.

In het concept-programma voor de
verkiezingen van volgend jaar was
eerst opgenomen dat het circuit geslo-
ten moet worden. Op aandringen van
de Zandvoortse PvdA-fractie werd op
de vergadering van 22 november het
programma bijgesteld. Dit was mede
te danken aan het ondersteunende
pleidooi van enkele andere afdelingen.

De meerderheid van de provinciale
afgevaardigden stemde zaterdag voor
wijziging van de tekst van het con-
cept-verkiezingsprogramma. Wat be-
treft het circuit, wordt deze nu als
volgt: "Het circuit van Zandvoort zal
moeten voldoen aan de normen, vast-
gelegd in de Wet op de Geluidshinder,
waarbij de Grand Prix als uitzonder-
lijke bedrijfsomstandigheid wordt be-
schouwd. Er dient een voortdurende
afweging plaats te vinden van het be-
lang van het voortbestaan van het cir-
cuit ten opzichte van andere belangen
(woningbouw, milieu e.d.)". De tekst is
nu volledig in overeenstemming met
het Zandvoortse PvdA-programma.

De Afdeling Zandvoort meent dat de

veranderde houding van de staten-
fractie nogal wat gevolgen kan hebben
voor de vaststelling van het streekplan
voor het Amsterdam-Noordzeekanaal-
gebied. "Het is namelijk de vraag of de
statenfraktie van de PvdA, zo vlak
voor de verkiezingen haar oude stand-
punt kan handhaven, terwijl in het
verkiezingsprogramma een duidelijk
ander standpunt is verwoord", aldus
fractie-voorzitter Ineke Wind.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

171 66

Automobilist
aangehouden

ZANDVOORT - Zaterdagnacht
heeft de Bloemendaalse politie een au-
tomobilist uit Zandvoort aangehou-
den die ervan wordt verdacht een aan-
rijding op de Zeeweg te hebben veroor-
zaakt. De man die waarschijnlijk on-
der invloed van alcohol verkeerde had
in de dichte mist in Bloemendaal al
eerder twee aanrijdingen veroorzaakt.
Zijn auto werd veilig gesteld en de man
mocht zelf op zondagmorgen om 03.30
uur naar huis terugkeren.

Rechter stelt EMM in het gelijk
ZANDVOORT/HAARLEM - Wo-

ningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht uit Zandvoort mag wel
degelijk een huurverhoging vragen
aan haar huurders van zestig wonin-
gen in de omgeving Vondellaan/Jac.
P.Thijsseweg. Zo luidde de uitspraak
van de Haarlemse kantonrechter vori-
ge week in een geschil dat onlangs
voor de rechtbank diende.

Door EMM was in julie 1985 een
huurverhoging vastgesteld voor deze
woningen. Een huurder van één der
woningen was het daar niet mee eens
en had een jaar geleden bij de Huur-
commissie in Haarlem bezwaar ge-
maakt tegen deze huurverhoging.
Volgens de Zandvoorter vertoonde de
huurwoning gebreken die het woonge-
not zodanig schaden dat een huurver-
hoging zeker niet gerechtvaardigd
was. De huurcommtssie stelde echter
EMM in het gelijk, waarna de huurder
'het hogerop' zocht.

Op 6 november diende deze zaak
voor de kantonrechter. De cliënt van
EMM voerde op deze zitting aan dat op
l juli 1985 de woning nog zoveel gebre-
ken vertoonde dat deze een huurver-
hoging in de weg stonden. Bovendien"
had de bewoner tijdens de uitvoering
van het grootonderhoudsplan dat in-
middels was gestart zoveel narigheid
ondervonden door gemaakte fouten,
dat deze eveneens een huurverhoging
niet gerechtvaardigd was. Door hem
werd ook nog aangevoerd dat de bij de
aanvang van het grootonderhouds-
plan bestaande gebreken niet verhol-
pen zijn, doch slechts erger waren ge-
worden.

Een moeilijke kwestie omdat de
Kantonrechter moeilijk na kon gaan
of de gebreken van juli 1985, na de
renovatie of grootonderhoud in de pe-
riode oktober 1985/voorjaar 1986, ver-
ergerd waren of niet. De kantonrech-
ter besloot zich ter plaatse van de hui-
dige situatie op de hoogte te stellen en
na zijn persoonlijk onderzoek een uit-
spraak te doen.

Aldus geschiedde, de magistraat
kwam naar Zandvoort en bezocht de
woning. Hoewel wel enige kleine ge-
breken werden geconstateerd, onder
andere een eetlepel vocht bij één der
bovenramen, was één en ander voor
hem geen aanleiding het advies van de
Huurcommissie uit Haarlem te ver-
nietigen. Met andere woorden de
Haarlemse Kantonrechter is van me-
ning dat de door EMM gevraagde
huurverhoging per l juli 1985 redelijk
is.

Door de directeur van EMM wordt
er in een persbericht opgewezen dat
het hier een woning betreft die deel
uitmaakt van het complex huurwo-
ningen waarover de laatste maanden
verschillende malen in de raad vragen
zijn gesteld omdat de grootonder-
houdswerkzaamheden niet correct
zouden zijn uitgevoerd. "Onvolkomen-
heden werden tot in details genoemd
en gehekeld, nog voordat de aannemer
in de gelegenheid was gesteld om het
contractuele onderhoud, dat na de
tweede oplevering dient plaats te vin-
den te verrichten" aldus het persbe-
richt, waarin verder uitgebreid wordt
ingegaan op de aard van het grooton-
derhoud, dat (zo blijkt uit het persbe-
richt) dus wél deugdelijk is uitgevoerd.

Verbetering Zandvoorterweg
vindt plaats in april 1987

ZANDVOORT - Weggebruikers
van de Zandvoorterweg (verlengde
van de Zandvoortselaan) zullen toch
deze winter nog genoegen moeten ne-
men met de zo gewraakte 'rioolbuizen'
op deze verbindingsweg. Dit is geble-
ken tijdens een overleg dat is gevoerd
door ambtenaren van de gemeente
Zandvoort met de collega's uit Bloe-
mendaal. Er vond een voorbespreking
plaats over de plannen van de buurge-
meente de tijdelijke voorziening (riool-
buizen) te vervangen door verkeersge-
leiders. De Zandvoortse afvaardiging
heeft tijdens dit onderhoud te kennen
gegeven geen heil te zien in deze voor-
stellen. Bloemendaal heeft nu beloofd
het conceptplan wat bij te schaven.

De Gemeente Bloemendaal wil op de
Zandvoorterweg lage verkeersgelei-
ders aanbrengen. Een voorbeeld daar-
van vindt men nu al bij de oversteek-
plaats, enkele honderden meters voor
de grens met Heemstede. De wég-
breedte per rijbaan was aanvankelijk
gepland op 3,25 meter, maar de Zand-
voortse ambtenaren hadden hier ern-
stig bezwaar tegen. De belangrijkste
reden hiervoor was het ontbreken van
passeerruimte. Hiermee was in het
Bloemendaalse plan geen rekening ge-
houden. "Een smalle rijbaan is nadelig
voor de totale verkeersafwikkeling",
aldus de heer Smits, chef Planontwik-
keling van de Dienst Publieke Wer-
ken. "Als op de Zandvoorterweg een
tractor rijdt, of een huisvuilwagen,
dan moeten de automobilisten daar
langs kunnen. En vooral ambulances,
politiewagens en brandweer moeten in
spoedgevallen kunnen passeren. Als
de ruimte hiervoor ontbreekt, rijden
deze zich vast. Zo onstaat er vertra-
ging en dat kan mensenlevens kos-
ten". Ondanks de meningsverschillen
tussen de verschillende gemeenten
hebben de Zandvoortse ambtenaren
hebben wel begrip voor hun collega's,
die ernaar streven, de Zandvoorterweg
verkeersveiliger te maken.

• De beruchte rioolbuizen op de
Zandvoortselaan blijven nog staan tot
april 1987.

Bij een grotere breedte van het wég-
dek, minstens vier nieter, is het wel
mogelijk te passeren. Mits het overige
verkeer zover mogelijk aan de kant
gaat. Bij vrachtwagens zal dat echter
niet lukken, wat voor de Bloemendaal-
se plannenmakers geen bezwaar is. Zij
menen dat het vrachtvervoer geen
hinder oplevert omdat dit zich alleen
op doordeweekse dagen op de weg be-
vindt. Door het geringe verkeersaan-
bod is er dan ruimte genoeg.

Een smalle rijbaan is ook nadelig
voor de totale verkeersafwikkeling.
Om aan de wensen van de Gemeente
Zandvoort tegemoet te komen, stelt
Bloemendaal voor, de rijbanen vier
meter breed te maken. Maar dan wel
met behulp van witte lijnen visueel
versmald tot de eerder genoemde
maat. Daarnaast lijkt men ook bereid
de verkeersgeleiders korter te houden
dan oorspronkelijk de bedoeling was.
Deze zouden nu maximaal vijfentwin-
tig meter lang mogen worden. Bij
kruisingen eventueel korter en smal-
ler.

Bloemendaal wil per se de rijbanen
smal houden om inhalen en hard rij-
den te voorkomen. "Het kwam vaak
voor dat automobilisten daar harder
dan 100 km per uur reden", aldus een
ambtenaar van deze gemeente. Om dit
te voorkomen heeft men enkele maan-
den geleden de betonnen rioolbuizen
geplaatst. Dit tot ergenis van veel
Zandvoprters, die deze situatie levens-
gevaarlijk vinden. Op het Bloemen-
daalse gemeentehuis is men echter dik
tevreden over de resultaten.

De verkeersmaatregelen, waar deze
gemeente naar streeft, zullen nog wel
een paar maanden op zich laten wach-
ten. In de maand januari zal over het
bijgestelde plan beslist worden. Daar-
na worden de tekeningen ter kennis-
neming aan de Gemeente Zandvoort
toegestuurd. De herstructurering zal
echter niet voor april plaatsvinden.
Zolang zullen de - door veel automobi-
listen als gevaarlijk beschouwde - be-
tonnen bakken nog blijven staan.

Casino genoemd
als koper van
Bouwes Hotel

ZANDVOORT - Volgens het con-
tract dat tussen M.Caransa BV en de
Stichting Nederlandse Casinospelen
bestaat, behoort het pand m voorko-
mende gevallen het eerst te koop te
worden aangeboden aan de Stichting.
Dit is inmiddels gebeurd.

Persvoorlichter Bergmans van de
Stichting deelt mee dat men een
maand de tijd heeft, om het aanbod
van Caransa te bestuderen. "Onze be-
slissing zal pas eind december worden
genomen", deelt hij desgevraagd mee.

Wel zullen de activiteiten van het
Casino Zandvoort ondanks, yerbou-
wingen, veranderingen van eigenaar
etc. gewoon doorgaan. De entree tot
het Casino blijft gehandhaafd. Mo-
menteel worden in het Casino enkele
kleine verbouw mgen uitgevoerd die
nodig zijn om in het voorjaar ook m
Zandvoort een speelautomatenhal te
kunnen open. "Het Casino is verder
uitgebreid doordat wij op onze onder-
ste verdieping ook een zaal hebben ge-
opend. Wij beschikken nu over een
ruimere opzet, en de situatie is verbe-
terd. Wrj kunnen onze gasten nog
steeds in Zandvoort een uitstekende
accommodatie bieden", aldus Berg-
mans.

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
4 dec 0452005317.0412.51
5 dec 0542012517531338
6 dec 06360211 1849 1426
7 dec 07350311 2004 15.18
8 dec 0824040521 10 1616
9 dec 0934055022121725
lOdec 1041063923201832
11 dec 11470730 --- 1933
12 dec 00 24 08 24 12 4420 36
Maanstanden maandag 8 dec
EK 0901uur
Doodtij woensdag 10 dec
NAP + 67 cM 1041 uur

Vroeg vuurwerk
ZANDVOORT - Vorige week kwam

bij de politie de melding binnen dat de
brievenbus op de hoek Vondellaan/-
A.J. van der Moolenstraat, waar-
schijnlijk door vuurwerk tot ontplof-
fing was gebracht.

De politie heeft direct een onderzoek
ingesteld, doch kon de oorzaak 'vuur-
werk' niet bevestigen. Restanten van
brieven zijn inmiddels aan de afzen-
ders geretourneerd.

ADVERTENTIE

l

Begrotingsvergadering
De gemeenteraad van Zandvoort behandelt op

MAANDAG 15 DECEMBER 1986
en

DINSDAG 16 DECEMBER 1986
de Begroting voor het 1987. Na vaststelling
daarvan staan de plannen voor onze gemeente
voor het komende jaar in grote lijnen vast.
Een overzicht van die plannen vindt u op pagina
2 van deze editie.
De vergadering is openbaar u bent als toehoor-
der dus van harte welkom.

Aanvang 20.00 uur.
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FAMILIEBERICHTEN

Bedr >efd maar dankbaar dat er aan haar lijden
irn umie is g tkonun ge\en w i j u kennis van het
OM i l i jden \ a n on/e zuster schoonzuster en tante

Corneha Koper-Paap
\vteltivve van ïan Kopt r

Tip dt li t f t i |d \an 71 j uu
A Stobbel ur Paap
D Stobbelaar

Ne v e n tn nichten

,50 noMinbi i 1 ( ) Q < >
Oostiipaiksu i it "53
ComspondtntK tiKs
S S t e i b b e l i u
Tahrtnheit '- i ia u l i
.20 11 C C , / indvooi t
Di b e g r a f e n i s IK c ft hid^n plaatsgehad

He di n is n ecu korts tondig» 7iekte \an ons
hteiif , r, uin on/f In M moed i schoonmoeder
groot f n ov t ig ioo tmond i r

Jantje Haagedoorn
vvtduvve v-in Pietpr Bol

m de oudi rdom van SS jaar
Kinderen kleinkinderen en
achterkli inkinderen

28 nenembei UJSb
Hum in He ijf rnuinsvvoa l AuuUoort
Cornsponde n t i c adres
G Bol Hobbemastiaat 2"ï
2012 VVV /andvoott
Dt crematie heeft mniiddels plaatsgevonden

t
/> mr? i s k c j l en hi \luiit maat een korte
tt/tl ut dt. u e ; e W nut al huur hcirhjkheid
\(i*,aal l en s /cüi(s is eemu,, tot m
ullt tiidt.n l n \\ ] :iin in /i]n handen

Matthias Claudius
Met diepe droefheid geven wij kennis dat na een
langdurige / l ek te en een moedig strijden, voor-
xicn van het H Saeiament der Zieken van ons is
heengega in mijn l ieve v nendm en huisgenote
on/e l i eve /us schoonzus en tante

Annie Berkhout
op de leeftijd van 57 jaar

Noordvvi jk
Ton Grote Gansev

Zandvoort
Hennv I eusmk Berkhout

Perth (Aus l
Tonv e n Ida Berkhout Smits

Perth (Aus )
Theo en leanne
Berkhout \psvvoude

Perth f Aus )
lose en Joop van Dijk Berkhout

/andvoort
Jan en Fuv Berkhout Gigengack
Cn neven en nichten

2 december 1986
Van de MorU Istraat 170
220 j JJ Noordvvijk
Annie w o r d t overgebracht naar de rouwkapel
van de St leroenskerk %an I imburg Stirum-
straat 2-! Nootdwijk Binnen alwaar donderdag
l december van 1() 30 2000 uur gelegenheid is
om afscheid van haar te nemen
Mede voor haai intentie is er op vrijdag 5 decem-
ber om 19 30 uur een l ucharistievienng m de pa-
rochiekeik van St kroon te Noordvvijk-Binnen
waarna er gelegenheid is tot condoleren
De gezongen Ui tvaa i tnus /al worden opgedra-
gen op /ateidag 6 december om 1000 uur m
voornoemde kerk waai na de crematieplechtig-
heid /al p l a a t s v i n d e n om 1200 uur m het crema-
tonum Nieuw l ikendumen Kamperfoeliestraat
Den l laag

6 December zijn onze

papa en mamma
121/2 jaar getrouwd

Hartelijk Gefeliciteerd

Raymond en Cmdy.

Fausto,
Van haite gefeliciteerd met je 21sti? verjaardag

Ka en Ca

ADVERTENTIES

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DA G en NACHT bereikbaar

Bij deze wil ik
Rechercheur Schouten
en zijn team hartelijk
bedanken voor inzet en
betoonde hulp.

M w. H. Halderman-Telman

Winkeliers
van Zandvoort

voor het slagen van
onze kienavond.

Brandweervereniging

Te koop.
2 paar

SKISCHOENEN
maat 40 en 42
ƒ40,- p paar
Antieke eiken

HANGOORTAFEL
met 4 stoelen

ƒ1750,-
Tel 16864

Te koop aangeboden

LANDROVER
GATEWAY
4 w -drive met

vnjloop naven en
linnen kap Grote
elektronische lier

Tel 15182 of 16033

TE HUUR aangeb

HUISJE v. perm.
Ind keuken woonk

douche toilet gr
overloop event

slaapk + slaapk
Huur ƒ825 - mcl

Tel 02507-17959 na
1800 uur.

ZEKER
WETEN

Te koop aangeb
overnaadse

polyester
ZEILVLET met

buitenboordmotor
15 pk johnson,

dekzeil en
strandtrailer.

Tel 15182 of 16033

Gevr

EEN NET
WINKELMEISJE

± 18 jaar

Tel 16033
na 1800 15182

Gevr

OPPAS
v a 18 jaar v

enkele wisselende
middagen p w

en/of avonden voor
2 kinderen van

3 en 5 jaar
Br ond nr 74908

bur v d blad

....PEDICURE....

JOSÉ LOOMAN-
MOLENAAR
gedipl
pedicure/manicure
Brederodestr 18
tel 13660
Beh vlgs afspraak
Lid LOV

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 /1 25 18

Deskundig advies
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Komt u iets
te kort?

Spar
Zandvoort

Noord
IS ALTIJD

MAANDAGOCHTEND
GEOPEND

Hinderwet
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken gelet op artikel 12 en 29,
eerste lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend dat op 28
oktober 1986 bij hen is ingekomen een aanvraag van het Hoogheemraadschap
van Rijnland te Leiden voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het
uitbreiden van een afvalwaterzuivenngsinrichting gelegen aan de Karnerlmgh
Onnesstraat 6 te Zandvoort
Zij zijn voornemens onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de
omgeving te ondervangen, de vergunning te verlenen
De aanvraag de ontwerp-beschikkmg en andere op de aanvraag betrekking
hebbende stukken liggen van 5 december 1986 tot S/anuari 1987 voor een ieder
ter inzage ter gemeentesecretarie afd algemene zaken Swaluestraat 2 te
Zandvoort op werkdagen van 08 30-12 30 uur, alwaar desgewenst een monde-
linge toelichting kan worden verkregen

Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek
Prmsesseweg te Zandvoort elke zaterdag van 10 00-14 00 uur Gemotiveer-
de bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college
worden ingediend Desgewenst kan degene, die een bezwaarschrift indient,
verzoeken zijn persoonlijke gegevens met bekend te maken Een ingekomen
bezwaarschrift zal bij de stukken ter inzage worden gelegd
Indien daarom wordt verzocht kunnen tot één week voor bovengenoemde
datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegen-
heid wordt gegeven tot een gedachtenwisselmg over de aanvraag tussen het
bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen
Degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven
en de belanghebbenden die aantonen datzij daartoe redelijkerwijs niet m staat
zijn geweest, kunnen naaraanleiding van de beschikking beroep instellen bij de
Kroon

Zandvoort, 3 december 1986

ZANDVOORT IN 1987
'De Nederlandse gemeenten' zijn echter ver van uw bed en het
zal u misschien weinig uitmaken of en hoe ze die problemen
oplossen.
Een zorgvuldig beheer van gemeenschapsgelden en toch een
dreigend tekort: dat is het probleem waarmee op dit moment
een groot aantal Nederlandse gemeenten kampt.

Maar Zandvoort?
Zandvoort werd bij het opstellen van de begroting 1987 ge-
confronteerd met een tekort van bijna ƒ 700.000,-.
Dat betekent: weinig ruimte voor 'nieuw beleid', maar geluk-
kig evenmin een extreme verzwaring van de lasten van de
burger.

De buiget om hem en haai gaat
het De gemeente zou niets lievei
doen dan tegemoet komen aan de
\\ensen die haai \aniut de bevol-
Ltng bei eiken, zoals meei paikeei-
plaatsen, een g/oteie veiligheid
vooi alle \erkeeisdeelnemeis, meet
mogelijkheden vooi clubs en \ei-
emgingen, een schone/ centnun,
minde/ /anaai e d
Hieiondei tieft u in \ogelvlucht de
keus die butgemeestei en \\ethou-}
dei s uit al die \\ensen hebben ge-
maakt Meei is niet mogelijk, min-
dei kan bi/na niet

MAAR EERST: HST TEKORT
Het tekort dreigt te ontstaan als ge-
volg van de bezuinigingen van het
rijk, die niet alleen de individuele
burgers, maar ook de gemeenten
treffen. Allerlei rijksbijdragen - te-
zanien het leeuwendeel van de in-
komsten van de gemeente - gaan
jaar op jaar omlaag en het einde
daarvan is nog lang niet in zicht.

Een sprekend voorbeeld daarvan is de al-
gemene uitkering uit het Gemeentefonds
die-wat Zandvoort betreft- m 4 jaar tijd
ruim ƒ600000- kleiner werd en voor
1987 m een keer met datzelfde bedrag zal
dalen Een ander voorbeeld de door de
minister aangekondigde vermindering
van rond 50% - dat is voor Zandvoort
ƒ54000,-1 - van de rijksbijdrage voor
het sociaal-culturele v\erk
Geen wonder dat de gemeente sinds jaren
de geraamde uitgaven zoveel mogelijk be
perkt en voor volgend jaar een aantal ex-
tra bezuinigingsmaatregelen aankondigt
U treft een deel daarvan hieronder aan

EIGEN HUIS
De bezuinigingen van de gemeente
beginnen in eigen huis. Een aantal
vacatures is niet vervuld, waardoor
de werkdruk, die toch al groot is,
nog toeneemt; het onderhoud van
het raadhuis zal worden beperkt.

Ook het politiebureau aan de Hogeueg
kan tot het eigen huis worden gerekend
Het korps v eelal bijgestaan door de reser-
vepolitie is nagenoeg op (de toegestane)
sterkte en wordt s zomers uitgebreid met
6 zoineiagenten, het opleidingsniveau is
hoog alle nodige materieel is voorhanden
Dat moet wel, omdat ook hier bijzonder
veel werk aan de winkel is Jn de komende
tijd zal ei - opnieuw - speciale aandacht
zijn voor de autohandel op de openbare
w eg de openbare orde, diefstal v an en uit
auto s en parkeerexcessen
Ook klachten over geluidhinder ( v a n u i t
horeca inrichtingen) worden serieus ge-
nomen De nieuwe terrabregcling - om 9
uuropen maarwei om24c q 01 uur dicht
- heeft al veel ergernis weggenomen Ook
een nieuwe APV moet daaraan meewcr
ken Maar door al le drukte is het opstellen
daarvan nog steeds met afgerond

Jammergenoeg blijkt het noodzakelijk
de post (';«e/ic)politie te verlagen
(ƒ 50 000.) terwijl het plan om de pai-
keeiconiiok'iii!, van de Hogeweg te laten
verhuizen naar Raadhuisplein 4 ook 11
nancicle voordelen biedt

HET VERKEER
Over het verkeer in zijn dorp kan
iedere Zandvoorter meepraten. Op
het moment geeft dat weinig probie-
men, maar 's zomers des te meer.
Het is de bedoeling om in het cen-
trum vooral voetgangers ruim baan

te geven. De vraag is alleen wat tot
dat centrum moet worden gerekend.
Uitbreiding van het huidige wan-
delgebied is gewenst, maar in ver-
band met bevoorrading van de win-
kels, de bereikbaarheid, parkeren
e.d. wellicht niet mogelijk.

De Ondernemersvereniging laat een en
ander op dit moment door een gespeciah-
seerd bureau onderzoeken en burgemees-
ter en wethouders wachten met belang-
stelling het resultaat van dat onderzoek af
Ook een aantal kruispunten en wegvak-
ken is aan verbetering toe Het onder-
zoek naar het hoe en wat komt op grond
van een bepaalde rijksregeling voor sub-
sidie in aanmerking
Het gaat hierbij om de kruispunten Zand-
iooiti,elaan/Bent\eld\\eg, Kostverloren-
straat/Haarlemmerstraat/Tolweg/Zand-
voortselaan, Boule\atd Baniaail/Buig
\anAlphensiiaat, eenwegvakDr Gerke-
straat/Zandvoortselaan en wegdek Zand-
\ooiiselaan (Boekamersnest en Blmkert-
weg)
Nu al staat vast dat het resultaat van de
reconstructie van het kruispunt Boule
vard Barnaart/Burg, Van Alphenstraat
en van de boulevard moet zijn een betere
doorstroming van het gemotoriseerd ver-
keer en een duidelijker eigen tenem voor
voetgangers en fietsers, grotere veiligheid,
meer parkeergelegenheid en een rustiger
woongebied

ken met elkaar honderdduizenden
bezoekers. Zowel het bedrijfsleven
als de gemeente spinnen daar garen
bij. De laatste echter minder dan ze
eigenlijk zou wensen.

Het voortbestaan van hetcncuit staat ter
discussie en dus ook de huur die het aan
de gemeente betaalt Desondanks streeft
de gemeente naar de verbetering van de
accommodatie

Het is evenzeer de vraag of de gemeente
toenstenbelasting zal mogen (blijven)
heffen van de bezoekers van het Casino
en het Doljïnaiium Op dit moment
wordt dat onderzocht

Dit alles kan de gemeente een verlies van
ruim ƒ l miljoen bezorgen Het Casino
heeft inmiddels voorgesteld m plaats van
de belasting te heffen een bedrag van
ƒ l ,25 per bezoeker af te dragen

Over de financiële aspecten van het Ven-
doiadoplan kan uiteraard nog weinig
worden gezegd de tijd zal het leren
En tenslotte het strand Het gemeente
bestuur blijft bij de pachters aandringen
op beter schoonhouden van 'hun' stuk
strand De totaalopbrengst van de pacht
moet met nog ƒ 28 000.- omhoog Hoe
dat doel zal worden bereikt is nog niet
bekend Dit jaar zijn de contracten afge-
lopen en de nieuwe moeten nog worden
vastgesteld

van de Wet op de Stads- en Dorpsver-
nieuwing.
Ook aan eigenaren van verouderde par
ticuliere woningen biedt die wet beperk-
te (financiële) mogelijkheden Bezit u
zo'n huis, komt u dan eens praten

Een paai \\ekengeledenlegdede
gemeente u in een publicatie als

deze nog eens uit hoe de toewijzing
\an injkomende \\oningen in zijn
\\eik gaal Belangiijke informatie
\ooi de i e/e honderden die \ooi

een Honing in Zandvoort in
aan/neiging rillen komen

Knijt7 Kom langs dan kunt u
alsnog een afdruk \an die pagina

meekrijgen

VARIA
- Wellicht - burgemeester en \\ ei houders stellen een onderzoek daarnaar in ~ zal de
W. Gertenbachschoolt z t vei huizen naarde Jaap Kiewietschool en het terrein van
de huidige school \oot andere doeleinden \\ordengebriakt In verband met dat ondei-
zoek narden de onderhoudskosten \an de school ooseschort
- Omlaag moeten ook de kosten voor het schoohwemmen (afschaffen voor de leer-
lingen van de zesde groepen), godsdienst- en spraakonderwijs.
- De Schoolad\ les- en Begeleidingsdienst Z W Kennemerland en De Regionale
Schoolad\iesdienst te Haarlem stre\en naar een fusie.
Maai dat blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan
- Het noodlokaal Plestnanschoolzal \olgendjaar narden gesloopt
- Ei \\oidteenhotzlgeboii\\daandeButg \anAlphenstiaat/Boule\aidBarnaart
- Binnenkon zal de riolering in de Van Speijkstraat worden geieconstrueeid
De i econstntctie \ande Jan Steenstraat moet nog dit jaar gerealiseerd zij n Ook inde
komende jaren zullen de nolermgen \\oiden onderzocht

Het laatste geldt ook voor de omgeving
van het kruispunt Burg. Van Alphen-
straat/Van Lennepweg

Te zijner tijd zou de H. Heijermansweg
v erlengd moeten worden, zodat de zomer-
karav aan rechtstreeks naar zee kan wor-
den geloodst Voorlopig echter hebben
burgemeester en wethouders alleen de re-
constructie van het kruispunt m gedach-
ten en bekijken ze de afsluiting van de
Prinsenhofstraat aan de kant van de Dr
Engelbertstraat

Op stapel staan:

- de realisering van een aantal fietspa-
den en -stroken (o m Noorderdumweg
Linnaeusstraat) en de verbinding tussen
de Lorentzstraat en de Prof Zeeman-
straat
- de instelling van een 30 km zone. in
eerste instantie in de omgeving van De
Schelp
- meer voorzieningen voor gehandicap-
tcn
- (meer) parkeervoorzieningen
- regelmatig overleg met N.S en NZH
(het laatste met name ten gunste van
Nieuw Noord)

TOERISME
Zee, strand, circuit, Casino, Dolfi-
raina en straks Vendorado: ze trek-

WONINGBOUW
Waar is in onze gemeente nog
plaats om te bouwen? In de eerste
plaats in het gebied Karel Door-
man, waar nog dit jaar de bouw van
28 eengezins-premiekoopwoningcn
van start gaat en volgend jaar die
van EMM-huurwoningen.

Verder komen voor bebouwing m aan-
merkmg terreinen nabij hel Stekkie en
winkelcentrum Nieuw Noord, de terrei-
nen van de Clarakliniek en - over enkele
jaren - van het voetbalcomplex aan de
Van Lennepweg, dat daarvoor wordt ver
plaatst naar het circuitterrem

Het gaat daarbij om de bouw van vooral
eengezinswoningen, omdat gebleken is
dat daaraan de grootste behoefte beitaat
Maar dat betekent met dat kleine huishou-
dens zullen worden vergeten
Voor het terrein tussen Pnnsenhojstraal
en Zeestraat en voor de woningen aan de
Pnnsesse u eg/Koningstraat koesteren
burgemeester en wethouders vernieu-
wingsplannen. Als het zover is zullen de
plannen worden uitgevoerd m het kader

UZELF
Hetzelfde - kom langs - geldt voor
hen die op welke wijze dan ook ge-
bruik maken van de sociale voor-
zieningen van de overheid.
Het is de bedoeling dat per l janu-
ari 1987 een aantal van die voorzie-
ningen wordt vervangen of wordt
gewijzigd.

De dan belangrijkste zijn de Nieuwe
Werkloosheidswet, de gewijzigde AAW/
WAO, de Inkomensvoorziening voor
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschik-
te werknemers en de Toeslagenwet.

Voor het H erkei \ aringsproject van de ge-
meente Zandvoort bestaat weinig belang-
stelling Gelukkig hebben jeugdige werk-
zoekers op dit moment meer kans op een
baan dan toen het project- in 1983 - van
start ging
Veel meer belangstelling is er voor wat de
gemeente m samenwerking met de betref-
fende organisaties voor ouderen doet
Activiteiten als Tafeltje-dek-je, allerlei
sociaal-culturele activiteiten en de sport-
en spehnstuif in het Dienstencentrum aan
de Koninginneweg zijn of worden uitge-
breid met nieuwe activiteiten als de bei-
bus, warme maaltijden vanuit het Huis in
de Duinen e d
Dat gebeurt m het kader van hetflanke-
rend oudeienbeleid voorzieningen voor
oudere mensen zodat zij zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen De ge-
meente ontvangt daarvoor een subsidie
van ruim ƒ 40 000,- van de provincie
Zoals al opgemerkt krijgt het sociaal-
culturele werk een lagere rijksbijdrage
Het gemeentebestuur ontkomt er niet aan
om die vermindering door te berekenen,
maar hoopt dat voor 1987 te beperken tot
50% (Vi van ƒ 54000,-)

BELASTINGEN
Over het algemeen zullen de belas-
tingen met niet meer dan 3% stijgen.
Een uitzondering op die regel vor-
men de rioolafvoerrechten, waar-
van de opbrengst binnen een paar
jaar voor 100% de kosten zal moe-
ten dekken.
Dat geeft bijvoorbeeld het volgende
lijstje te zien:

Rioolafvoerrechten: ƒ 121,20 per woning

Afvalstoffenheffing: ƒ 141,- per woning

Hondenbelasting: ƒ 86,- voor de eerste,
ƒ 165,- voor de tweede, en ƒ 325,- voor
de derde en elke volgende hond

GEMEENTE
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salon
de

mode

Hannle Schaftstraat 17
HAARLEM(bi|Schipholweg)ITTE

fLWINKEL DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBRUG

NITTING-PAL
REIAPPARAAT

Voor al uw
Homeopathie en
Reform artikelen

DONDERDAG 4 DECEMBER 1986 11 *

biedt u de unieke kombinatie van
gezichts- lichaams-, haarverzorging

NIEUW!
heilige V-vormige gezichtsbruiner

10 mm vochtbehandelmg
15 mm snelbrumer

ELKE behandeling m kapsalon of schoonheids
alon BRUININGSBEHANDELING GRATIS

Maandagochtend en dinsdag de
hele dag gesloten

Passage 20. Tel 02507-16309

Dr Vogel,
VSM Schwabe

Lid VNR
Reformhuizen

Haltestraat 1
Tel. 16123

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr 7 - Zandvoort

Tel 02507 -1 23 27
Uw adres voor

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
, OOK NAAR MAAT

Een avond m de week
literatuurbesprekmg
zowel romans als
gedichten komen aan
bod
Kosten 15,- p m

Plaats
bibliotheek
Tel 13873

Op weg naar

RIJBEWIJS A
en B

met AUTO en
MOTOR-

RIJSCHOOL
Frans v. Sprang

Voor informatie
tel 02507-14946

Dagelijks geopend van 21 00-03 00 uur
Zondags van 17 00-03 00 uur
ledere zondag van 17 00-19 00 Happy Hour
s Maandags geloten

U bent van harte welkom
ERIK EN CARLA

Haltestraat 560 Zandvoort

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico maar laat het
over aan de vakman

Vraag vrijblijvend prijsopgave < n folder met
waardevolle tips

JJW VERHUIZING. ONZE ZORG'

DE WIT VERHUIZINGEN

BWB4DE
VERHUIZERS

A J v d Moolenstraat 54rd
Zandvoort Tel 02507 1 74 00
Haarlem Tel 023 31 04 04

OLIEBOLLEN
10 voor . 2.50
APPELFLAPPEN

per stuk 0.50
De 3 puntjes
Bloemendaal a/Zee

Snackbar
Boul Barnaart 8

Zandvoort tel 14301

Voor Telegraaf Zandvoort

verdienste ± ƒ50-/80 p.w.
voor kleine wijken

1/2 uur per dag.
Aanmelden tussen

18.00-20.00 u. 023-271185
of van 09.00-12.00 u 23-315515.

-V##;r"'£^Sfec.«ÏAteL«\7

v £ , : " • * ~ • • . . * ? - f .

of behang van
' ' 1 : '
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DECEMBER AANBIEDING
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jbij elke bus muurverf (2 Itr)

SQUASH
SPORTCENTER

Wim
Buchel

A J v d Moolenstraat 47
Tel 13965- 15829

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBURG

Haltestraat 1
Telefoon 16123

Uw speciaalzaak
voor

NATUURLIJKE
vitamines en

mineralen
essential organics
uit Amerika, Lanes

uit Engeland

Zondagmiddag
geopend van

1-5 uur.

Na jarenlang in de Rotterdamse horeca
werkzaam te zijn geweest heeft het daar
zeer goed bekend staande echtpaar

Jurgen en Mieke Lange
per 1 dec het

Restaurant „LE PIERROT"
overgenomen

Dit voor hen zo belangrijke feit wordt
gevierd op ZATERDAG 6 DECEMBER a.s.

U bent van harte welkom
tussen 14.30 en 17.00 uur om

het glas te heffen op
een succesvolle toekomst.

Tevens is er op zaterdag 6 en zondag 7 december
een speciaal openingsmenu voor de

feestelijke prijs van 36 50

U kunt reserveren onder
telnr 02507 17822

GRAAG TOT ZIENS BIJ

JURGEN
EN

MIEKE LANGE

„LE PIERROT"
HALTESTRAAT 42

KEUR en ZOON
fl C Paradijsweg 2 Tel. 15102

Voor spoedig vragen wij een vriendelijke, vlotte,
vakbekwame

Part-time
DAMESMODE-
VERKOOPSTER
Uw leeftijd is rond de 30 jaar en u stelt het op prijs m een
ongedwongen sfeer te werken Wij hebben een
groeiende, gezellige, vaste klantenkring, die onze
vriendelijk geprijsde, modieuze collecties prima weet te
waarderen

Belt U even voor n afspraak, 12450 of na 18 00 18681

mode met 'n turnt
Grote Krocht 19 Zandvoort

t i l

Met uw
en ze me

Jaarlijks worden in Pieterburen
tientallen zeehonden opgevangen.
Dat aantal stijgt, de lasten ook!

De meeste van die zeehonden
zijn zwaar ondervoed en te
verzwakt om zelt nog op krachten
te komen. Verzorging, voeding en
de juiste medicijnen zijn bittere
noodzaken waar zij letterlijk om
'schreeuwen'. Die verzorging geven
wij met liefde, het overige met geld!

Door een bijdrage te leveren aan
de Zeehondencrèche Pieterburen
maakt u het ons mogelijk deze
zeehonden gedurende de
gemiddelde revalidatietijd van
3 maanden weer nieuw leven in te
blazen, waardoor ze op eigen
kracht verder kunnen.

P I E T E R B U R E N
Telefoon 05952-285, Pieterburen.

Die goede daad vereist weinig
moeite. Door vandaag nog de bon
m te vullen noemen wij u morgen
donateur!

6»<ua>a

l Ja, ik red een zeehondeleven! l
J Maak mij donateur en stuur een acceptgiro j

ter waarde van f

I Naam

| Adres
1 Kode
| Plaats

' Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950 '
I 9950 WL Pieterburen (Postzegel niet nodig) J
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opa

nog steeds

goed
reclame
medium

moeder

gezellig
en krities

strips
en hoedjes

iedereen
komt aan

bod
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IV

I/WJ KOCHTEN EEN
ENORME SORTERING

KERSTBALLEN
v

geen

SUPER-I
Het succes in Frankrijk
in 1986. Vast te haken in
elke winkelwagen

GETEST TOT 35 KILO!
*onscheurbaar
'*wasbaar
*hygiënisch
*opvouwbaar

maar nu

DE UNIEKE

SUPER
BOODSCHAPPEN-

TAS

Koop ze nu, want op is op!
Effen wit, effen zilver,
effen rood, gedecoreerd zilver,
transparant, gedecoreerd rood/
zilver, lichtblauw, rose, grijs enz.
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vacuüm verpakt - snellilter
PAK a 250 GRAM

PAKKEN
' VOOR

JUSD'ORANGE
ongezoet puur sinaasappelsap Of

GRAPEFRUIT-JUICE
ongezoet puur grapefruitsap

SLA ALVAST WAT
IN VOOR DE KOMENDE
FEESTDAGEN!

LITER
pakken

1.59 1.39

•900'
ui

w

nomwflw*. . . ... ~~rr" ,f
ook tw'aen c

s *.-
L

VOORGEBAKKEN

PATAÏÏS FRITES

900 gram

rf

III??

SPA ORANGE
LITERFLES

geen 1.63 maar

NUTRICIA
GHOCOMEL vol of light

PAKJES
a 0.25 liter

SPA ROOD
LITERFLES

SPA l geen 79 maar

'S.W

MORA HARTIGE

1RELSNAGKS
CRUMBIES, veel fijn gekruid vlees
en verse groenten in een krokant korstje.

of KIPKANTJES, veel mals kippevlees in
een krokant korstje van comflakes.

DOOS a

stuks

BRINKERS

BAK & BRAAD
voor perfekt bakken en braden,
geeft snel lekkere bruine jus

ï'ïh PAKJES (' '^ (1\\
' ,^è200 gram , ̂ /^J

UNOX WORSTJES
KNAKWORST l
blik 10 stuks jwr

COCKTAIL-
WORSTJES w

ca 23 stuks -*73

FRANKFURTERS
kingsize '
10 stuks -3£9

i weef je

BLUE BAND |P m
MARGARINE :::fff!
pakje 250 gram SS!;/ ^£fc-

LIEBFRAUMILCH
Duitse kwaliteitswijn
uit de Rheinpfalz

NU NOG
VOORDELIGER]
fles 0.7 liter >

t̂ii'
t Y't\y ^i ̂  ^'4utt'

"*!!««. *s, ;faa( n/et/

P'

«OOSTZAAN: Zuideinde 39 • VOLENDAM:
Hyacintenstraat 14 • HOOFDDORP: Marktlaan 55
« NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185 • ZWANEN-
BURG: Dennenlaan 19 • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat 21

AMSTERDAM:
• Mercatorplein 49-53 • Bilderdijkkade 41 - 53
• Admiraal de Ruyterweg 56 • 2e Nassaustraat 26 - 30
• Lijnbaansgracht 31 -32 • Johan Huizinga-
laan 180 - 188 • Sloterkade 110 - 127 • Delflandplein
188 - 194 • Burgemeester de Vlugtlaan 133 • Nicolaas
Ruychaverstraat 10 • OSDORP: Tussenmeer 1a
• NOORD: Motorkade 10 • OOSTELIJKE
EILANDEN: Kattenburgerkruisstraat

^ iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant iedereen leest de krant altijd en overal, iedèn
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Zeewater levert
een hoop geld op

ZANDVOORT - Een stuk Noord-
zee van ruim duizend hectare
groot, levert de gemeente per jaar
ruim f 65.000,- op. Doordat dit op-
pervlak met terugwerkende kracht
tot 1984 aan de gemeente is toege-
voegd, is ook de uitkering uit het
gemeentefonds verhoogd. De grens
van Zandvoort loopt nu tot onge-
veer één kilometer in zee. Een en
ander is het gevolg van de Ont-
werp-regeling Gemeentlijke Inde-
ling van de Noordzee. Deze meeval-
ler is echter direct al opgenomen in
de gemeentebegroting.

ZRB redde groot
aantal surfers

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Reddingsbrigade moest dit jaar ne-
genenveertig het water op om
windsurfers te redden. Eenendertig
hiervan waren door onkunde of
oververmoeidheid in hun benarde
positie terechtgekomen. Achtien
surfers hadden te kampen met ma-
teriaalpech. De ZRB verleende ook
op andere fronten hulp. Zo zocht
men naar honderd zeven en negen-
tig zoekgeraakte kinderen. Daarbij
werd nog één badgast met een
graatje in de keel naar de dokter
gebracht.

Strandpolitie maakte
vier honderd overuren

ZANDVOORT - Om al het werk
gedaan te krijgen moest het strand-
detachement van de Zandvoortse
politie tijdens de zomermaanden
vierhonderdzes uren overwerken.
Buiten de overuren werden hier-
voor zevenendertig vrije dagen in-
getrokken. Belangrijkste oorzaak
vormde het ziekteverlof, in totaal
honderdzeventig dagen en de ach-
tenveertig opgenomen vrije dagen.
Daarnaast was ook regelmatig ex-
tra mankracht nodig in verband
met een groot aantal toeristen. De
gemiddelde personeelsbezetting
aan de Rotonde bedroeg 2,82 man
per dag.

Badgasten bekeurd
wegens naaktlopen

ZANDVOORT - Het stranddeta-
chement deelde dit seizoen proces-
sen-verbaal uit aan zesentwintig
naaktlopers die zich 'buiten een
voor ongeklede openbare recreatie
aangewezen of geschikte plaats' be-
vonden. Eén van hen bood verzet en
werd ingerekend. Dankzij een
nieuw artikel van het Wetboek van
Strafrecht, kan men nu ook optre-
den tegen de ongeklede heren langs
het fietspad naar Noordwijk. Het
totaal aantal bekeuringen dat het
detachement dit jaar gaf, bedroeg
vijfentachtig, waarvan meer dan de
helft aan personen die zich met een
voertuig op het strand bevonden.

Strandschap loopt op laatste benen

Zonder tegenvoorstellen
valt het doek in 1990

ZANDVOORT - Het Strand-
scijap Zandvoort houdt met in-
gang van 1990 op te bestaan. De
meeste leden van het Algemeen
Bestuur stemden vorige week vrij-
dag in de jaarlijkse vergadering in
met het advies.van de Gemeente
Zandvoort, deze 'regeling' niet
meer te verlengen. Een van de re-
denen hiervoor is, dat de. doelstel-
lingen achterhaald zouden zijn.
Het Strandschap zou nog kunnen
blijven voortbestaan als er voor
1990 nog voorstellen komen waar-
door de regeling plotseling weer
zin krijgt.

- Vooral de bestuursleden van de af-
deling Amsterdam drongen aan op een
duidelijke termijn, waarbinnen ophef -
fing zou kunnen plaatsvinden. Als
voorkeur noemden zij 1990, maar bij
een vastgestelde einddatum was voor
hen ook een iets langer voortbestaan
geen bezwaar. Ook de overige leden
wikten en wogen de voor- en nadelen
van het opdoeken van het Strand-
schap. De Haarlemse vertegenwoordi-
ging zag weinig heil in voorzetting.
Voor haar lagen de belangen duidelijk
in Zandvoort en niet in de overige twee
plaatsen. Het Zandvoortse gemeente-

raadslid Ingwersen zag nog wel heil in
een voortbestaan gedurende een pe-
riode van twee of drie jaar. Hij was er
niet geheel van overtuigd dat de doel-
stelling al achterhaald was. Een twij-
fel die hij ook bij anderen had waarge-
nomen.

Algemeen was men het wel eens met
voorzitter Machielsen, die het gewenst
vond een bepaalde vorm van georgani-
seerd overleg te behouden. In welke
vorm dat kan gaan gebeuren, werd
vrijdagmorgen nog niet duidelijk. Ma-
chielsen stelde uiteindelijk voor met
de opheffing te wachten tot 1990. Voor
dat jaar zijn er door de nieuwe Wet
Gemeenschappelijke Regelingen,
waaronder het Strandschap valt, in-
grijpende juridische aanpassingen no-
dig. Als deze niet worden verricht, ver-
valt de regeling van rechtswege. Daar-
door is het in dat jaar het eenvoudigst
te liquideren. Dit advies wordt doorge-
geven aan de Provincie, de betrokken
gemeenten en ministeries.

Het functioneren van het Strand-
schap was in de vorige bijeenkomst,
twee jaar geleden, al aan de orde geko-
men. Bij de gemeente Zandvoort was
de vraag gerezen of het voortbestaan
ervan wel zin had. Aanleiding hiertoe
vormde onder andere 'het gevoelen dat

de feitelijke formele agenda steeds
minder aanleiding gaf tot inhoudelij-
ke discussies en besluitvorming over-
eenkomstig de doelstellingen uit de
regeling'. Daarnaast vond men dat de
kosten niet meer in verhouding ston-
den met het functioneren. Voor de
vertegenwoordigers van de overige ge-
meenten kwam het onderwerp echter
te onverwacht aan bod, om er op dat
moment dieper op in te kunnen gaan.

De gemeenschappelijke regeling
tussen Zandvoort, Haarlem en Am-
sterdam dateert al vanaf 1946 en is
daarmee een van de oudste in Neder-
land. Zij kwam kort na de Tweede We-
reldoorlog tot stand op initiatief van
de. Gemeen te Zandvoort. Deze wilde
een gemeenschappelijke opbouw van
de badplaats met een regionale en 'mo-
gelijk zelfs verdergaande' betekenis.
Het oorspronkelijke doel van het
Strandschap was 'de belangen welke
betrekking hebben op de openbare
orde, zedelijkheid en gezondheid, voor
zover het betreft het maken van veror-
deningen, te behartigen'. In de loop
der jaren werd het steeds meer een
gespreksforum waarin alle bij het
strandgebeuren betrokken partijen,
zoals politie, strandpachters, red-
dingsbrigade en watersporters, elkaar
ontmoetten.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 6/7 december
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

NIEUW

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor dienstdoende arts: tel
15600/15091.

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

[TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
I arts bellen.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A.Mulder, tel: 13185
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
[Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.

i 15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
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maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393
BELBUS:
Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar en ouder gebruik te maken van
de bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevo-
ren:
Huis in de Duinen tel: 13141,
van 11.00-15.00 uur voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eet-
tafel, kaarten etc.)
van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie
(boodschappen, familiebezoek etc.)

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Prof.dr. A.Berkhof
uit Leiden
Tweede advent
Creëche aanwezig
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Dr.M.E.Brinkman,
Thema: "Een mooie droom'
Kindernevendienst en crèche

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
7 december: ds. A.Thimm - Haarlem
10 december: 19.30 uur, Oecumenische
gebedsdienst in verband met Dag van
de Rechten van de Mens

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met m.w.v.
St. Caeciliakoor
Cel. H.J.Kaandorp, Thema: "Het Rijk

der Hemelen is een droom om waar te
maken"

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen

10.30 uur: Morgendienst, ds J. Over-
duin

19.00 uur: Avonddienst, ds J.Over-
duin H.A.
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond/celgroepen.
NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van'19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE STAND

Geboren:
Dennis Theodorus Jophannes, zoon
van: Disseldorp Nicolaas J.M. en Jan-
sen, Hendrika Maria
Joyce, dochter van Draijer, Martin en
Bernat, Zsuzsanna Erzsébeth
Martine, dochter van Molenaar Cor-
nelis G.M. en Paap, Karin
Luciënne, dochter van: Cohen, Johan
en De Laat, Anna J.M.
Ondertrouwd:
Hoogstraten, Johannes Hendrikus en
Kleyn, Yvonne Catharine

Overleden:
Schaap Cornelis, oud 85 jaar
Schreuder Willem, oud 81 jaar
Parée, Anthon Frederik, oud 52 jaar

Speciale vakanties
van het Rode Kruis

ZANDVOORT - Door het Rode
Kruis afdeling Zandvoort wordt de
aandacht gevestigd op de speciale va-
kanties die ieder jaar door deze instel-
ling worden georganiseerd.

Het gaat hier om langdurig zieken,
gehandicapten en zij die verzorging
nodig hebben en niet in staat zijn om
'gewoon' met vakantie te gaan. Ook
deze bevolkingsgroep heeft recht om
er eens een weekje tussenuit te trek-
ken. Daarom worden ieder jaar specia-
le vakanties in binnen-en buitenland
door het Rode Kruis georganiseerd
waarvoor men zich kan opgeven. De
vakantiegangers ontvangen extra
zorg en aandacht, er wordt gelogeerd
in aangepaste accommodaties.

In Zandvoort worden inlichtingen
over deze vakanties verstrekt door me-
vrouw A.Schuurman, tel: 13852, Roze-
nobelstraat 12 en Mevrouw W.Roo-
sendaal, tel: 14464, Treubstraat 6.

Vragen over vakantiebestemming,
kosten en vertrekdata worden door
hen beantwoord, terwijl men daar ook
een aanmeldingsformulier kan aan-
vragen. Het Rode Kruis, afdeling
Zandvoort, hoopt met dit bericht te
bereiken dat velen die menen dat 'met
vakantie gaan' voor hen tot de onmo-
gelijkheden behoort, zullen reageren,
omdat op dit terrein zeer veel wél mo-
gelijk is. Het aantal plaatsen per va-
kantieproject is wel beperkt, dus lijkt
een snelle reactie raadzaam.

Amnesty houdt
extra schrijfuren

ZANDVOORT - In het kader van de
'Dag van de Rechten van de Mens'
wordt op 10 december door Amnesty
International in de bibliotheek extra
aandacht gevraagd voor de gevange-
nen.

Tijdens de schooluren zullen mede-
werkers van Amnesty International
aanwezig zijn om met veel materiaal
en voorbeelden van brieven schoolkin-
deren te adviseren en bij te staan bij
het schrijven naar gevangenen in di-
verse landen.

Stuifzandtmjzand Jaf

• Voorlopig lijkt het niet
waarschijnlijk dat de door het
college voorgestelde
'verkeersverbeteringen'ook
sullen worden uitgevoerd.
Raadsleden hebben zich verzet
tegen de uitgave van een
honderdduizend gulden.die
dese werkzaamheden sullen
gaan kosten. Bovendien zijn de
raadsleden van mening dat
geen voorschotje genomen kan
worden op de uitvoering van
het centrumplan. Een
centrumplan dat behelst het
autovrij, c.q. verkeersluw
maken van het centrum.
Speciaal uit de
ondernemersweréld sijn
hiertegen beswaren geuit. Een
rapport is van die sijde reeds
verschenen (sie Zandvoorts
Nieuwsblad van 6 november
1986). Ook voelt men er weinig
voor om soveel geld uit te geven
aan maatregelen die strikt
genomen nog niet direct
noodzakelijk zijn, ook al is het
geld daarvoor dan
'gereserveerd'. Het CDA wenst
van het Raadhuisplein geen
tweede Gasthuisplein te "maken
en de VVD-raadsleden die de
Oranjestraat zeer nauw aan het
hart ligt hebben eveneens een
fors protest laten horen. Alleen
worden verbeteringen
uitgevoerd het komend voorjaar
in de Poststraat. Op de vraag of
het mortuarium nu verplaatst
sal worden ja of nee, heerst nog
steeds onduidelijkheid.

Misschien kan dit inderdaad op
het Gasthuisplein worden
gevestigd, een uitstekende
ambiance volgens de
beiooners.ü!
• Een klein succesje hebben de
ambtenaren geboekt die eens
met de collega's van
Bloemendaal rond de tafel sijn
gezitten en de plannen van de
buren met betrekking tot de
Zandvoorterweg uitgebreid
hebben bestudeerd. De
herstructurering sal niet zo
rigoreus worden uitgevoerd als
aanvankelijk in de bedoeling
lag. Tenminste dat wordt
beloofd. Verder sullen de
Zandvoorters en degenen die
Zandvoort bezoeken toch
moeten wennen aan de fraaie
versierselen door Bloemendaal
aangebracht. Zaterdagavond in
dichte mist was het, voor veel
Zandvoorters in ieder geval een
reden om liever om te rijden
langs de Zeeweg.
• Dat Bloemendaal geen
toeristengemeente is, werd
eveneens duidelijk. De
herstructurering sal in April
worden gestart. April de maand
wanneer in Zandvoort het
seizoen begint, met dit jaar een
'late' Pasen, hetgeen veel
bezoekers naar de badplaats
brengt.
Vorig jaar waren het de
Spoorwegen die het begin van
het seizoen verknalden, nu de
Gemeente Bloemendaal.
Misschien dat men hier ook
'schadevergoeding' kan eisen.
Een extra supersnelle trein lijkt
onmogelijk, maar versierde 'Jan
Plezier s' met dagjesmensen,
anno 1930 lijkt meer in de trant
van de buurgemeente. Wie kaart
dit aan???
• Tobber heeft het druk met Sint
Nicolaas, hij rent achter zich
self aan en heeft alvast een

leuke verrassingen in zijn
kattenlaars gevonden. Oudere
abonne's, boven de 65 jaar,
kunnen volgende week tegen
inlevering van een bon die in de
krant wordt afgedrukt, met
korting naar het grootse
Nieuwjaarsconcert. "Ik heb vast
een bon in mijn schoen
gevonden, dus ik zit eerste rang"
meldt hij trots.
• Verder heeft hij een avond
tevergeefs zitten wachten op een
hooggeplaatst persoon en is
daar een ietsiepietsie nijdig
over. "Ja kijk, zit ik daar met al
die fraai versierde mensen,
bosje bloemen voor mevrouw
ligt klaar, en dan komt er
niemand. Blijkt het een
communicatiestoornis te zijn.
Kan de hooggeplaatst persoon
onmogelijk weg. Nou ja, dan ga
je als organiserend comité toch
wel achter je oren krabben,
want je slaat natuurlijk wel een
figuur. Het is niet waar dat de
liooggeplaatste persoon liever
een lintje uit Den Haag
opgespeld krijgt dan een fraai
schild op zijn buik gehangen
van de plaatselijke
Carnavalsvereniging. Het is niet
waar dat de hooggeplaatst
persoon eigenlijk te
hooggeplaatst is voor so'n hoge
onderscheiding, ik vermeldt dit
uitsdrukkelijk. Dat is niet
waar, maar toch is het jammer,
dat wel voor al die mensen die
dachten dat hij wel sou komen
en tnaar knopen op de pakken
bleven tellen, hij komt wel, hij
komt niet"
• Na dit lange verhaal was hij
verwonderlijk snel vertrokken.
Misschien omdat hij een
berisping verwachtte?
• Dit was het dan deze week...de
krant is klaar... in afwachting
van Sinterklaas...tot volgende
week.

Zuinige sportverenigingen
moeten meer geld inleveren

ZANDVOORT - De Zandvoort-
se sportverenigingen moeten
ruim f 9000,- inleveren tengevolge
van bezuinigingen. De Sportraad
legt zich hier bij neer. In de verga-
dering van afgelopen maandag
werden meerdere posten ge-
noemd, die het inkomstenverlies
moeten dragen. Een van de gevol-
gen is, dat zuinige verenigingen in
verhouding meer geld moeten in-
leveren. De bezuiniging op de ac-
comodaties wordt minder rigo-
reus dan door^B&W is aangekon-
digd in de meerjarenplanning.

Sportverenigingen met weinig on-
kosten hebben minder subsidie nodig
dan verenigingen die veel geld uitge-
ven. In het kort komt hier de redene-
ring van de Sportraad Zandvoort op
neer. Door op de subsidie te beknibbe-
len, wordt duizend gulden uitge-
spaard. De lasten hiervan komen voor
het grootste deel voor rekening van de
eerste categorie. Een wijze van denken
die bij het geringe aantal toehoorders
reacties opriep. Volgens een vertegen-
woordiger van B.C. Duinstreek, de
heer Van Wijk, voert deze vereniging
een zuinig beleid, waardoor onkosten
en gevraagde subsidie laag blijven.
Door de besparing op allerlei posten is
men in staat de jeugdsport te financie-

ren. Gevreesd wordt nu, dat deze voor-
ziening zal verdwijnen als de subsidie
vermindert.

Uit het antwoord van de voorzitter
van de Sportraad, de heer Wertheim,
bleek echter dat er een voorzichtig be-
leid zal worden gevoerd. Hij verklaar-
de dat de bezuinigingen in overleg met
de betrokkenen zal plaatsvinden.
Daarbij stelde Wertheim dat vereni-
gingen niet gestrafd worden voor hun
zuinig beleid. De Sportraad verwacht
het geld te kunnen besparen door een
eerlijker verdeling van de subsidie.
Daarbij kunnen ook de inkomsten
meespelen. Verenigingen die lid zijn
van een bond waarvan zij een geldelij-
ke bijdrage ontvangen, zullen iets
meer moeten inleveren.

Uitgaan van het totale onkosten-
plaatje kan echter verwarrend wer-
ken, indien het uitgangspunt van B &
W gehandhaafd blijft. Het college stel-
de enkele weken geleden voor, dat al-
leen op de subsidie voor accomodaties
gekort zou worden.

Door de gespreide bezuinigingen
hoeft van het geld voor accomodaties
minder te worden ingeleverd dan aan-
vankelijk werd verwacht. Volgens het
voorstel van B&W zou het totale be-
drag van f 9100,- ten laste komen van
deze post. Dit bedrag is nu terugge-
schroefd tot f 3000,-, wat voor de aan-

wezigen nauwelijks een probleem was.
Wel werd vanuit het publiek de aan-
dacht gevestigd op de verminderde op-
brengst van de accommodaties. Deze
zou onder andere te wijten zijn aan
een verminderd gebruik door de scho-
len. Uit andere gegevens blijkt ook dat
personeelsverenigingen steeds meer
uitwijken naar goedkopere zalen, bij-
voorbeeld in de Gertenbach-MAVO.
Vanuit de zaal klonk daarom de sug-
gestie de tarieven te verlagen.

Een structurele bezuiniging op de
buitensporten wordt in de hand ge-
werkt door het verminderend aantal
jeugdleden. De belangstelling hiervoor
van jongeren neemt de laatste tijd
sterk af. Omdat de gemeentesubsidie
voor de jeugdsport per lid wordt toege-
kend. wordt ook deze minder. Op het
geld dat hierdoor overblijft wil de
Sportraad een deel van de bezuinigin-
gen afwentelen. Men denkt hierbij
aan een bedrag van duizend gulden.

Als laatste post waarop bespaard
kan worden, werd de Algemene Basis
Opleiding genoemd. Met het dicht-
draaien van1 de subsidiekraan voor
ABO-cursussen wordt een bedrag van
f 1200,- vrij gemaakt. Over blijft dan
een bedrag van ongeveer f 3000,-.
Waar dit vandaan moet komen, was
maandag nog niet duidelijk. De Sport-
raad is echter vol vertrouwen, hier nog'
een passende oplossing voor te vinden;

ADVERTENTIE

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool'*
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Ónze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

Inzamelingsactie schadelijke
stoffen binnenkort van start

ZANDVOORT - Binnenkort gaat in
Zandvoort een permanente actie van
start om schadelijke afvalstoffen in te
zamelen. Daartoe worden binnen de
gemeente op diverse plaatsen verza-
melpunten ingericht. Waar dat pre-
cies zal zijn wordt nog nader bekend
gemaakt.

Veel particulieren hebben deel aan
milieuvervuiling zonder zich daar be-
wust van te zijn. Zo zullen waarschijn-
lijk weinig mensen vermoeden dat
weggegooide medicijnen een zware be-
lasting voor het milieu vormen. Dit
geldt ook voor bijvoorbeeld cosmetica,
zoals permanentvloeistoffen en nagel-
lakremover. Deze en vele andere scha-
delijke materialen worde^vaak in de
vuilniszak gegooid of via de wateraf-
voer weggespoeld. Voor het behoud
van het milieu is het van belang dat
dit nu voorkomen wordt en deze stof-
f en ingeleverd worden. Dat de actie zin
heeft, blijkt uit de cijfers van de ge-
meente Haarlem waar deze stoffen al
langer ingezameld worden. In het eer-
ste halfjaar van 1986 leverde dat bijna
drieëntwintig duizend kilo chemisch
afval op. De initiatiefnemers ver-
wachten, dat door de actie in Zand-
voort minstens een kwart van de stof-
fen aan het milieu wordt onthouden.

De actie die in samenwerking met
het Gewest Kennemerland wordt ge-
organiseerd, is zowel op bedrijven als
op particulieren gericht. Men kan op
de verzamelpunten allerlei soorten
chemische afvalstoffen inleveren.
Deze worden dan afgevoerd naar een
nieuw aangelegd depot, waar de nog
bruikbare grondstoffen worden terug-
gewonnen. De restanten worden in
speciaal daarvoor ingerichte systemen
vernietigd. De schadelijke afvalstof-

fen zijn onder andere batterijen en ac-
cu's, waarvan de zware metalen en het
accuzuur 'onverteerbaar' zijn voor het
milieu. Daarnaast behoren ook foto-
chemicaliën hiertoe, verf, oplosmidde-
len en lijm. Naast genoemde medicij-
nen is ook het lood uit thermometers
zeer schadelijk. Zo ook bestrijdings-
middelen en afgewerkte olie. Deze olie
sluit water af van de bovenlucht waar-
door de zuurstof in het water niet aan-
gevuld wordt, ten koste van dier en
plant onder het oppervlak.

Kort voor de start van de actie, die
eigenlijk een permanente maatregel
is, wordt informatie verspreid over de
inzamelingsplaatsen. Nu al is bekend
dat de deelnemende winkeliers te her-
kennen zullen zijn aan het 'Max Mi-
lieu' poppetje op de deur. Onder de

' sticker staat vermeld, welke stoffen op
dat adres ingeleverd kunnen worden.
Voor eventuele vragen kan men zich
nog richten tot Gewestelijk Milieubu-
ro. telefoon 023 - 327026.

Voordelig kadootjes
kopen gaat niet door

ZANDVOORT - Dat niet iedereen
zijn Sint Nicolaas/kerstinkopen ook
betaald bleek de afgelopen week. Door
de Zandvoortse politie werd een 14-
jarige knaap aangehouden die in een
winkel een portemonnee ter waarde
van f. 9,75 had meegenomen. Hij ont-
ving een procesverbaal. Een zelfde
overkwam een dame die enkele bro-
ches en een wijnkoeler met een totale
waarde van f. 48,50 uit een zaak mee-
nam. Ook deze 33-jarige Zandvoortse
ging zonder geschenken, en een boete
rijker, naar huis terug.

Plan eenrichtingverkeer
Oranjestraat ingetrokken

ZANDVOORT - Het plan tot, in-
voeren van eenrichtingverkeer in
de Oranjestraat is voorlopig van
de baan. Tijdens de onlangs ge-
houden raadsvergadering klonk
zoveel protest, dat wethouder Van
Caspel zich genoodzaakt zag het
voorstel in te trekken.

Binnen de fracties van de gemeente-
raad is men van mening dat eerst de
bewoners van de Oranjestraat in-
spraak moeten hebben. Dan pas kan
men een beslissing nemen over het
plan. Volgens CDA en Gemeente Be-
langen Zandvoort is het zelfs nodig,
ook bewoners uit de omgeving daarbij
te betrekken. Dit in verband met het
belang van de Oranjestraat als toe-
gangsweg naar het centrum. De bewo-
ners van de Oranjestraat hebben voor-
al bezwaar tegen het verplaatsen van
de parkeergelegenheid van de west-
iiaar de oostkant van deze straat. Vol-
gens een rapport van het CIMK dat op
verzoek van Bureau Terp het cen-
trumverkeersplan van het college na-
der bestudeerde, is herbezinning op de
collegevoorstellen dringend gewenst,
omdat het door Van Hezik & Partners
opgestelde ontwerp té veel rekening
houdt met 'parkeergelegenheid' in
plaats van 'het verblijfsklimaat van
het dorpshart'.

Omdat een beslissing over het cen-
trumplan nog lang op zich kan laten
wachten, willen B & W alvast in de
Oranjestraat eenrichtingverkeer in-
voeren. Dit is volgens hen nodig omdat
de huidige verkeerssituatie onveilig is.
Door de geparkeerde auto's is het te
berijden wegdek zo smal geworden, dat
slechts met zeer voorzichtig manoeu-
vreren verkeer uit beide richtingen
mogelijk is. Daarnaast ontstaan vaak
onoverzichtelijke situaties door het af
en aan rijden van vrachtwagens. En-
kele bedrijven die gelegen zijn aan het
Raadhuisplein, plus de daarachter ge-
legen zelfbedieningszaak, zijn voor le-
veranciers alleen via de Oranjestraat
te bereiken. Hiervoor zijn vaak inge-
wikkelde manoeuvres nodig waardoor
gevaarlijke situaties ontstaan. Een-
richtingverkeer zou dit gevaar sterk
verminderen.

Volgens sommige raadsleden moet

met de maatregel ook gewacht worden
omdat deze niet los te koppelen is van
een verkeersplan voor het gehele cen-
trum. De wethouder van Publieke
Werken, Van Caspel. benadrukte dat
het een verkeersmaatregel zou zijn en
geen herinrichting van het gebied.
Hiermee doelde hij op de mogelijkheid,
dat de nieuwe verkeerssituatie later-
gemakkelijk aan een centrumplan
aangepast zou kunnen worden.

Van Caspel leek bereid tot het com-
promis. het eenrichtingverkeer in te
voeren en de parkeerstrook voorlopig
aan dezelfde kant te houden. Omdat
de raadsleden hier niets van wilden
weten, besloot de wethouder de eer aan
zichzelf te houden. Hij trok liet voor-
stel in. omdat hij er geen heil in zag
'voor elke verkeersmaatregel de goed-.,
keuring van de bevolking te vragen'.'-

Verstrooide dame
kwam veilig thuis

ZANDVOORT - In de nacht van
zondag op maandag werd door de poli-
tie een dame aangetroffen op het •
Raadhuisplein.. Ze was op weg naar de ,
kapper voor een afspraak, maar wist'
zich niet meer te herinneren waar
deze woonde en vroeg de weg. Omdat
de kapper op maandagmorgen om 0.30
uur nog gesloten zou zijn. hebben de
politieagenten de oudere Zandvoortse
maar weer veilig thuisgebracht.

Onvoorzichtige
labrador gewond

ZANDVOORT - Maandagmorgen is
een Labrador die alleen aan de wandel,
was op de Sophiaweg gewond geraakt. •
Het beest liep op het trottoir toen het
plotseling de straat overstak. Een op
dat moment passerende taxichauffeur
kon ondanks sterk remmen een aan-
rijding niet voorkomen. De auto werd
licht beschadigd, het dier brak zijn lin--
kervoorpoot. De labrador is naar de-
dierenarts overgebracht. De eigenaar;
van de hond is nog niet bij de politie-
bekend. ;
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EJTUTI
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR
DECEMBER 1986

1. De eengezinswoning VAN LEEUWENHOEKSTRAAT 17
Huur ƒ429,35 per maand

2. De eengezinswoning VAN LEEUWENHOEKSTRAAT 12
Huur ƒ 431,41 per maand

Bovenstaande woningen bestaan uit: Woonkamer,
3 slaapkamers, douche, c.v., schuur en tuin.

3. De flatwoning LORENTZSTRAAT 461 Huur ƒ 682,35 per maand.

4. De flatwoning LORENTZSTRAAT 433 Huur ƒ 681,60 per maand.

5. De flatwoning LORENTZSTRAAT 140 Huur ƒ 692,25 per maand.

6. De flatwoning KEESOMSTRAAT 171 Huur ƒ 665,10 per maand.

Bovenstaande flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3
slaapkamers, douche, c.v., berging en lift.

7. De flatwoning CELSIUSSTRAAT 138 Huur ƒ 493,10 per maand.

8. De flatwoning FLEMINGSTRAAT 28 Huur ƒ 651,25 per maand.

Bovenstaande flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3
slaapkamers, douche, c.v. en berging.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort
verlenen voor al deze woningen slechts woonvergunning aan:

- (onvolledige) gezinnen
- twee-persoonshuishoudens

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 9 december 1986
vóór 7 uur 's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men
belangstelling heeft voor meerdere woningen heeft kan men dat
kenbaar maken in één brief; het is niet nodig voor ieder object een
aparte brief te schrijven. U dient de woningen in volgorde van
voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de
brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het
bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort. De
uitslag van de VOORLOPIGE toewijzing zal eerst op vrijdag 12
december a.s. om 14,00 uur in het gevelkastje aan het kantoor
van de vereniging worden gepubliceerd.

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de
vereniging geldende "puntensysteem voor lidmaatschapsjaren
voor het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op
het gemeentelijk puntensysteem.

In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:

- het lidmaatschapsnummer van de vereniging.
- uw geboortedatum.
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk

puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort
voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente
Zandvoort.

RUILRUBRIEK DECEMBER 1986
1. Aangeboden: Flatwoning (begane grond) FLEMINGSTRAAT

Huur ƒ 644,25 per maand. Bestaande uit:
woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v., berging
en tuin.

Gevraagd: Eengezinswoning.

2. Aangeboden: 2-kamerflatwoning NIEUWSTRAAT Huur
ƒ398,65 per maand. Bestaande uit: woonkamer,
slaapkamer, douche, c.v., berging.

Gevraagd: Een woning in de Arie Kerkmanflat, Lijsterstraat 2.

3. Aangeboden: flatwoning KEESOMSTRAAT Huur ƒ659,30 per
maand. Bestaande uit: woonkamer,
3 slaapkamers, douche, c.v., berging en lift.

Gevraagd: Woning in het centrum van Zandvoort.

4. Aangeboden: Flatwoning (1e etatage) FLEMINGSTRAAT Huur
ƒ 655,60 per maand. Bestaande uit: woonkamer,
3 slaapkamers, douche, c.v. en berging.

Gevraagd: Eengezinswoning.

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te
dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomson-
straat 1. Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de
ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een vereni-
gingswonmg iemands rangnummer vervalt en men een nieuw
nummer krijgt, dat volgt op het, op 't moment van verhuizing,
hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend
schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.

Onderzoek belangstelling voor garages.
Het bestuur heeft het voornemen om nabij het flatgebouw aan de
Sophiaweg enige tientallen garages te bouwen en om deze vervol-
gens in eerste instantie te verhuren aan daarvoor in aanmerking ko-
mende bewoners van het flatgebouw aan de Sophiaweg (leden van
de vereniging) en vervolgens aan leden die elders in het dorp wonen.
Teneinde vast te stellen hoe groot de belangstelling voor deze gara-
ges zal zijn, want naar aanleiding van de behoefte zal het aantal te
bouwen eenheden worden bepaald, verzoekt het bestuur aan de
leden om dit schriftelijk kenbaar te maken.
Naar aanleiding van een berekening die gebaseerd is op summiere
gegevens zal een dergelijke garage zo'n ƒ 75,- a ƒ 80,- huur per
maand moeten gaan opbrengen.
Voor alle duidelijkheid geldt dat eerdergenoemd bedrag een schat-
tmg is, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Het bestuur verzoekt belangstellende leden om voor het einde van
deze maand schriftelijk te reageren, waarbij wij opmerken dat uw
brief niet als inschrijving op een eventueel te verhuren garage zal gel-
den.
Toewijzing van een garage zal t.z.t. plaatsvinden in volgorde van het
lidmaatschapsnummer van de vereniging.

Hierdoor brengen wij het volgende onder de aandacht van de leden
en de huurders:

Als gevolg van de arbeidsduurverkqrtende bepalingen die in de CAO
voor personeel in dienst van woningcorporaties zijn opgenomen,
heeft het bestuur VRIJDAG 2 januari 1987 aangewezen als VRIJE
DAG voor het gehele personeel van de vereniging.
Het kantoor en de werkplaatsen zullen die dag GESLOTEN zijn.

Voor urgente reparaties of storingen kunt u ons telefoonnummer
1 77 41 draaien; via een telefoonbeantwoorder verneemt u dan hoe
u verder moet handelen.

Aanbieding van de maand

Kruiden permanent
normaal ƒ 89.50

NU 65.-
//ie/, knippen,

watergolven of föhnen

Geldig de gehele maand December

Hairstyling

Tolweg 20, Zandvoort. Tel. 12231,

Wij werken zonder afspraak.

RINUS» FRUITHUIS
De speciaalzaak in groente en fruit

1/2 kilo
ZACHTE SNIJBONEN

10 mandarijen
zonder pit

Met de hand gesneden (geur
en smaak blijven behouden)

SOEPGROENTEN y2 pnd

11/2 kilo
COXS ORANGE APPELS
spec. aanbieding
AUBERGINE

2 f\c,25
2,50

1 ^ f^,50
2

^_ ^^
,50j

O f\O.98

Maandag
Va kilo gesneden
RODE KOOL

Dinsdag
1/2 kilo VATZUURKOOL

Donderdag
1/2 kilo gesneden UIEN

HALTESTRAAT 51,
tel. 12419

0,397

0,49

0,75

OP ZOEK NAAR EEN ORIGINEEL CADEAU??
Geef een abonnement op
het ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Bel 020-562.3066
Kwartaalabonnement ƒ11,50*
Halfjaarabonnement ƒ21,00*
Jaarabonnement ƒ39,95*
*abonnementsprijzen 1987

U kunt zelfs per maand betalen, mits
u een machtiging afgeeft om

maandelijks ƒ3,95 van uw rekening
af te laten schrijven.

Bent u met z'n tweetjes, dan biedt de aanschaf van een
l Golf Van een groot aantal voordelen.
'Omdat de auto de achterbank en dus de BVB mist, is hij
l zeer aantrekkelijk geprijsd en omdat het 'n Volkswagen is,

kunt u rekenen op een gunstig brandstofverbruik, lage onderhouds-
kosten en een hoge inruilwaarde. De kilometerprijs van de Golf Van
is de laagste in zijn klasse en dat is zowel privé als zakelijk uiterst
interessant. De ruime Golf Van schept dus ook ruimte in uw budget.

Wilt'u een auto voor z'n tweetjes kopen, denk dan eens
aan de Golf Van. Of, als die u te groot ofte klein is, aan de Polo Van
(nu ook met dieselmotor) of de PassatVariantVan.

A propos, denk erom: er komtwaarschijnlijk 'n wetswijziging
ten aanzien van de blindering van dit soort auto's. Alle reden om
nu naar onze showroom te komen voor 'n proefrit in de Volkswagen
van uw keuze. Wij geven 'm graag mee voor een proefrit.

Volkswagen,ook beroeps in kleinvervoer.
Polo Van vanaf f 12.295,-- Golf Van vanaf f 16.125,- PassatVariantVan vanaf f 21.295,-. Prijzen zijn vrijblijvend, exclusief BTW en afleveringskosten. Radio tegen meerprijs.
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OETBAL
ndag: Zaandijk-Zandvoortmeeu-

en 14.30 uur.
•ZB-VVH 14.30 uur terrein aan de
{ennemerweg.
aterdag: Zandvoort '75-Hoofddorp
4.30 uur terrein binnencircuit.

IANDBAL
ondag: Meervogels-ZVM heren.
loncordia-ZVM dames.

SASKETBAL
aterdag: 18.00 uur Lions heren-
ioofddorp 2 Pellikaansporthal
9.15 uur Lions dames-White Stars
'ellikaansporthal.

ZAALVOETBAL
Maandagavond in de Zandvoortse
porthal Pellikaan: 20.35 uur
rZB vet.-Santos Bavao; 21.30 uur Ni-
iot L.-Zandvoort Centrum;
'2.15 uur Zandvoort Noord 3-Out 2.

Z'75 valt terug
HAARLEM - Zandvoort '75 is er niet

n geslaagd de sterke indruk in uit-
\\edstrijden te continueren. Tegen
DSC '74 werd een 4-1 nederlaag gele-
den na een goede partij voetbal van
jeide teams. Door dit resultaat heeft
Zandvoort '75 even afscheid moeten
lemen van de toppers en staat nu in
de middenmoot.

De Zandvoorters kwamen in de be-
nfase moeilijk uit de voeten en

DSC'74 profiteerde handig van de ma-
ige start. Binnen twintig minuten
ladden de Haarlemmers een 2-0 voor-
prong genomen. Zandvoort '75 gaf
iet echter niet op en trok ten aanval
\aarbij goede kansen werden ge-
creeerd. Die werden echter niet benut
en met een snelle uitval van DSC werd
:iet zelfs 3-0.

In de tweede helft heeft Zandvoort
75 tevergeefs geprobeerd naderbij de
komen. In de dikke mist kwamen de
Zandvoorters tot veel aanvallend spel
doch DSC '74 bleef overeind en had
opnieuw succes met een snelle uitval,
4-0. In de slotfase kon Zandvoort '75,
via Wim van Straaten de eer redden,
maar meer zat er niet in, 4-1.

Schoolbasketbal
ZANDVOORT - Aanstaande zater-

dag gaan de zeven Zandvoortse scho-
len strijden om de basketbaltrofee. In
de Zandvoortse Pellikaanhal wordt
door de basketbalvereniging The
jions wederom het jaarlijkse school-
basketbaltoernooi . georganiseerd
naaraan zowel door jongens als meisje
Aordt meegedaan. In totaal worden 42
wedstrijden gespeeld. De aanvang van
it basketbalfestijn is om 10.00 uur en

ie prijsuitreiking wordt omstreeks
7.00 uur verwacht.

ZVM-heren zetten weg omhoog voort
ZANDVOORT - De ZVM hand-

balteams zorgden voor zeer aan-
trekkelijk en tegen het slot van de
wedstrijden voor sensationeel spel
in de Pellikaanhal. Een hal die
beter gevuld zou moeten zijn voor
handbal van prima gehalte. Zowel
deiieren als de dames keken bij de
rust tegen een achterstand aan
maar met veel inzet en overtui-
ging werden die weggewerkt. De
heren knokten zich voorbij koplo-
per IJmond en scoorden vlak voor
tijd de winnende treffer (13-12).
Ook het fanatiek aanhouden van
de dames leverde succes op. Een 6-
2 achterstand werd geheel wegge-
werkt en met wat meer geluk had
ZVM HVM met een nederlaag
naar huis gezonden. Nu bleef het
Zandvoortse team steken op 9-9.

A handbal

• Wim
Brugman
breekt door
de IJ mond-
defensie en
gaat scoren.

De Zandvoortse heren moesten van-
af het begin vechten tegen een achter-
stand. IJmond had in de openingsfase
het betere van het spel en bouwde een
0-3 voorsprong op. IJmond speelde
snel en gevarieerd en daar had de de-
f ensie de grootste moeite mee. Allengs
kreeg ZVM meer grip op de IJmond
aanval en kon ook aan de eigen aanval
worden gewerkt. Dat liep nog niet per-
fekt en steeds weer kon IJmond de
zaak naar een drie punten voorsprong
brengen. Zelfs werd het 3-7 voor de
bezoekers maar ZVM kon via de ge-
broeders Djurre en Joop Boukes de
ruststand bepalen op 5-7.

Na de rust duurde het lang voordat
ZVM naast de Umonders kwamen en
werd de strijd harder en de spanning
steeg naar grote hoogte. IJmond kon
aanvallend weinig meer uitrichten te-
gen de prima gesloten ZVM defensie,
en aanvallend liep het ook vlotter. On-
der aanvoering van Dirk Berkhout en
Hans Moll kwam ZVM opzetten en
met nog vijf minuten te spelen een 11-
12 stand voor IJmond. Met een prach-
tige aktie zorgde Joost Berkhout voor
de gelijkmaker en in de spectaculaire
slotfase haalde Dirk Berkhout vernie-
tigend uit en stelde daarmee de 13-12
zege veilig. IJmond kon in de slotse-
conde weinig meer veranderen aan
deze situatie en kon ZVM een feestje
gaan bouwen na een zeer verdiende
overwinning.

Trainer-coach Hans Loenen was te-
recht zeer blij met dit resultaat. „In
het begin waren we te nerveus en dat
beïnvloedde het scoreverloop. Verdedi-
gend ging het goed en toen we over-
schakelden op een 4-2 aanval had IJ-
mond geen greep meer op ons. Vlak
voor de rust toen we naar 5-7 terug-
kwamen kwam het breekpunt. Het
vechten voor de overwinning is be-
loond. Ik ben daar zeer content mee,
ook al omdat we de laatste jaren niet
meer van IJmond konden winnen," al-
dus Hans Loenen.

Foto:
Bram Stijnen.

Doelpunten ZVM: Dirk Berkhout 3,
Djurre Boukes 3, Hans Moll 2, Wim
Brugman 2, Joost Berkhout l, Joop
Boukes l, Gerard Boukes 1.

Dames
ZVM had het in de beginfase erg

moeilijk tegen een zeer beweeglijk
HVH. Daardoor vielen gaten in de
ZVM defensie waarvan HVH profi-
teerde. Aanvallend liep het wel rede-
lijk maar de Zandvoortse dames had-
den veel pech met schoten op het
houtwerk. HVH kon de eerste helft
afsluiten met een 2-6 voorsprong.

In de tweede helft ging ZVM over op
een zes-nul verdediging en werd er
veel beter uitgestapt en dat verhinder-
de HVH om erg gevaarlijk te worden.

Met een gesloten defensie werd er aan-
vallend ook beter gepresteerd en
kwam ZVM sterk terug tot uiteinde-
lijk 9-9. Een resultaat waarmee tram-
ster Janna Pennings toch wel tevre-
den kon zijn. „De eerste helft liep het
niet en hadden we wat pech. Later
veranderden we het systeem en ging

het steeds beter. Er had misschien wat
meer ingezeten maar ik ben toch wel
tevreden dat we zo goed terugkwa-

men". stelt de Zandvoortse coach.
Doelpunten ZVM: Janneke de Reus

5, Yvonne de Jong 3, Marja van Dam l.

Remise voor TZB zaalvoetbal
ZANDVOORT - In de belangrij-

ke zaalvoetbalwedstrijd tussen
TZB en Aurora '75 heeft geen van
beide zich omhoog kunnen wer-
ken uit de degradatiezone. De
teams hielden elkaar in even-
wicht en eindigden met een 2-2
gelijkspel.

Het begin was erg aftastend en ner-
veus. Beide teams speelden zeer voor-
zichtig waarbij het niet tot hoog-
staand zaalvoetbal kwam. In het TZB
team kwamen de invallers Michel
Vork en Cees d'Hont tot goede presta-
ties en ook doelman Fred van Limbeek
was erg betrouwbaar. TZB kreeg enige
mogelijkheden maar Marcel Cabri en
Hans Deelstra hadden geen geluk. De
bezoekers probeerden het met af-
standsschoten doch die konden Pred
van Limbeek niet bang maken.

In de 15e minuut scoorde Marcel Ca-
bri doch dat doelpunt werd afgekeurd.
Toen Fred van Limbeek wegens hands
voor twee minuten aan de kant moest
plaats TZB een uitval en dat beteken-
de 1-0. Michel Vork rukte over rechts
op en bood Marcel Cabri een niet te
missen kans. die hij ook benutte.

In de tweede helft een overduidelijk
sterker Aurora dat TZB in de defensie
drukte. TZB kon toen zijn beproefde
spel spelen en dat hield in snel counte-
ren. Daaruit was het wederom Michel
Vork die aan de basis van een doelpunt
stond. Hij legde de bal voor de voeten
van Hans Deelstra die TZB op 2-0 zet-
te. Even later had Marcel Cabri pech
met een schot op de paal maar Aurora
werd steeds gevaarlijker. Binnen één
minuut trok Aurora de stand gelijk en
in de chaotische slotfase streden beide
teams tevergeefs voor de zege.

Standen voetbalclubs
Derde klasse KNVB
zvv
Schoten
DEM
Haarlem
Zaandijk
NAS
Vierde klasse KNVB
SMS
Aalsmeer
DSC'74
Hoofddorp
De Geuzen
Zandvoort'75
Tweede klasse HVB
EHS
Spaarnestad
DSK
VVH
Vogelenzang
BSM

12-16
12-15
12-15
12-14
12-13
12-12

Zaterdag
11-16
12-15
11-14
10-13
12-13
11-12

14-20
13-19
14-17
14-17
14-16
14-15

KFC
Volewijckers
Halfweg
Za'meeuwen
Wijk aan Zee
Schellingwoude

SVJ
De Beursbengels
SIZO
Swift
scw
Halfweg

Schalkwijk
KIC
Alliance
Spaarnevogels
TZB
Heemstede

12-11
12-11
12-11
12-10
12- 9
12- 7

12-12
9-11

11-11
12- 8
12- 7
11- 2

13-14
14-14
14-10
13- 8
13- 7
14- 7

Sporting dames nu tweede
ZANDVOORT - Sporting OSS

speelde de afgelopen week zes vol-
ley bal wedstrijden en bracht het
tot drie overwinningen en drie ne-
derlagen. Opnieuw verheugend
was het spel van het eerste dames-
team dat door een 3-0 overwin-
ning op Allides 2 een tweede plaats
in de promotieklasse inneemt.

Dat damesteam domineerde de ge-
hele wedstrijd door zeer sterk aanvals-
spel. Via de setstanden 15-8. 15-11 en
15-11 behaalde Sporting een prachtige
overwinning. Alleen de Waterlanders
staan hoger op de ranglijst en dat
team komt zaterdag twaalf december
om 20.00 uur op bezoek m de Pelli-
kaanhal. Het tweede damesteam gaf
twee punten weg aan Die Raeckse
door via 8-15,14-16 en 2-15 te verliezen.
Alleen in de tweede set was Sporting
OSS goed in het ritme en nam zelfs
een voorsprong. Twee snel na elkaar
genomen time-outs van Die Raeckse
bracht Sporting van de wijs. Die
Raeckse kon profiteren en bracht de
14-16 winst op haar naam. Het aange-
slagen Sporting had in de derde set
totaal geen kans, 2-15.

Het derde dames team dat middels de
setstanden 15-1 en 15-8 eenvoudig op
een 2-0 voorsprong kwam, vergat dat
voor winst gespeeld moet worden tot
het eind van de wedstrijd. Heemstede,
dat zwak speelde kreeg toch de gele-
genheid het spel over te nemen en de
derde set te pakken met 15-3. Sporting
kwam op tijd tot inkeer en haalde in de
vierde set genadeloos uit (15-2) en stel-
de de overwinning met 3-1 veilig. Ook
het vijfde damesteam, waarvan het
een gewoonte is dat gewonnen wordt
deed het één set rustig aan. Dat lever-
de verlies op doch in de overige sets
was het klasse verschil te groot en ook
hier een 3-1 zege.

Het derde herenteam kwam uit te-
gen koploper VVH 2. Sporting OSS
bleek technisch niet veel minder maar
ging toch onnodig met 0-3 ten onder.
Bij vlagen speelde Sporting zeer sterk
en nam een voorsprong om dan heel
knullig de winst uit handen te geven.
Ook de jeugd kon niet tot winst komen
tegen het sterk spelende Heemstede
Gazellen. Het Sporting team groeit
zichtbaar naar beter spel rnaar was
nog met tegen Gazellen opgewassen
en verloor na drie goede sets met 15-9,
15-10 en 15-7. !

TZB in gevaar
HAARLEM - Na dertien compe-

titie wedstrijden wil het nog steeds
niet vlotten met TZB. De Zand-
voorters boeken te wisselvallige
resultaten om zich uit de gevaren-
zone te verwijderen en blijven zo-
doende in degradatiegevaar. Zon-
dag werd van Schalkwijk ruim
met 6-1 verloren en omdat ook
Heemstede met die cijfers verloor
staat dat team er nog slechter
voor.

TZB kwam in de eerste helft al snel
op een 1-0 achterstand, doch ondanks
dat waren de beste mogelijkheden voor
de badgasten. Met knappe aanvallen
werd Schalkwijk teruggedrongen en
op aangeven van Ab Bol kon Ab
Zwemmer de stand gelijktrekken, 1-1.

Het offensief van TZB hield aan en zij
maakten eigenlijk aanspraak op een
voorsprong. Vlak voor de rust in het
TZB strafschopgebied een duel tussen
twee spelers en de scheidsrechter gaf
tot ieders verbazing een strafschop
aan Schalkwijk en dat betekende 2-1.

Het eerste kwartier van de tweede
helft gaf een zeer sterk TZB te zien dat
op jacht ging naar de gelijkmaker.
Kansen voor Ab Bol en Ab Zwemmer
doch het doelpunt bleef uit. Schalk-
wijk kwam op rozen te zitten toen het
opnieuw een discutabele strafschop
kreeg toegewezen, even nadat een
TZB'er aan de andere kant werd ge-
vloerd zonder dat hier een straf tegen-
over stond. De strafschop werd benut
en Schalkwijk speelde een gewonnen
partij, 3-1. TZB gooide alles op de aan-
val waardoor Schalkwijk veel ruimte
kreeg en daarvan profiteerde door de
eindstand m de slotfase naar 6-1 op te'
voeren.

een revanche voor Z'meeuwen

* Jan-Hein Carree verliest de bal uit het oog, maar John van der Zeijs volgt het leder geconcentreerd.
Foto: Bram Stijnen.

ZANDVOORT - In een niet
grootste partij voetbal heeft Zand-
voortmeeuwen geen revanche
kunnen nemen tegen DEM voor
de eerder dit seizoen geleden 4-0
nederlaag. Nu kwamen beide par-
tyen tot een 1-1 gelijkspel en ge-
Men het vertoonde spel had ook
niemand recht op meer.

X voetbal

Zandvoortmeeuwen begon aanval-
end en probeerde DEM te verrassen,

van vorige week schotvaardige
anval kwam nu niet uit de verf en

ïlaarmate DEM meer grip kreeg op het
l was het duidelijk dat het dit keer
de defensie moest komen. Daarin

'aten eerst nog wat gaten wat mede
j'iet gevolg was van het snelle uitvallen

Mario van Meelen waardoor een
°mzetting in het team plaats vond.

(Later liet dit deel van het team zien,
lOnder aanvoering van Richard Kerk-

in goe^le doen te zijn.

DEM kwam op voorsprong toen een
speler de bal met de hand mee nam en
via Richard Kerkman scoorde, 0-1.
Lang hebben de Beverwijkers niet
kunnen genieten van de voorsprong
daar in de volgende minuut Frans
Post een terugspeelbal over de doel-
man in het doel kopte, 1-1. in de slotfa-
se van het eerste gedeelte een aandrin-
gend Zandvoortmeeuwen. Frans Post
wurmde zich door de defensie en werd
binnen de lijnen neergelegd. De niet
sterk fluitende scheidsrechter zag er
echter geen overtreding in.

In de tweede helft werd het voetbal
er niet beter op. In het Meeuwenteam
bleef ook Bert van Meelen aan de kant
waardoor opnieuw een omzetting
plaatsvond en dat was eveneens niet
bevordelijk voor de eenheid. DEM
maakte overigens geen indruk koplo-
per in deze afdeling te zijn en Zand-
voormeeuwen was zeker gelijkwaar-
dig. De gasten probeerde het vaak met
hoge voorzetten voor hel doel doch die
konden geen gevaar stichten.'

Zandvoortmeeuwen kreeg geen gro-
te kansen doch was iets meer in de

aanval. Jos Baars zag zijn schot ge-
stopt en Henny Marcelle knalde rake-
lings over. In de slotminuten speelde
Jos van der Meij de bal voor de voeten
van John van der Zeijs, die hard uit-
haalde maar de DEM doelman redde.
Met de 1-1 kwam het eind van een
matige partij voetbal en moet Zand-
voortmeeuwen in de onderste regio-
nen nog steeds op zijn tellen passen.

Trainer Gees van Sloten had na de
overwinning van vorige week meer
van dit duel verwacht. ..Ik had inder-
daad op winst, gerekend maar het zat
er niet in. We moesten al snel het team
omzetten en dat kwam het spel niet
ten goede. DEM probeerde het niet
lange halen, zij slaan het middenveld
over en wij proberen te voetballen. We
gingen echter zo als DEM spelen en
dan wordt het niet geweldig. We zijn
toch een beetje uit het dal omhoog en
elke week zijn er verrassende uitslagen
dus proberen we meer boven in te ko-
men. Het voordeel van deze afdeling is
dat er geen afscheiding is tussen de
bovenste en de onderste. Het moet
kunnen", aldus de Zandvoortmeeu-
wen trainer.

Zandvoorts
Nieuwsblad

zoekt

meisjes of jongens
die af en toe m kunnen
vallen bij ziekte of vakantie
van bezorgers/sters.
Min. leeftijd 15 jr.

Tel. 17166

Judo resultaten
ZANDVOORT - Volop judo aktivi-

teiten. In diverse plaatsen werd door
Sportacademie de Age meegedaan aan
wedstrijden en daarbij konden de vol-
gende resultaten worden genoteerd.
Bij de A pupillen vorige week zondag
tot 34 kg kampioen Raymon Byl; 45 kg
een derde plaats voor Jan Maarten
Boissevain. Beiden plaatsten zich voor
de Noord-Hollandse kampioenschap-
pen volgende week in Zaandam.

Een toernooi m Sassenheim kende
de volgende resultaten: 9 t/m 11 jaar
boven 37 kg. kampioen Eva Rietdijk;
12 t/m 15 jaar tot 40 kg. Ie Roland van
Weelden; 2e Raymond van Weelden.
12 t/m 15 jaar tot 65 kg, Ie Erik Jan
Vink. 12 t/m 15 jaar tot 55 kg. 2e Terry
Veiiema.

Zondag wedstrijden in Heemskerk
waarbij Raymon Byl bij de jongens tot
34 kg. als winnaar te voorschijn kwam.
10/11 jaar tot 28 kg. 2e Robert Smit;
10/11 tot 31 kg. 2e Michel van Wanroy;
10/11 boven 45 kg. Ie Jan Maarten
Boissevain.

Zaanse Zeeschuimer zwemt
Nederlands adspirantenrecord

HEEMSTEDE - Tijdens de
tweede rond van de A-competitie
is er door de Zeeschuimers, die de
wedstrijd met Zian/Vitesse uit
Den Haag en Nautilus uit Dor-
drecht in het zwembad Groenen-
daal te Heemstede organiseerde,
bijzonder goed gezwommen. Be-
halve vele clubrecords was het
hoogtepunt van deze zwemwed-
strijd het nationaal adspiranten-
record van de Zeeschuimer Stan
Steegeling.

Ok.
r' zwemmen

Het Nederlands adspirantenrecord
op de 200 meter schoolslag werd door
Stan Steegeling gezwommen in de tijd
van 2.23.5 wat één volle seconde is on-
der het oude record. Zijn eigen tijd
verbeterde Stan Steegeling met ruim
drie seconden. Een uitstekende presta-
tie van Steegeling die woonachtig is in
de Zaan en elke morgen om zes uur in
de Duinpan aanwezig is om zijn trai-
ningsbaantjes af te leggen.

Ook werden er vele clubrecords aan
flarden gezwommen en zeer opvallend
was daarbij de prestatie van de twaalf-
jarige Hanneke Koopmans die op de
100 meter vlinder, 200 meter wissel-
slag. 200 nieter vrij en de 400 meter vrij
voor sterke tijden zorgde. Ook vielen er
goede tijden te noteren voor Ingrid van

• Stan Steegeling na zijn geslaagde
recordpoging.

der Fits op de 400 meter vrij bij de
meisjes tot 18 en de dames, en ook

Onno Joustra deed van'zich spreken
op de 50 meter vrij. Verder viel in het
oog de prestaties van Barbara de Wit
op de 100 meter vlinderslag, Wander
Halderman op de 200 meter vlinder-
slag en kwam Jaco Koning voor het
eerst op de 100 meter vrije slag onder
de magische grens van de minuut. De
klokken stonden stil op 59.3 wat prima
mag worden genoemd.

Op de 100 meter en 200 meter rug
zorgde Michiel Halderman voor snelle
tijden en de 200 meter vrij leverde voor
Marja Molenaar een hoge klassering •
op. Eerste plaatsen werden door De
Zeeschuimers in ruime mate behaald
en daar zorgden achtereenvolgens
voor: Ingrid van de Fits op de 400 me- -
ter vrij, dames in 4.31.9; Barbara de-
Wit op de 100 meter vrij meisjes 72, in ~
1.00.8: Wander Halderman op de 200-
meter wissel jongens 68, in 2.11.9; Stan l
Steegeling op de 200 nieter school jon- •
gens 70. in 2.23.5; Ria Willems op de"
200 nieter wissel dames in 2.26.3; Onno;
Joustra op de 200 meter rug jongens •
70, in 2.19.1; Ria Willemse op de 100:
nieter vlinder dames in 1.09.0 en Bar--
bara de Wit op de 200 meter wissel',
meisjes 72, in 2.26.2.

In deze A-competitie met vijftien-
deelnemende verenigingen neemt De"
Zeeschuimers door deze uitstekend re-
sultaten een prachtige vierde plaats in
en met het voorhanden zijnde talent
moet deze plaats zeker te behouden
zijn.

Nachtelijke zwemmarathon in Duinpan

Zeeschuimers organiseren zwemfeest
ZANDVOORT - Alle leden van

de Zandvoortse Zwem & Foloclub
„De Zeeschuimers" kan men vrij-
dagmiddag 12 december aantref-
fen in zwembad de „Duinpan",
want dan begint daar een dave-
rend zwem- en kijkspel waarvoor
de Zeeschuimers inmiddels al we-
ken in actie zijn. Nederlands en
Olympisch kampioene zwemmen
Petra van Staveren ontvangt een
huldiging van het college van B &
W, terwijl de Zeeschuimer-kam-
pioenen met maar liefst 10 harde
Nederlandse records op verschil-
lende slagen en afstanden de
strijd zullen aanbinden in zeer
spectaculaire estafettewedstrij-
den tegen de allerhoogste Neder-
landse topploegen.

>*• zwemmen

Een unieke gelegenheid om de
zwemsporters van het allerhoogste ni-
veau van nabij in actie te zien. De
toegang is uiteraard gratis want de

Zeeschuimers willen graag iedereen m
de gelegenheid stellen om zo'n top-eve-
iiement mee te beleven. Het prograam
start om 16.00 uur met sprmtwedstrij-
den op de 100 meter wisselslag (dat
betekent dat men alle wedstryd-
zwemslagen in één nummer met des-
kundige uitleg te zien krijgt) gevolgd
door sprmtwedstrijden op de 50 meter
schoolslag en vlinderslag van alle top-
ploegen uit Noord-Holland.

Na zeer interessante demonstraties
van o.a. kunstzwemmen en recreatief-
zwemmen en een Zandvoorts kinder-
waterf estrj n beginnen de voorrondes
van de toppers van Nederland waarin
16 deelneemsters per vereniging in es-
tafettevorm aan de start verschijnen
om een groots spektakel in het water
te brengen.

Een strijd die er zeer fel aan toe zal
gaan omdat de Zeeschuimers voor de
serie-winnaars en andere finalisten
geldprijzen (toegestaan door de
KNZB) ter beschikking heeft gesteld.
Geldprijzen die er niet om liegen want
een succesvolle vereniging kan met et-
telijke honderden guldens naar huis
afreizen. Natuurlijk zullen ook de Zee-

schuimers hier proberen financiële
topprestaties te leveren. Rond 21.00
uur zullen de finales van dit topzwem-
men plaatsvinden maar niemand
hoeft zich gedurende de avond te ver-
velen. De Zeeschuimers bieden een
zeer gevarieerd programma met wa-
terpolo-wedstrijden, kunstzwemmen.
waarvoor de toppers van Nederland
acte-de-présence geven, kinderspelen
en kanovaren.

Wie dacht dat de Zeeschuimers om
23.00 uur tevreden naar huis gingen
heeft het mis, want om 24.00 uur
's nachts starten zij een echte Zand-
voortse swem marathon met 8 Zand-
voortse ploegen. Een nieuwe happe-
mng (nog nooit in Zandvoort geweest)
waarmee zij een poging doen hiervan
een jaarlijks terugkerend evenement
te maken. Een poging, die gezien de
enthousiaste reacties uit Zandvoort
zeker een vervolg zal krijgen. Behalve
voor ploegen, is er ook een royale
plaats ingeruimd voor het individueel
zwemmen want na afloop van de
zwemmarathon om 06.00 zaterdag-
morgen met aansluitend een Zee-
schuimers-ontbijt kan om 07.00 uur
iedereen in Zandvoort meedoen aan

het individuele afstandszwemmen
over 1000 meter, 300 nieter of voor de
keien in het zwemmen zelfs een 5000
meter. Rond 10.30 uur zal dit zwem-
men van de Zandvoortse ingezetenen
(geen wedstrijdzwemmers) weer wor-
den afgesloten met een Zeeschuimers-
stunt die zeker voor dp betrokkenen
enorm veel plezier zullen betekenen.
Als dan de leden van de Zandvoortse
Zwem & Poloclub op weg naar huis
gaan hebben zij een geweldig stuk
zwempromotie aan Zandvoort gepre-
senteerd en duidelijk gemaakt dat
zwem- en zwemfeestprestaties bij de
Zeeschuimers zeer dicht bij elkaar lig-
gen. Vrijdag 12 december zullen de
Zeeschuimers iedereen graag als gast
verwelkomen.

Laatste zwemprestaties
Tijdens de kampioenschappen

Kunstzwemmen van de zwemkring
Noord Holland wisten alle kunst-
zwemsters zich op de eerste plaatsen te
nestelen. Stan Stegeling verbeterde
afgelopen zondag in Heemstede zijn
Nederlands adspirantenrecord op de
200 m schoolslag. 26 juni zwom hij in
Berlijn 2.29.02 sec. nu verbeterde hij
zijn prestaties tot 2.23.5 sec.
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De Sint heeft bijna z'n hielen gelicht
Maar wat stond er nog in zijn gedicht
Zoekt u nog wal op het laatste moment

Dan snel naar Erica Wegerend

Erica
Grote Krocht 24 -Zandvoort

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

AART VEER
groente en fruit

Grote Krocht 25 Tel. 14404

Eten en drinken
SINAASAPPELS

Nieuwe oogst uit Egypte
SPERZIEBONEN
Wegens enorm sukses
BANANEN

Let op! 2 kg

heel pond

héél kilo

3,45
V9

0,98

Maandag en dinsdag
als klap op de vuurpijl bij
aankoop van
1 VERSE ROOKWORST
1 pond zuurkool KADO

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28. Zandvoort tel. 15734

Wij hebben

onderzetters,
ballpoints,

sleutelhangers en
hangers met

afbeelding van uw

hond.

En nog veel meer lekkers
voor hond en kat.

Uw ogen zijn te
kostbaar voor een

leuke korting.
De laatste jaren wordt er door
dueise optiek/aken regelmatig
gestunt met supeilage pi ij/en.
Dikwijls gaat hel daarbij om
en er-jarige monturen.
Wie op een koopje uit is. laai xicli
daardoor wellicht verleiden. Wie
evenuel /uinig op /.ijn ogen is,
kijkt nel heler uit. Want een
goede bril is natuurlijk meer dan
een montuur \oor een koopje.
Deskundige aandacht,
xorguildige oogmeling en een
goed optisch advies zijn \an grool
belang.
Want kleine oii/org\uldiglieden
hiei bij kunnen iimneis lol grole
klachten leiden.

i-

Wie niet alleen 'n lage prijs
maar ook kwaliteit en

service eist, kiest
OPTIEK SLINGER

gedipl. oogmeetkundige
o.v.-contactlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20a, Zandvoort
Tel. 02507-14395

Leverancier alle ziekenfondsen

Vrijdagavond koopavond.

winkelcentrum
schalkwijk
haarlem

begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort10 dagen

20% korting
Openingstijden

's maandag gesloten
dinsdag-vrijdag 12.00-18.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur

. waar *t h*>t*T«* liflaalbuur hl ij Cl!

KUNT U DIE FOLDERS VANAVOND
IAAT NOG AFLEVEREN.

MORGENVROEG HEB IK ZE
METEEN NODIG IN EINDHOVEN.

PERSCOMBINATIE TRANSPORT
Regelt 't welen snel.
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Bestel nu uit de
fraaie Kerst- en
Nieuwjaarskollektie
van
Kennemer Kaarten
bij uw plaatselijke
drukker.

Kennemer Kaarten Uitgeverij
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SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S"
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad / 0.31 per millimeter.
Sluitingstijd dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven- 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan-
• Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

voort
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8. Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant. Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant. De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer. Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms-
bode. De Nieuwe Weesper. Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur.

» Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combmat'es m de Micro s is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ5,- m rekening ge
bracht

• BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2.50 m rekening gebracht l

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z teleto-
nisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan-
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
smg in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

De COMPAGNIE van de
AMSTERDAMSE ACADEMIE voor

LICHAMELIJKE OPVOEDING organiseert

Kerstturnkamp
van 19 t m 24 december voor

kinderen van 8 t m 18 |aar
Vol-pension prijs / 275- p p

Informatie 020 111315 of 020-148462

Help de Polen
STUUR EENS EEN VOEDSELPAKKETi

Geen adres''' Dat hebben wi| voor u' Inl tel 02907-5235

Aangeb m Haarlem gr EEN-
GEZ (huur) HOEKHUIS, enor-
me leefruimte, 5-kam , c v ,
gr zolder, tuin op zuiden
Gevr in Z'voort-Z/Centr kl
huur-woonr met vrij uitz voor
1 pers Tel 023-330085

ALUM SCHUIFLADDERS
Bel voor vrijblijvende

demonstratie aan huis
NU 8 meter van ƒ375 voor
ƒ 237 en 10 meter van ƒ 445
voor ƒ 289 Andere lengtes en
uitvoeringen tot 50% korting

3 jaar garantie
INTERAL LADDERS BV

Tel 072-612262 of
01711-10016

BONTMANTEL-INRUIL
Met (kleine) bijbetaling
Meest exclusieve lichtge-
wicht nappa larnmy-coats en
bontmantels Bontgevoerde
regenmantels Bel voor af-
spraak of uitgebreide docu-
mentatie 020-233488

* De prijswinnaars v d tum-
keunng, die lid zijn geworden,
hart dank U wordt toch ook
lid'' Bel dan nu even het
KMTP Zvt 14627

* De verg Vrouwen van Nu
begint met frisse moed aan
de volgende 10 jaar' Word
ook lid of bel om inlichtingen
met nr 16085/14462

Garage te huur Fenemaplein,
/ 140 p m Tel 19357

•* Gevr plaatjesalbums, Ver-
kade Hille Honing Tiktak
enz Tel 02503-14727

Gratis
Woninggids van Zandvoort

Bel
Cense Makelaars O G

Tel 02507-12614

* Heel hartelijk dank voor de
fantastische tips over de bes-
senjenevervlek de vlek is er
70 goed als uit1 Mevr C B
Koper

* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres9 Dat hebben wij voor u1

Inl (cl 02907-5235

Hillegom-Antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub m alle stijlen Veel
klemantiek Laagste prijzen1

Leidsestraat 122 Dag tel
02520-20993 Koopavond

* Hirschmann el antenne,
duurste uitv nieuw in doos
Vaste prijs / 125 Tel 02507-
13663

+ Houdt u van hedendaag-
stoneel kom dan op 19 en 20
dec naar de Krocht, Ton Ver
Wim Hildermg

Kamer te huur De Witte
Zwaan Tel 02507-12164

* Kerstconcert door toon-
kunst Zandvoort (TOZ) op
zondagmiddag 14 dec om
1430 uur m Herv kerk, (zie
raambiljetten) Entree ƒ 5

* Kom 19 en 20 december
ook lekker liggen in de holte
van je arm BIJ Toneelver Wim
Hildermg

* Lieve Gerrit en Nolda, wij
zullen jullie erg missen De
mannen van de Z D T

Passage 42
Zonnestudio

Kapsalon
ZONNEBANK 20 min ƒ 9
(snelbrumbuizen)

abonnement 10x ƒ 80
EZICHTSKANON

20 min ƒ 10
abonnement 4x ƒ 35

LICH KANON 40 mm ƒ 40
abonnement 3x ƒ 100

WIJ WERKEN OP
AFSPRAAK

ZONNESTUDIO OOK
'S AVONDS GEOPEND

Passage 42
Tel. 12500

Vriendelijke groeten
Ben, Edith en Ellie

* Te koop Italiaanse kinder-
kamer commode, linnenkast,
hemelledikant, 4 overtrekken
en div babyspullen Tel
02507-19336/14211

* Te koop kleuren-tv, 65
beeld, ƒ250 Tel 12659

* Te koop midski's en ski-
schoenen, mt 45, wit bureau-
tje Tel 15017

* Te koop originele USA da-
mes-regenjas, mt 34, ƒ50
Tel 02507-13455

Te koop Pallas filmprojector
voor geluidsfilms, S8, 1 elek
viewer, 1 handbed viewer, 1
filmzon, schouderstatief, snij-
apparaat, titelapparatuur +
div spoelen BIJ aankoop in-
een gratis geluidsfilmcamera
Yashica 50XL Alles in prima
staat Prijs n o t k Tel 02290-
31483

•*• Te koop ronde Etna gaska-
chel, 2 jaar gebruikt, ƒ 125
Tel 17377

* Te koop spiralen, 2 stuks,
90x200 m, vaste poten, pr
staat wit gelakt, te gebr als
lits-jum of afz Tel 14302

Gratis woninggids van Zandvoort
Bel:

makelaar/o.g.

Tel. 02507-12614

Rustige heer, betrouwbare
betaler zkt gezellige woonr
in Z'voort, m tel aansl Br o
nr 798-74907 bur v d blad

•*• Sony XR-11 stereo rad/
cass met aut reverse 3
mnd oud Vaste prijs ƒ 225
Tel 02507-13663

Te huur gevr voor perm flat,
zomerhuis of kam met eig
opg, hr tot ƒ450 Tel 18754

* Te koop blauwe heren-
sportfiets, handremmen + 5
versnellingen Tel 12658

* Te koop bromfiets Honda
SS5OZ, schadevrij en bijna
nieuw, 4-takt, 4 versnellingen,
weg i v m verhuizing en aan-
schaf motor Tel 17547

* Te koop bromfiets Puch
Maxi Tel 023-289589

* Te koop gevr 1-pers bed
onderschuifbed Telm

18921, na 19 uur
* Te koop gevr speelgoed-
bankje Tel 15467

* Te koop goede gashaard
Tel 19588

•*• Te koop grijs geruit kos-
tuum, mt 50. regenjas mt 50,
bruine blazer mt 50, samen
ƒ70 Tel 17846

* Te koop gnll/bakoven,
Moulinex, ƒ 30,4-pits gasplaat
ƒ30 Tel 16130

•*• Te koop tafelbiljart ƒ 125
Tel 19155

* Te koop witte buffetkast
met 2 laden ƒ 125 Tel 17377

•*• Te koop zeer mooie pape-
gaaiekooi met onderstel en
div toebehoren, 0 + 75 cm
en hoogte ± 160 cm Vr prijs
ƒ 300, tel 18438

* Te koop Zundapp CS 50,
moet opgeknapt worden,
vrpr ƒ150 Tel 15324, na 17
uur

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk Tel 023-364168,
bgg 023-381378

* T k blauwe kinderwagen,
hoog model, box met verstel-
bare bodem, wit, wipstoeltje,
wit, badstandaard, in zeer
goede staat Tel 12644

* T k gasboiler, 1551 ƒ150,
herenfiets ƒ 40, racefiets
ƒ100, racefiets-frame ƒ25
Tel 023-282857, na 18 uur

•A- T k hobbelpaard ƒ 17,50,
rode kinderskischoenen mt
32 ƒ 50, oma nachtkastje met
marmer plaatje ƒ 125, school-
bord ƒ 20 Tel 12313

* T k pracht kinderwagen,
uitneembaar en wandelwa-
gen met zak en toebeh , sa-
men ƒ 150, ook apart te koop
Tel 02507-19113

* Toneelliefhebbers op 19
en 20 dec lig je lekker warm
in de holte van je arm

* Vermist sinds 28 nov.,
zwart/witte kater, roepnaam
Tijger, omg Zr D Bronder-
straat 13 Gaarne ter te bez
op bovenstaand adres

* Volkskerstzang samen zin-
gen op zo middag 21 dec
M m v Herv Kerkkoor, Toon-
kunst TOZ, solist Guus Hoek-
man Entree ƒ 3,50

Wonmgruil aangeb 2 kamer-
won te Hoofddorp, vrij uitz
lage huur Gevr. woonr Zand-
voort Tel 023-284160 of post-
bus 242, Zandvoort

* Zaalvoetbal-shirt Z.V M ,
rnaat 42, z g a n , ƒ 15; Philips
hoogtezon, weinig gebruikt,
nieuwpnjs ƒ 159, nu voor ƒ 75
Tel 12158
* Zelf kerststukjes maken 17
dec Hotel Keur, 20 uur, lei-
der Jan Warmerdam, ook u is
welkom, voor inlichting
KMTP Tel 14627

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de be-
handeling

• Brieven op advertenties
onder nummer, die volgens
ons oordeel niet bonafide rea-
geren op de inhoud van ad-
vertenties, worden door ons
niet doorgezonden

DE GALA-DROOM VAN
MEVROUW VAN DER STERREN

Voor de feestdagen, rond kerst en oud en
nieuw heeft mevrouw van der Sterren
nachtmerries over oud en blijde dromen
over nieuw in kledingmode.
Als een magneet trekt de feestelijke
kollektie modegala bij

SALON DE MODE „CECILE"
haar aan.
Mijnheer van der Sterren zegt: ,, Mien, je
moet niet dromen maar doen. Het gehele
scala van modegala bewonderend
bekijken en dan ineens zeggen: dat past
bij mij, dat neem ik. Wakker zijn. Gaan, nu
er nog veel keuze is".

Zandvoonts Nieuwsblad
Fa. Kroonenberg,

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort
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ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen'' Bankstel of ander

huisraad te koop7 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALÖ
VRAAGPRIJS VAN ƒ 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEf;
OPGEGEVEN j

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) me
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor-
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Telefoon

Postcode

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

Piaats 2041 JM Zandvoortde krant helpt
u op weg
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Door E. Jongsma-Schuiten

1
Door mevrouw Jongsma-Schuiten is in 1975 een Sint Nicolaasver-

'laal geschreven over de viering van dit Nederlandse volksfeest in het
vroegere oude mannen- en vrouwengasthuis dat op het Gasthuisplein
stond, op de plaats waar nu de bakkerij van Van der Werff is
jevestigd.

Dit verhaal is destijds door de Folklorevereniging De Wurf als
toneelstuk opgevoerd, reden waarom het verhaal door de redactie,
met toestemming van de schrijfster, gnigssins is ingekort.

De originele versie bevindt sich in het Archief van Noord-Holland
t.b.v. de Academie van Volkenkunde en dialect.

Sunterklaesaevond
in het oude

mannen-vrouwengasthuis
In de grote zaal van het Gasthuis
•andt de open haard. De vlammen
'elen met de blokken hout en bruin-
101. Het is stil in de zaal. Het is stil. De
larsen verlichten slechts de tafels,
aar de hoeken blijven schemerig,
ndanks het houtvuur is het lang niet
irm. De lapjeskat heeft waarschijn-
k de beste plaats. Je hoort niets an-
•rs dan het tikken van de klok. In-
ns wordt de stilte verbroken door
klos van holleblokken, het komt
chterbij, het zijn jongens. Ze zingen:
;unterklaes, stok in je naars, turf in
gat, o, wat een rare vent is dat".

lln de hoek bij de schouw, staat een
Jeine tafel waar de bijbel op ligt en

Sfet comfoortje met de pijp van de va-
èr van het huis. Aan de grote tafels
illen straks de bewoners zitten om de
bere maaltijd te nuttigen. In het

. kkkerende licht kunnen ze zo wegge-
iipt zijn uit een sprookjesboek. In

-ferkelijkheid zijn het Bomneus, Flup,
'lap, Piet, Janie, Marij, Pie, Trijn enz.
l hun jeugd waren het vrolijke veer-
rachtige mensen die werkten en
jrgden voor hun gezin. Hun oude dag
jacht hen echter in het 'oude man-
in-en vrouwenhuis'.

Weer bonzen de jongens op de ramen
.n het huis en zingen hun liedje. De
„der zegt: "Hè, die verdomde jongens
t met der gebler".

S3 had ook eerst de luiken dicht mot-
i doen", antwoordt de moeder snib-

'g.
.ben de vader moppert door: "Die bar-
•Ss ok altijd en dan, dat had de Bom-
*us ok wel's effe kenne doen".
Wot je net gelove, lekker warm zitten

veul ete dat wulle ze. Je mot 's
! lette of ze der gezicht soches wel
.ssen bij de pomp. Een schone blau-
handdoek heb ik neer'elegd, maar

; is niet 'ebruikt".
laat een spiedende blik over de ta-
s gaan. "Zo de boel is an kant. Hij jij
kwispeldoors neer'ezet?"
ou het bakkie met zand staat aan
uze kant. en Flip de Fluiter zei wel
er gaen zitten denk ik", antwoordt
vader.

oeder ziet dat echter niet zo zitten:
ae. maer Jan Bomneus gaet an geu-

kant zitten en' die spaugt het
eest" is haar zorgelijke antwoord. Op
t moment komen de bewoners bin-
n. De vrouwen brengen een brei-
us mee, de mannen roken een pijp of
bben een pruim achter de kiezen. Zij
oeten onderdanig, als je oud en arm
n t, dan weet je hoe het hoort.

halen, staat de vader zuchtend op:
"Nou ik zelf de luiken maer weer slui-
ten" merkt hij op met een steelse blik
naar de Bomneus, die wijselijk niet
reageert.

Op dat moment komt de moeder bin-
nen met een dampende schaal aardap-
pelen. In het midden staat een kom-
metje doop. Als ze de schaal midden op
tafel heeft gezet, zegt ze overdreven:
"Nou mensen, Dat jollie dut kostelijke
eten wel magge smaken". De oudjes
prikken om beurten een aardappel op
de vork en dopen deze dan in het kom-
metje. Piet staat op. Aan de kant bij de
schouw hangt aan een touwtje een rij
dorge scharretjes. Hij haalt er een
paar af en deelt ze uit. De mannen
snijden ze met hun zakmes aan riemp-
jes en geven die door aan de vrouwen.
Al kouwende en babbelend gaat de
maaltijd voorbij. Zij zijn niet veel ge-
wend en het is nu eenmaal een grote
gunst in het gasthuis te mogen wonen.

Tante Jans veegt haar mond af en
zegt: "Ja mensen, het valt iet mee". Ze
krijgt direct bijval van Engeltje, die
het niet eens is met Marij die opmerkt,
dat het allemaal wel meevalt en dat
oude mensen dankbaar moeten zijn
dat ze droog en warm zitten. "Da's nou
allemaal wel goed en wel, maer as je
snachs niet ken slape en je legt te
prakkizere over vroeger toen je nog je
eigen huishouwen dee, dan krijg ik 't
te kwaed. Vroeger hé, dan had ik zo-
veul te doen. Dan had ik soches al een
natte rug van van die grote wastobbes.
As ik dat klaer had dan ging ik Ant
roepe voor een bakkie. Nou dan effe
klesse over die en geune, dan weer
hardlopend je arepels overhangen, een
brokkie van dat natte en brakke hout
van het strand op het vuurbo...". De
vrouwen verdiepen zich in herinne-
ringen, over vroeger. Toen dat natte
hout zo lekker rook, evenals trouwens
het uithakken van spek, dat zo'n hui-
selijke lucht in huis gaf. Over de kin-
deren die om twaalf uur uit school
kwamen en hun klompen tegen het
schot gooiden.

Pandoertje

e maaltijd
Terwijl de oudjes aan tafel zitten
tspint zich een gesprek wat de pot
l schaffen op deze dag. 'Het is im-
:rs sunterklaesavond, en misschien
mt dan de Zondagse hap, spek mit
ren op tafel. Die hoop wordt snel de
dem ingeslagen door Marij die tegen
et opmerkt: "Vandaeg is het appies
t een kommetje doop en een droog

ssie wat ik je zeg".

De vader onderbreekt de gefluister-
discussie door op te merken "Zalle
; effe bidden?". Hij staat op en gaat
de tafel staan, en houdt zijn pet in
hand. De mannen volgen zijn voor-
eld, met de pet voor de ogen wordt
i gebed gemompeld. Terwijl de moe-
r naar de keuken gaat om het eten te

Na de maaltijd als de boel is afge-
ruimd en allen rustig bij het vuur zit-
ten worden ze opgeschrikt door de
kwajongens buiten, die kennelijk van
geen ophouden weten en nu tegen de
luiken bonken. Piet springt verrast op:
"Verrek jae, het is Sunterklaes-
aevond", hij wrijft vergenoegd in zijn
handen. "Weet je nog -Flip, vroeger
gingen wij koek slaen bij Aat de bak-
ker".

Piet gaat naar Janie zijn vrouw en
vertelt haar dat het Sunterklaesavond
is, maar het vrouwtje is te doof om
precies te weten waar hij over begint.
De anderen krijgen nu toch hetouder-
wetse Sinterklaasgevoel. Zo'n beetje
spanning, want je kunt toch ommers
nooit weten?

Dan valt het ook op dat noch de
vader noch de moeder in het huis zijn.
Daarvoor is het veel te stil. Pie gaat op
onderzoek uit en komt even later te-
rug met de mededeling dat moeder is
gehaald om te bakeren. Vreugde alom,
want dit betekent dat ook de vader
verdwenen is. Ja zegt Pie enthousiast:
"Dan gaet-ie ommers een pandoertje
leggen bij Dappere Keessie". Jaap

• Proveniers- of Gasthuis gebouwd in 1583 en afgebroken in de winter van 1928/29. Het gevelbeeld bevindt zich thans
in de hal van het raadhuis. Deze foto werd genomen omstreeks 1915. (Foto Gemeentearchief)

wrijft in zijn handen: "Nou mensen,
dan hebben wij vrij spul vanavond.
Dan gaan wij d'r es effe echt ouwer-
wets Sunterklaes vieren", Marij
schampert echter: "Waar vandaen? Jij
denkt zekers dat er een schip mit rijs-
daalers is annekomme niet? Nou,
Schraalhans is hier keukenmeester,
en alles zit achter slot en grendel".

Op dat moment wordt gestommel
gehoord bij de deur. Piet zet gelijk het
liedje m: "Sunterklasie bonne, bonne,
gooi wat m de regentonne", en ieder-
een valt hem bij. De oude stemmen
klinken wat beverig en onzeker, maar
de spanning stijgt.

Op dat moment komt de 'sinter-
klaas' binnen. Het blijkt de huishoud-
ster van de rentmeester te zijn met een
grote mand. Vriendelijk zegt ze: "Och
wat aardig zitten jullie hier. Wat ge-
zellig. Ik had al een paar keer aan de
deur gerammeld, maar er kwam nie-
mand er brandde alleen een ohelampje
in de gang, dus ben ik maar op zoek
gegaan. Nu vind ik jullie hier zo gezel-
lig bij elkaar".

Ze zet nu de grote mand op tafel en
er uit komt een groot krentenbrood.
Voor allemaal een speculaaspop, voor
de mannen een pakje BZK en dan nog
voor de vrouwen een flesje reukwater.

De bewoners tonen zich dankbaar.
Piet verwoordt dat door te zeggen:
"Dankie-duuzendmael juffrouw".

Nadat de huishoudster door Jans is
uitgelaten, maakt een Sinterklaasge-
voel zich van de oudjes meester. Ze
worden er zelfs baldadig van. Flip zegt,
"Nou wat vinden jollie van onze kak-
madam?". waarop Jans sust: "Stil nou,
dat past iet as je net zooveul 'ekregen
heb om zoon mins te affronteren. En
zeg wat zal de moeder een spijt hebben
dat ze d'r iet bij was. Heer, heer wat
had de moeder d'r fluwelen mondje
laten gaen". Ze schertsen en genieten
nog wat na. totdat Aal zegt: "Kijk der's

hier. Een zakkie anijs. Verdee. gaat er
es kijken of der iet een beetje melk
staat.

Sinterklaas op bezoek
Dat brengt Piet op een idee. Hij

haalt een stuiver uit de knoop van zijn
rode zakdoek. "En laat ik nou nog een
stuiver hebben. Van de week loop ik op
het strand, ik schop met me holleblok
teuge een hopie zand...en...ja hoor, een
stuiver. Dat kan een gezellige avond
worre". Ook Flip komt met zijn schat
op taiel. Uit zijn tabaksdoos peutert
hij twee vierduitstukken een paar hal-
ve centen en een paar hele. Hij com-
mandeert Piet: "Hier jij dan mot je effe
opschiete. gaet hier naar de overkant
naar 't Wapen een klem plat flessie
citroen halen...NMisschien geeft-ie
nog 'n deurslag. Denk d'r om gauw
berom komme want wij hebben alle-
gaer dorst".

Ondertussen zijn Jans en Merij al
naar de keuken gestommeld op zoek
naar melk en een pannetje. Het wordt
bijzonder gezellig. Jaap gaat anders-
om op de stoel zitten en terwijl hij zich
aan de sport voor hem vast houdt ver-
telt hij van de schipbreuk al weer zo-
veel jaaar geleden toen iedere Zand-
voorter m de weer was bij het redden
van de schipbreukelingen en iedereen
vergat dat het Sinterklaasavond was.
Terwijl de vrouwen binnenkomen met
de wanne melk en zuinig de komme-
tjes vullen wordt door de mannen on-
geduldig op Piet's terugkomst ge-
wacht. Plotsklaps vliegt de deur open
en met veel gestommel en gelach doet
Piet zijn intrede. Hij heeft een mom-
bakkes voor en een laken omgeslagen
en een bezem m zijn hand. Hij bromt:
"Hier is Sunterdeklaes" en knijpt een
paar van de vrouwen in hun wang. Hij
wordt door de vrouwtjes druk ge-
plaagd, "Hij het al an't flessie geroken
zeker". Prompt komt Piet met het
platte flesje tafel. Eerst mag hy twee
slokken nemen, dan Jaap, dan Flip zo
de hele kring rond. Het wordt een ge-
zelhg boel, ze hebben allemaal preto-
gen en giechelen, er wordt bij Piet op
aangedrongen dat hij zal voordragen,
en hij laat zich met lang bidden. Hij
klimt op een stoel en begint het vers
van 'Donssie' met lange uithalen te
zingen. "Dorissie mot d'r weer heibel
van komme, morrege dan heb je weer
pijn in je lijf". Op dat moment valt hij
met stoel en al om, zijn mombakkes zit
scheef en er loopt bloed langs zijn
wang. Consternatie alom. Piet wordt
op de been geholpen, terwijl Aal zich
haast om een kommetje regenwater te
halen en een lappie uit de bedstee om
Piet te verbinden. Anderen maken
zich hogelijk zorgen, want als de moe-
der thuis komt dan zwaait er wat.

Grote Schande
Als ongeruste kinderen trachten de

oudjes elkaar moed in te spreken en de
boel op te ruimen, maar dat gaat met
zo snel. Aal troost Piet. terwijl zij han-
dig het bloed wegwast. "Nou Piet, toen
ik je strakkies op de stoel zag staan
zingen kon ik wel mal op je worre.
maar nou kenne me met jou de korre-
mis met je op", ondertussen bindt zij
hem een theedoek om zijn hoofd. Piet
wordt er narrig van, op het moment
dat hij zegt: "Mens haal die koppies-
doek van m'n kop ik heb niks" gaat de
deur open en staat de moeder van het
Gasthuis in de kamer. Er valt een
doodse stilte. Haar scherpe ogen heb-
ben de situatie snel overzien, het lege
jeneverflesje, de kommetjes, het lege
melkpannetje en dan nog de specu-
laaspoppen en het krentenbrood.

Ze ontsteekt m woede, met haar ar-
men m de lucht uit zij haar ongenoe-
gen over haar verstoorde Sinterklaas-
avond. "Wat is er hier aan de hand?
Wat een bende, als de dominee of de
schout langs \vas gekommen dan had
er wat 'ezwaaid, waren jullie mis-

.schien allemaal wel de deur uitgezet.
Kan een mms dan met effies weg- -
gaen? Ik wordt gehaald voor een beval-
ling ik denk dat jullie het wel gezellig
kunnen maken en wat vind ik? Een
paar dronkelappen en jullie lijken wel
lichtekooien" sneert ze naar de ver-
bouwereerde oudjes. Geert wil iets te-
genwerpen. maar ze krijgt het woord
niet. In tegendeel, er volgt een lange
klaagzang hoe zwaar zij (de moeder)
het deze avond wel gehad heeft bij een
bevalling die niet gladjes verliep, en
hoe dan haar thuiskomst is. De vader
heeft kennelijk geroken dat vrouwlief
weer thuis is, want hij komt zachtjes
de kamer binnen, doch waakt er wel
voor de aandacht op zichzelf te vesti-
gen Ondertussen besluit zijn vrouw
haar betoog met de woorden: "Ik dacht
nog ik zal zachies doen als ik thuis
kom want de oudjes zullen wel te bed
zijn, ik kom dus thuis en wat vind ik.
Zeggen jullie nou zelf, vinden jullie het
gien schande en dat voor zukke ouwe
mensen".

Dan kan Geert niet langer haar
mond houden. Bleek maar beheerst
legt zij uit waarom het zo uit de hand
gelopen is. Gewoon omdat de hennne-
nngen aan vroegere Smterklaasavon-
den toen ieder nog een eigen gezin had,
toch wel. ondanks alle zorgen, feeste-
lijk verliepen. Hoe dat door hen allen
als een gemis wordt gevoeld. "Als je in
dit gasthuis zit, en gien mens komt
naar je omkijken en je weet ook met of
je volgend jaar d'r nog wel zei wezen,
dan gaat er veul m een mms om, waar
je als vader en moeder misschien niet
zo an denkt. Toen jullie weg waren
toen hadden wij 't met mekaer over
vroeger en toen de juffrouw hier sting
met d'r mand met pakkies. Toe zeeën
wij teuge malkander, laten we het nou
voor deuze avond nou's gezellig ma-
ken. Wij maakten anijsmelk en wij
lapten met mekaar een paar maatjes.
Jonge, jonge, wat kenne we van die
paar maatjes dronken worden, laat me
niet lachen. En toezzou Piet een versie
zmge en is toe van de stoel of evallen.
Dat is nou al en daar maak je zoon
drukte van of we ik weet iet wat edaan
hebben". "Kijk. jij bin nou moede"- van
ons. maar de meeste van ons benne
ouwer als jollie. Daar motte jollie es
effe stil bij blijven staan, dat valt voor
ons met mee, om de weerelicht niet.
Maar ja, wat motte we anders. Doch jij
iet datte me ook veul liever met ons
eigen vent in ons eigen huishouwetje
nog wulle leven?".

Door de oudjes wordt ijverig meege-
knikt. De moeder frommelt zenuw-
achtig aan haar boezel, alles liep een
beetje tegen vandaag, maar ja. Ze
maakt wat excuses over de zware be-
vallmg en vervolgt: "Maar nou motte
jollie niet denken dat ik iet met jollie
mee kan voele nou Geert dat allemael
's heb uitgelegd. Maar slecht hebben
jollie het niet wel? Ik mot mit de een-
ten van de schenkingen rond zien te
kommen dat is vast gien vetpot, maar
we doen wat we kenne. Met het wegen
van de varkens, en de opbrengst van
de pietersehe uit de groentetuin derbij
kenne me net de winter deurkomme,
alhoewel de peterselie teugen viel".
Onder het praten is de moeder héle-
maal rustig geworden, ze heeft haar
oude gezag weer hersteld. "Luister 's
mensen wij motte met malkander hier
leven. Laten wij mekaar maar verge-
ven als er wat harde woorden zijn ge-
vallen. Wij maken nog een lekker
warm bakkie anijs. Toe Jans doe jij
wat anijszaad m de pot en dan is het zo
langzamerhand bedtijd. Er wordt zelfs
nog gezongen, geen Sinterklaasversje
dit keer, maar het oude Zandvoortse
lied van het hutje bij de zee. De laatste
blokken m de haard knetteren en het
kaarslicht flakkert.

Zo werd het al met toch nog een
gezellige avond. Het stenen mannetje
op de punt van het Oude mannen-en
vrouwen Gasthuis kijkt uit over het
oude dorp terwijl de eerste sneeuw-
vlokken van het jaar 1875 langzaam
maar zeker naar beneden dwarrelen

i

SAND VOORT - Nog steeds is het Sinterklaasliedje, Wie zoet is krijgt
{kers, wie stout is de roe, sterk favoriet bij de Sinterklaasviering,
ch is er in de loop van de jaren, zeg maar gerust decennia, veel
randerd.
Na de oorlog werden er ieder jaar minder suikerbeesten en harten
rvaardigd, ieder jaar ook worden er minder taai-taai poppen gege-
i. Ook is er een afname te bespeuren van borstplaat.
Daarentegen liggen de speciale sinterklaassnoeperijen als marse-

banket, speculaas nog goed in de markt. Om Sint Nicolaas te
Ipen bij de inkopen, werd door ons eens bij vier Zandvoortse bakkers
informeerd naar bereidingswijze, en koop, of wel sneoplust van de
'ndvoorters. Willekeurig gingen wij op pad en vroegen Bakker Balk
.ar het banket, Bakker Keur naar de speculaas, bij Bakker Serjsener
Ird het marsepein onder de loep genomen, terwijl Bakker Stuurman
kt wat vakgeheimen kwijt wilde over de bereiding van borstplaat.

Waar Sinterklaas het lekkers haalt

MARGREET ATES

"Banket, dat is nog steeds een veel
gevraagd artikel. Natuurlijk maken
wij net als de collega's in december wel
overuren. Van banket moet gezegd
worden dat het gegeten moet worden
op de dag dat het is gebakken. Dat
betekent dat wij op 4, 5 maar ook nog
op 6 december enorme hoeveelheden
banket bakken. Het verschil met een
banketletter van de banketbakker en
een supermarkt is natuurlijk groot.
Dat mag ik als vakman wel even op-
merken. Bovendien hebben de mensen
het voordeel dat bij veel bakkerijen,
zoals wij, iedere letter besteld kan wor-
den. Dus wil je iemand een banketlet-
ter kado doen, dan kun je gewoon de
gewenste letter opgeven. En dat is wel
iets anders dan alleen een 'M' zoals wel
eens wordt aangenomen", vertelt Bak-
ker Balk.

De verkoop van banketstaven en let-
ter komt echt goed op gang in het
midden van November. Bereikt een
hoogtepunt op 5 december, en daarna
kom je geen letter aan de straatstenen
meer kwijt. Wel wordt dan in de bak-
kerijen direct overtgeschakeld op het
bakken van kerstkranzen. In wezen de
zelfde materialen, alleen worden de
kerskranzen extra versierd met kers-
jes. Na Nieuwjaar is ook de vraag naar
dit banket verdwenen, en pas wanneer
Sint Nicolaas in aantocht is komen
ook de banketletters en staven weer in
de verkoop.

Volgens Bakker Balk is het geven
van letters, zowel chocolade als ban-
ket, al een eeuwenoud gebruik. "Het is
ooit gestart op Ameland, en ook wer-
den er rond de middeleeuwen al letters
gebakken in Denemarken. Misschien
van gewoon brooddeeg. dat weet ik
niet, wel dat het gebruik al eeuwenoud

is. Dat heb ik zo pas gehoord", vertelt
hij enthousiast.

Banket wordt vervaardigd van
amandelspijs bladerdeeg en roombo-
ter. ledere bakker heeft zo zijn eigen
recept, sommige kunnen zelfs aange-
duid worden met 'geheim familie re-
cept'. Wel is het zo dat het zelf bakken
van banket eenvoudiger lijkt dan het
is.

Bij Bakker Seijsener liggen in de
etalage de meest mooie marsepeinfi-
guren, en volgens deze bakker vereist
het maken van deze figuren toch een
zekere creativiteit. "Marsepeinfigu-
ren voor kinderen vind ik het leukste.
Je kunt dan mooi inhaken op wat 'in'
is. Vroeger waren de fabeltjeskrant fi-
guren populair, en nu worden ze op-
nieuw gevraagd. Ook is the Pink Pan-
ther sterk favoriet en dan is het leuk
om daarop in te spelen en zelf allerlei
modellen uit te proberen.

Marsepein blijkt een typisch Neder-
lands product te zijn. In Zuidelijke
landen wordt ook wel een snoeperij
verkocht die er op lijkt, maar het is
volgens de Zandvoortse bakker rhier-
zoet en dus voor ons niet te eten'.
Vreemd ook dat na Sint Nicolaas geen
marsepeinfiguren meer worden ge-
vraagd.

Marsepein is een mengsel van sui-
ker, blanke stroop en amandelen plus
wat vocht, maresquin. Het kleuren
van de marsepein vereist inzicht en
gevoeld van kleur. Tegenwoordig zijn
hiervoor speciale spuitbussen in de
handel die aan bepaalde keuringsei-
sen voldoen. Het bereiden van marse-
pein is een bijzonder secuur werkje. In
een oud vakhandboek (nog van zijn
vader uit 1923) staat duidelijk te lezen:

"Steeds geldt bij alle methoden dat
alle gebruiksvoorwerpen en machines
enb grondstoffen volkoomen rein moe-
ten zijn. Dat mag men nimmer uit het
oog verliezen, want zelfs het kleinste
deeltje vuiul, dat zich in de marsepein
bevindt, kan zich wreken door scheu-
ren, dit komt voor na eenigen tijd, ook
kan de marsepein dan afbrokkelen, of
zelfs kan gisting optreeden".

Het zelf maken van marsepein lijkt
een onmogelijke zxaak, omdat daar
speciale machines voor nodig zijn.

Het gebeurt wel dat er klanten bij
bakker Seijsener komen met een spe-
ciale opdracht voor een marsepeinfi-
guur. Een bepaald merk auto, een ty-
pemachine die dan gebruikt worden
als surprise. Deze opdrachten worden
door hem graag aanvaard omdat het
zo zegt hij "de sleuir breekt, anders
ben je altijd met gebak en gevulde koe-
ken bezig bij wijze van spreken. Nee ik
'houd wel van het maken van marse-
pein" besluit hij zijn verhaal over dit
bij uitstek zo Nederlandse snoepgoed.

Zandvoortse
bakkers
maken
overuren

Op naar Bakker Keur met de vraag
"Hoe de verkoop verloopt van specu-
laaspoppen."

Zeer verwonderlijk blijkt dat er een
daling merkbaar is bij de verkoop van
pe poppen. Wasd het vroeger nog zo
Hat iedere Oma voor ieder kind een
speculaaspop kocht, omdat de traditie
dat zo verlangde, de tegenwoordige
Oma zien dat duidelijk niet meer ziet
zitten. Wel vliegen de 'dikke brokken-
'speculaas. de kleine speculaasjes, ge-
vulde speculaas en speculaastaarten
over de toonbank. De speculaastaart'
is een eigen recept van Keur, een lekk-:
jernij die veel aftrekt vindt.

"Taai-taai poppen en pepernoten
worden al lang niet meer zelf door de
bakkers gebakken. Wel in de Kop van
Noord Holland, daar heb je zelfs bak-
kers die taai-taai het hele jaar door
bakken, maar dat is hier niet meer in
gebruik. Ik geloof dat dat voor de oor-
log al is gestopt, maar zeker weten doe
ik dat niet. Ook het bakken van peper-
noten behoort tot het verleden.

In de grote ovens van deze bakkerij
worden net een paar 'ponders' uit de
over gehaald. Prachtige speculaas-
poppen versierd met talrijke amande-
len. Het bakken van speculaas is net
als bij andere specialiteiten toch het
werk van de vakman. Talloos zijn de
reepten in de kookboeken voor het zelf
bakken van speculaas, maar wanneer
je goede grondstoffen gebruikt, dat wil
zeggen, roomboter, echte Zeeuwse
bloem, goede kruiden en suiker, dan
ben je toch bijna net zoveel geld kwijt.
Het enige datje dan bereikt is natuur-
lijk wel datje huis doortrokken is van
de typische speculaasgeur die menig
Nederlander doet watertanden.

Bij Bakkerij Keur worden nog
steeds de ouderwetse speculaasplan-
ken gebruikt. "Dat zullen de collega's
ook wel zo doen, het kan namelijk niet
anders", legt Keur uit.

In augustus al wordt begonnen met
het bakken van de kleine speculaasje.
Langzaam wordt dan opgebouwd naar
5 december. Direct erna is de vraag,
zeker naar poppen, afgelopen. Specu-
laasjes worden nog door gebakken tot
januari, afhankelijk van de vraag,
maar dan is het ook afgelopen met
deze specialiteit. Pas aan het einde
van de zomer worden de speculaas-
planken m de bakkerij opnieuw ge-
bruikt.

Razend druk is het ook in de Bakke-
rij van Stuurman. Toch wil ook deze
bakker best iets vertellen over borst-
plaat. Ook hier is een afname van de
vraag te zien, de vroegere zo veel ge-
vraagde harten van waterborstplaat
worden bijna niet meer gemaakt.
Daarentegen is de roomborstplaat. de
kleintjes, in opmars. Toch steeds meer
oudere mensen die graag een borst-
plaatje bij de thee gebruiken. Ook
mensen die 'niets aan Sinterklaas
doen' komen op vijf december om
borstplaat en speculaas, 'omdat het
anders toch wel kaal is' wordt er dan
als verontschuldiging aan toegevoegd.

Het maken van borstplaat, is net als
dat van marsepein, een secuur werkje.
Roomborstplaat wordt volgens Bak-
ker Stuurman gemaakt van echte
slagroom die wordt gekookt. Daar
wordt dan suiker aan toegevoegd en op
een bepaalde temperatuur komt daar

dan nog een afgepaste hoeveelheid
poedersuiker bij. De massa wordt dan
in kleine mallen gegoten om op te stij-
ven. Het blijkt dat de zogenaamde 'wa-
terborstplaat' bijna met meer door
banketbakkers wordt gemaakt. Dat
wordt overgelaten aan de fabrieken,
ledere bakker heeft ook zo een eigen
wijze van bereiden van de borstplaat,
en kenners weten dan ook direct waar
een borstplaatje is gekocht.

Een kenner is ook duidelijk de Zand-
voortse Sint Nicolaas getuige de grote
stapels dozen in feestelijke ver-pak-

king die overal klaar staan om afge-
haald te worden. VBoeg daar dan nog
aan toe de lijst bestellingen van de
banketletters die immers op de dag
zelf gegeten dienen te worden, en het is
begrijpelijk dat de plaatselijke bakkers
een avondje willen uitrusten voordat
zij zich gaan opmaken voor de specia-
liteiten voor de Kerstdagen en Oud en
Nieuw. Maar Sinterklaas vierenb
doen ze alle vier, met een speculaasje,
een stukje banket, een borstplaatje bij
de thee. Of zij van Sint Nicolaas ook
een marsepeinen figuur in hun
schoen vinden, is helaas niet bekend.

ADVERTENTIE

Zeer geslaagd was afgelopen zaterdag het St.-Nicolaas
feest in de HEM A. Welgeteld 330 schoentjes stonden er
vrijdag voor de etalage.

Enthousiast werd de goedheiligman ontvangen en hij had
voor ieder kind een toepasselijk woord. Het was een feest
waar wij met plezier op terug zullen kijken.
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Integra 1.5 Luxe,
fraai gelijnde
eurs automobiel

Autonieirws
Door Rein Leppink

postbus 383 • 8200 AJ Lelystad

Techniek

Viercilinder lijnmotor. Cilinderinhoud
1488 cm3. Boring x slag 74 x 86.5 mm.
Compressieverhouding 8,7 : I. Drie
kleppen per cilinder, crossflow cilinder-
kop. Max. vermogen 63 kW bij 6000
omw/min. Max. koppel 120- 125 Nm bij
2500 tot 4000 omw/min. Elektronische
ontsteking.

Subaru Justy II met multi-kleppen motor

Ik hoet er helemaal niet geheimzinnig'
over te doen, dat ik best val voor de
Iruaie li jnen van de huidige Honda-mo-
bielen De nadeeltjes van een wat min-
der overzichtelijke carrosserie horen er
bij, evenals een wel erg extreem schuin
slaande voorruit. In de /omer wil dat best
«arm /ijn. maar dan moet de vier-stan-
den aanbla/er wat harder werken om de
tnsse lucht in het interieur te jagen. He-
la.is is de vorm met /ijn schuin weglo-
pende voorkant en fraai aerodv mimisch
oplopende achterkant, ook debet aan
w indgeruis. En dat is vervelend op lange,
snelle ntten Dan moet je de passagiers
de mededelingen over het landschap te
haid toeschreeuwen en de radio houdt
de decibellen dan ook nog maar net bij.
Verder zult u van mij weinig kwaads
horen De motor met /'n cilinderinhoud
van 1,5 liter is echt een juweel. Twaalf
kleppen k l ink t alzogewoontjes. Maar de
ene multi-klepper is de andere met. Deze
vierpitter heelt een vermogen van 63
kW, in meer begrijpelijke waarde is dat
K5 pk. Behoorlijk voldoende. Het
maximale koppel echter wordt vnjwel
helemaal afgegeven over een zeer breed
toerengebied. En dat maakt die motor
tot een zalig soepele krachtbron. Helaas
want zo moet ik dat wel stellen, werkt de
koppeling zo licht dat met iets te veel gas,
de gehele kracht m een klap op de voor-
wielen dendert, en dat kan soms wat
wielspinnengc verrassingen opleveren.
Maar verder een uiterst goedmoedige
krachtbron. Samen met het prima on-
derstel, voor onafhankelijke wielophan-
gmg, achter een licht geconstrueerde
starre as met Panhardstang om het
zaakje op z'n plek te houden, een garan-
tie voor prettig weggedrag. Behoorlijk
snel en zeer redelijk omspringend met de
loodvrije normale benzine.

Luxe

What is m a name'? Luxe staat bij de
Integra voor het basismodel. Dat staat

De trend naar multi-kleppen motoren
heeft ook toegeslagen bij Subaru want de
nieuwe Justy II is uitgerust met een mo-
tor met drie kleppen per cilinder. De
dnecilinder motor heeft een zuigerver-
plaatsing van 1.2 liter en een vermogen
van 68 pk bij 5600 omw/min.
Het uiterlijk van de 1.2 liter modellen
onderscheidt zich van de bestaande mo-
ucllcn door een hogere daklijn, die de
inzittenden meer hoofdruimte biedt. In
Nederland is de Justy II serie in drie
modellen leverbaar. De L II dnedeurs is
de basis van deze serie. Dan volgt de GL
II, die is voorzien van vijf deuren. De
Justy SL II Sunroof 4 WD met drie deu-
ren vormt de top van de serie. Met deze
drie nieuwe modellen bestaat het Subaru
Justy programma uit in totaal acht va-
nanten.
De prijzen van de Justy-serie lopen nu
uiteen van ƒ 14.495,- voor de DL dne-
deurs tot ƒ 20.995,- voor de SL II
Sunrool 4 WD driedeurs.

FIAT NIEUWS

De Honda Integra is een bijzonder modern ogende automobiel met fraaie lijnen.

dan weer niet voor karig aangekleed.
Verre van dat. Bovendien zetten de
Honda-medewerkers hun auto's heel
netjes in elkaar. Alles past en bij het
dichtslaan van de deuren hoor je de
kwaliteit. De vering staat op hoog plan.
Beenruimte is er volop, en als gevolg van
de wens tot een sportief ogende familie-
auto is het met de hoofdruimte net ietsje
minder nant gesteld. Maar daarom een

Een dwarsdoorsnede van de
Honda Integra met links
een kijkje in het interieur.

extra pluim voor de van binnenuit te
openen kofferbak. Aardig detail is dat de
hatchback er zo op het eerste oog héle-
maal met uitziet als een vijfde deurs-au-
to, maar de gemakken ervan zijn er wel.

De achterleuning is in twee • delen
neerklapbaar, zodat de dik 580 liter
ruimte een mooie vlakke laadvloer
krijgt. Waarom kiezen voor iets meer
luxe in de Integra Ex als het basismodel
al alles heeft? Zoals, de doorlopende
bumpers, die gaan namelijk van voor
zowel als achter de hoek om tot aan de
wielkasten aan toe. De altijd lekker
ogende wegklappende koplampen zitten
op beide.Ook de Luxe heeft een prima in
de hand liggende dnespakig sportstuur-
tje. En de stuurbekrachtiging van de Ex
is alleen nodig bij parkeren. Verder be-
staat het Ex-pakket slechts uit een ste-
reo-radio/cassettespeler, een rechter
buitenspiegel en wisser en sproeier op de
grote achterruit. Maar wanneer u vijf
mensen wilt kunnen vervoeren, met een
redelijke hoeveelheid bagage en van
mooie strakke auto's houdt, met een pit-
tige, zij het wat hoorbare motor, moet u
maar eens gaan kijken bij een van de 150
Honda-dealers. Dat kan nooit kwaad.

Voorwielaandrijving. Vijfversnellings-
bak met achteruit. Wielophanging vóór
onafhankelijk met torsievering, achter
semi-onafhankelijk met schroefveren en
Panhardstang. Dwars stabilisering voor
en achter. Geventileerde schijfremmen
voor, zelfstellende trommels achter, ge-
scheiden. Lengte 435 cm, breedte 116,5
cm, hoogte 134,5 cm. Wielbasis 252 cm.
Spoorbreedte voor 142 cm, achter 141,4
cm. Draaicirkel 10.80 m. Massa 930 kg.
Max. aanhanggewicht geremd 900 kg.
Banden 185/70 SR 13. Inhoud brand-
stoftank 50 liter.

Prestaties:

Topsnelheid 168 km/h. '
Acceleratie van O tot 100 km/h in 11,4
sec.

Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de
test l op 12,2.

Geld:

ƒ 25.990,- incl. BTW. Motorrijtuigen-
belasting van ƒ 440,- tot ƒ 452,-.

Regata Weekend 70 ƒ 24.190,-
Regata Weekend 85 ƒ 25.565,-
Regata Weekend Diesel ƒ 28.130,-
Regata Weekend Diesel S ƒ 31.170,-
Marengo (Van) ƒ 22.068,-

Uiterlijk is het moeilijk te zien dat de
Uno 60 Diesel voorzien is van een motor
met maar liefst 60 pk. Alleen het type-
plaatje zal u wijzer maken. Met dit ver-
mogen wordt een topsnelheid bereikt
van 155 km/h en de acceleratie van O tot
100 km/h vergt 15 sec. Het gemiddeld
brandstofverbruik is volgens ECE-nor-
men l op 20.
De prijzen van de nieuwe Uno 60 Diesel
zijn:
Uno 60 D driedeurs ƒ 21.175,-
Uno 60 DS vijfdeurs ƒ 22.890,-

Van de vernieuwde Regata-serie zijn de
prijzen nu ook bekend. Hieronder volgt
het lijstje:
Regata 70 ƒ 22.350,-
Regata 85 ƒ 24.350,--
Regata 85 S ƒ 26.090,-
Regata 100 S i.e. ƒ 29.600,-
Regata Diesel ƒ 26.850,-
Regata Diesel S ƒ 29.890,--
Regata Turbo Diesel S f 33.900,-

Niéuwe en Inruil FORDS?
Autobedrijf

J. JONGSMA!
Curiestraat 8.

Telefoon: werkpl./mag. 12323
showr. 13360

OFF. FORD Service en Verkoop

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

Assurantiekantoor
Hoogendam-de Vos
lepenlaan 74A - 1161 TG Zwanenburg

Tel. 02907 - 55 44, ook 's avonds bereikb.

HET ADRES VOOR AL UW
VERZEKERINGEN

Ook levensverzekeringen - hypotheken -
persoonlijke geldleningen.

Bi] ons uw autoverzekering desgewenst
per halfjaar - of kwartaalbetaling.

Niéuwe en inruil

Autobedrijven RINKO!
Curiestraat 10.
Telefoon: werkpl./mag. 1 2323

showr. 13360
OFF. RENAULT Service en Verkoop

voor
Peugeot doet u een uiterst lucratief aanbod. Een schitterende auto die bewijst dat aan een kosten, ongeveer éénderde deel, ofwel

Als u vóór 31 december a.s. besluit tot aanschaf van zeer complete uitrusting nog verrassend veel kan f 8.980,-. U kunt hiervoor natuurlijk ook de inruil-
een Peugeot 305, betaalt u daarvoor precies f 305,- worden toegevoegd, terwijl de prijs mede door waarde van uw huidige auto, gebruiken,
per maand* z'n schone 65 DIN pk motor verbazend laag blijft: Vervolgens betaalt u gedurende 48 maanden

En voor dat luttele bedrag kunt u dan ook nog slechts f 24.350- (incl. afleveringskosten). f305,- per maand, waarbij de effectieve rente op
eens in een bijzonder fraaie en exclusieve uitvoering Het financieringsaanbod zit als volgt in elkaar: jaarbasis 10.5% bedraagt Rente overigens, die fiscaal
rijden: de 305 Select u betaalt van de nieuwprijs inclusief de afleverings- aftrekbaar is. Na die vier jaar is er dan nog zo'n

f 5.000-te betalen.
U kunt nu drie dingen doen: de rest in één keer

betalen, de lening verlengen, of uw 305 inruilen voor
een nieuwe Peugeot En vooral dat laatste kan

•• . j i • jzeer interessant zijn, want de kans is groot dat uw
Select flink wat meer opbrengt dan die restbetaling.

Kortom, een voordeliger manier om Select-
klasse te rijden is nauwelijks denkbaar.

En helemaal voordelig wordt het als u bedenkt
dat u voor de vele extra's die de Select biedt geen cent
extra betaalt

Ook niet voor de extra's die de sportieve 305
Select 1.6 jngLSO DIN pk motor, 5 versnellingsbak
en extra_brede banden biedt Tijdelijk f25.295.-.

Al met al reden genoeg dus om snel naar uw
Peugeot-dealer te gaan, en om in te stappen voor
een uitgebreide proefrit Tien tegen één dat u zich
na afloop nóg meer zult verbazen over deze wel héél
selecte aanbieding.

* Deze aanbieding geldt voor de 305 Select 1.3.
Uw dealer kan u ook alles vertellen over de.

soortgelijke aanbiedingen die gelden voor de andere
3j35jnodellen.
De lening wordt verstrekt door Peugeot Talbot
Financiering onder de gebruikelijke voorwaarden
van een huurkoopovereenkomst

S&éect
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B

Extra: getint glas rondom.

Extra: spoilcr op kofferdeksel in carrosseriekleur.

Extra: speciale striping. Select-aanduiding op
flanken en kotterdeksel.
Extra: complete radio-inbouwvoorziening plus
antenne.

Extra: markante, opengewerkte stalen GT-velgen.

E
0
LH
LU

Extra: het exclusieve stuurwiel van de 305 GTX.

Extra: schitterende vernis metaallak: keuze uit
3 kleuren.

Extra: luxe stoffen stoelbekleding.

Extra: comfortabele lange armsteunen.

Deze 305 Select 1.3, inclusief gratis ̂ ^ OQC[ ..
extra's t.w.v. f 1.850,-, kost tijdelijk: ̂ J«OÜ!Jf

DE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW. AI-LEVERINGSKOSTEN F 4 5 5,-.WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PEUGEOT TALBOT LEASE, DIRECT LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS. U LEAST AL EEN PEUGEOT 305 VA. F 623,- PER MAAND.

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.
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• Lily Enderman en Han de Jong kunnen zich nog één keer op het
podium uitleven. Op de bank Minke van de Meulen. Foto: Berlott.

Lily Enderman en Han de Jong
hebben ruim dertig jaar hun mede-
werking aan dit toneelgebeuren
verleend. Lily was er al bij toen in
1952 de traditie van vóór de oorlog
m ere werd hersteld. Zij was een
van de vijf onderwijskrachten die
na de kweekschool in Haarlem, in
Zandvoort kwamen werken. Samen
met onder andere Minke van de
Meulen en enkele oudere leer-
krachten, waaronder de heer
Werkhoven van School C en het
hoofd van de Mulo, A.J. van der
Waals, namen zij de oude tradite
weer op. Dit sloeg erg aan. Het
tweede jaar waren er al twintig
gegadigden om te spelen, waaron-
der Han de Jong. Met het ruime
podium van Monopole voorhanden,
was daar toen wel ruimte voor.

Na minstens vijfentwintig keer
meegedaan te hebben neemt Lilly
Enderman afscheid. Maar dit is ze-
ker niet omdat zij er geen zin meer
in zou hebben. "Je moet ook jonge-
ren de gelegenheid geven, als je
vindt dat de traditie wordt voortge-
zet. En dat vind ik zeker, want het
is uniek. Voor veel kinderen is het
de enige keer in het jaar dat ze een
toneelvoorstelling zien. En ze heb-
ben er ontzettend veel plezier van.
Daarbij is ook de sfeer tussen de
spelers onderling heel gezellig. Nie-
mand hoeft persé een hoofdrol. Het
gaat er ook niet om dat een van ons
schittert op het toneel. Je bent ge-
woon de juf of de meester die op het
podium staat. We denken heus niet
dat we toneelspelers zijn, we vinden
het gewoon leuk om te doen. We
zijn tenslotte allemaal komedian-
ten. Het is wel grappig dat ik zowel
bij het begin als bij de laatste voor-
stelling een witte pruik met pijpe-
krullen droeg. Toen in 1952 als jon-
ge prinses en vorige week als doch-
ter van een baron".

Han de Jong kwam als jonge le-

raar in 1953 kijken bij een van de
repetities. "Toevallig was er nog een
klein rolletje dat nog bezet moest
worden. Vijf minuten voor het ein-
de van het laatste bedrijf mocht ik
als koning van het dierenrijk op het
toneel verschijnen. Maar ik mocht
toen die vijf minuten wel op het
podium blijven". Sindsdien heeft
hij eenendertig jaar meegespeeld.

Volgens De Jong vormde dit to-
neelgebeuren in de beginjaren een
doorbraak in de schoolwereld.
"Toen bestond er nog een sterke
zuilengedachte. De scholen waren
onderverdeeld in christelijk, rooms-
katholiek en algemeen. Daardoor
bleven ze van elkaar gescheiden.
Door deze voorstellingen kwamen
de scholen ineens in contact met
elkaar".

De tvjd van het Monopole herin-
nert hij zich nog maar al te goed.
"Een echt spectakel. Er was een
professioneel podium met veel
ruimte. En dan natuurlijk een gro-
te zaal met veel kinderen. Tijdens
een van de voorstellingen kwam
een kleine jongen helemaal van
achterin met gebalde vuisten naar
voren rennen. Hij had het gemunt
op een van de spelers. Deze stond
als lakei Appelmoes met een braaf
gezicht enorm te liegen. De jongen
kwam tot aan het podium en
schreeuwde toen 'Jij hebt het ge-
daan, vuile appeleleier!'. Dan sta je
daar als leerkracht op het podium
wel even te kijken".

"Alle onderwijzers zijn toneelspe-
lers!", zegt Han de Jong. Daaruit
blijkt dat ook hij altijd met veel ple-
zier heeft gespeeld. "Maar nu zijn
de jongeren aan de beurt. Omdat
dit toneel te laten voortbestaan
moet er vernieuwd worden. Ik stop
er nu mee, want de nieuwe genera-
tie staat al klaar. Want het is echt
nodig dat dit blijft".

Prijzen St.Nicolaas/Kerstactie
ZANDVOORT - Bij de tweede trek-

king van de door de winkeliers georga-
mseerde actie zijn de navolgende prij-
zen gevallen.
Ie prijs - zeshonderd gulden- K.Rein-
ders, C.Huygensstraat l, Zandvoort
2e prijs - driehonderd gulden - L.Ber-
ling, Voerman 102. Lisse
3e prijs -honderd gulden - R.Blom,
Van Lennepweg 61/3, Zandvoort en
mevrouw K.Bol-Groen, Van Leeu-
wenhoekstraat 5, Zandvoort
4e prijs -vijftig gulden -: M.Berkhout,
Kerkstraat 17, Zandvoort, en me-

vrouw J.F.Kleme Budde-Paulis, Van
Fenemaplem 16/10 en H.Lemmens-
Jansen, H.Heijeplantsoen 12 beiden in
Zandvoort
5e prijs -vijfentwintig gulden- voor:
A.P.H.Leipoldt, Van Riebeecklaan 13
Haarlem, C.Koper, Nic.Beetslaan 42.
E.Nannmga, Matt.Molenaerstraat 5
en L. Rijnders, Jan Snijerplein 3 allen
uit Zandvoort.
De prijzen kunnen worden opgehaald
bij de Rabobank, Grote Krocht Zand-
voort. Men wordt verzocht een legiti-.
matiebewijs mee te brengen.

Programma
VAN NU

ZANDVOORT - Door de Vrouwen-
vereniging 'Vrouwen van Nu' worden
in de maand december de navolgende
activiteiten georganiseerd.
4 december
14.00 uur. Hotel Keur, intekenmiddag
voor museumbezoek etc. Daarna Sint
Nicolaasfeest. Iedereen wordt ver-
zocht een klein geschenkje mee te ne-
men.
9 december
14.00 uur Verzamelen ingang Van
Goghmuseum in Amsterdam, P.Pot-
terstraat. Bezoek tentoonstelling o.l.v.
heer Kooij. Kosten f. 4,-/ Entree mu-
seum voor eigen rekening.
10 december:
11.30 Verzamelen bij de halte van bus
81 Louis Davidsstraat, of om 12.00 uur
bij de Algemene Technische School,
Verspronckweg'150 in Haarlem. Voor
achttien personen is er in deze school
een gezellige lunch.
11 december:
08.00 uur. Vertrek van de bus vanaf
Gemeenschapshuis voor een dagje
winkelen Düsseldorf. De dag wordt
besloten met een smakelijke winter-
maaltijd, boerenkool of zuurkool naar
keuze. Kosten f. 27,50 p.p. incl. koffie
en wintermaaltijd
15 december:
12.45 uur Hotel Keur, start kerstdrive
van de bridgers
19!30 uur Hotel Keur, 'Kerst'kaart-
avond klaverjasclub
17 december
13.28 uur vertrek bus 81 van Louis
Davidsstraat naar Haarlem. Op per-
ron K van het busstation in Haarlem-
Station wordt verzameld voor een be-
zoëk aan het 'Opal & Jewellery House'
m| de Kruisstraat in Haarlem.
20,00 uur Hotel Keur kerststukjes ma-
ken o.l.v. de heer Warmerdam. Mesje,
lint, kaarsen, bakjes en een snoei-
fichaar dienen te worden meegeno-
men.
19 december
14.00 uur Jaarlijkse kerstviering in
Hotel Keur.
30 december:
14.00 uur: Verzamelen hal Stads-
schouwburg Haarlem voor een voor-
stelling van 'Scrooge & Marley' door
het pantomimetheater van Rob van
Rijn. Kosten f. 10,- p.p., kinderen en
65+ halve prijs.
6 januari
10.00 uur Contactmorgen in Hotel
Keur. t

Rode Kruis richt
jeugdafdeling op

ZANDVOORT - De Afdeling Zand-
voort van het Rode Kruis heeft het
plan opgevat om een jeugdafdeling op
te richten. Een hiervoor in het leven
geroepen commissie heeft de voorbe-
reidingen al bijna afgerond. Men ver-
wacht, dat de jeugdafdeling m januari
van start zal gaan.

Sint Nicolaas-toneel van uitstekend gehalte

Ijzersterk hoogtepunt met Uzerlijm'
ZANDVOORT - De Zandvoort-

se basis-schoolleerlingen hebben
zich vorige week kostelijk ver-
maakt met het toneelspel van hun
juf of meester. In het kader van de
traditionele Sint Nicolaasviering
brengen de leerkrachten elk jaar
rond deze tijd een stuk op de plan-
ken. Dit jaar was dat 'LJzerlijm'.
Het spel vertoonde een onver-
wacht hoge kwaliteit.

De kinderen nepen en schreeuwden
om de 'goede' personen op het toneel te
helpen. Tijdens spannende momen-
ten, bijvoorbeeld op het moment dat er
een spook ten tonele verscheen, zaten
zij duimend of met open mond, hals-
reikend de gebeurtenissen gade te
slaan. "Zal ik nog een keer belletje
trekken?", vroeg Dob, de ondeugende
kappersknecht. "Jaaa!", riepen de kin-
deren volmondig. Ook vrijdagavond,
tijdens het optreden voor de ouderco-
mité's, wist Dob reacties bij het pu-
bliek op te roepen. "Maar dan moeten
jullie wel heel stil zijn, en de zakjes
chips onder de stoelen", riep de kap-
persknecht, een gewaardeerde vertol-
king door Ardy Henneman.

Het stuk 'IJzerlijm' speelt zich af
rond de arme baron Oudenkaal. De
baron, gespeeld door Ton Bezem, is een
sympathieke maar wat onhandige
man, die zijn kasteel moet verkopen
omdat hij geen geld voor de belasting
heeft. Belastingambtenaar Van Ma-
nen (Bert de Vries) is onverbiddelijk.
Het kasteel wordt verkocht aan twee
valsemunters, Klier (Marg Wever) en
haar broer, de kapper Aart Haresnijer
(Maarten Bothe). Op uitbundige wijze
toont deze later zijn berouw, maar ook
dat is niet echt. Klier was de gouver-
nante van Roosje Oudenkaal (Lily En-
derman). Als het bedrog dankzij Dob
en tuinman Japik (Han de Jong) ont-
dekt is, lukt het de bedriegers om de
anderen aan een touw vast te lijmen.
Ze worden echter gered door gravin
Bulck van Duyten (Minke van de
Meulen), die daarna het kasteel koopt.

Zij wordt door de baron ten huwelijk
wordt gevraagd. "Ah, het lijkt er op dat
er weer een paar voordeurdelers bij
komen", aldus de belastingambtenaar
die weer nieuwe inkomsten ziet.

Het toneelstuk is doorweven met
humor, die dankzij het enthousiasme
van de spelers goed tot zijn recht komt.
Zo staat de onhandige baron onbegrij-
pend te kijken, als hij in plaats van een
lastige kraai, zijn torenhaan naar be-
neden schiet. Zijn dochter Roosje
klaagt over de gouvernante, die haar
altijd knijpt en alleen maar 'vijfjes'
voor haar huiswerk geeft. Daarom
stelt zij dan ook maar voor, de bedne-
gers te "verbranden.... nou ja, zachtjes
sudderen".

Als het moment van de verkoop na-
dert, verschijnt de strenge ambtenaar
met een wekker ten tonele. Als hij ziet
dat hij zijn geld krijgt, wordt hij héle-
maal kinds en kan bijna geen moment
meer wachten. Vooral dankzij zijn uit-
bundige mimiek een mooie rol van
Bert de Vries. Als hij door de gravin
wordt losgesneden van het touw, roept
hij: "Kijk uit, in de belasting mag men
niet snijden". Een duidelijk voorbeeld
van humorvolle aanvulling voor het
oudere publiek. Bij de laagste school-
klassen werden dit soort opmerkingen
achterwege gelaten. Daar uitte de hu-
mor zich iets meer iri de manier van
bewegen. Spontaan werd zo het spel
aan elke leeftijdsgroep aangepast.

Voor ouderen
Dat ook de spelers zelf er plezier in

hadden werd vrijdagavond, tijdens de
voorstelling voor onder andere de
oudercomité's, nog het meest duide-
Ink. Nadat 'Klier' haar broer met een
pan water nat had gegooid, hielden
beiden het niet meer en barstten spon-
taan in lachen uit. Han de Jong 'groei-
de' naar een glansrol. Met een schitte-
rende dialect zette hij de onderdanige
maar slimme Japik op de planken.
Eén ding deed deze nooit: zich wassen.

• Een plotseling verschijnend spook brengt het gezelschap in grote verwarring. Foto: Berlott.

"An men lef geen waeter", aldus de
tuinman. Na een van de voorstellin-
gen maakte een 'kenner' een opmer-
king over het accent. "Je begon met
het taaltje van de Zaanstreek en via
een omweg door West-Friesland ein-
digde je onder de Martini-toren in
Groningen.

Spelers, regisseur Ed Fransen en de
overige medewerkenden verzorgden zo
vijf toneelvoorstellingen in twee dagen

tijd. Vrijdagavond werden zij door Ge
Loogman in de bloemetjes gezet. Loog-
man benadrukte daarbij het plezier
dat de kinderen hebben, dankzij de
inspanning en het enthousiasme van
de leerkrachten. "Een waardevolle tra-
ditie die moet blijven", meende hij.
Tijdens de huldiging werd vooral aan-
dacht besteed aan het vertrek van Lily
Enderman en Han de Jong. Zij hadden
besloten dat het hun laatste optreden
zou zijn. Lily Enderman nam afscheid

op een voor de Sint Nicolaasviering
toepasselijke wijze. Zij bedankte ieder
met een gedicht. "Er is een tijd van
komen en er is een tijd van gaan. voor
mij is het toneelspelen nu gedaan". Op
de vraag die Loogman aan de Han de
Jong stelde, namelijk of hij toch niet
volgend jaar weer mee wilde doen, was
het antwoord kort maar krachtig: "Ik
ben geen Heintje Davids". Tijdens de
huldiging zette hij zijn rol van Japik
nog even voort.

Spaans programma
in concertgebouw

HAARLEM - "Eet met sinterklaas
niet alle pepernoten op. maar neem er
zondag een paar mee naar het con-
certgebouw in Haarlem". Zo luidt het
verzoek van Edwin Rutten, die 7 de-
cember een familieconcert presen-
teert. uitgevoerd door het Noordhol-
lands Philharmonisch Orkest. Wat er
met de pepernoten gaat gebeuren, laat
hij in het midden.

Op het Spaanse programma staan
werken van De Falla, Guridi en Rodri-
guez. Van de laatste componist wordt
een bekend gitaarconcert uitgevoerd.
Als solist zal optreden Baltazar Beni-
tez, dirigent is Roelof van Driesten.
Aanvang 14.30 uur.

HJC organiseert
jam-sessions

HAARLEM - De Haarlemse Jazz-
club heeft voor Nieuwjaarsdag jam-
sessions georganiseerd. Deze worden 's
middags gehouden. De voor 5 decem-
ber aangekondigde sessions gaan niet
door, omdat Sinterklaas niet op deze
avond aanwezig kan zijn.

Ook 2 januari wordt er gejammed,
net als elke eerste vrijdag van de
maand. Deze avonden beginnen in het
vervolg om 21.30 uur. omdat er is geko-
zen voor een iets andere opzet. Het
eerste uur wordt gereserveerd voor de
presentatie van groepen die zich bezig

houden met moderne, eventueel geim-
proviseerde jazz. Dit is vooral bedoeld
voor bandjes die al een tijdje werken
aan repertoir-opbouw en vormgeving,
maar tot nu toe niet of nauwelijks
konden optreden. In de Jazzclub krij-
gen zij de gelegenheid zich te présente-
ren en podiumervaring op te doen.
De jam-sessions zullen hierdoor iets
later op de avond, om 22.30 uur begin-
nen.
De HJC bevindt zich aan het Groot
Heiligland 37, te Haarlem.

Vera Beths treedt
op met kamerorkest

BENNEBROEK - Het Heemsteeds
Kamerorkest zal dinsdag in Benne-
broek een concert verzorgen. Soliste
deze avond is de violiste Vera Beths.
De werken die onder leiding van diri-
gent Iman Soeteman ten gehore wor-
den gebracht, zijn onder andere 'Pellé-
as et Mélisande' van J. Sibelius, het
vioolconcert in E dur van J.S. Bach en
symphonie nr. 40 van W.A. Mozart.

Het concert, georganiseerd door de
Culturele Kring Bennebroek, wordt
gegeven in de Gereformeerde Kerk
aan de Rijksstraatweg. Aanvang 20.00
uur. De toegang is voor leden gratis,
voor met-leden f5,-/f2,50 (65+, CJP).

Barrelhouse in
de Sneeuwbal

ZANDVOORT - Op zaterdag 6 de-
cember treedt de Barrelhouse Blues-
band op in De Sneeuwbal, Heerenweg
111 in Heemstede. De vroegere succes-
formatie rond zangeres Tineke (die nu
voor zichzelf zingt met One/Two) is
weer terug zonder zangeres, maar wel
met de goede muziek.

Voor deze gelegenheid is er een gast-
optreden van een saxofonist. Wie we-
ten wil of dit Rinus Groeneveld is of
misschien Hans Dulfer kan beter even
een kijkje komen nemen. Aanvang
21.30 uur, entree f. 10,- aan de zaal of
f. 8,50 in de voorverkoop en voor leden.
Voorverkoop Café De Gooth in Haar-
lem en Radio Jansen in Heemstede.

Toneeluitvoering
Wim Hildering

ZANDVOORT - Op vrijdag 19 en
zaterdag 20 december zal door de To-
neelvereniging Wim Hildering een
uitvoering worden gegeven van het
blijspel 'In de holte van je arm' van
Dimitri Frenkel Frank.

Een eigentijds thema, dat enkele ja-
ren geleden al met veel succes door
deze toneelvereniging werd gebracht.
De regie wordt dit keer gevoerd door
Ed Franssen.

In de loop der jaren heeft Wim Hü-
dering bewezen een geheel verschil-
lend repertoire te kunnen bieden. Ge-
wacht wordt nu op een aantal nieuwe
leden waardoor de gelegenheid zou be-
staan om eens een 'echt groot stuk te
brengen waar een grote bezetting voor
nodig is', laat mevrouw Alie Bol weten,
die niet zo als gebruikelijk de regie in
handen heeft, maar het graag overlaat
aan haar jongere collega.

Kaarten voor de komende toneel-
avonden zijn verkrijgbaar bij de leden
en 's avonds aan de zaal, (Grote
Krocht). Vanaf woensdag 17 december
kunnen plaatsen besproken worden in
het Gemeenschapshuis. Toegangs-
prijs bedraagt f. 7,50 p.p.. donateurs
hebben gratis toegang. Donatie van
Wim Hildering bedraagt minimaal
1.10.— per jaar.

Kunst Kado
verlengd
ZANDVOORT - De expositie 'Kunst

Kado' die momenteel in het Cultureel
Centrum aan het Gasthmsplem
wordt gehouden is verlengd tot en met
4 januari 1986. Een boeiende expositie
en de gelegenheid om eens rond te
neuzen of daar nog kleine Sint Nico-
laas/of Kerstgeschenken gekocht
kunnen worden.

Behalve een borduurpakket om een
schilderijtje te maken van het Zand-
voortse wapen in kruissteek, is er nu
ook een kussenpakket bij het Cultu-

reel Centrum te koop. Het pakket be-
vat het patroon, stramien, een naald
en de daarvoor benodigde wol voor een
kussen van 35 x 40 cM. Het kussen is
kant-en-klaar te zien in het Centrum.
De kosten bedragen f. 24,50 per pakket.

Het Centrum is dagelijks geopend
van 13.30/16.00 uur behalve op maan-
dag. dinsdag, de beide Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag.

Tentoonstelling
van cursisten

BLOEMENDAAL - In het Gemeen-
tehuis van Bloemendaal wordt een
expositie gehouden van cursisten van
het Kreatief Centrum uit die plaats.
Deze tentoonstelling is te bezichtigen
van 7 t/m 14 december van 14.00-17.00
uur. niet op maandag.

Te zien zijn aquarellen, tekeningen,
olieverfschilderen etc. Zondag 7 de-
cember om 11.30 vindt de feestelijke
opening plaats.

Fransman in
hongerstaking

ZANDVOORT - Een dertig-jange
Fransman die al sinds 26 november op
het Zandvoortse politiebureau ver-
blijft, is dinsdagmorgen in hongersta-
king gegaan. De man die door de
Vreemdelingenpolitie is aangehouden
omdat hij met over de juiste papieren
beschikt, verklaarde tegenover de ver-
baasde agenten dat hij de behandeling
111 de Zandvoortse politiecel niet goed
genoeg vindt, en weigert sindsdien
drinken, voedsel en medicijnen.

Afgestudeerd
ZANDVOORT - Johan Giesberts is

28 november afgestudeerd als inge-
nieur informatica. De vijfentwmtig-
jange Zandvoorter was daarmee een
van de eersten m deze vrij nieuwe stu-
dienchtmg in Nederland. Na de Ger-
tenbach-MAVO, de HAVO en VWO in
Haarlem vervolgde Johan Giesberts
zijn opleiding aan de Technische Ho-
geschool te Delft.

Speciale december
activiteiten van
'Harten Twee'

ZANDVOORT - Door de Stichting
Harten Twee die zich inzet voor al-
leenstaanden. worden in de december-
maand speciale avonden 'georgani-
seerd. Op zaterdag 6 december wordt
er in De Manege aan de Zandvoortse-
laan een St. Nicolaasbal gehouden.

Sint en Piet zullen een bezoek brengen
en nemen voor ledere gast een surprise
en versnapering mee. Toegangsprijs
voor deze avond waar de muziek wordt
verzorgd door The Old Timers, be-
draagt f. 12.50 p.p.

Op Tweede Kerstdag is er een uitge-
breid diner-dansant, waarvoor de prijs
f. 47.50 bedraagt. Reservering, tel:
16023, is dringend gewenst. Verder is
er ledere vry-zater-en zondag een •
dans-en ontmoetingsbijeenkomst. Op !
vrijdag wordt bovendien van 19.30- ;
22.00 uur een wintermaaltijd geser-
veerd waarvan de kosten f. 10,-- bedra- ;
gen. Op zondagmiddag is er een drie- •
gangen menu voor f. 15,-. '.

Winkelende dames
aangehouden

ZANDVOORT - Zaterdag werd door
de Zandvoortse politie een viertal
vrouwen aangehouden die zich bezig
hielden met 'proletarisch' winkelen.

Hierbij bleken kledingzaken sterk fa-
vonet. Een zeventien-jarige vrouw
had m haar tas nog geprijsde kleding-
stukken van een zaak uit de Kerk-
straat. Ook werden artikelen aange-
troffen uit andere kledingzaken die
niet waren betaald. Voor verhoor wer-
den haar vriendinnen in de leeftijd
van 18.19 en 20 jaar eveneens uitgeno-
digd naar het politiebureau te komen,
waar zij werden ingesloten. Een vijfde
verdachte bekende speciaal naar
Zandvoort te komen om een morgen te
kunnen 'winkelen'.

Een huis vol kinderversjes

Lienke Brugman werkt al jarenlang met kleine kinderen. (Archieffoto)

ZANDVOORT - Het AVRO's
Kinderkoor zong onlangs op de
radio het liedje 'Feest', dat ge-
schreven was door een inwoonster
van Zandvoort. Dat 'Peest' uit de
vele inzendingen was gekozen, te-
kent de kwaliteit van het werk
van Lienke Brugman. Behalve
voor dit liedje, geldt dit vooral voor
haar vele kinderversjes. Een com-
plete bundel hiervan ligt op publi-
catie te wachten.

Lienke Brugman, die vorige week
vijftig is geworden, schrijft al jaren
versjes voor kinderen vanaf twee jaar.
Zij begon hiermee in de tijd dat zij
kleuterleidster was aan de school aan
de Van Lennepweg. "Er waren nauwe-
lijks geschikte gedichtjes voor de
kleintjes voor handen. Ik wilde graag
iets voorlezen, wat de peuters makke-
lijk konden onthouden en zelf opzeg-
gen. Daarom hebben de versjes een
eenvoudige tekst en een makkelijk rit-
me". Haar werk is te vergelijken met
de gedichtjes, die, eenmaal op school
geleerd, menigeen nog na jaren kan
opzeggen.

Het liedje 'Feest' heeft zij geschre-
ven na een oproep van de AVRO. Hier-
in vroeg men de luisteraars om leuke
teksten voor het Kinderkoor. Enkele
dagen voor de uitzending hoorde zij
dat haar tekst was uitgekozen.

De onderwerpen van de versjes zijn
zó gekozen, dat zij voor kinderen direct
herkenbaar zijn en sterk tot hun ver-
beelding spreken. Het zijn vooral die-
ren, in bijna al hun soorten. Hierdoor
zijn versjes ontstaan met titels als
'Spmnetje Katrien', 'Ziek muisje',
'Roze biggetjes' en 'Wespje'. Daar-
naast komt ook het weer in de bundel

voor, bijvoorbeeld m 'Herfstversje' en
'Regenliedje'. Zo ook in 'Storm'. Dit
gaat over de harde wind die waait,
stormt en loeit langs de huizen,
maar.... 'Waai maar hoor wind. m mijn
bed is het fijn. Morgen zal de storm wel
weer over zijn'. Over de belevmgs-
wereld thuis of op school gaan versjes
als 'Rode hond'. 'Tranen met tuiten',
'Oogjes dicht' en 'De taart voor de
meester'. Door er op speelse wijze mee
om te gaan, geven gedichtjes als
'Storm', 'Rode Hond' en 'Tandarts' de
kinderen de gelegenheid, te wennen
aan deze enge dingen. Voor sommige
kleintjes behoren ook Sinterklaas en
zijn Pieten hiertoe. Natuurlijk blijven
zij in de bundel niet achterwege.

Waardering voor de versjes van
Lieiike Brugman bestaat al lang. Re-
gelmatig werd onder het pseudoniem
L.K.. afkomstig van haar meisjes-
naam Kerkman, werk van haar opge-
nomen in dag- en nieuwsbladen, zoals
onder andere het Zandvoorts Nieuws-
blad. Ook de kindertijdschriften 'Ok-
kie' en 'Taptoe' waren gewillige afne-
mers. Daarnaast publiceerde zij in
vakbladen voor het kleuteronderwijs
en werkte zij mee een 'projectenboek'
voor kleuters. Voor publicatie van
haar bundel bezocht zij al diverse uit-
gevers. Deze waren zeer enthousiast
"Met één van hun heb ik nog gedicht-
jes uitgezocht voor een klein boek-
werkje. Dus ik dacht dat het al rond
was. Maar op het laatste moment ttet-
ste het toch nog al op gebrek aan geld".
Hierdoor blijft een groot aantal schit-
terende. prettig leesbare versjes in de
kast liggen. Bovendien neemt de hoe-
veelheid nog gestadig toe.

Haar eerste ervaring in kleuterwerk
deed Lienke Brugman op als kweke-
ling in de Suringar kleuterschool, als
hulp van juffrouw Van de Berg. Later

werd zij leidster aan de kleuterschool
aan de Van Lennepweg. waar zij met
het opzetten van een schoolkrantje
het schrijven begon. Momenteel is zij
peuterleidster m de Oranje Nassau-
school. "Tegenwoordig is het veel leu-
ker werken met de kinderen. Ze zijn
veel vrijer en lopen lekker door elkaar
heen. Vroeger moesten ze allemaal
keurig in hun bankje blijven zitten".

In de peuterklas leest zij vaak uit
haar werk voor. en het plezier dat de
kinderen hier al aan hebben beleefd, is
ook buiten de .school bekend geworden.
"Er wordt wel door andere peuterleid-
bters gevraagd om versjes. Soms geven
ze dan zelf het onderwerp aan, wat het
voor mij nog makkelijker maakt".
Vooral doordat de gedichtjes vrij kort
zijn. door het eindrijm en het eenvou-
dige ritme, sommige op bestaande
wijsjes, zijn ^e voor kinderen goed han-
teerbaar. "Aan het eenvoudige ritme
hebben de kleintjes veel houvast. Dat
merk je ook .sterk bij kinderen die stot-
teren. Bij liet \oordragen hebben ze
daar bijna seen last meer van. En als
/e het onderwerp ook nog leuk vinden,
belexen -:e er veel plezier aan. Vanwe-
ue het ritme gebruiken andere peuter-
leidsttTs ze ook wel eens om eenvoudi-
iU' g\ mnastiekoelemngen te doen".

Lienke Brugman is duidelijk zeer
ingenomen met haar hobby. Tussen
de bedrijven door blijft zij bezig met
het bedenken van nieuwe versjes.
"Steeds komen er gedichtjes bij me op.
Vaak als ik met iets bezig ben in huis,
bijvoorbeeld tijdens het strijken. Dan
zet ik de bout neer en schrijf ik eerst
even op wat ik bedacht heb. Daardoor
liggen er overal in huis briefjes met
teksten". Zo zal de wonderlijke verza-
meling van de enthousiaste Zand-
voortse dichteres zich voortdurend
blijven uitbreiden.

Slakje
Slakie, slakje
ben ie thuis ??
Kom eens uit
je slakkenhuis ??
Met je sprietjes
op je kop ....
zitten daar
je oogies op ??
Jij loopt niet
zo heel erg snel
dat is makkelijk,
denk ik wel, want
ben je moe, wip je
als een muisje ....
lekker in je slakke nhiusje

Sinterklaas
Je hoeft echt niet bang te sijn
voor Sinterklaas en Piet,
want Sint vindt jullie aardig
en stoute kinderen zijn er niet.
De sak is voor kadootjes
voor allemaal een paar
en pepernoten strooit die Piet
dat doet hij ieder jaar !
Wel goed je tanden poetsen
voor je naar bed toe gaat
want anders wordt de tandarts
op ons een beetje kwaad.
En is het afgelopen
dat Sinterklasenfeest
Dan zeggen we,
't icas héél erg leuk
en ik ben niet bang geweest
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GROTE PABTU MOOIE VOLLE

koop een waardebon bij
onze sigarettenshop
a 6.98 en kom daarna op
zaterdag 13 december
de mooiste uitzoeken!

(zolang de voorraad strekt)

HAAL HET BU
DIRK VAN DEN BROEK

SUPERMARKTEN
• HOOFDDORP: Marktlaan 55 «ZWANEN-

BURG: Dennenlaan 19 • ZANDVOORT: Burg.
Engelbertsstraat 21 • NIEUW VENNEP:

Hoofdweg 1185

Gevraagd

VERKOPER/STER
Tevens

SCHOLIER
voor diverse werkzaamheden.
Werktijden n.o.t.k.

KEURSLAGERIJ KONING
Schoolstraat 3. Tel. 12939
Na 18.00 uur 13790

De specialist
in al uw

bloemwerken

Weet u nog niets
voor Sinterklaas
qa nog even langs

bij
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel 1 20 60

KADO IDEE
Diverse modellen

DAMES PANTOFFELS
Nu 20,-

Haltestraat 11, Zandvoort
deelnemer Sinterklaas aktie

'T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ!

G. ZWINKELS
Voor Sinterklaasavond verzorgen

wij graag uw
HARTIGE HAPJES.

O.a. salades, saucijzenbroodjes,
gevuld stokbrood en nog veel meer

lekkers.

Haltestraat 30
Zandvoort. Tel. 12175

V.a. dinsdag 9 december

* mooie Kerstbomen
(8 dec. gekapt)

* Kerstbomen met kluit
* blauwsparren met kluit

of in pot
* GRATIS BEZORGD

TAXI CENTRALE
ZANDVOORT BV

Grote Krocht 18, tel. 12600
Wilt u bomen boven 2.50 m even vooruit
bestellen

Kwekerij
P. van KLEEFF

VAN
STOLBERGWEG 1

Zandvoort - Tel. 17093

PERSCOMBINATIE N.V. -
et Advertentiebedrijf van Perscombinatie N. V., uitgeefster van Het Parool,
Trouw, de Volkskrant en Weekmedia (de nieuws-en huis-aan-huisbladen
groep),' is belast met alle activiteiten op de advertentiemarkt.

Binnen de afdeling van het Advertentiebedrijf, die zich voornamelijk
bezighoudt met de advertentie-verkoop ten behoeve van de Weekmedia-uitgaven
in Amsterdam is door interne promotie een vacature ontstaan voor een

ADVERTENTIE VERKOPER/STER
BUITENDIENST

Standplaats Amsterdam.

De gemiddelde werkweek bedraagt 36 uur.

Voor deze afwisselende, representatieve, zelfstandige functie gelden de volgende
functie-eisen:

praktische verkoopervaring, bij voorkeur in de bedrijfstak;
klantgericht kunnen denken en handelen;
kennis van marketing- en/of mediaplanning;
afgeronde MEAO- of HAVO-opleiding;
in bezit van auto;
goede contactuele eigenschappen en kunnen werken in teamverband;
leeftijd 23-35 jaar.

Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij de heer J. C. van der Willik,
verkoopleider, telefoon 020-562.3073 of mevrouw L. Witmer,
personeelfunctionaris, telefoon 020-562.2265.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan mevrouw L. Witmer, afdeling
personeelzaken. Perscombinatie N.V., Wibautstraat 148-150, 1091 GR
Amsterdam, onder vermelding van LW/86.25.
De sollicitatietermijn sluit op 14 december 1986.

haal het H j te goedkoopste!

l MKt/bi| wpumiifcun nn Dirk vin dm Brotk BH «n dir Kii|din, Digrot in Oiikun) • Amtlfdim Nnuwpooiltliui Li|nbunt]fich( Sloiirkidi
Oifflmdplitn. OtdorppltHi, Limbtrtui Zijlptam, Flim 40 '45. Motorkidf. Kimpirloilitm) Ktitiliniiint l Z-vintnbunj • Hooldduip l Nituw Vinnip

• Vohndim • Hihrtrtum l Kiiwijk un Ztt l Sintnhtn l H.lltfom l NDordwi|k • L*td*n • Noofdw.|k«hout • Oudi Witinng l Spi|kt

(i* voor ju&tt idrtmn dt Ceudtn Gidi) EN NU OOK l PoonugMl (Wmkilcinttum BooiMUtdthMk)

't „Kinder"winkeltje
in Zandvoort,

Buureweg 1-3, Zandvoort

Zaterdag 6 december
start de

Oilily Opruiming
winter '86

óók zondags
open

13-18.00 uur.

bijou-terie

NGELIQUE
/ijoi'W1"
CV-'-

30% korting

leuke geschenken voor de
feestdagen

passage 18 geopend van
(nabij zeestraat) 12 tot 5

bent u op groot komfort
' -

groot onderhoud?
Weru kunststof ramen en deuren vragen géén onderhoud.
Integendeel, de hoogstaande kwaliteit van Weru ramen en deuren zorgt voor perfekt
bedieningskomfort, 'n betrouwbare bescherming tegen inbraak en een hoge
geluids- en warmteisolatie. Bovendien verfraaien ze uw huis op 'n stijlvolle en

|*"V Weru levert (alleen via erkende vakbednjven) een kompleet en veelzijdig
' • programma metveel mogelijkheden wat betreft uitvoeringen, maten en
T kleuren

, ̂  Weru systemen worden veelvuldig toegepast m zowel bestaande- als^ e r u s y s e
~" ' 1T nieuwbouw Bmnenkortookbiju''
- • ** ^s

s Vraag vrijblijvend
informatie via de
antwoordcoupon

of kom eens naar
"'t de showroom

U weet niet wat u
zult zien..

Ramen+Deuren
BON Stuur mij geheel vrijblijvend uitgebreide dokumentatie over het Weru systeem

Naam

Adres

Postkode ± plaats.

Telefoon

Deze bon opsturen m een ongefrankeerde envelop naar het Weru vakbedri|f

..
zy'Hkwaliteiten

JANV.D.VLUGT
GLAS & ISOLATIE
SHOWROOM: KALVERSTRAAT 5-7
IJ M UI DEN- TEL: 02550-30624
POSTBUS 67-1970AB IJMUIDEN

ZO PLAATST U UW NIEUWJAARSWENS
in het

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

ƒ 19,- incl. BTW

B

ƒ 30,- incl. BTW

BON:
Ik kies model: .
dit is mijn tekst:

en

Onmiddellijk inzenden
doch uiterlijk vóór 15 december aan:
Weekmedia Aalsmeer,
Dorpsstraat 8,
1431 CD Aalsmeer.

ƒ 62,- incl. BTW

K. JANSEN
Dorpsstraat 6 - Zandvoort

wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar

Handtekening:

Naam:

Adres:

Postcode: no. 30
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Een uurtje zonnen wordt straks duur betaald

Strandpachters moeten zorgen
voor nieuwe toeristenbelasting

ZANDVOORT - Door wét-
houder Aukema is in samen-
werking met de afdeling fi-
nanciën een nieuwe vorm van
toeristenbelasting ontwikkeld.
Deze nieuwe verordening
houdt in dat straks toeristen-
belasting geheven wordt op
het gebruik van strandstoelen
en zonnebedden. Een nieuwe
belastingverordening die op de
commissievergadering finan-
ciën werd geïntroduceerd. De
nieuwe belasting zou een pri-
meur voor Nederland beteke-
nen, een gegeven waarmee
speciaal de Strandpachters
moeite hebben, omdat het er
naar uit ziet dat nu een kleine
dertigtal ondernemers moet
zorgen voor een sluitende ge-
meentebegroting. Na het wég-
vallen van de toeristenbelas-
ting van het Casino en de in-
.komsten uit het circuit, kampt
Zandvoort met een gebrek aan
inkomsten. De nieuwe vorm

van toeristenbelasting zou
hier soelaas moeten bieden.

Tot nu toe betaalden slechts de ho-
tel- en pensionhouders toeristenbelas-
ting voor het nachtverblijf van hun
gasten. Het Casino dat eveneens toe-
ristenbelasting (f. 2,50) per bezoeker
betaalde heeft hier protest tegen aan
getekend. Dit naar aanleiding van een
geruchtmakend proces dat de rond-
vaartboothouders tegen de gemeente
Amsterdam aanspande over onterecht
betaalde toeristenbelasting. De rond-
vaartboothouders wonnen deze zaak,
waarna ook het Casino de gemeente
Zandvoort liet weten onterecht belas-
ting te betalen. De inkomsten uit het
Casino zijn nu gehalveerd, omdat er
overeenstemming bereikt is over een
heffing van f. 1,25 per bezoeker. Een
verlies van circa drie ton per jaar: Ook
het niet doorgaan van de Grand Prix
en de moeilijkheden rond het circuit
zorgen voor een fikse schadepost, re-
den waarom de financiële positie van
Zandvoort uiterst precair is.

Dagtoerisme
Reeds eerder is onder aanvoering

van wethouder Aukema geprobeerd de
dagrecreant in Zandvoort te belasten.

Van zijn hand verscheen in de periode
1978/82 het geruchtmakende voorstel
de horecabedrijven te belasten per
vierkante meter bedrijfsruimte. Hoe-
wel belastingtechnisch gesproken ook
dit voorstel niet door het Ministerie
van Binnenlandse Zaken werd afge-
wezen, werd Zandvoort vriendelijk
verzocht die belastingverordening
niet in te voeren, hetgeen geschiedde.
Destijds zorgde dit voorstel voor veel
onrust onder de horeca-ondernemers,
het nieuwe voorstel bracht de strand-
pachters in grote getale naar de com-
missiekamer waar het voorstel in eer-
ste instantie 'slechts ter discussie werd
aangeboden'. De fracties hebben een
maand de tijd om zich erover te bera-
den, waarna beslist zal worden of dit
voorstel de raad ter besluitvcorming
zal worden aangeboden.

De aanwezige commissieleden onder
andere Kuiken (PvdA) en Plieringa
(Gemeente Belangen) roemden de in-
ventiviteit van de wethouder, die dit
voorstel goed onderbouwd ter tafel
bracht. Dat ook de dagrecreant een
steentje zal moeten bijdragen is voor
deze raadsleden duidelijk. "Een ge-
meente van zestienduizend zielen kan
nu eenmaal niet datgene opbrengen
dat nodig is voor een toeristenplaats.
• Vervolg op pagina 3
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'Klandestiene salon' ontdekt
na verhuizing

ZANDVOORT - Ambtena-
ren van de gemeente Zand-
voort hebben onlangs een
'clandestiene schoonheidssa-
lon' ontdekt. De gemeente
heeft de eignaar aangezegd de
werkzaamheden, die al jaren
in het pand worden uitge-
voerd, te staken.

De schoonheidsspecialiste ver-
richt al enkele jaren haar werk-
zaamheden in hetzelfde pand. On-
langs besloot zij haar werkruimte
te verhuizen van de slaapkamer
op de eerste verdieping naar een
pas gebouwde hobbyruimte op de

CDA vreest
eroscentrum

ZANDVOORT - Het CDA afde-
ling Zandvoort heeft in een
schrijven het college van B & W
laten weten, dat zij niet accoord
zal gaan met de vestiging van een
eroscentrum in het Bouwes hotel.

Dit naar aanleiding van geruch-
ten die de ronde doen. Het CDA
verwacht geen heil van een der-
gelijk centrum en denkt in deze
mening niet alleen te staan.

begane grond. Dit gebeurde in de
veronderstelling dat hier geen be-
zwaren van gemeentezijde aan
vast zouden zitten. Achteraf blijkt
nu dat de gemeentelijke bepalin-
gen wel degelijk onderscheid ma-
ken tussen een hobbyruimte en
een slaapkamer. Eenmaal geves-
tigd in het nieuwe onderkomen
worden de werkzaamheden van de
schoonheidsspecialiste beoordeeld
als zijnde een 'bedrijfsmatige acti-
viteit'. Dat is volgens een woord-
voerder van de gemeente niet in de
bouwaanvraag vermeld en boven-
dien strijdig met het bestem-
mingsplan. Daarom kan alleen by
het verkrijgen van een ontheffing
het 'bedrijf' voortgezet worden.

Voorheen heeft de schoonheids-
specialiste nooit bezwaren ge-
hoord tegen de uitoefening van
haar beroep in dit pand. Mogelijk
omdat dit niet eerder ontdekt is.
Zij heeft er echter nooit een ge-
heim van gemaakt en adverteerde
zelfs regelmatig.

Door deze kwestie is hier en daar
wel wat verwarring ontstaan over
wat wel en wat niet legaal is. Ko-
men nu ook de zogenaamde brui-
ningssalons, gevestigd in kamer-
tjes bij particulieren, in de proble-
men? Men doet er in ieder geval
wel verstandig aan te informeren
alvorens te beginnen.

• Leegstand in De Passage is nu
al zeer groot werd ter vergadering
aangevoerd.

Snelheidsprijs
ZANDVOORT -, Door raadslid

Jongsma is vorige week tijdens de
commissievergadering PW 'de
snelheidsprijs' uitgereikt aan wét-
houder Van Caspel. "U heeft deze
prijs verdiend door nu al met een
voorbereidingsbesluit te komen
ten behoeve van het oprichten van
een snackbar met bovenwonmg
aan de Jac. van Heemskerk-
straat", aldus Jongsma, die de wét-
houder een Chinees telraampje
overhandigde.

Het plagerijtje van Gemeente
Belangen Zandvoort werd door de
VVD wethouder geaccepteerd,
doch maakte met goed dat ver-
schillende fracties het voorstel bo-
ven de nieuwe snackbar een wo-
ning te bouwen zwaar op de maag
valt. Volgens Bloeme haalt het
plan zeker geen schoonheidsprijs,
en ook de VVD liet weten officieel
geen formele gronden te kunnen

vinden tegen het voorbereidings-
besluit bezwaar te maken. Vraag-
tekens werden geplaatst bij de
noodzaak ook een woning te bou-
wen. Jongsma liet weten met ge-
lukkig te zijn met de plaatskeuze.
In het jaar 1973 was de bewuste
grond voor veel geld door de ge-
meente ingericht als parkeer-
plaats. en het opofferen van deze
voorziening die ligt in de nabijheid
van het strand stuit in zijn fractie
op bezwaar. Ook Sandbergen D66
toonde zich met gelukkig met het
bouwplan, slechts het CDA (Ma-
ryke Paap) toonde geen bezwaar.

Door de wethouder werd aange-
voerd dat de snackbarhouder al
veertig jaar m deze omgeving zijn
bedrijf heeft uitgeoefend. Door de
bouwplannen voor het Stations-
plein moest hij zijn standplaats
verlaten, en de nu gekozen plaats
is slechts 100 meter verwijderd van
de oorspronkelijke. Hij deelde ze-
ker üe bezwaren van de commis-
sieleden niet. "Bovendien 15 in
Zandvoort iedere woning er één en
wanneer hij nu boven zijiï zaak
gaat wonen betekent dit wel dat er
in het dorp weer een huis leeg »
komt", betoogde hij. Door een be- »
zoeker op de publieke tribune p
werd nog aangevoerd dat de leeg- «
stand van winkels m de Passage f
groot is. "Is het niet mogelijk dat >,.
de man één van die zaken koopt, er l
staat er al één meer dan zes jaar te g
koop," was zijn vraag. Wethouder p
Van Caspel verwees iedereen ech- fi
ter naar de inspraakmogelrjkhe- g
den die er zijn, wanneer het plan £
ter inzage wordt gelegd. !•

£
ccï-j^reecriirr:^ ~" -js.i/zawüacBa'üesESStöSGEncHraraErïi.

Huizen in Koningstraat en Pinsesseweg in slechte staat

Bewoners wachten tevergeefs
op onderhoud van woningen

ZANDVOORT - De bewoners
van zowel de Koningstraat als
Prinsesseweg wachten al jaren op
de beslissing van de gemeente of
hun woningen gesloopt of gereno-
veerd worden. Naast de kwelling
die deze voortdurende onzeker-
heid voor hen vormt, hebben zij
overlast door het achterstallig on-
derhoud. PvdArfractielid Folker
\Bloem kaartte tijdens de vorige
week gehouden vergadering van
ie commissie voor Publieke Wer-
cen opnieuw het probleem aan.
Reeds enige malen heeft hij ver-
geefs bij wethouder Van Caspel
rop aangedrongen om via een on-

derhoud met de bewoners meer
duidelijkheid over hun toekomst
te verschaffen.

"Als het vriest staan de rjsbloemen
op de tegels van het toilet", aldus de
lieer Koper, een van de bewoners van
de gemeentewoningen tussen
Prinsesseweg en Koningstraat. Het is
een schrijnend voorbeeld van de staat
van onderhoud waarin deze ruim vrjf-
enzestig jaar oude huizen verkeren.
De bewoners van beide straten worden
het wachten langzamerhand zat.
Sinds 1978 was er al sprake van een

! eventuele sloop. In 1983 werd besloten
het complex van vierentwintig wonin-

I gen in ieder geval nog tien jaar te be-
houden. Dan zou de definitieve beslis-
sing vallen. Ondertussen wordt "vol-
gens de bewoners door de gemeente
Zandvoort, de eigenaar van de wonin-
gen, veel te weinig aan onderhoud ge-

daan. Bovendien durven de bewoners
zelf geen geld meer aan noodzakelijke
opknapbeurten in huis te besteden.

Volgens de heer Koper en mevrouw
Paap, bewoonster van de Koning-
straat, wordt het onderhand een ze-
nuwslopende affaire. "We leven voort-
durend met die onzekerheid of de hui-
zen wel of niet blijven staan. Je weet
gewoon niet waar je rekening mee
moet" houdend 'We~ willen- -eigenlijk •
graag nog het een en ander in huis
opknappen maar in zoiets gaat veel
geld zitten. En dat doe je natuurlijk
niet als er een kans bestaat dat alles
gesloopt wordt". Zo wil de heer Koper
eigenlijk een centrale verwarming
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Nu korting
op onze

damesafdeling
van

20% tot 50%
Cortina
modes

Kerkplein 3
Tel. 14828

aanschaffen. De meeste huizen wor-
den nu verwarmd met gaskachels be-
neden en elektrische verwarmings-
apparatuur boven. Dit kost veel geld
en is bovendien onvoldoende om een
behaaglijke temperatuur te verkrij-
gen. Maar omdat het onduidelijk is
hoe lang hij nog van zijn cv-installatie
kan profiteren, begint hij er maar niet
aan.

•'In'sommige woningen is door dé
huurders m voorgaande jaren al voor
tienduizenden guldens opgeknapt.
Dat gebeurde in de veronderstelling
dat de huizen wel zouden blijven
staan. Van een mogelijke sloop was
nauwelijks sprake geweest. Het mees-
te opknapwerk was erop gericht de in-
deling van de ruimte te verbeteren,
zowel boven als beneden. Door het
aanbrengen van dakkapellen werden
ook de zolders bewoonbaar gemaakt.
Daarnaast trachtte men het vocht in
het pleisterwerk tegen te gaan of weg
te werken. "Een gevecht tegen de bier-
kaai", volgens beide bewoners, "zolang
de gemeente geen groot onderhoud
aan de woningen verricht". De voegen
van de enkel-steens buitenmuren ver-
keren in slechte staat en laten vocht
door. Dat is binnen vooral te voelen en
op sommige plekken ook te zien. De
dakpannen zijn oud en verweerd en
liggen op veel plaatsen los. Zo ook het
lood, dat het regenwater in goede ba-
nen moet leiden. Lekkage en tocht zijn
het gevolg. "In een van de andere wo-
ningen heb ik tijdens die storm en
regenbuien in november samen met
de bewoonster het regenwater opge-
vangen, een halve teil vol", aldus me-
vrouw Paap. In een ander pand ont-

stond kortsluiting omdat het regen-
water via de electriciteitsleiding in de
ganglamp terechtkwam.

Het onderhoud dat de gemeente mo-
menteel verricht is volgens haar mini-
maal en absoluut onvoldoende. "Al-
leen het hoogst noodzakelijke wordt
gedaan. Van de goten, die eigenlijk
vernieuwd moeten worden, is laatst
een heel klein stukje gerepareerd. Het
houtwerk wordt maar gedeeltelijk ge-
schilderd. Daardoor heeft dit ook nog
een andere kleur dan de rest. En erg

snel zijn ze er ook niet mee, want op de
vervanging van een klein raampje heb
ik jaren moeten wachten. Daarnaast
moet er ook binnen veel gebeuren om
het leefbaar te houden. Maar niemand
waagt het nu nog om hier geld aan uit
te geven, zolang het nog onzeker is dat
onze huizen blijven staan. Bovendien
hebben sommige dingen weinig zin,
want bijvoorbeeld nieuw behang rolt
door het vocht binnen een paar dagen
weer van de muren af".

• Vervolg op pagina 3
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Grote sortering

LAMMY COATS
dames - heren - kinderen

M l FFRQIIflD Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
LLLIIWllUr Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,

Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjéstraat 56, Haarlem, tel. 023-270850; Be-
verhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

Aanleg kunstgrasveld voor
hockeyclub goed ontvangen

ZANDVOORT - De Zandvoortse Hockeyclub zal binnenkort kun-
nen beschikken over een kunstgrasveld. Het voorstel van het college
om ZHC een bijdrage ineens van f. 75.000,- te verlenen en een lening te
garanderen van ten hoogste f. 305.000,-werd door de commissieleden
Publieke Werken/RO in de laatste vergadering positief ontvangen. In
de commissie financiën echter, heerste aanvankelijk enige terughou-
dendheid over dit voorstel. Kuiken (PvdA) in deze commissie kwam
zelfs met de suggestie het voorstel niet in de komende raadsvergade-
ring te behandelen, doch een maand uit te stellen, opdat de raadsleden
tijd zouden hebben, de financiële consequenties beter te bestuderen.
Zover kwam het echter niet. De overige commissieleden van financiën
namen genoegen met de nadere uitleg van de bestuursleden van ZHC
die vanaf de publieke tribune op alle vragen de antwoorden wisten.
Het kunstgrasveld zal worden gerealiseerd op de terreinen van Sport-
park 'Duintjesveld' in het binnencircuitgebied.

Uit de discussie bleek dat het be-
stuur van ZHC de kwestie kunstgras-
veld al enige trjd geleden bij het college
heeft aangekaart. Het blijkt dat een
dergelijk veld voor de hockeyclub een
'must' geworden is, nu zoveel vereni-
gingen in Kennemerland over een
kunstgrasveld beschikken. Willen de
Zandvoorters hun plaats in de compe-
titie behouden, dan zal men mee moe-
ten gaan met de landelijke tendens.

Het totale plan zal f. 455.000,- aan
investeringen kosten. ZHC neemt
hiervan f. 75.000,-- voor haar rekening,
als steun van de gemeente wordt ook
een gelijke bijdrage gevraagd. Het res-
tant van het bedrag zal worden ge-
leend.

Kritiek op het voorstel was er niet,
Rita de Jong sprak namens de VVD en
meldde dat haar fractie verheugd was
over de wijze waarop het college tot dit
voorstel is gekomen. Gemeente Belan-
gen Zandvoort (Jongsma) sprak zijn
voldoening uit over het voorstel en
wees op de besparing van de onder-
houdskosten. Hij verwacht deze be-
sparmg terug te zullen zien op de be-
grotmg van de Dienst PW. In de frac-

tie van de vifi was het nog met be-
sproken, 'doch vertegenwoordiger
Bloeme kon op persoonlijke titel wel
met het voorstel meegaan. Eenzelfde
geluid werd gehoord van Marijke
Paap (CDA), die echter het financiële
gedeelte over liet aan haar deskundige
fractiegenoot.

Wel haakte zij in op hetgeen door
Jongsma (Gemeente Belangen) naar
voren werd gebracht, de besparing
voor de Dienst PW. Zij stelde voor de
medewerkers van deze dienst die nu
immers vrije tijd over zouden hebben,
in plaats daarvan het onderhoud van
de gemeentelijke zandbakken en
speelplaatsen te laten verrichten.
Deze suggestie vond echter geen gena-
de in de ogen van wethouder Van Cas-
pel. De schenking van de gemeente
van f. 75.000,--, wordt dan wel ruim-
schoots gecompenseerd door besparin-
gen op het onderhoud, doch dit onder-
houd wordt uitgevoerd door oproepba-
re krachten. Deze krachten zullen dus
niet kunnen worden ingezet voor on-
derhouds werkzaamheden aan de
zandbakken omdat de besparing dan
teniet gedaan wordt.

Forse stijging Onroerendgoedbelasting
ZANDVOORT - De Onroerend-

goedbelasting zal voor 1987 voor
huurders van woningen fors wor-
den verhoogd, namelijk met ruim
zes procent. Huiseigenaren die
zelf dit huis bewonen, de zoge-
naamde 'eigenhuisbezitters' kun-
nen een verhoging verwachten
van bijna vier procent. Het ver-
schil in de verhogingen van de on-
roerendgoedbelasting is te wijten
aan een tariefsverandering waar-
op de OGB wordt gebaseerd en
waarmee de commissieleden van
financiën in de laatste vergade-
ring accoord gingen.

Overigens toonde de commissieleden
zich op dit punt uiterst waakzaam.
Het risico moet vermeden worden dat
door de Provincie geen goedkeuring
aan de verhogingen wordt verleend.

Zandvoort heeft deze verhoging drin-
gend nodig voor het dekken van tekor-
ten, en heeft de goedkeuring nodig van
het Rijk voor deze belastingvoorstel-
len. De grenzen die aan de oplegging
van de OGB worden gesteld zijn bijna
bereikt, reden waarom de commissie-
leden na enige aarzeling wel een posi-
tief advies brachten.

Hebberig
Een wat 'hebberig' voorstel van het

college, behelst de verhoging van het
vastrecht voor de kleinverbruikers
van gas. In 1982 werd door de raad
besloten dit vastrechttarief van
f. 52,50 per jaar te bevriezen. Dit om-
dat de gasprijzen bleven stijgen. Nu
echter een verlaging van elf cent
wordt aangekondigd is het college van
mening dat de bevriezing van het
vastrecht niet langer noodzakelijk is

ADVERTENTIE
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before
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Haarlem:

Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 3126 55

Amsterdam:
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) /tel. (020) 22 35 96

en stelt voor dit te stellen op f. 57 per
jaar. Een verhoging van f. 4,50 voor de
burger die echter dertigduizend gul-
den in de gemeentekas oplevert. Met-
horst (VVD) w,as niet gelukkig met het
standpunt van het college en ook
Sandbergen (D66) noemde het een nog
al 'hebberig' raadsvoorstel, dat eigen-
hjk niet strookt met de socialistische
signatuur van de wethouder. Raadslid
Kuiken van de PvdA was echter en-

Subsidies voor 1987
vastgesteld
thousiast over deze extra inkomsten
die zijns inziens structureel kunnen
worden aangewend. Hij stond overi-
gens in deze mening alleen, omdat het
slechts een éénmalige verhoging be-
treft die de volgende jaren automa-
tisch in de begroting zal worden verre-
kend.

Ook op deze vergadering was de ach-
terban van het kinderdagverblijf Pip-
peloentje komen opdraven om hun
belangen te behartigen. Het bestuur
van deze stichting heeft een subsidie
gevraagd van f. 74.000. Helaas de com-
missieleden financiën stelden duide-
lijk dat betaalde krachten voor het
kinderdagverblijf een weelde zijn die
Zandvoort zich niet kan veroorloven.
Hoewel Sandbergen poogde de start-
subsidie die de stichting in 1986 ont-
ving te handhaven en om te zetten in
een jaarlijkse bijdrage, ziet het er .naar
uit dat ook dit niet haalbaar is. Wét-
houder Aukema verwees de problema-
tiek van het kinderdagverblijf terug
naar zijn collega Termes van Welzijn.
Dat eventueel emancipatiegelden van
het Rijk aan Pippeloentje zullen wor-
den toebedeeld via een ingewikkeld
verhaal waaruit zou moeten blijken
dat het kinderdagverblijf op emanci-
patorische gronden hier recht op
heeft, kon wel genade vinden in de
ogen van de commissieleden. Het ziet
er naar uit dat voor het voortbestaan

van Pippeloentje het bedrijfsleven
dient te worden ingeschakeld.

Tijdens deze vergadering bleek dat
de Bomschuitenbouwclub opnieuw op
schopstoel zit. Omdat de subsidie-aan-
vraag van deze vereniging niet aan de
door de Gemeente gestelde eisen vol-
doet, wordt voorgesteld geen subsidie
te verlenen. Een voorstel waar de com-
missieleden moeite mee hadden. Door
deze vereniging is nimmer om subsidie
gevraagd, doch nu wordt geld ge-
vraagd omdat de huur- en stookkosten
van het werklokaal in de voormalige
Josina van den Endenschool de pan
uitrijzen.

De bomschuitenbouwers werden
eerder door de gemeente uit het Cultu-
reel Centrum gezet en konden na veel
verhuizingen eindelijk terecht in de
voormalige kleuterschool. De gemeen-
te verkocht echter deze school aan het
Rode Kruis op voorwaarde dat de

bomschuitenclub er blijvend onder-
huurder zou kunnen zijn. Nu blijkt
dat dit huurcontract wellicht beëin-
digd dient te worden omdat het Rode
Kruis door taakverzwaring ook meer
ruimte nodig zal hebben. Ten aanzien
van de subsidie voor de gestegen stook-
en huurkosten werd de wethouder ge-
vraagd nog nader contact op te nemen
met het bestuur van deze vereniging.

Camping de Zeereep
Voorlopig kunnen de commissiele-

den financiën accoord gaan met de
verhoging van de kampeergelden met
drie procent, behalve waar het De
Zeereep betreft. In het kader van de
realisering van het Mabonplan zal
deze camping per l september 1987
ontruimd dienen te worden. Dit
brengt voor de vele kampeerders die
hier al jarenlang verblijven grote kos-
ten mee. Bovendien zullen er in 1987
geen onderhoudswerkzaamheden
worden uitgevoerd. Reden waarom
Methorst (VVD) liet weten dat zijn
fractie niet accoord zal gaan met de
voorgestelde tariefsverhoging voor dit
kampeerterrein. De overige raadsle-
den steunden zijn zienswijze.

ADVERTENTIE

)CEMEENTE

RECTIFICATIE

Begrotingsvergadering
De gemeenteraad van Zandvoort behandelt op

DINSDAG 16 DECEMBER 1986
en

WOENSDAG 17 DECEMBER 1986
de Begroting voor het 1987. Na vaststelling
daarvan staan de plannen voor onze gemeente
voor het komende jaar in grote lijnen vast.
De vergadering is openbaar: u bent als toehoor-
der dus van harte welkom.

Aanvang 20.00 uur.
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FAMILIEBERICHTEN

Na een moedig /.lekhed is \redig ingeslapen onze
I i o \ i > moeder, groeit- en overgrootmoeder

Maria Elisabeth de Vos-Blom
op de l ee f t i j d \ .m S5 jaar

IXinkb.uit / i jn \uj allen die haar liefdevol ver-
/•orgd hebben

l j Koelie Sur fïrane, l'rankrijk:
Jan en Mienke

XamKoort:
Herman

Sautpouif
Pieter en I oes

\niers looi t '
Ada

Xand\ ooit .
R u u d en Anneke

en haar kleinkinderen:
I.ueette. Jan, l'olkert, Hopje, Joska,
Bianea. Alex. Berto. Arwin. Henric,
Garanee. Theo

en haar achterkleinkind: Charles

M november 198(>
Verpleeghuis . .Xuiderl iout"
U e i N U i a n !) Haarlem

Coi i adres
l 'ury l nsdiedelaan l (i
2171 A\ Suntpooit-N

De t ren ia t i c ' heeft inmidde l s plaatsgevonden.

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan \ u n on/.e lieve zorgzame moeder,
grootmoedd en overgrootmoeder

XVUhelrnina Geerlings-van der Werff
betuigen wn u on/.e oprechte dank.

Uit aller naam:
L. t\ Zuur-Geerlings

Oegstgeest, december 198(i

Anna \an I 'urenlaan 9

Bij de/e wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de enor-
me belangstelling tijdens mijn expositie van 6 tot 29 de-
cemher in de openbare bibliotheek.

Mw. M. M. Kloos-Paap

DOKTERSBERICHTEN

R. Dreiith
huisarts

GEEN PRAKTIJK
van 16 december tot 22 december.

Waarneming de huisartsen
Anderson, Flieringa en Zwerver.

ADVERTENTIES

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak én dienstverlening.

Daarnaast ;künt u bij ons terecht

inschrijvingen
lUitvaartyerzekering

vtïitvaartovereenkomst

V^aiag rüftig vrijblijvend alle

f ëlJÖ25Q7lli244

veilinggebouw

de witte zwaan
Gasthuisplein

onze meubelhal is dagelijks
geopend tot 18.00 uur

voor inbreng en in- en verkoop
leuk assortiment meubilair,

kleingoed enz. enz. Ook verhuur
van: tafels, stoelen, bestek,

glaswerk, porcelein enz.
Inl. fa. Waterdrinker

Tel. 12164

140B86 Van Lennepweg 2/17
141B86 L. Davidsstraat 18
142B86 Bramenlaan 9

Aangevraagde bouwvergunningen

plaatsen dakkapel
verbouw postkantoor
oprichten berging/aldak

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bu de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8 30 tot 12 30 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een Verklaring van geen bezwaar' van Gedeputeerde Staten nodig zijn

Verleende bouwvergunningen

117B86 Dr Schaepmanstraat 3
130B86 Kruisstraat 6
122B86 Keesomstraat (volkstumen-

complex)
155B86 Boul. P Loot 27

oprichten pergola
oprichten dakkapel

oprichten bergschuurtje
oprichten ondergrondse garage

Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kun-
nen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort post-
bus 2. 2040 AA Zandvoort

Camping Roggeveld

Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, artikel 46 lid 8 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en
artikel 50 lid 8 van de Woningwet vergunning te verlenen voor
de aanleg van een camping met de daarbij behorende bouwwerken op het
terrein gelegen ten noorden van het circuit plaatselijk bekend 'het Roggeveld'

Het plan ligt met ingang van 15 december 1986 gedurende 14 dagen ter visie ter ge-
meentesecretane. afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (geopend 8 30 -
1230 uur)
Gedurende voormelde termijn kan een ieder schriftelijk en gemotiveerd bezwaren
tegen het plan bij burgemeester en wethouders indienen

Zandvoort, 11 december 1986

KLINKENDE
KERSTKORTINGEN

BIJ 3 SUISSES

Modieuze lamswollen
pull tuniek met polokraag
in pasteltinten; alvast een
voorproefje van de lente
'87

69.-
Er zijn nog 3 andere
modellen verkrijgbaar in
lamswol en angora; van

59,-tot f 99,-.

3 SUISSES NEW MOHAIR
De zuivere zachtheid van
mohair en de weldadige
warmte van wol.
Bol 50 gram f 9 90

20% korting 7.90
Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51

DAG EN NACHT VERZORGING

FITALON
10% KORTING

BIJ aankoop van 2 Fitalon
artikelen.

WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN
KENNISGEVING VAN DE AANVRAAG OM

EEN VERGUNNING.
De Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer - gelet op de betreffende voorschriften
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne -
maakt bekend dat hij op 4 november 1986 een aanvraag
heeft ontvangen van Metaalhandel H. Fledderman te
Zandvoort om een vergunning op grond van de Wet
chemische afvalstoffen voor het bewaren van chemi-
sche afvalstoffen op een terrein gelegen aan de Van
Ostadestraat 5a te Zandvoort.

De aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen ter
inzage vanaf 12 december 1986 op de volgende plaat-
sen:

1. in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuis-
vestmg, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Dok-
ter van der Stamstraat 2 (gebouw A, kamer 008) te
Leidschendam op werkdagen van 9.00-12.00 uur en
van 14.00-17.00 uur.

2. in het gemeentehuis afd. Algemene Zaken, Swalué-
straat te Zandvoort op werkdagen van 8.30-12.30
uur, alsmede op zaterdag in de openbare biblio-
theek, Prinsessestraat 34 te Zandvoort van 10.00-
14.00 uur.

Gemotiveerde bezwaren kunnen door een ieder tot 13
januari 1987 schriftelijk worden ingebracht bij de Minis-
ter van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en dienen te worden gezonden aan de
Directie Afvalstoffen, Postbus 450,. 2260 MB Leid-
schendam.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan daarbij
schriftelijk verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens
niet bekend te maken.

Er zal geen openbare zitting worden gehouden. Dege-
nen, die daarom telefonisch verzoeken (tel. 070-
209367, tst. 3025), zullen tot 6 januari 1987 in de gele-
genheid worden gesteld mondeling bezwaren m te
brengen. Er zal alsdan een gedachtenwisseling plaats-
hebben waarbij ook de aanvrager aanwezig kan zijn.

Na afloop van deze termijn blijven de aanvraag en de
daarbij behorende stukken, alsmede eventueel nog te
ontvangen aanvullingen, voor een ieder tot het einde
van de termijn waarbinnen beroep kan worden inge-
steld tegen de beschikking op de aanvraag, ter inzage
liggen.

De aandacht wordt erop gevestigd dat degenen die
bezwaar hebben ingebracht op een van de hiervoor
aangegeven wijzen, alsmede een ieder die aantoont dat
hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de
gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de
ontwerpbeschikking in te dienen.

Desgewenst kan na telefonische afspraak een monde-
Imge toelichting op de stukken worden verkregen bij de
Directie Afvalstoffen van het Ministerie van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (tel. 070-
209367, toestel 3025).

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr 7 - Zandvoort

Tel. 02507 - 1 23 27
Uw adres voor.

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Te koop
in prima staat Engels

velours bankstel
rood/br. gebl. 2 zits-, 2
fauteuil + pouffe van

/ 7900,-voor ƒ1000,-, 1
eiken plav. salontafel

1.20/vierk. v. ƒ 1450,-v.
ƒ700,-.

Tel. 17133

Dagelijks geopend van 21.00-03.00 uur
Zondags van 17.00-03.00 uur

's Maandags gesloten

ledere zondag 17.00-19.00 HAPPY HOUR
HALTESTRAAT 56 U bent van harte welkom CARLA EN ERIK

3 SUISSES
ZANDVOORT CORN. SLEGERSSTRAAT 2, tel.: 02507-19261

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 20/12/86

Kerkstraat 23 - Zandvoort
Tel 1 21 07

PARFUMERIE WILDERING
SCHOONHEIDSSALON

Met produkten naar keuze
B.v.: Dior - Estee Lauder

La prairi
Clinique - Chanel
Lancaster
Jil! Sander - Clarins
Lancôme
Biotherm - E. Aigner

**•*•****
Epileren - massage - maquilage

-harsen - reinigen - elektrisch ontharen
-plaatselijk afslanken - pedicure

-manicure

*******
Behandeling volgens afspraak

Telefoon 12107
(zowel dames als heren)

Kerkstraat 23
Zondagmiddag geopend

ATTENTIE!
Wegens grote belangstelling

is de KALENDER van het
genootschap Oud Zandvoort

in herdruk.
Tijdige reservering gewenst.

Tel. 14632 J. M. Bluys.

OLIEBOLLEN

10 voor .... ƒ 2,50

APPELFLAPPEN

per stuk ƒ 1,"

'De 3 puntjes
Bloemendaal a. Zee

Snackbar
Boul. Barnaart 8

Zandvoort tel 14301

Jonge vrouw
vraagt met spoed

woonruimte
kamer met k.d.t.

of etage.
Tel. 19240.

Gedipl.
pedicure komt
ook bij u aan

huis
Tel. afspraak
na 18.00 uur

Tel. 19632

SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678

NIEUW VANAF 1 JANUARI 1987

SKI AEROBIC
op zondag van 10.00-11.00 uur (f 10,-
+ zwemmen en Turkssstoombad).
Vrijdagavond van 19.00-20.00 (idem)

Komt u iets
te kort?

Spar
Zandvoort

Noord
IS ALTIJD

MAANDAGOCHTEND
GEOPEND

OP ZOEK NAAR EEN ORIGINEEL CADEAU??
Geef een abonnement op
het ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Bel 020-562.3066
Kwartaalabonnement ƒ11,50*
Halfjaarabonnement ƒ21,00*
Jaarabonnement ƒ39,95*
*abonnementsprijzen 1987

U kunt zelfs per maand betalen, mits
u een machtiging afgeeft om

maandelijks ƒ3,95 van uw rekening
af te laten schrijven.

biedt u de unieke kombinatie van:
gezichts-, lichaams-, haarverzorging

Definitieve
ontharings-
behandeling
v.a. 10,-

permanenten
v.a. 59,50

Gratis voor elke klant onder onze V-vormige
gezichtssnelbruiner

Maandagochtend en dinsdag de hele dag gesloten.

PASSAGE 20. TEL. 02507-16309.

Bruisende tijden
r\

eestelijke prijzen
' ___ j,

/. \L J

>„ ^"f" -"«i^ «i

Mt
•Motthcn

Pcrtl,

OTCH WHI>M
«-• ,
•''•''

f; AM B U l £ 'i
OXiNACi

?Hennessy

JONGE
OUFAHT

'i(tj}r/f//ffs/ f>(H'

The Famous Grouse
Whisky

Nu

2325

Impena/ '*'

8 CHANDON

Moet et Chandon
Champagne

Drambuie
HennessyV.S.
Conac

Nü

M95 Nü
• 1/2 fles

Nü

Canadian Club
Whisky

Cointreau Zwarte Kip
Advocaat

Remy Martin
V.S.O.P

Veuve
Amiot

U vindt bij de Gildeslijter ,óók 'n interessant wijnassortiment

MJM Dan Detmsen bo
tjr

verzorgd en bezorgd
Kerkstraat 12a. 2042 JE Zandvoort.

Tei.02507/12532
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Skoda 130 GLS, plezierige en
handelbare auto
loegcgc\en. geen elektrisch bcdienbare
i.imen, geen centrale dcurvergrendelmg.
:een \an binnenuit \erstelbarc buiten-
>piege'K geen getint glas en geen boord-
lOinputer. Naar dit soort /aken /uit u in
Je Skoda 130 GLS vergeefs zoeken,
vlaar wel bijvoorbeeld voortrcttelijk
/ittende stoelen met traploos verstelbare
rugleuningen, een m twee delen
neerklapbare achterbank, vijtversnel-
lingsbak, rembekrachtiger, voorruit van
gelaagd glas, twee buitenspiegcls. at-
sliutbare ben/metankdop, interval op de
iiiiiemvissers. kindersloten en mcervan
dat soort \oor/ieningen die het leven van
de automobilist en xijn passagiers kun-
nen veraangenamen. Dat alles verpakt in
een weliswaar niet hypermodern maar
beslist niet onaantrekkelijk koetswerk
met v ler wijd open gaande portieren en
ruim plaats biedend aan vier \olwasse-
nen. En dat voor een prijs die menige
concurrent het schaamrood op de kaken
brengt want de/e Skoda met alles er op
en aan kost welgeteld j 13.495,-! Bo-
\endien krijgt u tot eind van dit jaar bij
aankoop van een Skoda nog een tecst-
cheque ter waarde van 500 gulden ca-
deau, waarvoor u nog wat extra acces-

soires kunt uit/oeken.
De lestauto die ik een poosje ter be-
sclukkmg had, was voor/ien van licht-
metalen velgen, een /onnedakje, lucht-
happers en radio. Maar ook /onder de/e
eXtra's kon de wagen als /eer compleet
worden bestempeld, al bleef er uiteraard
nog wel iets te wensen ovei. /o /oeken
rokers vergeels naar een aansteker, /ijn
een aantal bedieningsknoppen en
sclunfliandels in het donker alleen op de
tast te vinden en voel je je bij tijd en wijle
als een soort cipier omdat er maar lietst
vier aparte sleutels nodig /ijn om alle
sloten van de/e Oosteuropeaan te kun-
ncn ontsluiten. Wat nog geen ramp /ou
/ijn, ware het niet dat drie van de vier
sleutels akelig veel op elkaar lijken, /o-
dat je soms best even staat te schutteren
alvorens je voertuig te kunnen bestijgen.
Nog een geluk dus dat motoideksel en
kofferbak van binnenuit geopend kun-
nen worden.

Motor achterin

In tegenstelling tot het gebruikelijke re-
cept al de motor achterin en dat doet dus
denken aan: staartlasti». onveilig, wmd-

Aclilerwiela.indri|\ing. \ i j lveisnellings
bak met achteruit. Rondom on.illunke-
lijke wielophanging met süiroeKeren
achtei m coinbin.ilie mei dia.igainn.n
l e'le'sc'opischc' scliokdcmpcis londom
Schijliemmeii \ooi, itonimels .lehlci.
bekrachligd en gescheiden
Lengte-120 cm. bieedle Kil cm. hoogte
141) cm \\ielbasis240cm Sjiooibiecdle
voor l V) cm. achtei l i ^ c m Pi.uicnkcl
l l melei M.ISVI l)4(l kii \la\ .lanli.mg
geuicln gcienid 7^11 kg H.inden Kô SR
13 l ankinlunid 3(> lilei. super ben/me

Prestaties:

lojisiiclllLid l ^11 kni 11
\ccelc i . i l ic \.IM il lol l (K) km h in l ^ set

(lelllKJllekl \Llhl l l lk U>lgUlS l ( l IHIim

Geld:

/ l ï IV> mei
be'l.isiini: \.m /
laai

JJell-

pcr

Auto van het Jaar 1987

De Skodii /s nngfcn \ande \\einige ai<t<>\ incltli'iiiotoi mlilenn. l)c giolc nadelen die dal mei :i< h niet1 kun hieuwen lichlu'n
;c' bij Skoda heel iedeli]k (>i>gela\l.

gevoelig en onbetrouwbaar. Volkomen
ten onrechte kan ik u ver/ekeren want al
vereist het rijden met /o'n Skoda enige
gewenning, wie er een paar dagen mee
rondstoeit /al er geen enkel probleem
meer mee hebben Integendeel, dan
blijkt de wagen /ich bij/ondei ple/ieng

(act\i'iti'nin')

Autonieuws
Door Rein Leppink

postbus 383 - 8200 AJ LiJystad

WIE'IN MEUWE SKODA KOOPT KAN
'M TUDEUJK NOG COMPLETER MAKEN.

te laten sturen, goed dooi een bocht Ie
«aan en p,is in extreme situaties de nei-
ging te krijgen /i|H .rehtervverk naar bui-
ten ie schuiven Maar dan moet het ook
hard gaan \\ inUgevoelig is de aulo wel

motoi een spmtiel giommen horen.

\ e rdc r gedroeg hij /rch op de wat lind-
ruchhge niiieiiwisseis na. /eer ingeto-
gen
Samenv.iiiend k.m ik stellen dat de/e
Skoda mijn niet al te hoog gespannen
vervvaelitigen volkomen heelt gelogen-
str.ilt. Als je ei even op ingespeeld bent.
heb |c' ei een bij/onder ple/ienge en
handelbare auto aan hen wagen die /ich
gemakkelijk laat sturen, een goed vseg-
gedrag \eitoonl en viei volwassenen ook
over groteie afstanden op een redelijk
eomlortabele \\i|/e naar hun bestem-
ming bieMig! I£n dat voor een jiiijs die
nauwelijks meer van de/e t i jd li|kt. Nee.

De Opel Omega is Auto van het laar
I9.S7 geworden en daarvoor /uilen best
wel een paai Hessen champagne open
gelrokken /ijii in Russelsheim De j u r v
van de verkie/ing tot Aulo van het .laai
bestond dit jaar uit ^7 personen, allen
journalisten tut /evenlien hiuopcsc lan-
den Hik jurvlid had 2^ punten ie verde-
len.ua,uvan maximaal 10 voor de eerste
plaats bestemd mochten worden De
Opel Omega weid een overtuigende

eeisle mei 2^> punlen. dal is 4N' ,, van
het haalbaie lola.il Ojide Iweede plaats
kwam de \inli sil met 2 i!s punten en
ilerde \\cul eveneens een Duits procluel.
de M\l\\ 7 se lic mei 17^ punten De
vie'ide pi,i,its we ie l ingenomen dooi ele
Rovei Min uut ] l^> punlen. v i j lde werd
de lagii.u \1 <i mei I4> punten en de
/esile plaats u,i' voor on/e nationale
Hots i|L \ oKn 4SO l S. met l l ̂  punten

KEKSTCHEQL'K
!>n .Skoda is standaaid al /uri ioinpk'i.1 d.is bc'U'ird Maai ni'l .ils bil alk' .iiuk'K' i n
allild uddiiuidi'ii'aiitos/iin rxlias.ilsivn ladiool smiiool nn'i sl.inda.iid Maai k>l nu
op \\anl Skoda blnll u M'iki/i'ii In hit k.uk'i \anik' konie'iKk'k'i'sIpcuodc kin»! u bn
aankoop Viiiu'i'ir Ski K la ivnkvsti l K'i|iii'ti'i u,1,11 dr \.iii f "ilKI-(adi'au I )aainii'('kiiiil u
CMia.mcssoiK'suit/iH'ke'i] i'C'ti aanlu-talin^ doen (ipduuuk'K'.mrssoiK'sol inuissr-

J '~ •»«~»~"N». | |t,n Xl||)| | j-,||_ n, cont.inU'ii IH'A' .iklic lixipl t ni II ilodinbe-i 1'lSd \atuiiilnk kunt
u uu iiK'imi'.Skodaui'liniaiiii.iiiopnaam latunste'lk'ii I-'nbovcndicubliillupiolik'K'iivanons i-Mappi'ii l'l,in' u aai
l)i|ii/ondci irn (c' i i t R'iite'uu niruut'Skoda in dui'Iciiniiiicn bc taalt Sicdilsl ! hu allt'\uin» uri'i l ina u hall
laiiuan l'lScS ( ' ) de1 icsl FV'ii rM'iiliR'k' inniil 4.1.1! 1104 \an uu cristc k-iirinii al dus misschien klimt u noijcoiUaiil q
<Q ,o, \\.,„luu,d,„LSk„d.ua,1.1n;);i'i-)-„,Ki im\ ,vi ,^.lttn^,^ WIESLIM IS,R»HT

®SKOQ4

iriai i'ii |>as in
'ld op de koo|)

'lluurkiiop. H blljikl Illkt l .IllHltH s < \( Ills

linpoitriii D, Bui. klniisl \ulii\ \1cilui linpMrll'A \ i» i rschc i l i i i ld IH7I7 h'i'il
l l ü l l K Ik ' is l t I I

maai toch bleek de Skoda ook ti jdens de
stoimachtige dagen m on/e testpeiiode
heel goed onder conuoie te houden
/.oals ge/egd is de 130 GLS standaard
vooi/ien van een vi j lbak. waarb i j de
vi j lde een echte oveidnve is l lel scha-
kelen verloopt vlekkeloos, hel stevige
pookje la.it /ich /onder taiidenknai.sen m
de verschillende standen plaatsen. De
auto is toch trouwens mooi stil Alleen
als ei wat vei worelt dooigetrokkcui m de
velschillende loeienuebieden. laai de

die stri|dkieel van de Nederlandse nn-
poiteur "\\ ie slim is. r i jd t Skoda", is /o
nek non niet

Techniek

In lengterichting achterin geplaatste
viercilinder hjiimolor. Cilinderinhoud
12,sLJ cni3. Max. vermogen 45.2 k\\ bij
51)00 omw/min Max ^ojipel 101.5 Nm
bij 2N50 onivv/min. C'ompressieverlnni-

Opgewaardeerde
Ford V6-motoren
De vooruitstrevende l ord Seorpro
kiijgt v e i n ie uw de \ d motoren Als
vervanger van de 2 3 liter motor komt
er een 2 4 liter 130 pk leverende mo-
loi De 2..s liter motor woielt v e r v a n -
gen dooi een exemplaar mei een m-
houd van 2 9 liter en een vermogen van
150 pk. \ oor de cMieeni nul ie u bc -
uusten onder u - de uitvoeringen /on-
eler kataKsator /i|ii .il behoorlijk
schoon - is er ook een 2 ') hier uitvoe-
rmg met katalvsator
Dooi het toepassen van de nieuwste
ontwikkelingen op hel gebied van de
verbranding en de elekt iomka leve ren
de/e mototen luiere prestat ies, /ijii /e
/innige; en schoner, /o stellen de l oid
moto'e'ii on twikke laars

Seat Bbiza
met 5 deuren

\ ooi die' mensen, die dr ie deinen m
een automobiel maai behelpen vinden.
heelt Se.it de Ibi /a-ser ie nu uitgebreid
mei een v i | l deu rs u i t voer ing
De pr i j /en v a n ele \ i j kleur s Ihi/a's lui-
den als \olgt
Iln/a l 2 r^-deuis / i7 W?.--
Ibr/a l 2 C . l > -deurs / l .s S.45.--
Ibr/a l > dl > - d e u r s / 20 2 l)V-
Ibi/a l ^ C i l \ ^ -deurs / 22 71)^.--

Ibi/a l 2 l > -deurs . mei kata lvsator
/ I 74 1 )? . - -

ibi/a l 2 C ï l ^-deii is. niet kalalvsatoi
/ l .s 3'J5.-

Hondenkapsalon ,,cLdC
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van
uw rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Molenaar

rf

Te koop

GARAGE
onder het Burg. v. Fenemaplein

Garage alleen toegankelijk via
toegangsdeur met sleutel.

Vraagprijs ƒ 9.000,- k.k.

Inl. tel. 02507-15531
Mak. o.g. H. W. Coster B.V.

SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678

CONDITIE TRAINING
45 min. grondgymnastiek, daarna zwemmen,
Turks stoombad, badminton, whirlpool.

Prijs per keer ƒ 10,-
Maandag, dinsdag, woensdagavond van 19.30-
21.30'uur. Dinsdag en donderdagochtend van
9.30-11.30 uur.
NU OP ONZE NIEUWE VERENDE VLOER.

bijouterie

MGELIQUE

30% korting

leuke geschenken voor de
feestdagen

passage 18
(nabij zeestraat)

geopend van
12 tot 5

De succesvolle Peugeot 309 is er tijdelijk in
O J *

een wel zéér exclusieve uitvoering: de 309 Allure.
Hij onderscheidt zich onmiddellijk van z'n

klasse-genoten door z'n modieuze witte uiterlijk.
En bij nadere kennismaking zult u aange-

naam worden verrast door z'n complete uitrusting.
Een extra verrassing vormt z'n 1.3 li-

ter'schone'motor. Die nieuwe techniek ver-
mindert niet alleen de schadelijke uitlaai-
gassen, maar óók de Bijzondere Verbruiksbelasting.
Dat maakt deze 309 Allure een stuk voordeliger.

Tel daarbij z'n complete uitrusting, dan zult u
beamen dat de comfort-rcputatie van Peugeot op-
nieuw bevestigd wordt.

En dat voor een prijs, die 'm wel héél verleide-
lijk maakt. Want u koopt al een nieuwe Peugeot 309
Allure voor slechts f21.395,-.

Inclusief een groot aantal exclusic\e extra's.
Waardoor u al met al een voordeel \an/o 'n f 1250,-
geniet. Kom snel kennismaken met do exclusieve
Peugeot 309 Allure.

Uw Peugeot Dealer \ ei tei l u hel fijne ervan.

Peugeot 3Q9<j&&f/ie f21.395,-
Inclusicfo.a.: • witte turbine \\iclplatcn • wi t te achterspoi ler - witte
beschermstrips met /wartc bies langs de / i jkanten • \ \ i t t e dak-
antenne • witte sierplaat tussen de achterlichten • speciale striping
en 'Allure'-signcring op de xijkanlen, achterkant en op het
dashboard • hoofdsteunen op de voorvoelen • 1.3 liter (65 DIN pk)
'schone' motor- 5-\ersnellingsbak.

Óók over de voordelige fïnancieringsmogclijkhcden.Er is al
een Peugeot 309 vanaf f 19.995,-. §1 PEUGEOT 3O9

Ongehoord goed.

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

U»LIVS uflSi'IHIi
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DE WINTERSCHILDER
24 november 1986 - 20 maart 1987

PREMIE ƒ 50,- per dag per man

Binnen schilder- en behangwerk
Plafond- en muurwerk

Vraag vrijblijvend offerte

WONINGSTOFFERING
uitgebreide collectie tapijt

nu met 5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in U w eigen inte-

rieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a, Tel. 15186

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN . . .?

H. W. COSTER BV
Makelaar o. g.

Burg. Engelbertsstraat 11 -
Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

LJd NVM

v^ '̂.V'.fiM '̂̂ V'V, '*j' •J&%?'*v -•' • •' ' • • • . - • - • • - ,.",• " -

Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
••,.••'%&•&'&$&•*-''•• -;%ïp-::^"' •., w - : - . " • • ' " c, . "• •

Mooie volle

KERSTBOMEN
(9 december gezaagd)

Voor een
scherpe prijs!

BLAUWSPARREN

\ ' / •

i V/

met kluit of in pot.

Gratis bezorgd

TAXI-CENTRALE
ZANDVOORT

Grote Krocht 18
12600

\/•

\

Kerst is het weldra!
Kom eerst nog even kijken

bij Erica

Erica
Grote Krocht 24 -Zandvoort

WEET U UW
ZOMERVAKANTIEBESTEMMING 1987?

Zo werkt onze service:
1) Geef ons op waarheen u wilt in 1987.
2) Zodra de juiste prijzen bekend zijn, overleg-

gen wij met u of u definitief wilt reserveren.

Grote Krocht 120
tel. 02507-12560

3) Bij het uitkomen van de nieuwe zomergid-
sen geven wij uw reservering als eerste
door.

4) Wij reserveren voor alle ANVR touropera-
tors: o.a. Arke - Holland International - Ho-
telplan - Evenements Reizen - D. Tours -
NRV - De Jong Intratours - Gulliver - OAD -
Suntours - Bon Air en nog vele anderen.

Wij hebben deze komende weken voor u alle
tijd om uw vakantie voor 1987 met u door te
nemen.

Kom even langs of bel ons!

AART VEER groente en fruit
Grote Krocht 25, tel. 14404

Uit,srae, AVOCADO'S p 0,98 cent

Heerlijk zoete NAVELS 10 voor ZrOU

Goudgele Hollandse

Golden Delicious 3p0nd 1r75
ALS KLAP OP DE VUURPIJL

Voorkomt griep
vol vitamine C.

KIWI's
10 voor w f

Profiteer
zolang de voorraad strekt.

winkelcentrum
schalkwijk
haarlem

begijne boetiëk
grote krocht 23
zandvoort10 dagen

20% korting
Openingstijden

's maandag gesloten

dinsdag-vrijdag 12.00-18.00 uur

zaterdag 10.00-17.00 uur

t̂omeriiAica
ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

HERMAN HARMS
Grote Krocht 22 Zandvoort

presenteert de nieuwe feestelijke kollektie

o.a.
Kunert

Colorite

Brillant

Mura

met of zonder
fantasie of
naad

KERSTTIP:
panty met

strass steentjes
bij de enkel

Ook verkoop van HALTERLOZE KOUSEN
HERMAN HARMS uw adres voor beenbekleding.
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Strandpachters steigeren bij verhoging pachtgelden
ZANDVOORT - De boot is goed aan bij de Zandvoortse strandpach-

ers. Het feit dat het college voorstelt een deel van het begrotingstekort
e dekken door een verhoogde inkomsten uit het strand, wordt door de
Jandvportse strandpachters niet gepikt. Tot hun 'verbazing en ver-
)ijstering' lanceerde wethouder van financiën Aukema, tijdens een
mderhoud op 3 december, een nog verder strekkend voorstel. Vooruit-
opend op het nieuwe tienjarig pachtcontract zal de raad worden
/oorgesteld in te stemmen met een éénmalige verhoging van de pacht
net 10% voor 1987 en dan vijfjaar vast. Dit nu is de bekende druppel
3ie de emmer bij de strandpachters heeft doen overlopen. Zij hebben
sich tot de Zandvoortse raadsfracties gewend met een uitgebreid
schrijven waarin wordt uiteengezet dat de aangekonigde verhoging
/an de pachtgelden onaanvaardbaar is.

Voorstel onaanvaardbaar
De pachters zijn van mening, dat de

loogte van het bedrag niet reëel is. In
laar brief noemt de vereniging diverse
josten, die volgens haar ten onrechte
vorden aangevoerd als reden om het
jachtgeld te verhogen. "Wij kunnen
>ns niet aan de indruk onttrekken, dat
Ie door ons bestreden posten op een
:unstmatige en discutabele wijze tot
.tand zijn gekomen. Het toerekenen
'an allerlei overheadkosten, volgens
iet bekende P.W.-principe is, zo is in
Ie afgelopen jaren gebleken, ook bin-
len de raad regelmatig ter discussie
;esteld. De juistheid ervan is meerdere
nalen betwijfeld", aldus meldt de brief
n duidelijke taal. De posten waar men
p doelt zijn onder andere 'Reinigen
n egaliseren strand', 'Onderhoud
trandafgangen' en 'Vuilnis ophalen
onsumptietenten'.

Aanvankelijk, in de voorjaarsnota
986, was er sprake van een totale ver-
oging van f. 20.000,-. Nu stelt B & W
oor dit bedrag te verhogen tot
43.500,- zodat 'de kosten van het

trand' hierdoor gedekt kunnen wor-
en. Volgens de berekeningen van de

vereniging kan er geen sprake zijn van
een verliesgevende strandexploitatie.
Daarom ziet zij absoluut de noodzaak
niet in van deze verhoging, 9,65% ex-
tra naast de normale jaarlijkse aan-
passing. Zij wijzen er daarbij op, dat in
dit geval ook inkomstenderving van de
gemeente ten onrechte op een kleine
groep wordt afgewenteld. Zij pleiten
dan ook voor een 'redelijke verdeling
over het totale bedrijfsleven in Zand-
voort, van de lasten, die het gevolg zijn
van het begrotingstekort. Het kan en
mag niet zo zijn dat een relatief kleine
groep ondernemers wél en een veel
grotere groep ondernemers niet mee-
betalen aan het tekort op de recreatie-
begroting'.

De vereniging noemt de voorgestel-
de verhoging onaanvaardbaar, "te-
meer omdat ons in de toekomst nog
enkele onkostenposten te wachten
staan in het kader van
het nieuwe pachtcontract, zoals Hin-
derwetvergunning en Bouwvergun-
ning. Het huidige pachtcontract loopt
eind van dit jaar af. Dit geeft de ge-
meente de mogelijkheid met ingang

•De strandpachters nemen het niet meer. Nu stelt de gemeente ook nog voor de toeristenbelasting op de strandstoelen
te verhalen. (Archieffoto)

ling genoemde - onkostenstijgingen
vallen, wijst men een extra stijging
van de pacht af. "Wij zien dan ook met
in, waarom voor 1987 en latere jaren
van de indexering van de pachtsom,
zoals nu wordt gehanteerd, zou moe-
ten worden afgeweken".

Over genoemde bepaling is indertijd
langdurig gediscussieerd, vooral om-
dat men het moeilijk eens kon worden
over de toerekening van allerlei kosten
aan de strand-exploitatie. Nog steeds
zijn de pachters ontevreden over het
resultaat. "De kosten drukken nog
steeds en - ons inziens - onterecht op
de strandexploitatie". Hierbij moet-
men wel bedenken dat de term strand-
exploitatie verwarrend kan werken.

Twee ton teveel
De pachters: "In de begroting is een
aantal posten opgevoerd, dat in werke-
lijkheid niets met strandexploitatie en
alles met normaal gemeentelijk onder-
houd van wegen, pleinen en groen-
voorzieningen heeft te maken". Onder
dit normale onderhoud vallen volgens
de briefschrijvers posten als 'Vlonders,
vlaggen en banken'. 'Onderhoud
helmbeplantmg en afrasteringen

zeereep' en 'Opruimen stuifzand bou-
levards en Rotonde'.

Volgens de strandpachters is op de
begroting bijna twee honderdduizend
gulden teveel opgevoerd. "De post 'rei-"
nigen en egaliseren strand' wordt op-
gevoerd voor een bedrag van,
f. 116.300.-, terwijl ter plekke van de
exploitatie van de strandpaviljoens
deze kosten volledig voor onze reke-
ning komen. Hetzelfde geldt voor de
post onderhoud strandafgangen, voor
een bedrag van f. 37.500,-. Onze algan-
gen onderhouden wij zelf. De post.
'vuilnisophalen consumptietenten'-
wordt opgevoerd, met een bedrag van'
f. 44.700,-, terwijl de pachters daarvoor
een flinke vergoeding betalen. Boven-
dien leveren vele strandpachters zelf
hun vuilnis bij het laadstation aan en
ontvangen daarvoor per kwartaal een

..yiota".

De strandpachters stellen zich niet-
l^elemaal onwillig op. "De inwoners
van Zandvoort die niets van doen heb-
ben met het toerisme, maar wel mee-
profiteren van de extra voorzieningen'
die er zijn door dat toerisme, hoeven
ook niet alles op hun bordje te krijgen.

Wij zijn voor een redelijke verdeling
van de lasten. Dat betekent niets meer
en niets minder dan dat er een reéle
recreatiebegroting aan ten grondslag
dient te liggen, met vervolgens een re-
delijke toerekening naar het totale be-~
drijfsleven.

van l januari een nieuwe pachtsom
vast te stellen.

Geld overhouden
De strandpachtersvereniging heeft

vooral bezwaar tegen de doorbereke-
ning van allerlei onkosten en inkom-
stendervingen van de gemeente. In de
huidige vergunning is wel de bepaling
opgenomen, dat de gemeente bevoegd
is-de verschuldigde vergoeding te ver-
hogen, maar dit geldt alleen in een
beperkt aantal gevallen. Met name als
de hogere kosten 'het gevolg zijn van

een wettelijk voorschrift of van een
door het rijk gestelde voorwaarde in de
vergunning voor het gebruik van het
strand'. En 'niet zomaar willekeurige
stijgingen, waaraan andere factoren
ten grondslag liggen', aldus de vereni-
ging.

De vergunning, waarvan de inhoud
na lang onderhandelen is vastgelegd,
werd indertijd geschikt bevonden om
zonder problemen in 1986 met tien
jaar te verlengen. Vooral met dit gege-
ven in het achterhoofd, wijzen de

strandpachters op hun bezwaren. 'Het
is niet zo dat wij, terwijl de gemeente
ons inziens aan de strandpacht een
behoorlijk bedrag overhoudt, ook nog
eens een deel van allerlei tegenvallers
op onze nek hoeven nemen. Wij heb-
ben geen uitstel van huurbetaling
voor het circuit gevraagd. Wij zijn ook
niet met de pet in de
hand akkoord gegaan met de verla-
ging van de bijdrage van het Casino
van f. 2,50 naar de helft, in Den Haag.

Omdat ook de genoemde 'kosten van
het strand' niet onder de - in de bepa-
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• De inventiviteit van het college
werd in de
commissievergadering
financiën uitgebreid gepresen.
De inventiviteit om te komen
met nieuwe voorstellen waar het
de toeristenbelasting betreft.
Bovendien werd de wethouder
de lof toegezwaaid over de wijze
waarop hij dese voorstellen so
vroegtijdig de commissie ter
discussie aanbood. Want...
voelen de raadsleden niets voor
dese voorstellen, dan sijn dese
van de baan en worden in het
grijze archief opgeborgen.
• Inventiviteit is natuurlijk te
waarderen, maar toch blijft de
onschuldige toeschouwer en
brave belastingbetaler met een
onbehaaglijk gevoel zitten. Want
wat is het geval?
• Dit jaar worden de
begrotingsvergaderingen pas
gehouden vlak voor de
Kerstdagen in de maand
december. Vele decennia lang
was de uiterste
behandelingsdatum november,

dat één of meerdere ambtenaren
hun gewone werk niet
uitvoerden omdat het nieuwe

'•voorstel wel de toets der kritiek
moest kunnen doorstaan. Het is
so goed geslaagd dat zelfs het
Ministerie van Binnenlandse
Zaken heeft laten weten geen
'technische beswaren' te hebben,
maar er 'niet gelukkig' mee te
sijn.
• Toen het voorstel dus werkelijk
'af' was heeft wethouder
Aukema dit uit de sak getoverd.
De datum van verschijnen lijkt
symbolisch, 4 december. Een
kadootje uit de sak van
Sinterklaas? Hoeveel heeft dit
gekost? Inspelend op de huidige
tijd wordt de commissieleden
vriendelijk versacht "eerst over
dese vernieuwde
toeristenbelasting van
gedachten te wisselen". Ware het
dan in dit geval niet beter
geweest wanneer de wethouder
inventief als hij is, eerder de
doch dit jaar werd in verband
met de ingevoerde

Stuifzand

automatisering de procedure
vertraagd. Een dekkingsplan
kon niet gelijktijdig met het
verschijnen van de begroting
worden aangeboden, het vergde
te veel tijd, die kwam later. Dit
kwam ook door de grote
werkdruk op de afdeling
financiën waar 's morgens om
acht uur de ambtenaren al
achter hun burelen plaats nemen.
• Maar nu komt het, één van
dese ambtenaren moet opdracht
ontvangen hebben van
wethouder Aukema die
toeristenbelastingvoorstellen
voor te bereiden en af te ronden.
Er sijn besprekingen gevoerd
met ambtenaren van het
Ministerie, met kopstukken van
de VNG (Vereniging
Nederlandse Gemeenten), met

de juridische afdeling van de
VNG, met het KNMI, met de
wethouderself. Daar sijn dagen,
•misschien zelfs weken geweest
mening vraagt van de
raadsleden. Een korte memo
lijkt genoeg. "Wij overwegen dat
en dat voorstel, hiervoor moet
dat en dat ondersoek verricht
worden, dat kost circa zoveel
uur" Dan pas ben je echt besig
met inspraak en vernieuwing. .
Nu is er op kosten van de
gemeenschap veel ondersoek en
werk verricht dat so de
prullenbak in kan wanneer de
raadsleden laten weten toch
niets voor het voorstel te voelen
• Ook Tobber lijkt niet gelukkig
met de nieuwe
toeristenbelasting. "Gelukkig
ben ik lid van de
strandpachtersvereniging, dat
scheelt een stuk, heb ik
tenminste een bestuur dat van
sich afbijt. Je bent helemaal
slecht gestuurd als je een
•parkeerterrein pacht, dat bleek
op de laatste vergadering", laat

ihij wat sorgelijk weten. "Het
werd trouwens een 'gebekvecht'
van je welste. Kijk vroeger toen
'de strandman' nog op het rode
pluche van de raadsstoelen sat,
toen mocht hij alles zeggen van
sijn partijgenoten. Nou sit hij
aan de andere kant, en dan
ineens krijgt hij een standje
omdat hij andere woorden
gebruikt dan sijn partijgenoot
op het pluche wil horen. Was ik
eventjes verbaasd, maar ja de
strandman sei het al "ieder
vogeltje singt soals het gebekt
is" en hij heeft een goed bekkie,
dus heeft hij toch sijn hart
gelucht. Verbaasd was ik wel
hoor over al die voorstellen.
Vorig jaar hoorde ik steeds van
een bok op de geldkist zitten,
maar als je het mij vraagt is
dese nog veel en veel zuiniger
dus waar dat naar toe moet???"
• Wat stilletjes is hij vertrokken.

Dit was het dan, de krant is
klaar...voetjes op tafel... tot
volgende week.

WEEKENDDIENSTEN
Beekend: 13/14 december
HUISARTSENPRAKTIJK
VOORD: tel. 19507.
Vdé Scipio Blüme

NIEUW

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
' P.C.F. Paardekoper:
v"oor dienstdoende arts: tel
15600/15091.

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
fia. de telefoonnummers van de huis-
irtsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
,el. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
irts bellen.

4POTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
v'an Kempen, tel: 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
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Kantoor: Gasthuisplein
12 Zandvoort, tel 02507-
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Kantoor geopend
maandag 13-16 u .
dinsdag 10-13 en 14-16
u .woensdag 9-11 u ,
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Abonnementsprijzen: ƒ 10,65 per kwartaal, /
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Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507-
17166
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Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393
BELBUS:
Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar en ouder gebruik te maken van
de bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevo-
ren:
Huis in de Duinen tel: 13141,
van 11.00-15.00 uur voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eet-
tafel, kaarten etc.)
van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie
(boodschappen, familiebezoek etc.)

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

PLANTENDOKTER: R. Boekelman,
na 18.00 uur, tel. 16973.

KERKDIENSTEN

Weekend: 13/14 december

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappelij-
ke dienst in Gereformeerde Kerk, door
ds. J. van Leeuwen
Derde advent
Creëche aanwezig
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Ds J.A. van Leeu-
wen, gemeenschappelijke dienst
Kindernevendienst en crèche

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
14 december: mevrouw Christien
Schlette, Amsterdam
16 december: 19.30 uur, Oecumenische
gebedsdienst
17 december: 14.00 uur Kerstviering
Vrouwengroep

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met m.w.v.
St. Caeciliakoor
Cel. F.Meijer, Thema: "De steppe zal
boeien"

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen

10.30 uur: Morgendienst, ds J. Over-
duin

19.00 uur: Avonddienst: de heer J.
Unema
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden-
king/bidstond/celgroepen.

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

Zandvoorts
Nieuwsblad

zoekt

meisjes of jongens
die af en toe in kunnen
vallen bij ziekte of vakantie
van bezorgers/sters.
Min. leeftijd 15 jr.

Tel. 17166

Waterstanden

Datum HW LW HW LW
11 dec 11.4707.30 --.-- 19.33
12 dec 00.24 08.24 12.44 20.36
13 dec 01.1709.1913.3321.42
14 dec 02.04 10.10 14.17 22.38
15 dec 02.47 10.53 14.57 23.22
16 dec 03.2611.2815.34--.-
17 dec 04.0300.0216.1011.56
18 dec 04.19 00.12 16.45 12.22
19 dec 05.14 00.37 17.2012.55
Maanstanden: dinsdag 16 dec.
VM 08.04 uur
Springtij: donderdag 18 dec.
NAP + 109cM. 16.45 uur

BURGERLIJKE STAND

Periode: 2 t/m 8 december

Geboren:
Sophie, dochter van Van der Werff,
Reinder en Sweers, Jaqueline A.M.

Ondertrouwd:
Van den Boogaard, Mijndert P. en
Borghuis Helene Caroline
Blom Rob, en Hellingman, Linet
Fema
De Boer Rudolf H. en Husoy, Sigrid
Anita

Gehuwd:
Klomp Johannes Benedictus en Al-
berts Hendrika Margaretha
Koree Pieter en Halderman Elsje

Overleden:
Van Gijzel geb. Sakkers, Annette Jose-
phine Marie Antoinette oud 83 jaar
De Vos geb. Blom, Maria Elisabeth,
oud 85 jaar
Koper geb. Paap, Cornelia oud 71 jaar
Bol geb. Hagedoorn, Jantje oud 88 jaar
Muijlaert geb. van Giezen, Adriana
Johanna Frederika oud 83 jaar

BRIEVENBUS

Zandvoort in 1987
Onder deze titel heeft de gemeente

Zandvoort in het kader van de begro-
tingsbehandeling een voorlichtende
advertentie geplaatst in de plaatselij-
ke kranten. Daarin is één zin wei van
een heel bijzondere strekking. Zo maar
plompverloren tussen alle kommer en
kwel staat te lezen: „Het gemeentebe-
stuur blijft bij de pachters aandringen
op beter schoonhouden van ,hun' stuk
strand."

Nu heb je als strandpachter de
plicht volgens de privaatrechterlijke
overeenkomst om het stand gedurende
het seizoen schoon te houden. Je zou
trouwens wel gek zijn om dat niet te
doen, want binnen de kortste keren zit
je zonder klanten.

Ik heb voor alle zekerheid nog even
geïnformeerd bij het bestuur van de
standpachtersvereniging, maar ook
zij wisten van niets en waren hogelijk
verbaasd.

Er is nooit iets gevraagd, laat staan
dat het gemeentebestuur maar blijft
aandringen.

Dat kan ook niet, want slechts gedu-
rende de periode dat de strandpach-
ters weg zijn is het een grote puinhoop
op het stand. In de herfst en de winter
wordt het strand niet of nauwelijks
schoongemaakt.

Dat zelfde geldt voor het vrije strand
in het seizoen. Ook dan wordt de rot-
zooi niet door de gemeente opgeruimd.

Vanaf medio mei is op het vrije
strand een „prachtig" stileven te aan-
schouwen van achtergelaten blikjes,
flessen, papier, plastic borden, lekke

zwembanden, poepluiers, kranten en
dozen e.d.

Herhaaldelijk bellen naar de ge-
meente om de troep eens op te ruimen
heeft tot nu toe niet veel uitgehaald.
Tegelijkertijd wordt een verhoging
van de pacht aangekondigd om o.a. de
post schoonmaken en egaliseren van
het strand kostendekkend te maken,
zoals dat zo mooi in het jargon heet.
Bij dalende aktiviteiten kunnen de
posten toch nog aardig oplopen en zo
maak je een begroting weer rond. Nee,
beste gemeente, op deze ronduit
schandalige wijze kunt u niet met ons
omspringen. Een openbaar excuus is
het minste wat u nog kunt doen. En
verder zelf voortaan zoals ook wij
doen, uw plichten nakomen en de rot-
zooi opruimen. Een smerig vrij strand
kost ons bezoekers en Zandvoort de
naam een van de mooiste stranden
van Europa te hebben.

Moeilijk hé, voorlichtertje spelen.

Gert Toonen, strandpachter

Koningstraat
• Vervolg van pagina l

Naar aanleiding van de klachten
heeft mevrouw Paap zich enige tijd
geleden aangemeld als woordvoerder
van de bewoners. Naar aanleiding van
haar overleg met de gemeente is er
ondertussen wel een onderzoek ge-
weest, maar de resultaten bleven be-
neden de verwachting. De huurders
hebben toen overwogen de huur-
penningen of huurverhoging niet
meer te betalen, maar willen in eerste
instantie proberen de zaak op een
"nette manier" te regelen. "Als je ziet
dat allerlei andere oude huizen wel
nieuwe daken of kozijnen krijgen, ver-
wacht je toch wel dat dat kan", aldus
mevrouw Paap. Lukt dit echter niet,
dan sluit zij dit soort acties niet uit.

Dit was voor het PvdA-fractielid
Folkert Bloeme aanleiding om deze
kwestie opnieuw op de commissiever-
gadering te berde te brengen. De inzet
van de PvdA-fractie hiervoor stamt al
uit de tijd van vóór de gemeenteraads-
verkiezingen van dit jaar. Toen al
drong de voormalige fractievoorzitter,
Gert Toonen, bij het college aan op een
duidelijk beleid. Bovendien is Bloeme
van mening, dat de gemeente als ver-
huurder de klachten moet verhelpen.

In 1983 is een pré-advies uitgebracht
over het noodzakelijk groot onderhoud
en werd een krediet hiervoor beschik-
baar gesteld. Een woordvoerder van de
dienst Publieke Werken deelt mee dat
de groot-onderhoudswerkzaamheden
in het oude centrum bijna zijn vol-
tooid. In het kader van de stads- en
dorpsvernieuwing komt dit deel van
Zandvoort hiervoor in aanmerking.
Deze vernieuwing zou kunnen starten
met de woningen op de Prinsesseweg.
Dit is echter afhankelijk van een groot
aantal factoren, onder andere toewij-
züng van woningwet-contingenten.
Gezien in dit licht kan sloop en nieuw-
bouw nog wel een aantal jaren op zich
laten wachten.

Nieuwe toeristenbelasting
Vervolg van pagina l

De burger kan die lasten niet dragen.
Een ander geval is of het nu juist het
strand is dat dit extra geld moet op-
brengen" gaf Flieringa als zijn mening
te kennen. Hij verzocht de wethouder
nu eindelijk eens met de recreatiebe-
groting te komen, zodat meer inzicht
wordt verkregen in het totale finan-
ciële plaatje ten aanzien van het toe-
risme. De wethouder beloofde deze be-
groting in het voorjaar te produceren.

Onbehaaglijk gevoel
Sandbergen (D66) en Van As (CDA)

waren niet enthousiast. Van As liet
weten dat de periode tussen datum
van toezending (4 decemlber) en verga-
dering (8 december) tekort geweest
was om het voorstel te bestuderen.
Sandbergen verklaarde zich onom-
wonden tegen, hiermee zijn fractiege-
noot wethouder Termes steunend die
in het college al zijn bezwaren tegen
dit voorstel heeft kenbaar gemaakt.

De VVD bij monde van fractievoor-
zitter Methorst plaatst een groot aan-
tal vraagtekens bij dit nieuwe voorstel.
Duidelijk werd niet of de VVD voor of
tegen is, wel dat deze fractie de uit-
voerbaarheid onwaarschijnlijk acht.
Daarvoor zijn er teveel onduidelijkhe-
den in het voorstel. Methorst diende
dan ook een lange lijst met vragen in,
die door Aukema schriftelijk zal wor-
den beantwoord.

Boze pachters
Zo laconiek de raadsleden reageer-

den. zo fel was de reactie van de
strandpachters. Woordvoerder Too-
nen zei dat de hele berekening van de
heffing gestoeld was op onzekerheden
en waarschijnlijkheden. De strand-

pachters zouden de prijzen van stoelen
en bedden fors moeten verhogen om
deze heffing te kunnen betalen. Bo-
vendien betreft het hier een heffing
die vooruit betaald moet worden, en
onder andere gebaseerd is op gegevens
van het KNMI dat iedere zomer wel 37
zomerse dagen brengt. Ook de bereke-
ning van de gemeente over het aantal
stoelen dat geplaatst kan worden op
het stuk strand dat door de strand-
pachter wordt gehuurd is aanvecht-
baar, terwijl officieel geen toeristenbe-
lasting van een inwoner gevraagd mag
worden. "Moeten wij dan met twee
kleuren kaartjes gaan werken?" vroeg
een boze strandpachter aan de wét-
houder.

Hij kwam met een korte berekening
waaruit bleek dat de strandpachter
straks aan toeristenbelasting meer
moet betalen dan de pachtsom, een
dubbele inkomsten uit het strand dus.
Hoewel het dit jaar een mooie zomer is
geweest, bleven de toeristen weg, en de
financiële positie van de meeste pach-
ters is na de afgelopen slechte seizoe-
nen bepaald niet rooskleurig te noe-
men. Toonen liet duidelijk uitkomen
dat, wanneer Zandvoort deze heffing
invoert, het zijn positie als tweede bad-
plaats van Nederland wel kan inleve-
ren.

Toonen liet de wethouder weten dat
de strandpachters niet ve'rplicht zijn
hun stoelen te verhuren. "Wat let ons
om het 'om niet' te doen? Gewoon een
bed of stoel voor een dag maar dan
verplicht voor een tientje consump-
ties", stelde hij de wethouder voor. Au-
kema was hiervan niet onder de in-
druk. "Aan die mogelijkheid hebben
wij zelfs gedacht, en óók daar hebben
wij een antwoord op", antwoordde hij
zonnig.

Winnaars ballonnenwedstrijd

•De kinderen werden feestelijk onthaald met een glaasje fris en een
chocoladeletter. Foto vvv

ZANDVOORT - Afgelopen
week werd het resultaat van de
ballonnenwedstrijd. een van de
evenementen bij de zwemvier-
daagse, bekend gemaakt. Voor
deze gelegenheid was een twintig-
tal kinderen bij het VVV uitgeno-
digd. Ze werden ontvangen met
een glaasje Iris.

Het verst weg gevlogen was de
ballon van \Vendy Croes. Deze
kwam in Wielen in Duitsland
aan. Net als deze ballon waren

alle andere in oostelijke richting
uit het gezicht verdwenen. De
meeste waren dan ook terechtge-
komen in de provincies Gelder-
land. Limburg: en in de Noord-
Oostpolder

Onder de kinderen werd een
aantal zwemkaarten verloot, be-
schikbaar gesteld door De Duin-
pan. Als extra of als troostprijs
mochten zij ook een chocoladelet-
tpr mee naar huis nemen.

Derde trekking St Nicolaas-Kerstactie
ZANDVOORT - Maandag 8 decem-

ber is de de derde trekking van de Sint
Nicolaas- en Kerstactie verricht. De
prijzen zijn als volgt gevallen.
Ie Prijs f. 600,-: J.H. Brouwer. Boerla-
gestraat 3, Zandvoort.
2e Prijs f. 300.-: L.G. Bruynes-Hesse,
Hasebroekstraat 8, Zandvoort.
3e Prijs f. 100.-: D. Kerkman, Van Len-
nepweg 39. Zandvoort: J.C. Boldingh,
Brederodestraat 118, Zandvoort.
4e Prijs f. 50,-: Fam. Mellema, Vivaldi-
plein 31, Spijkenisse; H.J. Stuurman,
Zeestraat 48, Zandvoort; Mevr. Waag-

enaar. De Favaugeplein 21/18, Zand-
voort.
5e Prijs f.25.-: W. van Duijn, Burg.
Beeckmanstraat 40, Zandvoort: Mevr.
Mors-Van Norde, A.J. van der Moolen-
straat 68, Zandvoort: P.L.R. Jansen.
Burg. Van Alphenstraat 19a. Zand-
voort; A. Paap. A.J. van der Moolen-
straat 70. Zandvoort.

De prijzen kunnen afgehaald wor-
den bij de Rabobank, Grote Krocht,
Zandvoort. Men wordt verzocht een
legitimatiebewijs mee te brengen.
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*Volledig nieuw ingericht

*Volledig nieuw pakket films

*Geen inschrijfgeld, wel legitimeren
•->'•''ffi^' „**.j-1"'.

%^%rhuur op VHS en Betamax• • -ftt'' ,f,-". . - ' .
*Verhuur van Movie boxen

£7" ^ -l-'X.;^ .' -, "; '- ' , -V
i" .V ' • • ' ^ . - • - - " . i '"'K

*|j|B||iië 5,- en 7,50 per dag

MSS» films 25,- per week

OPENINGS UMtNINUb-
AANBIEDING TIJDEN

Tegen inlevering van deze bon Cllro rlan
huurt u de CIKS uag

o mi HJI (°ok 's zondags)
26 PlLM van 13.00-21.00 uur
GRATIS J

CORN. SLEGERSSTRAAT 2 B
Tel. 02507-17020/16535

MICHELIN

eemsteedse

anden

ervice

v?'
x

• ALLE TOPMERKEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR

• HYPERMODERNE UITLIJN- EN BALANCEER-COMPUTERS

• SPORTVELGEN - UITLATEN - SCHOKDEMPERS

• ALLE VERDERE AUTO-SERVICE MOGELIJK

• BEDRIJFSLEIDER BEN SONNEMANS

Camplaan 4, Heemstede (023-282822)
Alle dagen open van 8.30 u-18.00 u (zaterdag 17.00 u)

ZO PLAATST U UW NIEUWJAARSWENS
in het

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

ƒ 19,- incl. BTW

B

ƒ 30,- incl. BTW

Ik kies model: en
dit is mijn tekst:

ƒ 62,- incl. BTW

K. JANSEN
Dorpsstraat 6 - Zandvoort

wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar

Onmiddellijk inzenden
doch uiterlijk voor 15 december aan:
Weekmedia Aalsmeer,
Dorpsstraat 8,
1431 CD Aalsmeer.

Handtekening:

Naam:

Adres:

Postcode: no 30

December
prijzen festival

bij
salon
de

mode
halve prijzen

Badhuisplein 8 tel. 17679

vV

MARTINAIR PARTY SERVICE MAAKT DE KERST EN OUDJAARSAVOND 1986

VOOR U TOT EEN CULINAIR FEEST OP ONGEKENDE HOOGTE.

Hors d'oeuvre-De Luxe" ƒ180,-

ƒ25,- Voor4a6pers Bestelnr 907

vleuge knoflook, gegratmeerd met
Gruyere kaas

Bestelnr. 100

Taart met prei. champignons en spina-
zie, afgemaakt met room.'geraspte kaas
en eieren

/65,-
Een schaal met 40 hapjes Bestelnr IOI

• Gevulde eitjes rnet zalmmousse •
hamrolletjes op Brabantsrogge met as-
perges • soesjes gevuld met wildzwyn-
pate en cranberries • dadels gevuld
met monchoukaas en amandelen •
Fries roggebrood metboerenbne • ca-
nape s met gerookte kuikenfilet • kleine
tomaatjes gevuld met garnalen • toast-
jes met gerookte paling

• Een schaal met • gevulde tomaatjes
met garnalen • gerookte pepermakreel
• gerookte heilbotfilet • perziken ge-
vuld met zalmmousse • eitjes gevuld
met forelmousse • gekruide kalkoen-
ham • peertjes gevuld met cranberries
• gevulde ham met kruiden • wild-
zwijnpate • Ardennerham met Mona-
gask-uitjes
• Salade 'Russe" met tonijn
• Aardappelsalade "Parmentier"
De salades worden apart geleverd en
dienen op uw eigen schalen geserveerd
te worden. De cocktail- en remoulade-
saus worden in de doos verpakt

N A;G E ROCKTE N
Crêpes "Normande" ƒ 17,50

Bestelnr -600

4 Flensjes gevuld met Zwitserse room.
stukjes appel en Calvadossaus U kunt
dit zelf verfraaien met een bolletje vanil-
leijs

Dessert "Nesselrode" ƒ 22,50

Voor 4 tot 6 personen Bestelnr 601

Luchtig dessert met mermgue. chocola-
de. hazelnoten en notenlikeur

Dessert "Bon Noel" ƒ25,-

E": ,N
Heldere ossestaartsoep /is,-

Voor 4 tot 6 personen Bestelnr 602

Luchtige bavarois op basis van rum ho-
ning. bitterkoekjes en rozijnen

Ca l liter Bestelnr 300 Kerstkrans "Amande"

Cocktail "Alexandra" ƒ 13,50 Met Madeira en fijne groenten

ƒ25,-

Bestelnr 603

Voor l persoon Bestelnr 200 Wildbouillon ƒ15.-
1 Seldenj • appel • kiwi • ananas
1 mandanjntjes • gerookte kipfilet

Ca l liter Bestelnr 301

Luxe kerstkrans met amandelspijs en
Amarene-kersen

Met reepjes duif. venkel en omelet

Noordzee cocktail ƒ 17,50 Kreeftesoep ƒ20,-

Voor l persoon Bestelnr 201 Ca l liter Bestelnr 302

Compositie van zalm, tongfilets. mossel-
tjes en krab, met cocktailsaus

Délices de viande
"Cumberland" ƒ 22,50 p.p.

Te bestellen per 4pf 6 personen

Bestelnr 4 pers 901 / 6 pers 902

• Komjnenpate in korstdeeg • gerook-
te kalkoenfilet • gevulde peertjes met
cranberries • gevulde beenham met
verse kruiden • mousse van eer-dele-
ver met port • ananas gevuld met Wal-
dorfsalade • peperham met Monegask-
uitjes • gevulde kalfsborst met pruimen
De Cumberlandsaus wordt in doos ver-
pakt

Délices de poisson
"Neptune" ƒ 32.50 p.p.

Te bestellen per 4 of 6 personen

Bestelnr 4 pers 903 / 6 pers 904

Gerookte zalm met kwarteleitjes en as-
perges • ternne van gerookte paling
rnet zeevruchten en kreeftgarnalen •
gerookte forelfilet met gevulde to-
maatjes • gevulde meloen met garna-
lensalade «,vispate m korstdeeg • ge-
vuld eitje met ansjovis en Deense ka-
viaar
De cocktail- en remouladesaus worden
in de doos verpakt

Met champignons, room en cognac

HOOFDGERECHTEN
(Verpakking en prijs voor 2 personen)

Varkenshaasjes a la crème
de champignons ƒ 37,50

Bestelnr 400

Gebraden varkenshaasjes in een romige
champignonsaus

Hazebout "Chasseur" ƒ40,-

Te bestellen per 2 personen ƒ 100-

Bestelnr 908

• Ossestaartsoep

• Hazebout "Chasseur"

• Groenteschotei

• Gegratineerde aardappelschotel

• Crêpes "Normande"

• l Fles rode wijn. Vieilles Voütes rouge
"Mommessin"

U kunt dit menu uitbreiden met een van
onze koude voorgerechten

Bestelnr 401

Hazebout op jagerswijze bereid m rode
wijnsaus met cranberries en bacon

CHRtSTOfEELMENU

Kalkoenfilet "Noël" ƒ42.50
Bestelnr 402

Gebraden kalkoenborst met cranber-
ries m honmgthijmsaus

Reeragoiit "St. Hubert" ƒ45-

Bestelnr 403

Reeragoüt met bospaddestoelen en fij-
ne groenten, met rode wijn en room

BJ.J-GE"R'EC,H:TE>Ni

HORS D'OEUVRE
Horsd'oeuvre "Déhcieux"/ 52,50 p.p.

Te bestellen per 4 en 6 personen

Bestelnr 4 pers 905 / 6 pers 906

Uitgebreide hors d'oeuvre bestaande
uit • Délices de viande 'Cumberland"
• Délices de poisson "Neptune" • Sala-
de "Russe' met tonijn • Aardappelsala-
de Parmentier"
De salades worden apart geleverd en
dienen op uw eigen schalen geserveerd
te worden De sauzen worden in de
doos verpakt

(Verpakking en prijs voor 2 personen)

Stoofpeertjes met bessesap, rode wijn
en kaneel ƒ 13,50

Bestelnr 500

U kunt de 6 Stoofpeertjes als warm ge-
recht presenteren of koud als compote

Groenteschotel ƒ 19,50

Bestelnr 501

Gegratineerde witlof, gepofte appeltjes
gevuld met cranberries. spruitjes rnet
ham en broccoli

Gegratineerde
aardappelschotel ..ƒ 9,50

Bestelnr 502

Te bestellen per 4 personen ƒ250,-

Bestelnr 909

• Wildbouillon

• Hors d'oeuvre "Delicieux"

• Dessert Nesselrode

• l Fles mousserende witte wijn
Jacques de Luze, Methode
Champenoise

[WxVÏ N K A A R Vfi
Champagne "Maxim's" ƒ 39,50 p.fl.

Bestelnr 700

. Van het befaamde Panjse restaurant
"Maxim s

Jacques de Luze, Methode
Champenoise ƒ 17,50 p.fl.

Bestelnr 701

Mousserende witte wijn van een uiterst
fijn karakter

Vieïlles Voütes blanc sec
"Mommessin" ƒ 9.50 p.fl.

Bestelnr 702~

Fruitige aangename droge witte wijn

Vieïlles Voütes rouge
"MommessirT ƒ 9.50p.fl._

Bestelnr 703

Aardappelschijfjes in room met een Elegante fruitige rode wijn

O Ml*
Om u een optimaal produkt te garan-
deren, adviseren wij u deze op een koe-
Ie plaats, circa l O °C te bewaren en op
de afleverdatum te consumeren Het
borrelgarmtuur. de koude schotels en
de cocktails worden kant en klaar gele-
verd op schalen respectievelijk m gta-
zen champagne coupes U draagt zelf
zorg voor stokbrood en boter

De soepen, hoofdgerechten en bi|ge-
rechten worden gekoeld geleverd.
zodat u deze slechts even op het gas of
m de oven hoeft te verwarmen om
daarna m uw eigen servies te serveren.

Indien uw keuze uitgaat naar een hors
d'oeuvre als maaltijd, adviseren wi| u
naast het stokbrood en de boter een
van onze voorgerechten of soepen, als-
mede een dessert te serveren

Voorde verpakkingen wordt geen sta-
ti ege ld berekend U hoeft ook niets te-
rug te geven of te brengen Op alle le-
ve ringen zijn de leveringsvoorwaarden
van Martinair Party Service van toepas-
smg

U kunt uw bestelling op werkdagen te-

lefonisch doorgeven van 0900-1800
uur Zaterdag en zondag van 1000-
lôQOuur Telefoon Kersten 1986

02503-67167*

voor kerstavond, Ie en 2e kerstdag
• voor 22 december 12 00 uur

voor oudjaarsavond
• voor 29 december 12 00 uur

• Vrijdag 26 december 1986
van II 30-14 30 uur

• Woensdag 31 december 1986
van 15 30-17 00 uur

lZORCOAT* EH *Tljt»t&3
• Donderdag 25 december 1986

van l O 00-16 00 uur
• Vrijdag 26 december 1986

van l O 00-16 OC uur

JA^ H A A i * A. BLUE S J
Martinair Gebouw (bedrijfsrestaurant)
Havenmeesterweg
luchthaven Schiphol

Wij kunnen desgewenst op 25 en 26
december uw bestelling bij u thuis afle-
veren Minimale bestelling bij bezorgen
ƒ125.-
Wij bezorgen uitsluitend in de plaatsen
binnen de aangegeven regio (zie teke-
nmg) en berekenen ƒ 32,50 per bestel-
Img
De route wordt uitgestippeld nadat al-
Ie bestellingen binnen zijn Het tijdstip
wordt door ons bepaald, waarbij wij
trachten rekening te houden met uw
voorkeur

[AFHAALOAT* EN .TUDEN l
• Woensdag 24 december 1 986

van 1 5 30- 1 7 00 uur
• Donderdag 25 december 1986

van I I 30- 1 4 30 uur

Wanneer u vanaf de snelweg Den Haag
- Amsterdam de Luchthaven Schiphol
op komt rijden slaat u rechtsaf bi| het
aanduidingsbord "Diensten en Bednj-
vef". aan het einde van deze weggaat u
linksaf Na ca 400 mtr treft u het
Martinair Gebouw aan uw rechterzijde

U kunt parkeren op de parkeerplaatsen
voor het gebouw, wanneer u m het bc-
zit bent van een blauwe parkeerschijf,
of op het parkeerterrein van Martinair
In ons bedrijfsrestaurant staat uw be-
stellmg klaar

i..B.„...E TM *...„...
Contant bi| afhalen c q afleveren Wij
acceptt-en Eurocheques, bankcheques
(groen) ei giro-betaalcheques Alle ge-
noemde tarieven zijn Inclusief BTW

Martinair partyservice
Telefoon Kerstlijn 1986:02503-67167*
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Vrijgezellen ontmoeten
elkaar graag in Manege

j ZANDVOORT - Elk weekend
(organiseert de Stichting Harten
Twee in De Manege aan de Zand-
voortselaan gezellige avonden
voor alleenstaanden. Geen 'disco'
voor ouderen, alhoewel de sfeer
herinneringen oproept aan dans-
avondjes op de middelbare school.
Veel vrijgezellen van tussen de
dertig en vijfenvijftig jaar hebben
hun schroom al overwonnen en
komen'hier regelmatig terug.

"Het is eigenlijk ondankbaar werk",
aldus de heer Cohen, exploitant van
De Manege en gastheer op deze avon-
aen. "Het komt regelmatig voor dat
mensen hier een partner vinden. En
omdat het nu eenmaal voor vrijgezel-
len wordt georganiseerd, zie je ze dan
ook vaak niet meer terug. Behalve
misschien als de verhouding uit is
geraakt". Cohen is erg blij met het idee
dat enkele jaren geleden bij hem op-
kwam. De manege, waarmee-hij oor-
spronkelijk aan de Zandvoortselaan
was begonnen, liep niet. Omdat hij zelf
| ook vrijgezel was, had hij al gemerkt

dat er voor deze mensen een gebrek
\\as aan gezellige gelegenheden waar
ook nog een dansje gemaakt kon wor-
clen. Sinds hij in samenwerking met de
Stichting aan deze avonden begon,
staan zijn oprit en het trottoir van de
Zandvoortselaan regelmatig volgepar-
keerd met auto's van bezoekers. "De
gasten komen overal vandaan, uit de
naaste omgeving, uit Rotterdam en
zelfs van veel verder weg, zoals Roer-
mond".

Dat er inderdaad veel animo voor is,
wordt duidelijk bij het betreden van
De Manege. Zaterdagavond om elf uur
hangen de kapstokken achter de re-
ceptioniste al vol met keurige winter-
ja"ssen. Vanuit de bar klinkt muziek en
veel geroezemoes. Mensen staan in de
deuropening om even een luchtje te
scheppen of even uit de drukte te zijn.
Want inderdaad, het is bijna bomvol.
Om de bar en de aansluitende dans-
vloer te bereiken, is aanvankelijk enig
dringen vereist, wat door de gemoede-
lijke sfeer niet echt onplezierig is. Een
blik van verstandhouding hier, een
glimlach daar, het gaat allemaal van-
zelf. De gasten hebben het duidelijk
naar hun zin. Zowel de heren, waar-
van veel in twee- of driedelig kostuum
en enkelen in overhemd met een nette
trui (geen spijkerbroeken, want dat is
ongewenst), als ook de dames. Wat kle-
ding betreft hebben zij het iets makke-
lijker, vooral zij die toch al gewend zijn
een rok of een jurk te dragen.

De dansvloer is volop gevuld met
dansende stelletjes. De gemiddelde
leeftijd van de bezoekers zal zo rond de
vijfenveertig zijn, met enkele uitschie-
ters naar boven en beneden. Het ten
dans vragen van een dame gaat de
heren gemakkelijk af, want iedereen
heeft er wel zin in. De muziek wordt
deze avond verzorgt door The Old Ti-
mers, een bandje van mannen van ge-
middelde leeftijd, die diverse instru-
menten bespelen. Ze spelen lang niet
onverdienstelijk allerlei verschillende
genres. Voor elk wat wils.

Een walsje gaat het dansende pu-
bliek nog het best af. Maar er wordt

ook geswingd, door de heren af en toe
wat stijfjes, wat des te meer opvalt
naast de souplesse van enkele dames.
Maar men heeft plezier, maakt onder-
tussen grapjes en hier en daar valt wel
een kleine flirt waar te nemen. Het
roept herinneringen op aan de sfeer
tussen jongeren in een discotheek,
maar dan natuurlijk heel anders. Ten-
minste wat de leeftijd van de bezoekers
betreft en de muziek-keuze. En hier
kun je tenminste ook nog met elkaar
praten, mits je niet net een hapje van
een van de geserveerde bitterballen
neemt. Maar de vergelijking gaat niet
helemaal mank. Zoals jongeren kun-
nen genieten in een discotheek, zo ge-
nieten hier de wat ouderen.

Voor wie even wat rust wil, is er
beneden gelegenheid om bij te komen.
Daar is een rustig barretje met enkele
zitjes, die bijna allemaal nog vrij zijn.
Aan de bar zitten enkele mensen die
elkaar waarschijnlijk boven ontmoet
hebben en nu wel eens iets meer van
de ander willen weten. Voor een rustig
gesprekje is hier volop gelegenheid.

Terug, boven, wordt de sfeer er al-
ieen maar gezelliger op. Veel mensen,
vooral de 'nieuwelingen' komen pas
wat later op de avond los. Cohen beves-
tigt dat inderdaad nogal wat mensen
met drempelvrees binnenkomen.
Maar omdat alleen maar alleenstaan-
den zijn, is 'valse schaamte' in ieder
geval hier niet nodig. Binnen tussen
het talrijke publiek valt daar dan ook
weinig van te ontdekken.

Door het management wordt er ook
op gelet, dat er alleen maar alleen-

»De vele alleenstaanden vermaken zich uitstekend tijdens de speciale avonden in De Manege. Foto: Berlott.

staanden binnenkomen. Bij de entree
wordt de bezoeker gevraagd een for-
muliertje te ondertekenen, waardoor
men verklaart vrijgezel te zijn. In ieder
geval is deze regel op vrijdagavond vrij
streng van toepassing. Op zaterdag
wordt nogal eens oogluikend toege-
staan dat bijvoorbeeld mensen die el-
kaar hier hebben ontmoet, ook samen
de avond komen doorbrengen. Op zon-
dagmiddag wordt meer gelet op het
aantal mannelijke en vrouwelijke gas-

ten, wat men ongeveer gelijk probeert
te houden. Maar het is niet alleen bij
aankomst dat sommige gasten samen
komen. Menig bezoeker die hier alleen
kwam, gaat hier niet alleen vandaan.

Tot genoegen, maar ook tot spijt van
de heer Cohen. "Sommige mensen zie
je dan helaas niet meer terug".

Met feestdagen wordt vaak iets ex-
tra's gedaan. Zo is er op Tweede Kerst-

dag een uitgebreid diner-dansant,
waarvoor men het beste van te voren
kan reserveren. De prijs hiervan be-
draagt f. 47.50. De toegangsprijs voor
de gebruikelijke vrijdagavonden is
f. 10,-. waarvoor men dan ook een een-
voudige wintermaaltijd geserveerd
krijgt. Op zaterdagavond betaalt men
iets minder en op zondagmiddag, van-
af 16.00 uur, kan men terecht voor
f. 15.-, inclusief een drie-gangen
menu.

Wethouder door raad
en publiek teruggefloten
ZANDVOORT - De exploitatie

van parkeerterreinen, én de toe-
voeging in de advertentie: "Het
college van b en w behoudt zich
het recht voor om van het hier-
voor gestelde af te wijken, zo kan
een lage inschrijving leiden tot
een hernieuwde inschrijvingspro-
cedure," heeft in de commissiever-
gadering financiën geleid tot een
rumoerig slot.

Door VVD-fractievoorzitter
Methorst werd in de rondvraag
om opheldering gevraagd over
deze zin en de procedures die door
het college plotseling worden ge-
volgd. Een Zandvoorter die al vier
jaar achtereen het gedeelte op het
Favaugeplein van de gemeente
pacht, kwam plotseling tot de ont-
dekking dat er een advertentie in
het Zandvoorts Nieuwsblad stond
waaruit bleek dat 'zijn' terrein

• open was voor een nieuwe in-
1 schrijving.

In voorafgaande jaren was het
contract met een aangepaste in-
dexering automatisch verlengd.
Een gedeelte van het terrein
wordt door de pachter weer onder-
verhuurd aan het Casino en ook
door de Zandvoortse politie zijn
voor het jaar 1987 alle benodigde
ontheffingen aan de betrokken
pachter verleend. Plotseling bleek
dus dat de pachter in wezen van
zijn broodwinning was beroofd.

Hij diende opnieuw in te schrij-
ven, moest dit in de krant lezen, en
het gevaar bestaat dat het terrein
verpacht zal worden aan een an-
der die hiervoor meer geld over
heeft.

Uit de vragen van Methorst
bleek duidelijk dat de liberaal
hoogst verbolgen was. Hij had
geen goed woord over voor de plot-
seling veranderde procedure en
vroeg de wethouder waarom de
betrokken pachters niet persoon-
lijk door het college op de hoogte
waren gesteld. Een en ander ging
vergezeld van boegeroep vanaf de
Publieke Tribune waar de woor-
den 'schandalig' duidelijk ver-
staanbaar werden geuit. De overi-
ge commissieleden spraken even-
eens hun afkeuring uit. Ook de
betrokken pachter was" ter verga-
dering verschenen en schetste de
wethouder de penibele situatie
waarin hij zo volkomen onver-
wacht was beland. "Vier jaar lang
hebben mijn vrouw en ik dag en
nacht gewerkt, en nu moet ik
straks naar de bijstand," liet de
man vertwijfeld weten.

Wethouder Aukema, danig in
het nauw gebracht, liet weten dat
de zaak opnieuw in het college zal
worden besproken en dat een na-
der overleg met de betrokken
pachter zal worden gevoerd.

TZB blijft nog in gevarenzone
ZANDVOORT - Ondanks goed

voetbal is TZB er niet in geslaagd
om aan de reeks nederlagen een
einde te brengen. Tegen het hoog-
geplaatste en het elf wedstrijden
achtereen ongeslagen VVH werd
een nipte 0-1 nederlaag geleden.
Gezien de kansen in de eerste
helft had een gelijkspel zeker tot
de mogelijkheden behoord. Geluk-
kig voor TZB boekte Heemstede
ook een nederlaag, zodat dat team
onder de Zandvoorters blijft
staan.

In een aantrekkelijk duel heeft TZB
in de eerste helft de mogelijkheden la-
ten liggen. Alex Miezenbeek kwam
tweemaal voor de Haarlemse doelman
maar wist niet te scoren. Ab Bol had
even later veel pech met een keihard
s>chot op de kruising van paal en lat.
VVH had aanvallend tegen de hechte
TZB verdediging weinig in de melk te
brokkelen en van krachtsverschil was
totaal geen sprake.

Ook in de tweede helft een gelijkop-
gaande strijd met weinig kansen voor
beide teams. Eenmaal kon VVH zich

aan de dekking onttrekken en toen
was het direct raak. TZB heeft toen
vergeefs geprobeerd om de achter-
stand weg te werken. Aanvallend be-
zat TZB te weinig stootkracht om het
toch wel verdiende gelijkspel in de
wacht te slepen. VVH bleef gemakke-
lijk overeind en door de 1-0 zege blijven
de Haarlemmers kansrijk voor de titel.

Coach Ed Keur was uiteraard te-
leurgesteld doch blijft optimistisch
voor de komende wedstrijden. „We
hebben goed gevoetbald. Beter dan
dan de laatste weken en een gelijkspel
was zeker verdiend geweest. Het gaat
nu alleen tussen ons en Heemstede en
dat zal nog zwaar worden maar ik zie
mogelijkheden. Vooral het vertoonde
voetbal van vandaag geeft mij moed.
Verdedigend hebben we het wel gevon-
den alleen het scoren geeft problemen.
We moeten iets agressiever worden
daar we soms te lief zijn. We hopen er
maar het beste van. Zondag krijgen we
Alliance uit waarvan we nog nooit
hebben gewonnen maar misschien
zorgen we wel voor een stunt. Win je
daar dan kom je wat uit de problemen
en een zege is goed voor het zelfver-
trouwen. Het moet echt wel kunnen"
stelt de Zandvoorter.

Op handen en voeten probeert Ab Bol de bal te bemachtigen.

Dankzij leerlingen
wordt monument
snel gerepareerd

ZANDVOORT - Het Vliegers-
monument dat zich in de Water-
leidingduinen bevindt, zal bin-
nenkort door de Dienst PW gron-
dig worden opgeknapt. Het tekst-
gedeelte is door vernielingen be-
schadigd en onleesbaar geworden.
Dit zal vervangen worden door een
granieten plaat die minder kwets-
baar is.

Dit bericht ontvingen de leerlin-
gen van de Van Heuven Goed-
hartschool vorige week. Het waren
deze kinderen die bij de viering
van de Bevrijdingsfeesten het mo-
nument adopteerden en het ge-
meentebestuur attent maakten op
de verwaarloosde staat van het ge-
denkteken.

Uiteraard is dit bericht op deze
basisschool met vreugde ontvan-
gen.

Hotel Keur
blijft open

ZANDVOORT - Hoewel het failisse-
ment van de exploitant van Hotel
Keur onlangs werd uitgesproken, be-
tekent dit niet dat het hotel in de Zee-
straat de deuren sluit.

Integendeel, door de eigenaresse Me-
vrouw Olga Ameri wordt medegedeeld
dat zij tezamen met haar echtgenoot
en het personeel nu de exploitatie
heeft overgenomen. De voormalige ex-
ploitant die het Hotel Keur sinds het
vertrek van de buitenlandse eigenaar
huurde kwam in financiële moeilijk-
heden toen bleek dat zijn manager de
huurpeningen over het afgelopen jaar
niet aan de eigenaar had overge-
maakt. Al eerder dreigde een kort ge-
ding en kreeg de exploitant uitstel van
betaling. Een en ander heeft niet kun-
nen verhinderen dat het doek nu voor
de Zandvoortse exploitant is gevallen.

ZANDVOORT - Zandvoort ver-
vult als tweede badplaats van Ne-
derland een zeer belangrijke f unc-
tie. Om deze te behouden zijn aan-
zienlijke inspanningen nodig. Dit
staat vermeld in een rapport van
Gedeputeerde Staten over de eco-
nomische perspectieven van de
regio Zuid-Kennemerland. In het
Streekplan Amsterdam-Noord-
zeekanaalgebied, dat in januari
wordt vastgesteld, moet rekening
worden gehouden met de planolp-
gische toekomstmogelijkheden in
de omgeving van het circuit. Ook
in geval de circuitactiviteiten
zouden wegvallen.

Gedeputeerde Staten hebben in het
ontwerp-streekplan Amsterdam-
Noordzeekanaalgebied aangegeven,
dat zij streven naar beëindiging van de
circuitactiviteiten op termijn. Uit het
rapport blijkt, dat zij hier niet op te-
rugkomen. Zij adviseren, om in het
streekplan duidelijkheid te scheppen
ten aanzien van de planologische toe-
komstmogelij kneden in het gebied van

Zandvoort van groot belang
voor toerisme in Nederland
het circuit en de omgeving daarvan.
Zij zijn van mening, dat bij het wegval-
len van de race-activiteiten, de Pro-
vincie in samenwerking met de ge-
meente Zandvoort en het rijk initiatie-
ven moet ontwikkelen die het verlies
aan bestedingen en publiciteit com-
penseren. Herbestemming van het
terrein zou een bijdrage kunnen léve-
ren aan de, ook los van de circuit-
problematiek gewenste, renovatie van
Zandvoort als badplaats.

In dat kader zien GS het Vendorado-
park als een economisch waardevolle
aanwinst voor de gemeente, die aan
deze renovatie kan bijdragen. Daarbij
benadrukken zij het belang van een
duidelijk standpunt van de Provincie
op korte termijn. Langdurige ondui-
delijkheid over de vraag welke projec-
ten in dit gebied kunnen rekenen op
bestuurlijke en planologische mede-

Bodem onder kabelloods is verontreinigd

Papieren Tijger dient het eerste
bezwaarschrift tegen Mabon in

ZANDVOORT - De bodem in de
omgeving van de kabelloods is
ernstig verontreinigd. Dit schrijft
de milieu-stichting De Papieren
Tijger in een bezwaarschrift dat
bij burgemeester en wethouders is
ingediend. Het bezwaarschrift is
gericht tegen de aanleg van het
Vendoradopark. De bezwaren lig-
gen op het gebied van de ruimte-
lijke ordening, betreffen het mi-
lieu of zijn van sociale aard.

Uit een oriënterend onderzoek zou
zijn gebleken dat de bodem ernstig
verontreinigd is met polycylische aro-
maten, afkomstig van de vroegere gas-
fabriek. Daarom is het volgens de
stichting noodzakelijk een nader on-
derzoek naar de omvang van de vereis-
te bodemsanering in te stellen en is het
dus voorbarig nu alvast een bouwver-
gunning te verlenen.

Volgens De Papieren Tijger bete-
kent realisering van het Mabonplan
ook een ernstige aantasting en verlo-
ren gaan van het overige duingebied.
Door de noodzakelijke reconstructie
van het circuit zal van de hoge biologi-
sche waarde van het zeedorpenland-
schap vrijwel niets meer overblijven.
Daarbij vreest de stichting dat het
plan zo'n grote uitstraling zal hebben
dat straks tussen de dorpskern en de
kop van de Zeeweg alle duingebieden
ten prooi vallen aan de recreatie. Zo
ook het Roggeveld. "De nieuwe stand-
plaatsen die hier eventueel komen,
worden bovendien te duur voor de hui-
dige kampeerders van de Zeereep,"
staat in het bezwaarschrift te lezen.
"Als dit plan niet doorgaat!, staan deze
mensen op straat". , 'i '

Verder heeft men bezwaar tegen de
bouw van het hoge flatgebouw aan de

Van en de opheffing van ruim 950 par-
keerplaatsen op loopaïstand van het
strand. Omdat het Mabon-plan grote
planologische en milieu-onvriendelij-
ke gevolgen zal hebben, is de stichting
van mening dat één enkele Artikel 19
procedure (met beroepsmogelijkheid
alleen tot Gedeputeerde Staten) te
licht is voor zo'n beslissing. Het ver-
baast De Papieren Tijger overigens
niet, dat de bouw van het park in strijd
is met het bestemmingsplan. "De ge-
meen te Zandvoort schijnt er genoegen
in te scheppen om haar bestemmings-
plannenkaart tot een soort lappende-
ken te maken. Bij het streven naar een
samenhangend planologisch beleid
mist ze nogal de daadkracht die ze bij
prestigeprojekten zo ten toon spreidt".
De stichting zal het bezwaarschrift
binnen twee weken nog met nieuwe
argumenten aanvullen.

Zandvoort 75 onfortuinlijk
ZANDVOpRT - Voor Zand-

voort '75 zijn de kansen op een
kampioenschap definitief verke-
ken. Tegen het in de kopgroep ver-
blijvende Hoofddorp kon Zand-
voort '75 niet tot winst komen, 1-2.
Het betekende voor de Zandvoor-
ters de derde opeenvolgende ne-
derlaag en een plaats stevig iri de
middenmoot. Erg jammer want
het zag er enige weken zeer goed
uit voor de badgasten.

In het eerste gedeelte van de wed-
strijd had Zandvoort '75 moeite om in
het ritme te komen. Hoofddorp was
beter op dl eef en bouwde zodoende een
overwicht op, Echte doelrrjpe kansen
ontstonden daar niet uit en er moes-
ten grove fouten van de Zandvoorters
aan te pas komen om Hoofddorp te
kunnen laten scoren. Dat deden de
gasten dan ook tweemaal en met een 0-
2 achterstand werd het een moeilijk
karwei voor Zandvoort '75.

Ondanks de niet hoopgevende ach-
terstand tapte Zandvoort '75 in de
tweede helft uit een ander vaatje en
werden er kansen geschapen om de
achterstand geheel weg te werken.

Rob Gansner scoorde 1-2 en de span-
ning was volledig terug. Met goed aan-
valsspel werd Hoofddorp teruggedron-
gen en de defensie bezweek onder de
aanhoudende druk. Zandvoort '75 had
echter geen greintje geluk en schoten
van Wim van Straten en Philip van de
Heuvel werden door het houtwerk ge-
keerd.

Zelfs Luit Veenstra verliet zijn ver-
dedigende stelling en trok mee ten
aanval en leek de gelijkmaker te gaan
scoren. Zijn inzet werd echter van de
doellijn gewerkt. Hoofddorp kon aan-
vallend niets meer uitrichten en kon
moeizaam en met geluk de overwin-
ning vasthouden. Zandvoort '75 had
gezien het grote overwicht in de twee-
de helft, het goede spel en de kansen
zeker recht op een gelijkspel maar
vrouwe Portuna was de Hoofddorpers
goed gezind.

De Zandvoorters hebben nu zes
punten achterstand op koploper SMS
en dat gat lijkt moeilijk te overbrug-
gen. Tegen het sterk opkomende SVJ
neemt Zandvoort '75 het aanstaande
zaterdag op en daarin gaan zij probe-
ren de nederlagenreeks een halt toe te
roepen.

Man bewusteloos
na vechtpartij

ZANDVOORT - De portier van een
horeca-onderneming merkte maan-
dagnacht dat in de nabijheid een man
was ingestort. Tegen de gealarmeerde
politiefunctionarissen verklaarde hij
dat hij in Haarlem bij een vechtpartij
betrokken was geweest. De man werd
met een ambulance naar een zieken-
huis in Haarlem overgebracht. Daar
constateerde men dat het letsel mee-
viel.

Man mishandeld
door ex-vrouw

ZANDVOORT - Een negenendertig-
jarige inwoner van Zandvoort deed
zondag aangifte van mishandeling.
Het waren zijn ex-echtgenote en ex-
stiefzoon die hem op al te ruwe wijze
hadden behandeld. Na een korte
speuractie trof men hen aan op de
Zandvoortselaan, in gezelschap van
twee andere personen. Zij werden aan-
gehouden.

Groot Bentveld
op agenda

ZANDVOORT - De Gemeente
Zandvoort heeft zijn plannen met be-
trekking tot het landgoed Groot Bent-
veld enigszins bijgesteld. Dit om aan
de bezwaarschriften van de omwonen-
den tegemoet te komen.

Dit werd duidelijk tijdens de onlangs
gehouden vergadering van de Com-
missie van Publieke Werken. Volgens
wethouder Van Caspel zullen er min-
der woningen gebouwd worden dan
gepland. Op verzoek van PvdA-frac-
tielid Bloeme zal 'Groot Bentveld' op
de agenda worden gezet van de eerst-
volgende vergadering van de Cpmmis-
sie van Publieke Werken, 8 januari
1987.

werking van de betrokken overheids-
instanties, kan leiden tot sluipende
achteruitgang van het natuurlijk mi-
lieu en de bestaande voorzieningen,
aldus GS.

Uit het onderzoek is duidelijk gewor-
den, dat Zandvoort van groot belang is
voor de regio. 'Als tweede badplaats
van Nederland, na Scheveningen, ver-
vult de gemeente met name een func-
tie voor dagrecreanten uit de agglome-
raties Amsterdam en Haarlem. Op
topdagen liggen ongeveer honderd
duizend bezoekers aan het strand. On-
geveer vijftig hotels en pensions bie-
den ruimte aan de verbhjfsrecreanten.
De toeristische en recreatieve voorzie-
ningen maken een kwart van de be-
drijfsvestigingen uit. Om dit voorzie-
ningen-mveau op peil te houden en te
moderniseren zijn aanzienlijke m-
spanningen nodig'. GS zijn van me-
ning dat het aantal accomodaties voor
recreanten bij minder mooi weer, wel
te wensen over laat.

Bejaarde vrouw
viel van trap

ZANDVOORT - Bij een onderne-
mmg m de Kerkstraat viel vorige week
woensdag een eenentachtig-jarige
vrouw van de trap. Zij liep hierbij een
hersenschudding en diverse wonden
aan het hoofd op. De vrouw, die even
buiten bewustzijn was geraakt, werd
per ambulance naar de Manastich-
tmg overgebracht.

Eigenaar houdt
autodief aan

ZANDVOORT - Een inwoner van
Zandvoort trof vorige week woensdag
op de hoek van de Burgemeester van
Alphenstraat zijn eigen auto aan.
Achter het stuur zat een hem onbe-
kende man, die het voertuig in de
Tjeenk Hiddestraat ontvreemd had.
Hiervoor had hij de bedrading losge-
trokken en doorverbonden. De eige-
naar hield de verdachte aan en liet de
politie waarschuwen. Deze nam de
tweeentwmtig-jarige over en sloot
hem in op het politiebureau.

Gestolen cheques
gedijen niet

ZANDVOORT - De gemeentepolitie.
Heemsteedse verzocht haar collega's
uit de badplaats om aanhouding van
twee jeugdige verdachten. Zij werden
gezocht in verband met de inning van
gestolen cheques. De twee vielen bin-
nen een kwartier in handen van de
Zandvoortse functionarissen en wer-
den overgedragen.
Om bijna dezelfde reden werden een
dag later twee inwoners van Tilburg
aangehouden. Zij hadden bij het innen-
van cheques gebruik gemaakt van
vervalste rijbewijzen.

Brand ontdekt
ZANDVOORT - In een kledingzaak

in de Kerkstraat werd donderdag-
nacht brand ontdekt. De brandweer
was snel ter plekke en kon het vuur
tijdig bedwingen. Hierdoor liepen de
aangrenzende panden slechts weinig
schade op. Er sprong een ruit en een
daklijst werd gedeeltelijk aangetast.
Volgens de brandweer was een defecte
TL-balk in de paskamer de oorzaak.

Vernielers
aangehouden

ZANDVOORT - Twee jeugdige in-
woners van Zandvoort meldden zich
woensdag vrijwillig op het politiebu-
reau, omdat zij an diefstal en vernie-
hngen op het Naaldenveld hadden
verricht. Na verhoor bekenden zij deze
feiten te hebben gepleegd. Zij boden
aan een schaderegeling te treffen. De
benadeelde is inmiddels in kennis ge-
steld. !

Donderdag werd op verzoek van de-
Rijkspolitie te Lisse een negenen-
dertig-jange inwoner van Hoofddorp
aangehouden. Ook hij werd verdacht-"
van vernielingen en tevens bedrei-
ging.

ZAKELIJK BEKEKEN
Le Pierrot heeft nieuwe eigenaar

• De familie Lange opende zaterdag op feestelijke wijze haar nieuwe restau-
rant. Links op de voorgrond schoondochter Janneke. Foto: Berlott

ZANDVOORT - Bistro Le Pier-
rot in de Haltestraat is zaterdag
opnieuw geopend. Dit maal door
de nieuwe eigenaars Jürgen en
Mieke Lange. Een echtpaar met
veel ervaring in de horeca, vooral
waar het de verfijnde keuken be-
treft.

Het echtpaar Lange kwam enige tijd
geleden een kijkje nemen in het te
koop aangeboden Le Pierrot. "Het was
liefde op het eerste gezicht", aldus de
nieuwe gastvrouw. "We dachten er al
een tijdje over om voor ons zelf te be-
ginnen. Toen we hier kwamen kijken
voelden we ons direct thuis". Aan het
interieur heelt de familie Lange dan
ook weinig veranderd.

Wat nog het meest gewijzigd is. is de
menu-kaart. De ervaring die de heer
Lange als kok in allerlei exclusieve
restaurants heeft opgedaan, komt
hierin duidelijk tot uitdrukking. Zijn
Franse keuken biedt een groot aantal
verfijnde gerechten. Het echtpaar zelf
blijft hier in eerste instantie erg be-
scheiden over. Het is voor Lange moei-
lyk een antwoord te geven op de vraag,
wat de specialiteiten zijn. "Ik durf-
eigenlyk alles wel aan te bevelen. Ik
vind hier alles wel lekker. Alles wat ik
gebruik is vers. Bovendien willen wij
om de drie maanden een andere kaart
presenteren, omdat wij ons sterk rich-
ten op wat het seizoen te bieden heeft.
Zo wil ik ook iedere keer niet de pn-
meurs hiervan komen. Als gasten spe-
ciale wensen hebben en dat van tevo-
ren even laten weten, zal ik daar ook
zeker op ingaan". Uiteindelijk noemt
Lange toch nog een van zijn favoriete
gerechten, Riz Pilaw du Chef, een ge-
recht met kalfsvlees, vis met ananas
en banaan, paprika, kerrie en room.
Mevrouw Lange kan haar enthousias-
me over de kookkunst van haar man
moeilijk verbergen. "Een gerecht laat
zich moeilijk beschrijven. Je moet het
gewoon proeven. En daarbij moet de

wrjze waarop het opgediend wordt een
verrassing blijven". Maar zij blijft be-
scheiden. "Een goed produkt leveren is
belangrijker dan je goed voordoen". De
wijnkaart is nu al geroemd door hun
oude klanten, die speciaal voor de re-
ceptie vanuit Rotterdam naar Zand*
voort kwamen. Mieke Lange zelf zaï
voor de bediening zorg dragen, terwijl
in de weekenden de kinderen nog een
helpende hand toesteken.

Jürgen en Mieke Lange hebben el-
kaar ook in de horeca ontmoet. Beiden
werkten .ndertyd in Huis Ter Duin in
Noordwyk. Mieke, afkomstig uit
Nieuw Zeeland, werkte daar als va-
kantiehulp in de bediening. Toen zij
terugging, wist zij Jürgen over te ha-
len om met haar mee te gaan. Daar
heeft hij ruim zeven jaar gewerkt in
verschillende restaurants. "Als de ma-
nagers daar horen dat je goed bent,
bellen ze je op, met een mooi aanbod",
aldus Mieke.

De laatste jaren heeft het echtpaar
Lange 111 het Wereld Handels Cen-
trum in Rotterdam gewerkt. Jürgen
Lange was daar manager van het res-
taurant, waar onder andere veel za-
kenmensen kwamen. Zijn vrouw
droeg zorg voor de bediening. Het res-
taurant zou echter elders gevestigd
worden. En omdat de twee oudste kin-
deren zelfstandig gingen wonen, vond
het echtpaar de tijd rijp om een lang
gekoesterde droom werkelijkheid te la-
ten worden.,En dat is nu gebeurd.
Complete menu's zijn vanaf ongeveer
f.45,-, voor het uit vijf gangen be-
staande kerstmenu betaalt men f.
89.50. Hiervoor is het nodig te reserve-
ren.
Gedurende de winter is het restaurant
geopend van woensdag tot en met zon-
dag, terwijl ook overwogen wordt, op
de zondagen 's middag al open te gaan.
In de zomer kan men elke dag in het
restaurant terecht.
Het juiste adres is: Haltestraat 52. Te-
lefoon 17822.
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Eerste Kerstdag
Donderdag 2S december worden

vanaf 11.00 uur de gasten in de hal
ontvangen met een gratU kopje koffie
en kerstbrood. Daarna, om 12X10 uur,
gaat het programma goed van start
met het optreden van de Singel Sin-
Kfn. een kinderkoor uit Alkmaar on-
der leiding van W. Hakvoort. Hieraan
zal een combo uit Egmond haar mede-
werking verlenen. Soliste is Marjan
Valentijn. begeleid door saxofoon,
banjo. gitaren en drums. Zij beginnen
het programma met kerstliedjes. Na
de pauze, wanneer de door de Kerst-In
aangeboden soep en broodjes zijn ver-
orberd. brengen zij een aantal vrolijke
nummers onder andere met play-

Kerstavond, woensdagavond 24 de- back.

tomen «utj*> nwtmen op «fUkn h»k«,
.ftJtüd «an ttMV 'W«UK>m.

Al» «Mt *«n Jf KtrtMa 1« *eder»en
welkom, tovoriffjweij »»ren dui ook
nwiwim v»n »llrrle) teertuden. gwlnd-
t«i en tnwrrsw» aanwezig. Klmtm
lot en «nrt oiKtowi van twcentlc J»*r,
;Drti»Jvf all«en«tMLnden kwamen vt>-
nc Jaar «ok cednnen naar tiet Ge-
meenachapcbult. Het totaal aantal
beaneken km»m toen ongeveer op *W
hondrrd. uiteraard over de twee dacen

j venpreid. Katuurlt)k wordt er uitce-
. breid aandacnt txsteed aan het Kertt-
I feest, maar de dagen dragen niet per
'definitie een religieus karakter. Het
belangrijkst is een gezellige en gemoe-

I deUlke tfeer.

Kerstavond

•Ook het reR maken van kerststukjes behoort tot een van de gezellige
bezigheden tijdens de Kerst-In. («tctuettoto)

cember. gaat de Kerst-m van start.
l Om half acht gaan de deuren open en
om acht uur begint het eerste optre-

Om 14.30 uur vindt de trekking
plaats van de loterij. Hiervoor zijn

door Zandvoortse middenstanders en-
kele prijzen beschikbaar gesteld, zoals
een draagbare televisie, een f riteuse en
een reischeque. Ook de te winnen
mand met levensmiddelen zal bU ieder
wel welkom zijn.

Vanaf 15.00 uur brengt Wendy
Coast een gevarieerd repertoire van
populaire liedjes, jazz en spirituals.

Hierna is er gelegenheid tot het ge-
bruiken van het Kerstdiner, dat uit
maar liefst vijl gangen bestaat. Het
wordt bereid door een echte kok. sa-
men met enkele helpers. Omdat niet
meer dan vijftig personen kunnen
aanschuiven, is het raadzaam tevoren
te reserveren. De kosten van het diner
bedragen f. 20.- per persoon.

De avond wordt besloten met een
optreden van Ad Goossens. vanaf 20.30

uur. een intermezzo en tombola. Ook
overdag kan men bndgen tussen 1330
en 17.00 uur. De spelletjeszaal is geo-
pend tot 18.00 uur. Liefhebbers om
kerststukjes te maken kunnen terecht
tussen 13.30 en 15.30 uur. Voor hen die
slecht ter been zijn, is vervoer te rege-
len. Hiervoor kan men bellen telefoon
12658. of tijdens de Kerst-In 14085 (Ge-
meenschapshuis). Reserveren voor
het kerstdiner is mogelijk by Mevrouw
M. Zantvoort, telefoon 12658. Algeme-
ne inlichtingen geeft mevrouw De
Leeuw, telefoon 17436.

Van lSSS-lg«0 w«s Andnes H'iJ-
Irm Bronsifld prrdikant te Haar-
lem üe dominee u<ax een man met
iwj begaafdheden. Hij had gevoel
i>oor literatuur en kunst, noemde
dezrnt zijn preken foaA; .JicWsfra-
len iv n de goddelijke grootheid"
maar deze uitspraken irerden door
collega 's en gemeenteleden niet al-
tijd in dank afgenomen. Kunst en
literatuur rennjderen van God en
er was maar een heel enkele die
partij i-oor hem trok.

Contact met
dominee Stcalw

Onderdegenen, die hem aanmoe-
digdcn. behoorde ook Ds Siralue de
fierrormde predikant ran Zand-
i-oort. Siralue icas ook besig met
kunst en literatuur. Hij had om de
mensen iets anders te bieden dan
ii-erken en bidden, een soort van
conodub opgericht, die op prettige
manier volksliedjes zongen; hij had
£*•//.! een toneelgroepje in het leven
geroepen onder het motto dat de
burgers van Zandroort iets konden
aanbieden aan de badgasten, u-an-
neer het arond icas geu-orden maar
in icerkelijkheid had hij dat ge-
daan om zijn mensen te leren zich
te ontspannen „De boog kan vooral
voor deze mensen niet altijd ge-
spannen zijn" zo zei hij eens aan
Bronsveld toen deze bij iiem op be-
soek was. .Met recht leert U het ook
uic gemeentenaren maar het valt u
niet mee. Och de Haarlemmers zijn
nu eenmaal veel stijver dan de
Zandvoorters."

Bronsveld begreep dat hij in
Sicalue een gelijkgestemde had ge-
vonden. Hij vroeg hem of hij, wan-
neer de s/eer in Haarlem te druk-
kend was. naar Zandvoort mocht
komen en Sicalue verzekerde hem
dat hij zijn huis wagenwijd open

stond. Er ontstond een sterke
vriendschap en men zag de deftige
Bronsreld meerdere malen in
Zandvoort.

Zijn memoires
In 1880 nam Bronsveld een oe-

roep aan in Utrecht en ireldra werd
hij aangezocht als hoogleraar aan
de theologische faculteit ran de
Domstad. Hij kreeg zoveel werk dat
de belangstelling voor Siralue en
Zandvoort icat op de achtergrond
raakten doch toen hij in 1915 zijn
ambt neerlegde en met emeritaat
ging. kwamen ineens al die herin-
nenngen aan vroeger weer bij hem
boven.

Onder de titel Herinneringen gaf
hij m 1918 zijn memoires uit. maar
omdat de literaire waarde van zijn
herinneringen gering was, ging dit
geschrift de weg op van vele boeken
uit die tijd; het werd vergeten.

Toen ik de bibliotheek van het
bisdom Haarlem opnieuw aan het
inventariseren was, ontdekte ik het
boek. Het was nog niet eens openge-
sneden. Ik heb hier en daar wat
doorgekeken en daar vond ik dan
zijn portret van Zandvoort uit 1870
wat ik hier ingekort wil weergeven

De wandelingen door de
duinen

.Jlan Haarlem kan ik niet den-
ken" zo schreef dominee Bronsveld
.ponder mij te herinneren de heer-
lijke gelegenheden om te wandelen,
welke de omgeving bood. Een man-
deling van of naar Zandvoort door
de duinen langs het befaamde vis-
scherspad werd dikwerf door mij
ondernomen"

Wat trok hem zo aan in Zand-
voort? „Het was toen nog een nietig

visschersdorp met naar ik meen
niet meer dan achthonderd zielen.
Het bijna eenige en voornaame ho-
tel Dnehuizen boodt plaats aan
weinig loges. Daar men in de zo-
mermaanden van geneeskrachtige
baden ging genieten was het altijd
vol"

Voor een dominee die naar rust
zocht na het overvloedige werk in
Haarlem, was dat hotel niets. Maar
gelukkig hij werd altijd met open
armen ontvangen door de dominee
van het dorp, Sicalue en mocht zo-
lang in de witte pastorie blijven als
hij maar wilde.

Culturele avonden
Zandvoort zo vertelde hij stond be-
kendom zijn geringe belangstelling
voor de cultuur. Dat had de domi-
nee aardig weten te verbeteren. „Hij
had binnen zijn gemeente twee
zanggroepen gemaakt en een voor
volkstoneel. Hij was eens, op ver-
zoek van de dominee, naar een cul-
turele arond gegaan en wat daar
door eenvoudige Zandvoorters
icerd gegeven, vervulde hem met
ontzag .Zij zongen vroolijke en
zeer godsdienstige liederen: dit ging
zeer goed samen. Zij verkondigden
op hunne lüijze de lof van den
Heere Almachtig en leerden de gas-
ten de weg te vinden naar het huis
van den Heer wat zij vaak vergeten
waren".

Maar niet alleen vervulde de cul-
turele groep een pastorale taak, ook
bracht zij de mensen tot elkander
„Er was van den beginne schroom
geweest tusschen de bevolkingen de
veele vreemdelingen" so merkt
Bronsveld op „Maar nu gaat men
met elkander om als 't ware liet
familieleeden of goede vrienden"

Deze blik, die dominee Bronsveld
zijn lezers laat werpen op het
Zandvoort van 1870, geeft aan op
welke manier men geprobeerd heeft
om Zandvoorters te leren hoe men
gasten ontvangt.

Concerten in de Adventstijd
l landen heeft, maar het eraag overlaat
aan haar jongere collega.

Kaarten voor de komende toneel-
avonden zyn verkrijgbaar bij de leden
en 's avonds aan de zaal, (Grote
Krocht). Vanaf woensdag 17 december
kunnen plaatsen besproken worden in
liet Gemeenschapshuis. Toegangs-
prijs bedraagt f. 7.50 p.p.. donateurs
hebben gratis toegang. Donatie van
Wim Hildering bedraagt minimaal
f. 10.— per jaar.

uitnodigingen binnen, zoals bijvoor-
beeld voor een anderhalf uur durende
radio-uitzending voor de VPRO-radio.

Daarnaast is men ook gevraagd voor
een optreden tydens het North Sea
Jazz Festival 1987.

Het belooft dus nogal wat te worden,
vrijdag in de Jazzclub aan het Groot
Heiligland 37 te Haarlem. Aanvang
22.00 uur.

Toneeluitvoering
Wim Hildering

ZANDVOORT - Op vrijdag 19 en
zaterdag 20 december zal door de To-
neelvereniging Wim Hildering een
uitvoering worden gegeven van het
blyspel 'In de holte van je arm' van
Dimitri Frenkel Frank.

Een eigentijds thema, dat enkele ja-
ren geleden al met veel succes door
deze toneelvereniging werd gebracht.
3e regie wordt dit keer gevoerd door

Ed Franssen.

In de loop der jaren heeft Wim Hil-
dering bewezen een geheel verschil-
end repertoire te kunnen bieden. Ge-
wacht wordt nu op een aantal nieuwe
eden waardoor de gelegenheid zou be-
itaan om eens een 'echt groot stuk te
>rengen waareen grote bezetting voor
lodig is', laat mevrouw Alie Bol weten,
ie niet zo als gebruikelijk de regie in

Meervaart winnaar
treedt op in HJC

HAARLEM - In de Haarlemse Jazz-
club treedt vrijdag 12 december de
winnaar van het NOS-Meervaart Jazz
Podium 1986 op. De vijf-mansforma-
tie, die de naam PB-5 draagt, bestaat
uit Eric Vloeimans (trompet), Jos
Beeren (altsaxofoon). Koos Janssens
(piano). Frank Uyttebroeck (contra-
bas) en Pieter Bast (drums). Alle vy'f
muzikanten hebben gestudeerd aan
een conservatorium of zijn hier nog
mee bezig. Ondertussen hebben zij
hun sporen al verdiend. De jury van
het NOS-Meervaat Jazz Podium prees
vooral het goede samenspel, de uitste-
kende interaktie, het grote dynami-
sche bereik en de 'volwassen' musi-
ceertrant. De groep speelde uitslui-
tend eigen composities, wat veel waar-
dering wekte. Door de goede resulta-
ten heeft de groep al diverse

'Gezicht op kunst'
HAARLEM - Van 7 december tot 7

•'.(januari 1987 exposeren in Gebouw
Noord Holland, Schipholweg/hoek
Spaarne in Haarlem, drie figuratieve
Kunstenaars uit Amsterdam. Het zijn
Theo,Swagemakers, Paul Grégoire en
Jet Schepp. Deze tentoonstelling is in
eerste instantie een ode aan Theo
Swagemakers die op 25 december de
eeftijd van 88 jaar hoopt te bereiken.

Bijna zeventig jaar lang beheerst
deze Brabantse kunstenaar het zo om-
streden metier: kunstschilder. Hij stu-
deerde in Brussel en rondde zijn studie
af in Parijs waar in 1929 zijn eerste
tentoonstelling werd gehouden.

Sinds 1932 woont en werkt Swage-
makers in Amsterdam en zijn artistie-
;ce oeuvre bestaat voornamelijk uit
portretten en stillevens. Hij heeft in
sijn lange leven veel opdrachten ont-
vangen van leden van het Koninklijk
Huis en andere bekende Nederlandse
artiesten en Nederlanders. Veroorlooft
Swagemakers zich nauwelijks yry'he-
den in zijn portretten jegens zijn mo-
dellen, in zijn stillevens daarentegen
iaat hij zich van een geheel andere
kant zien. De intimiteit van zijn figu-
ratieve scheppingen zullen velen boei-
en of ontroeren.

Ter1 ondersteuning en aanvulling
van Swagemakers' werk exposeren
Paul Grëgoire en Jet Schepp als ge-
zichtsgetrouw buurtgenoten een aan-
tal van hun beelden en penningen.
Ook deze kunstenaars tonen op deze
expositie een voorliefde voor de figura-
tieve beeldvorming, hetgeen, zich uit
in het maken en tentoonstellen van
vooral kleine beeldjes. Daarnaast zijn
door Paul Grégoire, (hoogleraar van
1955-'8U aan de Rijksacademie-Am-
sterdam) grote beeldhouwwerken ver-
vaardigd als het reliëf aan het gemaal
Wortman in Lelystad, de bronzen mu-
zieksteen voor de gemeente Hilversum
etc.

Evenals haar collega toont Jet
Schepp (winnares van de Prix d'Rome
in de zestiger jaren) waartoe zij beeld-
houwtechnisch in staat is. Naast enige
beeldjes van de mens als individu zijn
er op deze expositie nog een aantal te
z'.en waar de muzikaliteit in een aan-

tal facetten is uitgebeeld. Een ten-
toonstelling dus waar meer zicht te
verkrijgen is op de verschillende ge-
zichten van de figarutieve kunst.

De expositie wordt zondag 7 decem-
ber geopend door Gedeputeerde Geert
de Boer om 15.00 uur en is daarna
gratis toegankelijk op alle werkdagen
van 09.00-17.00 uur.

• Werk van Paul Grégore, buurman
van de 87 jarige Theo Swagemakers,
waarvoor de tentoonstelling werd in-
gericht.

NPO start nieuwe
serie concerten

HAARLEM - Niet goed? Geld terug.
Deze unieke garantie geldt voor de
concertserie 'Begin van deze eeuw'
van Het Noordhollands Philharmo-
nisch Orkest, die 19 december van
start gaat. Uitgevoerd worden werken
van Ives, Schönberg, Ljadov, Reger en
Bavel. Het N.P.O. toont met dit initia-
tief dat het feitelijk maar een kleine
stap is, van het romantische repertoir
naar de muziek van het begin van deze
eeuw. Het betreft hierby de periode
1900-1930. Volgens het NPO 'is voor
sommigen wel wat moed nodig om de
drempel van deze eeuw over te gaan'.

Onder de dirigenten zijn enkele be-
kende namen te vinden, zoals onder
andere Reinbert de Leeuw en Lucas
Vis. Als solisten zullen ondermeer op-
treden Vera Beths, Theo Bruins en
Marjanne Kweksilber.

Voor elk concert wordt er op infor-
mele wijze bij een kopje koffie een
inleiding gegeven, door programma-
samensteller Piet Veenstra, een solist
of een dirigent. Een abonnement pp de
serie van vijf concerten kost f. 60,'-. Als
de muziek niet bevalt, kan men dit
geld vóór het tweede concert op 25 ja-
nuari terugkrijgen.

Jaap Stork geeft
koffieconcert

HEEMSTEDE - De in Heemstede
geboren Jaap Stork geeft zondag 14
december in Landgoed Groenendaal
een piano-recital. Het koffieconcert
wordt georganiseerd door de Konink-
lijke Nederlandse Toonkunstenaars
Vereniging, afdeling Haarlem. Op het
programma staan werken van Bach,
Schumann en Liszt.

Stork heeft zijn opleiding onder an-
dere aan het Muzieklyceum in Am-
sterdam gevolgd. Als pianist treedt hij
zowel solistisch op als in kamermuziek
verband. Daarnaast geeft hij ook or-
gel-concerten. Sinds 1970 is hij orga-
nist van de Aerdenhoutse Advents-
kerk.

Aanvang 11.30 uur. Toegang volwas-
senen f. 4,50, CJP/leden KNTV f. 3,50,
kinderen f. 2,50.

NPO concert met
soliste Leonskaja

HAARLEM - Het Noordhollands
Fhilharmonisch Orkest geeft vrijdag
12 november het tweede concert van
de serie B Populair. Als dirigent treedt
op de in Leningrad geboren, maar nu
in West-Duitsland woonachtige Tho-
mas Sanderling. De Weense pianiste,
Elisabeth Leonskaja, eveneens afkom-
tig uit de Sovjet Unie, verzorgt als

soliste het Pianoconcert no.2 van Cho-
iin. Daarnaast staan op het program-

ma nog de Ouverture Genoveva van
Schumann en Symfonie no.8 'Engelse'
van Dvorak.

Veelbelovend
Kerstconcert
Toonkunstkoor

ZANDVOORT - Toonkunst Orato-
riumkoor Zandvoort brengt zondag-
middag 14 december weereen speciaal
kerstconcert. Op het programma
staan werken van Handel. Haydn,
Guilmant en Albert de Klerk. Het con-
cert, dat onder leiding staat van Frans
Bleekemolen, wordt gegeven in de
Hervormde Kerk.

Als voorbereiding op^jjgjsyiering van
het dertig-jarig jubileum,'-in 1987, is
als extra het indrukwekkende werk
'Messiah' van Handel in het program-
ma opgenomen. Dit is niet vermeld op
de raambiljetten. Meer nog dan de ove-
rige programma-onderdelen is dit
veelbelovend. Als solisten zullen de
sopraan Marijke Bleekemolen en de
tenor Andre Meulman optreden, bege-
leid door Frans Bleekemolen aan de
vleugel. Ook het orgel wordt door hem
bespeeld.

Ten gevolge van bezuinigingen kon
het TOZ dit keer geen andere muzika-
le begeleiding aantrekken. Niettemin
staan de keuze van de werken en de
inspanningen van de dirigent en ruim
vijftig koorleden, garant voor een veel-
belovende zondagmiddag. Aanvang
14.30 uur. De toegangsprijs is f. 5,-.
Voorverkoop by leden van het TOZ en
's middags in de kerk.

Samen zingen in
Hervormde Kerk

ZANDVOORT - De traditionele
Volkskerstzang wordt dit jaar op zon-

dagmiddag 21 december gehouden in
de Hervormde Kerk. Gezamenlijk zin-
gen de bezoekers vele bekende kerstlie-
deren, onder begeleiding van organist
Gerard van Zwieten de Blom en trom-
peetist Willem Lekkerkerker.

De samenzang wordt ondersteund
door twee Zandvoortse koren. Het zyn
het Nederlands Hervormde Kerkkoor,
onder leiding van Henk van Amerom,
en het Toonkunst Oratoriumkoor
Zandvoort, met als dirigent Frans
Bleekemolen.

De internationaal vermaarde Zand-
voortse bas, Guus Hoekman, zal als
solist optreden. Diane van Hulst, om-
roepster bij de NCRV verzorgt schrift-
lezingen en draagt een gedicht voor.
De kerstzang begint om 14.30 uur. In
verband met de verwachte grote druk-
te gaan de deuren al om 13.45 uur
open. Toegang f. 3.50. Voorverkoop
vanaf heden bij het VVV.

Sfeervol concert
door Kinderkoor

ZANDVOORT - In het kader van de
jaarlykse kerstconcerten, brengt het
Zandvoorts Kinderkoor vrijdag 19 no-
vember een uitgebreide variatie aan
binnen- en buitenlandse kerstliede-
ren. Het concert vindt plaats in de
Hervormde Kerk en begint om 20.00
uur.
De liederen zijn onder andere in het
Engels. Latijn en Nederlands. De diri-
gentenstok wordt deze avond gehan-
teerd door Henk Trommel en als van-
ouds wordt het koor muzikaal begeleid
door Willem Poot, aan de vleugel. Tus-
sendoor zal Poot achter een spinet
plaats nemen en samen met Yvonne
Schwerzel, dwarsfluit, instrumentale
intermezzo's verzorgen. Zij spelen wer-
ken van zowel Johan Sebastian als
Carl Bach. Fauré, Poot en Ibert. Vol-
gens de organisatoren wordt het een
mooi, sfeervol muzikaal gebeuren.
Toegang f. 5,-.

Virtuoos drietal in
Gereformeerde Kerk

•De Volkskerstzang in de Hervormde Kerk trekt jaarlijks vele bezoekers.

ZANDVOORT - Drie jonge musici
geven zaterdag 20 december een voor
Zandvoort uniek kerstconcert. De mu-
ziek die Evgenia-Maria Popova (viool),
Jacopo Scalfi (violoncello) en de in
Zandvoort woonachtige Susanne Me-
bes (gitaar) ten gehore zullen brengen,
is romantische kamermuziek van
Boccherini, Giuliani en Paganini. Het
programma belooft een virtuoze gi-
taarsolo, romantische duo's en trio's.
Het concert wordt gegeven in de Gere-
formeerde Kerk aan de Julianaweg.

Het drietal heeft al een behoorlijke
staat van dienst achter de rug. De op-
leidingen, ervaring en successen mo-
gen er zijn. Susanne Mebes heeft haar
opleiding gevolgd aan het Koninklijk
Conservatorium te Den Haag. Onder-
tussen deed zij ervaring op met onder-
meer solo-concerten in Londen, Parijs
en Genève en radio- en televisie-opna-
mes in geheel Europa, waaronder Ne-
derland. Ook in februari is zij weer te
horen en te zien. als soliste in het 'Con-
cierto de Aranjuez' van J. Rodrigo. De
zesentwintig-jarige Susanne is hier
ook al goed bekend door haar optreden
met het Radio Kamerorkest. Onlangs
ontving zij de 'Vriendenkrans van het
Concertgebouw en het Concertge-
bouworkest Amsterdam'. Susanne
vindt het erg plezierig weer eens in
haar woonplaats te kunnen optreden
en zet zich er dan pok volkomen voor
in, dit tot een succes te laten worden.

•Gitariste Susanne Mebes ;.

Dat het een succes wordt, is wel bijï
na zeker, mede gezien het niveau van
haar partners. Evgenia-Maria Popo-
va, afkomstig uit Bulgarije, studeerde
in Moskou en Londen, waar zij ook
prijzen won bij internationale viool-
concoursen, evenals in Praag. Parijs
en Montreal. In Nederland was zy' vo-
rig jaar te zien in het AVRO-televisie-
programma 'Jonge mensen op het
concertpodium'. Jacopo Scalfi, af-
komstig uit Italië, studeerde violoncel-
lo in zijn geboorteland bij Alain Meu-
nier en in Duitsland bij André Navar-
ra. Ook hij heeft internationale prjj-
zen op zijn naam. Hij treedt vaak op
als solist bij orkesten en heeft in Ne-
derland al een aantal radio- en televi-
sie-opnames achter de rug.

De toegangsprijzen bedragen
f. 12,50; CJP/Pas 65+ f. 10,- en kinde-
ren f. 5,-. Aanvang 16.00 uur. In de
pauze is er koffie.

maken in Keur
ZANDVOORT - De Koninklijke:

Maatschappij Tuinbouw en Plant- •
kunde houdt woensdag 17 december;
een bijeenkomst in Hotel Keur, Zee- ;
straat 49, waar men eigenhandig een
kerststukje kan maken. Dit gebeurt •
onder de deskundige leiding van de.'
heer J.R. Warmerdam.

Men wordt verzocht, zelf een bakje, -
potje of vaas mee te nemen. Dat geldt'.
ook voor het overige materiaal, zoals •
dennegroen, mos en oase, een denne- •
appel en een kaars. Het meeste materi-
aal is by bloemisten te krijgen. Als
gereedschap wordt aanbevolen een
mesje of een schaar en binddraad.
Voor degenen die het niet lukt om op '
tijd het benodigde te bemachtigen, is
er wel wat groen en ander materiaal
aanwezig.
Aanvani; 20.00 uur. De deelname is
gratis.

Kerstviering in Sint Bavo
HAARLEM - In verband met de ko-

mende Kerstdagen, is het programma
van de Sint Bavo, aan de Leldsevaart
te Haarlem als volgt samengesteld:

14 en 21 december, van 8.30-13.00
uur: Kaartverkoop voor de Nachtmis-
sen; in de Bavokelder.

18 december, 20 uur: „Festival of
Nine Lessons and Carols" uitgevoerd
door het Catedral Choir of Worcester
uit Engeland.

Het concert wordt gegeven in het Con-
certgebouw te Haarlem. Aanvang
20.15 uur.

Kunst Kado
verlengd

ZANDVOORT- De expositie 'Kunst
Kado' die momenteel in het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplein
wordt gehouden is verlengd tot en met
4 januari 1986. Een boeiende expositie
en de gelegenheid om eens rond te
neuzen of daar nog kleine Sint Nico-
laas/of Kerstgeschenken gekocht
kunnen worden.

Behalve een borduurpakket om een
schilderijtje te maken van het Zand-
voortse wapen in kruissteek, is er nu
ook een kussenpakket bij het Cultu-

21 december, 15.00 uur: Traditioneel
kerstconcert door het kathedrale koor
o.l.v. jan Valkestijn. Organist: Ber-
nard Bartelink.

24 december, 21.30 uur: Eerste H.
Nachtmis. 24.00 uur: Tweede H.
Nachtmis. Tijdens beide Nachtmissen
zal het Kathedrale Koor de mis „Mes-
se de Minuit" van M. A. Charpentier
uitvoeren.

25 december, 10.30 uur: Hoogfeest
van Kerstmis, pontificale Hoogmis.
Hoofdcelebrant Mgr. H. J. A. Bomers.
Het Kathedrale Koor zingt o.a. de mis:
„Messe B dur van Frans Schubert",
m.m.v. „Symphonie orkest Haerlem"
en solisten.

26 december, 10 uur: Hoogmis.

ZANDVOORT - De Afdeling Zand-
voort van het Rode Kruis heeft liet
plan opgevat om een jeugdafdeling op
te richten. Een hiervoor in liet leven
geroepen commissie heeft de voorbe-
reidmgen al bijna afgerond. Men ver-
wacht, dat de jeugdafdeling in januari
van start zal gaan.

Kinderen uit de badplaats die lid
willen worden van het Rode Kruis,
konden tot nu toe alleen in Haarlem
terecht. In Zandvoort was slechts
plaats voor jongeren vanaf zestien
jaar. Daarom wil men nu voor de jon-
geren van elf tot zestien jaar een plaat-
selijke jeugdafdeling oprichten. Het
Rode Kruis wil hiermee voorzichtig
beginnen en richt zich daarom in eer-
ste instantie op de hulpverlening. Om
hen hierin wegwijs te maken, wordt de
kinderen een EHBO-opleiding gebo-
den. Ook hoopt men daardoor bij hen
de angst bij kleine ongevallen weg te
nemen. Deze angst doet zich vooral

Rode
jeugdafdeling op
voor op plaatsen waar niet direct
EHBO-hulp aanwezig is.

Voor later denkt de commissie ook
aan een cursus, waarin aandacht
wordt besteed aan liet voorkomen van
ongelukken in en om liet huis. Dat
kan door kleine raparaties. zoals van
een stekker. Maar een aantal kinderen
weet bijvoorbeeld ook niet. dat het ge-
vaarlijk is om met natte handen aan
een stopcontact te komen.

Afhankelijk van de interesse wordt
later eventueel het werkgebied van de
jeugdafdeling uitgebreid. De kinderen
kunnen zich dan bezighouden niet ac-
ties voor noodlijdende landen of ande-
re vormen van hulpverlening.

ZANDVOORT - Op vrijdag 28 no-
vember is een 20-jarige Haarlemmer
voor de Officier van Justitie in Haar-
lem voorgeleid. Hij bekende aan de
Zandvoortse recherche gedurende de
maanden oktober en november in
Zandvoort en Haarlem een reeks van
inbraken in woningen te hebben ge-

Inwoner Haarlem
bekent inbraken

pleegd. De buit bestond meestal uit
sieraden, geld en cheques.

De jonge inbreker, een drugverslaaf-
t

de, werkte voornamelijk in de vroege
avonduren. Hij zocht ééngezinswonin-
gen uit waar geen licht brandde, for-
ceerde de achterdeur en ging aan het
werk. Woningen die wel goed afgeslo-
ten bleken, hadden wel schade opgelo-'
pen, maar werden verder door hem
met rust gelaten.
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KWEKBRIJ
P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg l

ZANDVOORT
Tel. l 70 93

KOOP A VONDEN GEOPEND

S

S

KERSTBOMEN
Alle maten.
Blauwsparren (Sauerlanders) gekapt en
op kluit.
Kluitsparren.
Wij verkopen niet alleen kerstsparren
maar wij verzorgen uw kerstspar.
Uitzoeken en laten bezorgen tegen een
kleine vergoeding of zelf afhalen, wan-
neer het u schikt.

INPAKKEN VAN UW KERSTBOOM
• Gratis inpakken.
• Geen afgebroken takken, toch luchtig en

geen broei.
• Besparing van ca. 50% op transport-

volume.
• De kerstboom is makkelijk in de auto of

op de imperial te vervoeren.

«
s

*
*

*

KERSTSTUKKEN
Droogstukken en bloeiende
stukken

KERSTPLANTEN
Cyclamen, azalea's, kerst-
sterren, begonia e.d.

KERSTARTIKELEN
Groot assortiment insteek
zowel natuur als kunst voor
het zelf maken van kerststuk-
jes. Alle artikelen los verkrijg-
baar.
Kerstbóomversiering, oasis-
bakjes en schalen, kaarsen,
kerstboomballen, verlichting,
lint e.d.

KERSTGROEN
Biauwspar, nobilisgroen,
Douglas spar, dodeb., euca-
lyptus, droogbloemen, bes-
hulst, bonte hulst.

Café Restaurant „DELICIA"
eigenaar W. Schoo

KERKSTRAAT 16, TEL. 12270 ZANDVOORT

Reserveer tijdig

uw Kerstdiner

Beide dagen optreden van imitator
André van Duin
Gezellige muziek
Let op!
Onze wildspecialiteiten
hazebout, hazerug of wild zwijn
biefstukjes

Op bestelling zowel in het restaurant als in de bar: gegrilled
speenvarken voor 4 tot 80 personen.

De specialist
in al uw

bloemwerken

Voor een gezellige
kerstsfeer
dan naar

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoon

Tel. 1 20 60

Micro-adverlenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letter-
grootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO'S"
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0.31 per millimeter.
Sluitingstijd dinsdag 17 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven. 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan-
* Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplem 2, 2042 JM Zand-

voort
* Weekmedia Aalsmeer. Dorpsstraat 8. Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie.
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant. Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant. Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam. al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad. Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
bode. De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5 45 per millimeter
Sluitingstijd' vrijdag 1600 uur

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ5,- m rekening ge-
bracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z teleto-
nisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten). o( zenden aan-
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing in dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart

Diversen

* 2e Kerstdag groot hand-
baltournooi, sporthal Pelli-
kaan, aanvang 9 15 uur Gra-
tis toegang Spectaculair
handbal Komt dat zien1'

+ In december gezellig het
jaar uit bij de Verg Vrouwen
van Nu Word ook lid of bel
om inlichtingen met nr 16085
of 14462

* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres9 Dat hebben wij voor u1

Inl tel 02907-5235

Hillegom-Antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
in alle stijlen, ook Mechels en
Henry II Laagste prijzen1

Leidsestraat 122. Dag tel.
02520-20993 Koopavond

Aangeb in Haarlem gr EEN-
GEZ (huur) HOEKHUIS, enor-
me leefruimte, 5-kam , c v ,
gr. zolder, tuin op zuiden
Gevr. in Z'voort-Z/Centr kl
huur-woonr. met vrij uitz voor
1 pers Tel. 023-330085

BONTMANTEL-INRUIL
Met (kleine) bijbetaling
Meest exclusieve lichtge-
wicht nappa lammy-coats en
bontmantels Bontgevoerde
regenmantels. Bel voor af-
spraak of uitgebreide docu-
mentatie 020-233488

* Doe nog even spontaan in
1986, geef u op als donateur
van de folklore vereniging
„de Wurf" Tel. 15068

Garage te huur Burg v Fene-
maplem. Tel 19357

•*• Mark en Richard, hartelijk
bedankt voor het fijne Smter-
klaasfeest

Passage 42
Zonnestudio

Kapsalon
ZONNEBANK 20 min ƒ 9
(snelbrumbuizen)

abonnement 10x ƒ 80
lEZICHTSKANON

20 min ƒ 10
abonnement 4x / 35

LICH KANON 40 mm ƒ 40
abonnement 3x ƒ 100

WIJ WERKEN OP
AFSPRAAK

ZONNESTUDIO OOK
'S AVONDS GEOPEND

Passage 42
Tel. 12500

Vriendelijke groeten
Ben, Edith en Ellie

Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
afd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de be-
nandelmg

Te huur gevr v werkende
ongen v part zomerhuis of
<amers m eigen opgang
Huur tot ƒ400 Tel 18167.

* Te koop aquarium, 80x40x
50, compleet met vissen en
:oebehoren T e a b Tel.
02507-14006

Te koop kleuren-t v , 65
beeld, ƒ250 Tel 12659

* Te koop mahoniehouten
dressoir, mozaiektafel en
age tafel met marmeren
blad Tel 15717 en 12848

Te koop mod WANDMEU-
3EL, wit; 4 leren eeth stoelen;
2-pers ledik. m ombouw, wit.

s n o t k Tel 18793.

Te koop SAAB GGL, bjr '73,
10500 km, APK-gekeurd,
versch nwe onderdelen.
Vrpr. ƒ1000 Tel 12427.

Grote sortering

kerstbomen
(gratis thuisbezorgd)

en kerstgroep.
Bloeiende planten

en kerststukjes

bij

Marcel
Schoorl's
Bloemen-
boetiek,
Haltestraat 14 -
Tel. 15473

Gratis
Woninggids van Zandvoort

makelaar/ o.g. i£j£
NVM
MMUAMTel. 02507-12614

Te koop oud model kerststal,
compl m. beeldengroep
(nieuw). Tel. 023-292989

* Werkgr. Amnesty Interna-
tional Zandvoort zkt dringend
actieve leden. o.a. voor scho-
lenwerk, persw., schnjfavon-
den, standwerk. Info. 12572

* Wie heeft nog wat oude
spulletjes voor onze kraam,
evt tegen verg tevens t.k.
gevr regenpak, mt 52 Tel
18438

* Winkeliers van Zandvoort,
hartelijk dank voor medewer-
kmg aan het slagen van onze
jeugdbingo-avond, Zand-
voortmeeuwen Handbal

* T k bankstel, i z g s t ,
ƒ300 Staringstraat 8, Zand-
voort

* T.k bontjasje, wolf, rood,
mt 38, ƒ 100. Tel. 13312, na
1800.

* T k gevraagd plaatjesal-
bums van Verkade, Tiktak,
Hille, Honing, Molens, Sport,
Sprookjes, enz. Tel. 02503-
14727.

* Tk c
Tel 195

ede gashaard ƒ 75

VIDEOTHEEK
DOMBO

Corn Slegersstraat 2b
vraagt

MEDERWERK(ST)ER
± 18 jaar, bij voorkeur Mavo/
Havo-opleiding
Telefonische reacties v a. vrij-
dag 12 december van 13-21
uur tel. 02507-16535.

* VOLKSKERSTZANG. Sa-
men bekende Kerstliederen
zingen Zondagmiddag 21
dec. 1430 uur, Herormde
Kerk Kaarten bij VVV ƒ3,50.

T k antieke dekenkist. Tel
02507-12119

• Reflectanten op adverten-
les onder nummer gelieven

ervoor te zorgen dal het num-
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam

Uw advertentie voor de ru-
briek SURFPLANKEN kunt u
zowel schriftelijk als telefo-
nisch opgeven Het telefoon-
nummer van Weekmedia is
020-562 6271

Welke alleenst dame of
echtp. wil mijn dochter van
bijna 15 jr, een gez babbe-
laarster, af en toe tijdens de
avondmaalt ontv. tegen red
verg Ik heb n l. een geest
gehandic. dochter, die ik
eens wil bez. Tevens graag 2
wkn tijd mijn vak. m febr Br.
o. nr. 798-74921 bur. v.d blad.

SQUASH
SPORTCENTER

Wim
Buchel

A. J. v.d. Moolenstraat 47
Tel. 13965 - 15829

Huis te huur gevr. in

ZANDVOORT OF
HAARLEM
CENTRUM

TOT
ƒ 1000,-P.M.
Tel. 023-257486

Gevraagd

AFWAS HULP
voor de weekenden

Rest.

„La Reine"
Kerkstraat 15

Tel. 12253

T k.a. weg verh., overcompl
vaatwasmachine, merk
Bosch; gasfornuis Etna. Tel
02507-12119.

* Toonkunstkoor Zandvoort
geeft Kerstconcert op zon-
dagmiddag 14 dec. om 1430
u. m Herv. kerk te Zandvoort.
Entree ƒ 5. Zie raambiljetten.

(is excl. BTW 13.24)

haal M U j de goedkoopste!

Hil n*in/t»f upirmMfctin v*n Dirk na d*n Broek Bil vtn dtr Htijtftn Difin tn Dirkten} • Ammrdtm NwuwpoorttlrMl L.|flb«n^r«cM Slaliikidt
\\tnopltm, Otdo.pplt.n LimtHftui Z.[lpltm Pltm 40 45. Motarkidt KimpirfoelitMfl Knttltmirul l Z*irwnb«r( • Hoofddorp • Nmw Vtnntp

t Dord'tchl f SlMdrtchi • Bolnn • Riddnktrk • Pfpendritht • VkHtlingcn l Schitdtm • Roimdim Omrichw C J MuUttttnit in Altundrpoldtr
(in voor (unit •drttun de Gouden Gidt) ErV NU OOK l Paortugi*! (Winkcktnttum Boomgl(rdihaek) ^___- "~1 -, ,

iB,id»d,lkk.d.]gAn.n..d.m r--̂ ^T l Geldig tot 16 december

* T.k. staande schemer-
amp, gemaakt van antiek
orrewiel ankerketting, leren
kap, prijs ƒ 110. Tel 16125

* T k. zeer mooie papegaai-
enkooi met div toebeh, 1
mnd oud, 0 ± 60 cm en h.
± 160 cm, mcl. onderstel,
ƒ 300. Tel. 18438.

* Te koop twee hoofdsteu-
nen voor Citroen (Visa), kleur
grijs, zga.n Tel. 13551.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk Tel 023-364168,
b.g g. 023-381378.

5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander
huisraad te koop9 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE
VRAAGPRIJS VAN ƒ 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN
OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13 30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Telefoon .

Postcode Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij.

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

NA EEN GEWELDIGE
OPENING

STARTEN WIJ MET ONZE
A LA CARTE

SPECIALITEITEN

Ook kunt u nu reeds reserveren
voor ons 6 gangen Kerstmenu dat

in gezellige Kerstsfeer wordt
geserveerd op 25 en 26

december.

DINER DENOËL1986
KERSTMENU 1986

LA NOIXDE COCO „ETOILE DES ROIS"
Zecfuiina in t>uppiye kokosnoot

LE EXTRAIT DE*QUEU DE BOEUF
Heldere ossestiiurtsoep

L'ESSENCE DE RAISIN CRISTALLISÉ
LicMiievmren druivemp met Sekt

LE DINDONNEAU TRADITIONNEL
Gebraden kalkoen met kastanjepuree

en rode vossebessen
ou

LE MEDAILLONS DE CHEVREUIL A
LA BADOISE

Reemedaillons in pikante wildsaits

LA SURPRISE D'ANANAS
NORVEGIENNE

Ananassurprise

LA DEMI TASSE DU BRASIL
Braziliaanse koffie

LES MIGNARDISES SAINT JOSEPH
Luxe koekjes en bonbons

WIJ ZIJN GEOPEND
WOENSDAG T/M ZONDAG
VAN 17.00 TOT 24.00 UUR

„LE PIERROT"
JURGEN EN MIEKE LANGE
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SXGEND/S
Voetbal
Zondag: Zandvoortmeeuwen-Schel-
lingwoude 14.30 uur, terrein Vondel-
laan.
Alliance-TZB 14.30 uur te Haarlem.
Zaterdag: SVJ-Zandvoort '75 14.30 uur
te Haarlem.

Volleybal
Zaterdagavond in de Zandvoortse Pel-
likaanhal: Dames: Sporting OSS 1-
Waterlanders l 20.00 uur; Sporting
OSS 2-OVRA 3 18.30 uur; Sporting
OSS 3-Cazus 2 18.30 uur; Sporting
OSS 4-Sporting OSS 5 19.30 uur. He-
ren: Sporting OSS I-Heemstede 2
18.30 uur; Sporting OSS 2-Die Reack-
se l 19.30 uur; Sporting OSS 3-Heem-
stede 6 20.30 uur.

Basketbal
Zaterdag: Spaarndam heren-Lions 5
20.15 uur te Spaarndam.

Zaalvoetbal
Vrijdagavorïd in de Pelïikaantial:" 18.00
uur Zandvoortmeeuwen 2 Cjun.-DIO;
18.30 uur Zandvoortmeeuwen D. Jun.-
HBC 2; 19.00 uur Zandvoort '75-V&V
dames; 19.45 uur Cecils 2-VVB 2; 20.30
uur Zandvoortmeeuwen-Pim Janssen
vet.; 21.15 uur Zandvoort Noord-H-
Hillegom vet.; 22.00 uur Zandvoort
Centrum 2-TZB 4.
Maandag in de Pellikaanhal: 20.45 uur
Zandvoortmeeuwen-Elsbroek; 21.40
uur Zandvoortmeeuwen 2-H.Hillegom
2; 22.20 uur Zandvoortmeeuwen 6-De
Meer 6.

Bridgenieuws
ZANDVOORT - De competitie is bij-

na ten einde. Nog één wedstrijd is er te
gaan. Daarom wordt door de deelne-
mers alles op alles gezet om te promo-
veren of juist net niet te degraderen.
Dat was wel duidelijk tijdens de vijfde
wedstrijd van deze tweede competitie.

In de A-groep won het gelegenheids-
koppel Paardebek/Sjouwerman met
58,21%, tweede werd het echtpaar
Spiere met 57,14%. De heren Heilker
en Vulsma staan nog aan kop in deze
groep, terwijl het echtpaar Heidoorn
tot op twee procent genaderd is. De
rest van het veld ligt nog op afstand.

Bij de B-lijners werd het team Paap-
/Vergeest eerste met 60,71 %, terwijl de
koppels Van der Moolen/Oostermeijer
en Hagen/Menks tweede en derde wer-
den met 55,36 %. Mevrouw Groen en de
heer Veldhuizen staan in deze groep
nog steeds bovenaan, gevolgd door het
koppel De Vries/Haalman, met nog
slechts 1% achterstand.

In de C-groep won het echtpaar Jur-
riaans met 66,67 %. Promotie naar de
B-groep kan hen nu niet meer ont-
gaan. Tweede werd het echtpaar Loos,
met 61,61 % en staat daardoor nu op de
tweede plaats.

In de D-groep ging de eerste' plaats
naar het koppel Van Duyn/Poots. Zij
behaalden 63,21%. De nieuwe adspi-
rantleden, de dames Rijk en Veltman
deden het ook goed en veroverden met
58,93% de tweede plaats. Met het ge-
middelde van 61% staan mevrouw
Van Duyn en de heer Poots nu riant
aan kop, gevolgd door de dames Boom
en Verburg. Ook hen kan de promotie
niet meer ontgaan.

Heren weggespeeld

Lions-dames te laat op toeren
ZANDVOORT - De basketbal-

teams van The Lions kunnen tot
op heden weinig indruk maken.
Het eerste dames team kwam te-
gen White Stars in de eerste helft
te ver op achterstand om, ondanks
een prima tweede helft, aan-
spraak op de zege te maken. Eind-
stand 38-50. De Zandvoortse he-
ren hebben nog niet eenmaal een
overwinning behaald en waren
volstrekt kansloos tegen de reser-
ves van een oppermachtig Hoofd-
dorp. Na een 29-70 ruststand werd
uiteindelijk met 53-124 verloren.
Behoudens de nederlagen toch
ook een positief geluid van het
basketbalfront. Het door de Lions
georganiseerde schoplbasketbal-
toernooi werd ook dit jaar weer
een geweldig succes met als totaal
winnaar de Oranje Nassauschool.

The Lions dames hebben de neder-
laag te wijten aan een matige eerste
helft. Na een gelijkopgaand begin (4-4)
moest bij Lions Thea' Reinders met
een blessure naar de kant en dat werd
door White Stars gebruikt om afstand
te nemen. Later in de wedstrijd toen
Thea Reinders weer terugkeerde was
Lions zelfs beter dan White Stars doch
de opgelopen achterstand was te groot
geworden. White Stars liep in het eer-
ste gedeelte uit naar een 17-40 voor-
sprong, mede het gevolg van sneller
spel en veel balverlies bij The Lions.

In het tweede gedeelte een veel beter
en feller Lions dat er nog in geloofde.

Thea Reinders was teruggekeerd en
samen met Jenneke Willemse en Jea-
nme Stobbelaar werden vrijwel alle
rebounds een prooi voor Lions. De
aanvallen werden goed opgezet en
vaak afgerond onder het bord of met
een afstandsschot van Anette Prins.

White Stars kwam in de problemen en
kon slechts zelden scoren. Daardoor
kwam Lions halverwege de tweede
helft terug tot 29-44. De goede inzet
bleef in het Zandvoortse team en Whi-
te Stars had grote moeite om op de
been te blijven. Met nog vier minuten
te gaan kwam Lions op 38-46 en leek
het nog mogelijk te zijn. De inhaalrace
had echter te veel kracht gekost en
White Stars bepaalde in de slotfase de
eindstand op 38-50. Gezien het spel in
de tweede helft, waarbij ook nog enige
doelpogingen uit de ring rolden, moet
er meer succes te behalen zijn.

Heren

Lions kan in deze kompetitie niet
voor positieve resultaten zorgen. Het
spel van de Zandvoorters is beneden de
maat en puntloos wordt de onderste
plaats ingenomen op de ranglijst. Te-

De Basketbaldames van Lions wagen een doelpoging. Foto: Bram Stijnen

gen het tweede team van Hoofddorp
werd het een desastreuze nederlaag.
Een wedstrijd waarin totaal geen kans
is geweest op een redelijke uitslag. Het
hoog op de ranglijst vertoevende
Hoofddorp kon van alles uit proberen
en liet Lions alle hoeken van het veld
zien. Vanaf het eerste fluitsignaal
stoomden de Hoofddorpers over de
Zandvoorters heen. Het hoge tempo
van Hoofddorp werd Lions noodlottig.
De Zandvoorters probeerden in het
zelfde tempo mee te spelen en leden
daardoor onnoemelijk veel balverlies
waarvan Hoofddorp gretig profiteer-
de. Ruststand 29-70.

In de tweede helft was het niet an-
ders. Lions had toen beter op balbezit
moeten spelen maar dat lukte totaal
niet. Op alle fronten was Hoofddorp
klassen beter en de 53-124 eindstand
zegt eigenlijk genoeg.

Topscores Lions: René Baars 12,
René de Jong 11, Peter van Konings-
bruggen 8, Pierre ter Veer 8, Adrie
Beekhuizen 8.

Schoolbasketbal
Voor de tiende keer organiseerde

The Lions het schoolbasketbaltoer-
nooi waaraan zeven jongens- en meis-
jesteams deelnamen. Ook dit jaar werd
het een geweldige happening in de
Pellikaanhal. Vanaf het begin tot het
einde stond de sporthal bol van het
lawaai waar de supporters voor zorg-
den. Enthousiast werd om elke meter
gestreden waarbij ook leuk basketbal
te zien was. In sommige partijen was
er weinig krach tsverschil te zien doch
ook waren er wedstrijden met ruime
verschillen, doch alle wedstrijden ver-
liepen in een sportieve sfeer.

Bij de jongens toonde de Oranje Nas-
sauschool zich het sterkste voor res-
pectievelijk; de Hannie Schaftschool,
Van Heuven Goedhartschool, Nico-
laasschool, Beatrixschool, Maria-
school en Plesmanschool. Bij de meis-
jes was het de Plesmanschool dat als
eerste eindigde, gevolgd door op rij, de
Oranje Nassauschool, Beatrixschool,
Mariaschool, Hannie Schaftschool,
Nicolaasschool en de Van Heuven
Goedhartschool. Door de eerste plaats
bij de jongens en de tweede plaats bij
de meisjes is het duidelijk dat de Oran-
je Nassauschool in het bezit kwam van
de totaal wisselbeker, die volgend jaar
verdedigd moet worden.

Sterk badmintontoernooi
ZANDVOOBT - Het jaarlijkse

badmintontoernooi van de Spor-
ting Club Zandvoort is, het kan
haast niet anders, een grandioos
sportief geheel geworden. Onge-
veer tachtig deelnemers traden
aan in de gemengde-, dames- en
herendubbels en maakten er een
geweldige strijd van, vanaf de
start om half tien in de morgen
liep het perfect georganiseerde
toernooi op rolletjes en omstreeks
zes uur kon voorzitter Dirk van de
Nulft aan de prijsuitreiking be-
ginnen.

Tussen die tijdsspanne ontwikkelde
zich een badmintonstrijd van hoog ni-

Op de foto een actie van Marion de Krijger die tot dit resultaat kwam door
enorm veel trainingsarbeid en een geweldige inzet voor de karate sport.

Foto: Bram Stijnen

Marion de Krijger kampioen
ZANDVOORT - Tijdens karate

clubkampioenschappen in Haar-
lem behaalde de tweeëntwintigja-
rige Zandvoortse Marion de Krij-
ger een fraaie eerste plaats. Ma-
rion de Krijger die twee jaar kara-
te beoefent en in het bezit is van
de oranje band (6e kyu) nam met
vijftien dames deel aan het kam-
pioenschap van de Ken Am Ju.

In vier partijen, van twee mi-
nuten behaalde zij evenzovele

overwinningen waardoor de titel
bij haar terecht kwam. De tegen-
standers werden vooral bestookt
met specialiteiten van Marion de
Krijger zoals de Ura Mawadii
Geri (achterwaartse schop bui-
tenom naar het hoofd), de Ma-
washi Geri (schop buitenom naar
het hoofd) en de veel gebruikte
stoot Gyaku-tsuki (tegengestelde
stoot naar het lichaam), natuur-
lijk zonder de tegenpartij letsel
toe te brengen.

veau, waarbij de koppels elkaar niet
ontzagen. Vele partijen werden in de
verlenging of in een derde set beslist,
waaruit blijkt dat weinig voor elkaar
werd ondergedaan. Ondanks de felle
strijd werd ook dit keer het toernooi
gespeeld in een gemoedelijke en recre-
atieve sfeer. Een doelstelling die altijd
de boventoon voert in de club van Van
de, Nulft.

Verlies in de eerste ronde betekende
niet dat men naar huis kon gaan, doch
dan volgde een strijd m de B poule, de
zogenaamde verliezerspoule. Ook
daarin goed badminton met in het ge-
mengde dubbel een eerste plaats voor
Anne Spook en Ben Bunt, die Jeanette
Bunt en Bert Leijenhorst in de finale
versloegen. Bij de dames B poule een
verrassend optreden van Anja Dui-
venvoorden en Joke van Looy die Ans
Verhagen en Joke van Gilst naar de
tweede plaats verwezen. In de B poule
een spannende finale tussen Nico
Postma met Aad van Schie tegen Ri-

chard Kerkman en Aaldert Stobbe-
laar. Laatstgenoemden wisten de eer-
ste plaats te pakken.

De winnaars streden verder in de A
poule en daarin kwam het in het ge-
mengde dubbel tot-een finale tussen
Elly Schilpzand met Johan Sandber-
gen tegen Marja Stobbelaar en Jan
van de Nulft. Ondanks moedig verzet
van Schilpzand/Sandbergen ging de
eerste plaats naar Stobbelaar/v.d.
Nulft. In de damesdubbel hebben moe-
der en dochter Riny en Charna Ver-
heugen er alles aan gedaan maar kón-
den niet verhinderen dat Olga Balle-
dux en Marja Stobbelaar de overwm-
ning opeisten. Het herendubbel ge-
vecht tussen de koppels vader en zoon
Kees en Jeroen van der Bos en Jaap
Enderman en Evert Smits was van een
bijzonder hoog gehalte. Beide koppels
gingen er fel tegenaan, doch voor de
vijfde maal zegevierden Jaap Ender-
man en Evert Smits. Overigens niet
zonder moeite.

ZVM-handballers tonen
zeer constante vorm

LIMMEN - De ZVM-handbal-
lers blijven het goed doen en door
de 14-18 overwinning op Meervo-
gels is er een kansrijke positie ver-
worven. De dames speelden tegen
koploper Concordia en verloren
met 13-7.

handbal

De Zandvoortse heren hebben alleen
in de beginfase moeite gehad met
Meervogels. Meervogels nam een 2-0
en 3-1 voorsprong doch toen ZVM was
warmgedraaid zijn er geen problemen
meer geweest. De mannen van trainer
Hans Loenen haalden op tot 4-4 en
vanaf dat moment heeft ZVM het ini-
tiatief gehad. Verdedigend werden
weinig kansen meer weggegeven en
aanvallend werden er leuke patronen
opgevoerd. Daardoor bij de rust een 7-
10 voorsprong.

In de tweede helft heeft ZVM zeer
ontspannen kunnen spelen daar
steeds drie of vier punten aan de goede
kant van de score verbleven werd. In
het Zandvoortse team lijkt Ronald Vos
zijn draai gevonden te hebben, hij

speelde zowel verdedigend als aanval-
lend een gave partij handbal. De
Zandvoorters hoefden niet alles uit de
kan te halen en stelden met 14-18 de
zege veilig.

Volgens Hans Loenen was het een
simpele overwinning. „We hebben lek-
ker ontspannen gehandbald en hoef-
den'/ifet voluit te gaan. De kansen
hebben we goed benut en daardoor
verdiend gewonnen.

Doelpunten ZVM: Dirk Berkhout l,
Ronald Vos l, Joop Boukes 2, Hans
Moll 3, Joost Berkhout 3, Wim Brug-
man 3, Djurre Boukes 5.

Na de uitslagen van afgelopen zon-
dag is de stand: bij de heren: Schagen
8-15, ZVM 7-12, IJmond 8-11, Meervo-
gels 8-9, Odin 7-8, KIC 8-7, Ac-
com/KSV 8-6, Tonegido 8-6, Concor-
dia Haarlem 8-4, AOG 8-0.

De dames hadden geen kans tegen
Concordia Haarlem en na de resulta-
ten van jongstleden zondag ziet de
ranglijst er als volgt uit: Concordia
Haarlem 7-10, KIC 6-9, IJmond 6-9,
HVH 6-7, ZVM 7-7, TYBB 6-6, Bato 6-
1, ADO 6-1.

Keur Glas geeft voorsprong weg
ZANDVOORT - In de zaalvoet-

balkompetitie heeft Keur
Glas/ZVN een verdiende neder-
laag geleden tegen een collectief
sterker Meervogels, 4-3.

V zaalvoetbal

Reeds in de beginfase werd Keur
Glas/ZVN gewaarschuwd door enige
harde schuivers van Meervogels. De
Zandvoorters zagen het gevaar en na-
men het heft in handen en goed com-
binerend werd in de vijftiende minuut
een 1-0 voorsprong genomen door een
treffer van Willem Paap. Keur
Glas/ZVN had de smaak te pakken en
enige minuten later was het wederom
raak door een schot van Marcel
Schoorl, 2-0. Ondanks aanmoedigin-
gen van enthousiaste collega-zaal-

voetballers uit Zandvoort bleef het tot
aan de rust 2-0.

Gemakzucht aan Zandvoortse zijde
kwam hen duur te staan in het tweede
gedeelte. Van deze instelling maakte
Meervogels dankbaar gebruik en in de
vierde minuut werd de aansluitmgs-
treffer geproduceerd. Een solo van
Riek Keur afgerond met een knap
doelpunt betekende 3-1 voor de bad-
gasten doch dat was het laatste wa-
penfeit. Keur Glas/ZVN dacht de buit
binnen te hebben doch kwam bedro-
gen uit.

De verdediging verzwakte en Meer-
vogels bracht dadelijk de spanning
weer terug, 2-3. Een hardwerkend
Meervogels wist vervolgens langszij te
komen en in de laatste seconde werd
Keur Glas zelfs op een 4-3 nederlaag
gezet. Een verdiende nederlaag voor
een desondanks technisch beter Zand-
voortse team. maar Meervogels stelde
daar veel inzet tegenover.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

1 71 66
Te lang bezoek
Sociale Zaken

ZANDVOOBT - Twee cliënten van
de afdeling Sociale Zaken wilden vrij-
dag, 5 december, na hun onderhoud
met de ambtenaren niet vertrekken.
Het personeel van het gemeentehuis
riep politie-assistentie in. Daarop wer-
den de bezoekers door de sterke arm
verwijderd.

Standen voetbalclubs
Derde klasse KNVB
DEM
Schoten
ZVV
Haarlem
Zaandijk
Halfweg
Vierde klasse KNVB
SMS
Aalsmeer
Hoofddorp
DSC '74
SVJ
De Geuzen
Tweede klasse HVB
EHS
Spaarnes tad
DSK
VVH
Schalkwijk
BSM

13-17
13-17
13-16
13-16
13-15
13-13

Zaterdag
12-18
13-17
11-15
12-15
13-14
13-14

15-21
14-19
15-19
15-9

14-16
15-16

NAS
Wijk aan Zee
Voïewrjkers
KFC
Z'meeuwen
Schellingwoude

Zandvoort '75
De Beursbengels
SIZO
Swift
scw
Halfweg

Vogelenzang
KIC
Alliance
Spaarnevogels
TZB
Heemstede

13-12
13-11
13-11
13-11
13-10
13- 7

12-12
10-11
12-11
13-10
13- 7
13- 2

15-16
15-14
15-12
14-10
14- 7
15- 7

Gevaarlijk positie ZVM
ZAANDIJK - Zandvoortmeeu-

wen kende zondag een matige dag.
Zelf verloren de Zandvoorters met
4-0 van Zaandijk en aangezien de
concurrenten in de onderste re-
gionen wonnen werd afgedaald
naar de een na onderste plaats, en
dat is de tweede degratieplek. Al-
leen Schellingwoude staat er nog
beroerder voor en dat team komt
aanstaande zondag op bezoek in
Zandvoort.

Door ziekte en blessures van de ge-
broeders Van Meelen en Frans Makau
was Zandvoortmeeuwen genoodzaakt
om het team om te zetten en dat was
niet bevorderlijk voor de eenheid.
Voordat de Zandvoorters gewend wa-
ren aan de opstelling had Zaandijk al
tweemaal gescoord. In de eerste vijf
minuten moest doelman Armand
Postma tweemaal de gang naar het
net maken en dat begin is funest ge-
worden. De Zandvoorters bleven des-
ondanks pogingen doen om de zaak
een beter aanzien te geven en trokken
ten aanval. Kansen kwamen er ook en
Alwin Leijsner kreeg enige malen al-

leen voor de Zaandijk doelman een
kans doch wist die niet te benutten.
Jos van der Merj en Jan Hein Carree
knalden keihard op het doel doch de
bal ketste tegen de lat en bovendien"'
was de Zaandijkse keeper op dreef. .

De Zandvoorters bleven sterk in het
offensief en Zaandijk was soms ge-
vaarlijk met een snelle counter waar-
uit vlak voor de rust de stand werd
opgevoerd naar 3-0.

Dat betekende voor Zandvoort-
meeuwen de genadeklap en de strijd
was eigenlijk al gestreden. Toch bleef
Zandvoortmeeuwen na de rust met
veel inzet strijden. De gehele tweede
helft was het initiatief voor Zand-
voortmeeuwen doch het wist geen
raad met de kansjes en daardoor kon
Zaandijk eenvoudig overeind blijven.
Een paar minuten voor het einde
plaatste Zaandijk opnieuw een snelle
uitval en was het 4-0. Een verdiende
overwinning voor Zaandijk alhoewel
wat geflatteerd. Zandvoortmeeuwen
moet zondag de strijd tegen Schelling- .
woude winnen om met een wat gerus- •
ter hart aan de winterpauze te begin- •
nen.

Herstel Sporting OSS
ZANDVOORT - Het eerste

Sporting OSS heren volleybal-
team herstelt zich uitstekend van
een zwakke competitiestart. Door
die slechte start vertoeven de
Zandvoorters in de onderste regio-
nen maar vorige week werd de
tweede overwinning behaald en
dat geeft duidelijk veel zelfver-
trouwen voor de komende wed-
strijden.

In de beginfase van de competitie
kon de sterk aanwezige techniek niet
optimaal worden benut door het ont-
breken van een eenheid in dit team.
Door hard te trainen groeide die een-
heid en was al geruime tijd een spel-
verbetering te constateren. Dit leidde
uiteindelijk tot winst, hetgeen nog
steeds de sterkste stimulans blijkt te
zijn. Vorige week toonde Sporting
OSS het ware gezicht door het vier
plaatsen hoger geklasseerde Heemste-
de 4 met 3-0 weg te spelen. Sporting
speelde een ijzersterke partij en de ko-
niende wedstrijd tegen Heemstede 2
moet eveneens punten opleveren.

Ook de Sporting-dames l draaien
erg goed en maken een uitstekend de-
buut in de promotieklasse. Sporting
neemt een tweede plaats in en treedt
aanstaande zaterdag m de Pellikaan-
hal aan tegen koploper Waterlanders

en dat belooft een enerverende partij
te worden.

Het aspiranten mix-team van Spor-
ting zorgde voor een sensatie door kop-
loper Van Nispen A een gelijkspel af te
dwingen. Via de setstanden 14-16, 15-
12, 15-11 en 4-15 werd het gelijke spel
bewerkstelligd. De setstanden tonen
duidelijk aan dat zelfs een overwin-
ning tot de mogelijkheden heeft be-
hoord. Alleen in de laatste set was
Sporting leeggespeeld en kon Van Nis-
pen de zaak in evenwicht brengen.

Het tweede herenteam dat de een-
heid maar niet kan vinden ging kans-
loos ten onder tegen Spaarne '75 4. De
techniek is wel aanwezig doch het wil
maar niet lukken de aanvallen doel-
treffend af te ronden. Komende zater-.
dag een groot programma in de Pelli-;
kaanhal waarvoor wordt verwezen-
naar de Sportagenda.

Postzegels ruilen
HAARLEM - Postzegelvereniging

Philatelica, afdeling Haarlem-
Schalkwijk, houdt vrijdag 12 decem-
ber een bijeenkomst in het Wijkcen-
trum aan de Oostenrijklaan 58, Haar-
lem. Als late Sinterklaassurprise
wordt er een veiling gehouden met
verrassingskavels. Daarnaast is er ook
gelegenheid tot het ruilen van zegels.
Aanvang 20.00 uur.

Zeeschuimers viert bruisend promotie
ZANDVOORT - Gedurende ne-

gentien uur, vanaf vrijdagmid-
dag, heeft De Zandvoortse Zwem
& Poloclub de Zeeschuimers
zwembad De Duinpan tot zijn be-
schikking. De club heeft het bad
afgehuurd om een bruisend pro-
motiefeest te vieren. Behalve le-
den, is ook elke andere geïnteres-
seerde welkom. De toegang is gra-
tis.

's Avonds om kwart voor acht zullen
de kampioenen van de Zeeschuimers
gehuldigd worden door burgemeester
en wethouders, ter zijde gestaan door
Olympisch kampioene Petra van Sta-
veren. Ter gelegenheid hiervan zijn
ook topzwemploegen uit Nederland
uitgenodigd, die tevens met series en
finales zullen proberen om voor aan-
trekkelijke geldprijzen een spannende
estafette uit te zwemmen. De Nedér-
landse top-drie zal hier acte de prèsen-
ce geven. Daarnaast zijn er waterpolo-
wedstrijden, kanovaren en demon-
straties van kunstzwemsters.
Voor de jeugd is er het favoriete 'parel-
duiken', waarbij zo'n tienduizend stui-
vers zijn op te duiken, die de 'eerlijke
vinder' zelf mag houden. Als afwisse-
ling op het zwemmen zijn er filmvoor-
stellingen, een drive-in discotheek en
een spelkermis.

Opvallend onderdeel van deze avond
is het 'sponsorzwemmen' van alle le-
den van de club. Voor elke afgelegde
meter ontvangt de zwemmer één cent
van sponsors aan de kant. Daarom
zullen zij gedurende vijftien minuten
een zo groot mogelijke afstand probe-
ren af te leggen. Met het zo bij elkaar
gebrachte geld hoopt men onder ande-
re een trainingskamp in de DDR,
zwemwedstrijden of een video-instal-
latie te kunnen bekostigen. Het spon-
sorzwemmen belooft een boeiend spek-
takel te worden, omdat de zwemmers
ook tijdens de uitputtende laatste me-
ters aangemoedigd blijven.

De Zeeschuimers hebben acht Zand-
voortse zwemploegen uitgenodigd om
vanaf middernacht tot aan het och-
tendgloren een 'puur Zandvoortse
nachtmarathon' te zwemmen. Het is
de bedoeling dat de cracks om 24.00
uur van start gaan, terwijl de finish
om zes uur 's morgens is gepland.
Daarna zal om zeven uur het afstand-
zwemmen individueel beginnen. Hier-
voor kan ieder zich inschrijven. De
afstanden zijn één, drie en vijf kilome-
ter. Met een echte 'Zeeschuimers-
stunt' zal het festijn zaterdagochtend
om 11.00 uur worden afgesloten.

PROGRAMMA PROMOTIEFEEST 12-12-1986.

ZZ & PC „DE ZEESCHUIMERS" ZANDVOORT ,:

16.00 OPENING

16.05 SPRINTWEDSTRIJDEN lOOm wisselslag

16.20 INZWEMMEN Zeeschuimers/de Ham/KZC/WZPC/DWT/Kroosduikcrs/NVA-HHC

16.30 SPRINTWEDSTRIJDEN 50m schoolslag/50m vlinderslag

17.30 DEMONSTRATIE kunstzwemmcn De Zeeschuimers

17.45 DEMONSTRATIE recreatief zwemmen voor alle Zandvoortse kinderen van 1973 t/m 1980

18.15 STUIVERDUIKEN voor alle Zandvoortse kinderen vin 1976 t/m 1980 en 1973 t/m 1975

18.30 DEMONSTRATIE kunstzwemmcn ZPCH Hoofddorp

18.45 INZWEMMEN Z-6 spel

19.00 SERIES Z-6 spel (met 16 topzwemvcrenigingen uit Nederland o.a. HPC)

19.45 PAUZE 'en HULDIGING Nederlandse Kampioenen van De Zeeschuimers door het College
van B & W en Petra van Staveren (Ol)mpisch Kampioene 1984)

20.00 DEMONSTRATIE kunstzwemmcn De Dolfijn Amsterdam met o a. het team van de
Wereldkampioenschappen Madrid 1986

20.15 INZWEMMEN sponsorzwemmcn en B-finale Z-6 spel

20.25 SPONSORZWEMMEN C-grocp

20.45 B-FINALE Z-6 spel

20.55 SPONSORZWEMMEN B-groep

21.10 INZWEMMEN sponsorzwemmen en A-finale Z-6 spel

21.20 A-FINALE Z-6 spel

21.30 SPONSORZWEMMEN A-groep

21.45 DEMONSTRATIE kunstzxemmcn De Meeuwen Amsterdam

22.00 WATERPOLOWEDSTRIJD dames

22.30 DEMONSTRATIE kanovaren door Astrid Gordijn

22.45 KANOVAREN voor iedereen

23.30 PAUZE

24.00 ZWEMMARATHON met 8 Zandvoonsc ploegen

06.00 FINISH MARATHON

06.00 ONTBIJT

07.00 START AFSTANDZWEMMEN voor de gehele Zandvoortse bevolking (l - 3 en 5 km)

10.30 FINISH AFSTANDZWEMMEN

10.45 STUNT

11.00 SLUITING

Dit is slechts het programma in hot water. Daarnaast Is ar een groots opgezet
randgebeuren met o.a.: SPELKERMIS - LIVE-MUZIEK - DRIVE-IN DISCO-
THEEK - FILM en div. andere attractlesll
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VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM: ZANDVOORT:
023-25 50 21 (C. Koper)

02507-1 82 25

SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678

ZONNECENTRUM
Zonnebank en hemel met ingebouwde

gezichtsbruiner ƒ 10,- (25 min.)
Gezichtskanon ƒ 15,- (20 min.)
Lichaamskanon ƒ35,- (30 min.)

Alles inclusief zwemmen.
Open van 9.00-16.00 uur en 19.00-21.30

(ook in het weekend).

ERZUNNOQI2082
WACHTENDEN VOOR U

DE TELEFOONDIENST LEVERDE
AFGELOPEN JAAR EEN

HOGERE PRODUKTIE

't staat in de krant
iedere week weer

DIRK VAN DEN BROEK
heeft voor zijn filialen in Amsterdam en de Haar-
lemmermeer op korte termijn plaats voor een

BEDRIJFSCONTROLEUR m/v
Leeftijd vanaf 25 jaar. Opleiding MAVO-nivo.
Ervaring in soortgelijke functie strekt tot aan-
beveling.Een afwisselende zelfstandige baan
waarbij u wordt ingezet voor diverse werkzaam-
heden zoals:
* winkelsurveillance
* controle/opsporen winkeldiefstal
* uitgangcontrole personeel

Goede beloning, variabele werktijden.

Heeft u interesse? Schrijf dan een sollicitatie-
brief naar: Dirk van den Broek Supermarkten B.V.
t.a.v. de directie.
Donauweg 5, 1043 AJ Amsterdam.

Zandvoorts Nieuwsblad

Fa. Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar,

Weekmedia,
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Gasthuispiein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9, Zandvoort

. Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 /1 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

RINUS FRUITHUIS
De speciaalzaak in groente en fruit

MANDARIJNEN VOL SAP
zonder pit 12 voor

1/2 kilo mooi
WITLOF

1/2 kilo WORTELTJES
geschrapt
met PETERSELIE

Doosje ± Vz pond
CHAMPIGNONS

2,50
0,95

0,69

1,00

Maandag
Va kilo gesneden
GROENE KOOL
Dinsdag
Vz kilo gesneden
HUTSPOT
Donderdag
Va kilo vat ZUURKOOL

0,49

0,75
0,49

HALTESTRAAT 51,
tel. 12419

WOONHUIS
te koop gevraagd

tot 145.000,-
Br.o.nr. 74925
bur. v.d. blad.

SONNEVELD
SPORTING
tel. 02507-14678

ledere dag geopend
van 900-1600 uur

voor vrij zwemmen,
water 30 gr

Entree ƒ 4,-(20x ƒ55,-)
's avonds

van 19.30-21.30.

ZWEMLES
VANAF 5 JAAR

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBRUG

Voor al uw
Homeopathie en

Reform
artikelen.
Dr. Vogel,

VSM Schwabe

Lid VNR
Reformhuizen

Haltestraat 1
Tel. 16123

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

MOERENBURG

Haltestraat 1
Telefoon 16123

Uw speciaalzaak
voor

NATUURLIJKE
vitamines en

mineralen
essential organics
uit Amerika, Lanes

uit Engeland

Zondagmiddag
geopend van

1-5 uur.

Geld van Z.V.S. voor elk doel
Snelle afwerking • Vervroegde aflossing mogelijk • Vrije besteding

• Zekerheidsstelling niet nodig • Goedlopende leningen nemen wij graag
over • Informeer vrijblijvend naar uw mogelijkheden of vul de bon in.

Elk bedrag tussen 1.000.- en 50.000.- is mogelijk.

1e en 2e hypotheken tot 125 % mogelijk.
HYPOTHEKEN NU v.a. 6%

Informeer mij vrijblijvend over een lening van:
D 3.000.- D 10.000.- D 17.500.-
D 5.000.- D 12.500,-
D 8.000.- D 15.000
Ik kan per maand aflossen:

D 50.- D 200
D 100.- D 250
G 150.- D 300.-
Ik wil mijn geld ontvangen:
O kontant D per cheque

D 20.000.-
D 25.000

D 350.-
D 400.-
D 450.-

D 30.000.-
D 35.000
D

D 500.-
D 550.-
D

D per bankD per giro

naam + voorl geb. datum

adres woonplaats

beroep netto-inkomen

gehuwd met netto-inkomen

huur/hyp. kosten tel

ik heb nog leningen bij

In gesloten envelop met postzegel opsturen naar Postbus 247, Zandvoort

Zandvoorts-Verzekerings-Service
GELDLENINGEN

Tel. 02507-12150 of 13050
U kunt ons bellen tot 's avonds 9 uur.

Helmersstraat 11 - Zandvoort

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
In Balletstudio 118 Conny Lodewijk

is nu ook een

balletkledingshop
De shop is zaterdags geopend van 10 tot 12
uur. Kom vrijblijvend langs.
Balletkleding - Fitnes - Jazzschoenen -
Sweatpants - (Beenwarmers alle kleuren)
Alles perfecte pasvorm

Corn. Slegersstraat 2 - Zandvoort - Tel. 02507-17789

Rond de Kerst vieren wij, als Volkswagendealer, feest.
En u bent uitgenodigd. Allereerst om een testritte
maken in een van de vele Volkswagens. N iet zomaar
een testrit, maar eentje met heel
wat extra's.

Om te beginnen krijgt u na
het maken van een testrit en het
invullen van een testrapport
'n heerlijke fles Veuve Amiot Brut*
cadeau. Dat lijkt ons wel gepast
met de feestdagen voor de deun

Maar er is meer. Als u
er snel bij bent, dat wil zeggen
vóór 21 december, dan krijgt u

bovendien twee schitterende champagneglazen* bij
de fles aangeboden! Wellicht dat de testrit u over-
tuigt om in te gaan op ons volgende aanbod.

U heeft immers uitgebreid kennis gemaakt
met de Volkswagen van uw keuze. Een auto die
uitmunt door kwaliteit, betrouwbaarheid en
veel rijplezier. Een auto waarmee u met trots
1987 binnen zou kunnen rijden.

Mocht u dus na de testrit, binnen de actie-
periode** besluiten een Volkswagen te
kopen, dan hangt er in de Kerstboom in onze
showroom een aantal zeer interessante
enveloppen op u te wachten. Waaruit u er één
mag kiezen.

In elke envelop zit een accessoire-cheque, in
waarde oplopend tot fl.OOO,-. Waardoor u uw
Volkswagen gratis kunt uitvoeren met misschien licht-
metalen velgen of een schitterende radio-cassette-
speler. De ruime keuze is aan u.

Zin in een fles Veuve Amiot Brut met champagne-
glazen, in een testrit, in accessoires, in een Volks-
wagen? Kom dan snel naar ons toe en deel mee in
de feestvreugde.

Wellicht dat u straks iets heel moois heeft te
vieren. Als u wilt weten waar u van dit aanbod kunt

profiteren bel dan 020-867351.

Volkswagen.Wie anders?
*Zolang de voorraad strekt De actieperiode loopt van 12 t/m 31 december 1986 Datum getekende koopovereenkomst is beslissend.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-14565

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP
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Verhoging
pachtgelden
verminderd

ZANDVOORT - Voorgesteld
wordt de pachtgelden voor het
strand met ingang van l januari
1987 te verhogen met 3%. Dit is
een trendmatige verhoging, die
komt in plaats van de indexering.
Het komend jaar zal een onafhan-
kelijk bureau worden gevraagd
een onderzoek te verrichten naar
de toeristische/economische
waarde van het strand. Naar aan-
leiding van dit rapport zullen de
pachtgeldverhogingen per l janu-
ari 1988 nader worden vastgesteld.

Dit heeft wethouder Aukema dins-
dagavond tijdens de begrotingsverga-
dering bekend gemaakt. Nadat alle
politieke partijen/groeperingen tij-
dens de Algemene Beschouwingen al
over het nieuwe collegevoorstel, de
pachtgelden ineens met 10% voor vijf
jaar vast te verhogen, waren gestrui-
keld, leek het het college raadzaam dit
te herroepen en tegemoet te komen
aan de wensen van de raadsleden door
de suggestie van de PvdA over te ne-
men.

Te duur hek
ZANDVOORT - De vertegenwoordi-

ger van D66, Ruud Sandbergen, vol-
hardt in zijn standpunt, dat het nieu-
we hekwerk tussen de Hogeweg en de
Poststraat naast het politiebureau
géén f. 43.7850,-- hoeft te kosten. On-
danks het betoog van wethouder Van
Caspel dat bij het moderne en kostbare
politiebureau eveneens een hekwerk
dient te komen dat aansluit bij het
gebouw, liet Sandbergen weten dat
een hekwerk, vervaardigd van een
kunststof, veel goedkoper zou uitval-
len. Hij had deze mening reeds in de
commissievergaderingen geventileerd
en hield ook bij de vaststelling door de
raad het been stijf. Als enige stemde
hij tegen.

Een rustige kijkdag in Bouwes Hotel waar de keukeninrichting nog de meeste kijkers/kopers trok Foto Beriott

Dinsdag kijkdag, woensdag uitverkoop
ZANDVOORT - Nadat dinsdag de kopers uitgebreid

de hele inventaris van het voormalige Bouwes Hotel
konden aanschouwen, werd woensdagmorgen op last
van de Ontvanger van de Directe Belastingen uit Haar-
lem de executoriale verkoop gehouden.

Van een vuilniszakkenhouder tot een vierdeurs koel-
apparaat, een complete balie, vier moderne kunstteke-
nmgen tot de complete inventaris van de bar, keuken,
slaapkamers, er was niets 'los' in het hotel aanwezig dat
niet onder de hamer kwam. Het werd een drukbezochte
veiling waarvoor veel belangstelling bestond uit de ho-
reca/hotel wereld.

Ondertussen vorderen de onderhandelingen over het
pand en exploitatie zelf, langzaam. Woordvoerder Berg-
mans van de Stichting Casino Spelen kan slechts mei-
den dat oorspronkelijk de onderhandelingen al voor 15
december zouden zijn afgerond, doch dat er onverwacht
vertraging is ontstaan. Zoals bekend heeft het Casino
een grote vinger in de pap waar het gaat om toekomstige
eigenaars. Volgens de heer Bergmans doen momenteel
de wildste geruchten de ronde die hij wil bevestigen,
noch ontkennen. "Ons enig doel is het Casino in Zand-
voort open te houden. Hoe en met welke eigenaar, dat is
misschien tegen de Kerstdagen bekend" is het enige dat
hij kwijt wil.

Flieringa schiet gaten in het dekkingsplan

Financiële positie is wel somber,
maar het college ziet lichtpunten

/ ZANDVOORT - Nadat raadslid
Flieringa, de wethouder van fi-
nanciën in de periode 1982/86, het
spervuur had geopend op zijn op-
volger, en diverse gaten in het
dekkingsplan van het college had
geschoten, repliceerde wethouder
Aukema: "Het is natuurlijk moei-
lijk in één jaar één miljoen te be-
zuinigen. Maar ik ben er vast van
overtuigd dat die acht ton er zul-
len komen. Het zal wel lukken, en
misschien komen wij aan een
stukje nieuw beleid toe".

Deze week wordt de begroting voor
het jaar 1987 door de Zandvoortse raad
behandeld. Door het wegvallen van di-
verse inkomsten, onder andere de toe-
ristenbelasting uit het Casino, terug-
lopende inkomsten circuit, vermin-
derde inkomsten uit het Gemeente-
fonds, blijkt dat er in Zandvoort een
gat op de begroting is ontstaan van
ruim acht ton. Bovendien dreigt in de
komende jaren dit tekort uit te groeien
tot een kleine twee miljoen, reden
waarom het huidige college is geko-
men met een dekkingsplan om het gat
in de begroting te dichten. Bovendien
zijn veel van de voorgestelde bezuinin-

gen van structurele aard, zodat met
kunst en vliegwerk het dreigende te-
kort van twee miljoen in de naaste
toekomst 'bij elkaar gefietst' is.

Dit dekkingsplan ontmoet kritiek
van zowel college-ondersteunde, als
'oppositie' partijen. Voor alle raadsle-
den blijkt het een moeilijk te verteren
zaak dat door de noodzakelijke bezui-
ningen geen plaats meer is 'voor nieuw
beleid', of uitvoering van het opgestel-
de collegeprogramma. Het college
werd op dit standpunt door alle raads-
leden teruggefloten, en er zal dan ook
tijdens de voorjaarsnota wellicht een
'werkplan' worden aangeboden waar-
in toch enkele punten uit het college-
programma (onder andere misschien
een beroepskracht voor jeugd- en jon-
gerenwerk, wens PvdA) zullen zijn op-
genomen.

Ongezouten kritiek
Tijdens de Algemene Beschouwin-

gen werd speciaal door de PvdA, het
CDA en GBZ ongezouten kritiek ge-
spuid. Door de PvdA op de 'puinhopen'
die door het vorige college (VVD en
Inspraak Nu) waren achtergelaten.
Door het CDA en GBZ op het huidige

De acht kampioenen omringd door het college, Petra van Staveren
en de voorzitter van de Zeeschuimers Harry Lemmens.

Foto: Dick Loenerr

Gigantisch zwemfeest
ZANDVOORT - Het promotie-

feest dat de Zandvoortse zvemvere-
niging De Zeeschuimers van vrij-
dagmiddag tot zaterdagmorgen
hielden is een ongekend grootse
manifestatie geworden. In het ne-
gentien uur durende zwemfeest be-
zochten tussen de duizend en vijf-
tienhonderd toeschouwers het
zwembad De Duinpan en genoten
van allerlei aktiviteiten, die een
grote groep leden van de Zeeschui-
mers hadden georganiseerd. Be-
houdens het sportieve gedeelte kon
naast het zwembad meegedaan
worden aan een groots opgezet
randgebeuren met onder andere
een spelkermis, live-muziek, drive

in disco en diverse andere attrak-
ties.

Een van de hoogtepunten was de
huldiging van acht Nederlandse
kampioenen, die De Zeeschuimers
onder zich heeft. Die huldiging
werd verricht door Olympisch
Kampioene 1984, Petra van Stave-
ren en het college van B. en W. Het
werd een fantastische happening
en nu al heeft de zwemclub plan-
nen om volgend jaar wederom een
dergelijk gebeuren te houden, al
kunnen de wedstrijdzwemmers
niet naar een nog hogere klasse
promoveren.

beleid dat nog steeds geen 'eigen' ge-
zicht heeft laten zien. Het pleit onge-
twijfeld voor raadslid Flieringa die de
kritiek van de PvdA liet voor wat die
was en zo de discussie tilde naar een
niveau waarop een begrotingsverga-
dering gehouden behoort te worden.
Hij beperkte zich tot een gedegen be-
toog gericht tegen het dekkingsplan,
waarin zijns inziens gerekend wordt
op inkomsten die aanvechtbaar zijn.
Hij voorspelde dat de diverse inkom-
sten zouden wegvallen, en drong aan
op het maken van een weloverwogen
beleidsplan, dat via diverse 'kaders'
zou kunnen worden uitgevoerd. De
werkwijze van het college kennende,
zou het doordrukken van goede be-
stuursplannen wel eens moeilijk kun-
nen zijn. Hij besloot zijn betoog met
een oproep aan alle raadsleden dat het
nu geen tijd meer was voor beuzelarij-
en, maar dat het tijd werd om met
"Alle hens aan dek te verschijnen en
gezamenlijk te gaan pompen". Een
kwestie van pompen of verdrinken
dus.

Aukema begon zijn antwoord met
een bedankje aan het CDA, "Omdat
het zijn ijdelheid had gestreeld dat zijn
woorden van het vorig jaar kennelijk
niet waren vergeten". Ter veront-
schuldiging werd door hem aange-
voerd dat hij bij overname van de por-
tefeuille een gat van f. 220.000,- had
aangetroffen, waarvoor eerst dekking
gevonden moest worden. Daar kwa-
men dan later nog de diverse andere
tegenvallers bij.

Met veel elan en verve werd het dek~

kingsplan door hem verdedigd. Zo
blijkt dat Zandvoort wel degelijk nu
reeds rente ontvangt van de grond
voor het Beach Hotel. Er is een optie
op de grond verleend, en zo lang deze
optie loopt zal de toekomstige koper
vanaf l januari 1987 rente betalen.

Evenals voorzitter Machielsen bij
zijn beantwoording in de eerste ronde
al had laten weten, onderschreef Au-
kema de mening dat een algeheel reor-
ganisatie-onderzoek waar het het ge-
meentelijk personeel betreft, niet mag
leiden tot gedwongen ontslagen. Wél
zal door een efficiënter werkwijze en
via een natuurlijk afvloeiingssysteem
misschien tot een besparing in de toe-
komst op de personeelskosten geko-
men kunnen worden.

Over de financiële kant van het MA-
BON-plan en de inkomsten voor
Zandvoort is wethouder Aukema in
tegenstelling tot zijn voorganger, wél
optimistisch

Receptie op
5 januari

ZANDVOORT - Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort zouden
het op prijs stellen alle ingezetenen en
vertegenwoordigers van het plaatse-
lijk verenigingsleven te ontmoeten op
de nieuwjaarsreceptie die op maandag
5 januari 1987 wordt gehouden. In het
raadhuis van 19.00/21.00 uur.

Ledenvergadering van EMM
vanavond in Calvijnzaal

ZANDVOORT - Door de Wo-
ningbouwvereniging EMM wordt
vanavond in de Calvijnzaal van de
Gereformeerde Kerk aan de Juli-
anaweg een ledenvergadering ge-
houden.

Belangrijk ongetwijfeld wordt de be-
stuursverkiezing, aftredend en niet
herkiesbaar is mevrouw G.M. van As-
Stokman. In haar plaats wordt door
het bestuur voorgesteld mevrouw
M. J.Brüne-Herben. Aftredend en her-
kiesbaar is de huidige penningmeester
A.Koper. Door het bestuur wordt te-
vens voorgedragen de heer P. Keur,
die al een bestuursfunctie vervulde in
1977/78 , namelijk voorzitter. De heer
Keur wordt voorgesteld de opengeval-
len plaats in te nemen in het bestuur
van de heer J.Termes, die zijn be-
stuursfunctie opzegde bij zijn benoe-
ming als> wethouder. Volgens direc-
teur Visser van de Woningbouwver-
eniging is het nog lang niet zeker, dat,
zo hij al in het bestuur gekozen wordt
hij opnieuw de voorzittershamer zal
hanteren. "De bestuursfuncties wor-
den, volgens de statuten, onderling
door het bestuur verdeeld. De moge-
lijkheid bestaat dat de plaatsvervan-
gend voorzitter Van der Moolen, tot
voorzitter wordt benoemd", antwoordt
hij desgevraagd.

eveneens voorgedragen mevrouw E.
Buijing. Een tegenkandidaat van de
leden wier kandidatuur gesteund
wordt door zeker twintig leden, iets dat
eveneens statutair wordt verlangd.

Op de agenda is tevens geplaatst het
onderwerp "Groot-onderhoud-wonin-
gen". Dit op verzoek van een groot
aantal leden die nog steeds klachten
hebben over de onlangs uitgevoerde
werkzaamheden. "Hoewel wordt ge-
zegd dat voor het plaatsen van een
onderwerp op de agenda tenminste
twintig stemmen wordt verlangd is dit
niet juist. Wanneer ons een verzoek
bereikt plaatsen wij dit meestal op de
agenda. Het bestuur ziet een jaarlijkse
ledenvergadering meer als een gele-
genheid de leden op de hoogte te bren-
gen van het beleid. Zo zijn wij nog
drukdoende om ervoor te zorgen dat
wij in het Karel Doorman Project, fase
III, over kunnen gaan tot koopwonin-
gen voor leden. Het Rijk heeft positief
gereaageerd, doch ons is gevraagd om
een metingsrapport te overleggen. De
woningen in plan III liggen namelijk
in de nabijheid van het circuit. Het
Rijk wil zekerheid dat de woningen
zullen voldoen aan de gestelde eis van
55Dba in dit gebied. Wij hebben hier-
over contact opgenomen met het ge-
meentebestuur en wachten nu op de
rapporten", aldus directeur Visser.

Voor een bestuursfunctie wordt De vergadering begint om 20.00 uur.

Teleurstellend eerste gesprek

Gebrek aan kennis van
college schokt voorzitter

ZANDVOORT - De voorzit-
ter van de Planvoorberei-
dingscommissie Hans Hogen-
doorn toont zich geschokt over
het gebrek aan kennis van het
college van B en W van Zand-
voort over de nieuwe Weizijns-
wet. "Dat een dergelijk college
nauwelijks weet wat de nieuwe
Welzijnswet inhoudt die al op
l januari 1987 in werking
treedt, vind ik een kwalijke
zaak", laat hij na afloop van
een gesprek met het Zand-
voortse college weten

Reeds twee jaar geleden werd door
de Planvoorbereidingscommissie bij
het College van Zandvoort aangedron-
gen op een gesprek, waarbij het func-
tioneren van deze commissie voor de
toekomst nader onder de loep zou wor-
den genomen. Echter door de wisselin-
gen in het Zandvoortse college, nog
voor de gemeenteraadsverkiezing, en
na deze verkiezing, werd dit gesprek op
de lange baan geschoven. Hoewel de
raadsleden herhaalde malen hebben
aangedrongen op een standpuntbepa-
ling van het college ten aanzien van
het werken van de commissie, bleef
het antwoord uit.

Veertien dagen geleden echter vond
een eerste oriënterende bespreking
plaats, waarbij bleek dat het college
van B en W niet'op één lijn zit ten
aanzien van het al dan niet voortbe-
staan van de Planvoorbereidingscom-
missie. Volgens Voorzitter Hogen-

doorn werd tijdens dit gesprek duide-
lijk dat de wethouder financiën (PvdA)
veel voelt voor opheffing van de com-
missie. "Iets dat ik mij m financieel/-
technisch opzicht in het kader van de
bezuinmgen nauwelijks kan voorstel-
len, want deze commissie kost prak-
tisch niets. Integendeel, wij hebben
waarschijnlijk gezorgd voor de brood-
nodige ondersteuning bij sommige on-
derwerpen, iets waarvoor anders hulp
van ambtenaren noodzakelijk was ge-
weest". Begrip kan de voorzitter wel
opbrengen voor de mening van burge-
meester Machielsen die moeite heeft
met de verwevenheid van burgers en
raadsleden in deze commissie. "Doch
dit is historisch gegroeid," verklaart
hij.

Taak volbracht
De Planvoorbereidingscommissie

(PVC) heeft sinds 1980 het sociaal/cul-
tureel werk m Zandvoort geadviseerd,
onderzocht en ondersteund. Dit was
de oorspronkelijke opdracht, waaraan
in het najaar van 1984 een einde leek te
zijn gekomen. "In de huidige omvang
en samenstelling hebben wij een te be-
perkt takenpakket. Wij hebben hetso-
ciaal/cultureel werk in Zandvoort be-
hoorlyk op de rails gezet, en wij von-
den het destijds al onzin een commis-
sie te handhaven waarvoor geen werk
meer zou zijn. Wij hebben toen aange-
drongen op uitbreiding van onze ta-
ken, tenminste wanneer daar behoefte
aan zou bestaan, en onze gedachten
gingen in de richting van een onaf-
hankelijk adviesorgaan voor de totale
Zandvoortse gemeenschap. Aan de
taakomschrijving zoals die destijds

ADVERTENTIE

2?

Voor de Kerst
PRACHTIGE LEREN ROKKEN
t/m mt. 50 vanaf 179,-
LEREN WIJDE ROKKEN vanaf 298,-
t/m mt. 52
HERENPANTALONS vanaf 198,-

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem, Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjestraat 56,

Haarlem, tel. 023-270850, Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

*DE LEERSHOP

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

1 71 66
Vereniging verzoekt
leden om te komen

ZANDVOORT - De nog jonge
huurdersvereniging NVH ver-
zoekt de leden van de woning-
bouwvereniging EMM, óf de le-
denvergadering te bezoeken, óf op
een contactadres een volmacht af
te geven. Dit in verband met de
bestuursverkiezing van EMM.

Door de NVH is mevrouw
E.Buijing voorgedragen voor een
bestuursfunctie bij de woning-
bouwvereniging. Alle leden wor-
den dan ook opgeroepen om de le-
denvergadering van EMM op 18
december in de Calvijnzaal te be-
zoeken.

De huurders van NVH achten het
van groot belang om een vertegen-
woordiger te hebben in het EMM-be-
stuur, ook al om in de toekomst de
eveneens door de woningbouwvereni-
ging nagestreefde huurdersparticipa-
tie gestalte te kunnen geven.

Uit een persbericht blijkt verder dat
er een aantal werkgroepen zijn ge-
vormd, die reeds veel activiteiten heb-
ben ontplooid, tezamen met de juridi-
sche steun van de overkoepelende or-
ganisatie NVH. Eveneens werden in
verschillende woonwijken contactper-
sonen benoemd die het wel en wee van
de desbetreffende wijk in de gaten
houden. Wie meer wil weten over de
huurdersvereniging en informatie
over de contactpersoon in zijn/haar
woonwijk kan contact opnemen met
de secretaris van de vereniging, tel:
15063.

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
18 dec 04.3900.1216.451222
19 dec 05.1400.3717.2012.55
20 dec 05.48 01.12 17.5313.32
21 dec 062201.50 18.27 14.11
22 dec 06.58 02.28 19.07 14.52
23 dec 07.42 03.10 19 5715.38
24 dec 08.35 03.57 21.08 16 30
25 dec 093804.5622.1617.31
26 dec 10.46 06 23 23.2018.39
Maanstanden: woensdag 24 dec.
LK 10.17 uur

Aukema blijkt
dé man voor
het Circuit

ZANDVOORT - Tijdens de raads-
vergadering van dinsdagavond is ge-
bleken dat de behartiging van de uit-
voering van de renovatieplannen voor
het circuit, door wethouder Aukema
zullen worden uitgevoerd.

Door Gemeente Belangen Zand-
voort werd een motie ingediend waar-
in werd gevraagd één verantwoorde-
lijk wethouder aan te wijzen die voort-
varend acties moet ondernemen om te
zorgen dat het bedrijfsleven en over-
heden geld investeren in deze renova-
tie.

Uit het antwoord van voorzitter Ma-
chielsen bleek dat dit een overbodige
motie is, omdat wethouder Aukema
als deze 'voortvarende' man is aange-
wezen.

was opgesteld bestaat al lang geen be-
hoefte meer," zegt Hogendoorn.

Door de PVC werd onder andere dui-
delijkheid geschapen in het subsidie-
beleid van de gemeente. Het gehele
sociaal/cultureel werk werd neerge-
legd m plannen en een programma
dat vrij geruisloos door de raad werd
aanvaard. "De PVC is niet gebonden
aan bepaalde verenigingen, maar je
kunt wel spreken van een brok des-
kundigheid ondersteund door diverse
politieke partijen, omdat ook raadsle-
den deel uitmaken van de commissie,"
liet Hogendoorn al in oktober 1984 we-
ten. De commissie werd vrij veel inge-
schakeld en heeft m de loop der jaren
over diverse onderwerpen die onder de
bevolking leefden (kinderdagverblijf,
nieuwbouw Stekkie etc.) een grondig
en afgerond advies aan de raad kun-
nen overhandigen.

In de afgelopen twee jaar heeft de
Planvoorbereidingscommissie wel
haar werkzaamheden voortgezet,
maar gewacht werd op:

óf een aangepaste en uitgebreide
taakomschrijving van de raad,

óf het opheffingsbeiïcht van de
commissie.

De commissie werd m 1980 ingesteld
omdat destijds al sprake was van een
andere wetgeving op het gebied van
welzijn. Die kaderwet, specifiek wei-
zijn, is destijds niet van de grond geko-
men, doch nu, per l januari 1987 staat
wel de invoering van de nieuwe Wel-
zijnswet voor de deur.

Nieuwe Welzijnswet
Bij het intreden van de nieuwe wel-

zijnswet zullen andere geldstromen
naar de gemeente toekomen, die op
een juiste wijze dienen te worden ver-
deeld. Jeugd- en Jongerenbeleid,
emancipatie etc.etc. Door de VVD-
fractie werd tijdens de Algemene Be-
schouwingen van de gisteren gehou-
den begrotingsraadsvergadering al de
aandacht op een nieuwe taakom-
schrijjving van de Planvoorbereidings-
commissie aangedrongen. Volgens de
VVD/is het noodzakelijk dat de com-
missie blijft voortbestaan en een advi-
seringswerkterrein krijgt.

Volgens voorzitter Hogendoorn is
het Zandvoortse college niet op de
hoogte van de 'ins' en 'outs' van de
nieuwe Welzijnswet. "Nu heb ik daar
in mijn dagelijks werk veel mee te ma-
ken, maar het blijft natuurlijke een
zotte vertoning dat ik tijdens een on-
derhoud het Zandvoortse college moet
duidelijk maken wat deze nieuwe wet
inhoudt. Het werd een college aan een
college," zegt hij duidelijk gepikeerd
dat B & W van Zandvoort een ge-
sprekspartner uitnodigt en zich niet
van tevoren op de hoogte stelt van het-
geen besproken zal worden.

"Ik heb mijn bevreemding hierover
uitgesproken. Het blijft natuurlijk
een vreemde zaak datje zonder kennis
van zaken een gesprek begint. Want
juist in het kader van deze nieuwe
Welzijnswet kan de PVC wel degelijk
een rol spelen. Dat heb ik het college
van b en w dan ook ter overweging
meegegeven".

Nieuwsblad
elke week het dagelijks nieuws

EEN COMPLETE KRANT MET O A.

• NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
• SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
• GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
• AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
• FAMILIEBERICHTEN a KERK-EN WEEKENDDIEN-

STEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MID-

DENSTAND

voor nog geen vier tientjes per
jaar weet je het!

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!

NAAM: .

ADRES:

POSTCODE:

TELEFOON:

WOONPLAATS:

GIRO/BANKNR.:

IK BETAAL PER KWARTAAL D / 10,65, PER HALF JAAR D ƒ 19,95,

PER JAAR D ƒ 36,95 (voor postabonnees gelden andere tarieven)

In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.

l
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Na een liefdevolle verzorging is, toch nog onver-
wacht, van ons heengegaan onze lieve zorgzame
moeder en oma

Anthonia Luijendijk-Dalman
weduwe van

P. J. Luijendijk
in de ouderdom van 93 jaar.

Zandvoort:
D. L uijendijk
J. C. I u i jendi jk- l lessp l ink

Zandvoort:
A. I i i i jrndijk

Zanchoort:
C. J. van der Kïugt-I .ui jpndijk
I ' . II. van der Klugt
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

\2 december 198G.
Huis in het Kostverloren.
Correspondentie-adres: A. Luijendijk. Wilhclmi-
nawcg :H), 2012 NP Zandvoort.
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

P. A. H. Wijnands
tandarts

Afwtviy van woensdag 2-4 clec. t/rn vrijdag 2 jan. '87.
Voor dringende spoedgevallen:

02507-15832

Ik \\'/!ilc tillen heel hartelijk bedanken voor
de hi'l(ing.\iclling tijden* mijn rcrh/ijf in het
:iekeiilitti.\. en bij mijn thuiskomst.

Co van Duivenboden
Quarl. v. Uffordlaan 28

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

r-13278

Begrafenissen
en crematies!

^
Gfaarnaast kunt \$ bij ons terecht

ivoor:- *
^. ...... , . . . . ' • • *

' inschrijvingen r
1 Uitvaartverëëketihg

NiVO-POLIS [
een Natura- '|
Uitvaartovëreenkornst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.

Onze ei varing staat garant voor vakkundigheid.

S. C. Algera, tandarts
AFWEZIG

van 19 december tot en met 2 januari. Voor spoedgeval-
len, afspraken en inschrijven nieuwe patiënten stelle
men zich in verbinding met de praktijk, tel. 18548.

STICHTING JEUGDCENTRUM HAARLEMMERMEER
ZOEKT EEN PENNINGMEESTER

Zoals u wel gelezen zult hebben is er m Hoofddorp op 28 nov een tweede
leugdcentrum geopend Dit is hel jongerencentrum SWINS gelegen m de
wi|k Overbos op de kruising Kelm Belt-Uweg
Hierdoor is het werkterrein van de stichting S J H (Stichting Jeugdcentrum
Haarlemmermeer) vergroot Dat houdt dus in meer vermaak voor de jonge-
ren rnaar ook meer hestuurswerk voor het bestuur van de stichting (draait
geheel op vrijwilligers) Daarom zoeken wij iemand met enige kennis van
boekhouden en administratie Iemand dus die zich graag zou willen inzetten
voor het longerenwerk
Onze aktiviteiten zi|n m grote lijnen live muziek, cursussen, sport. loto. film
disco, enz
Mocht u vragen hebben of willen reageren op deze functie van bestuurslid
dan graag reacties naar de Stichting S.J.H. Postbus327 Hoofddorp.
Of even bellen na 14.00 uur Tel. 02503-13549

SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678

CONDITIE TRAINING
45 min. grondgymnastiek, daarna zwemmen,
Turks stoombad, badminton, Whirlpool.

Prijs per keer ƒ 10,-
Maandag, dinsdag, woensdagavond van 19.30-
21.30 uur. Dinsdag en donderdagochtend van
9.30-11.30 uur.
NU OP ONZE NIEUWE VERENDE VLOER.

Op weg naar
RIJBEWIJS A

en B

met AUTO- en

MOTOR-
RIJSCHOOL

Frans v. Sprang
Voor informatie

tel. 02507-14946

OLIEBOLLEN
10 voor . 2.50

APPELFLAPPEN
per stuk 0.50

De 3 puntjes
Bloemendaal a/Zee

Snackbar
Boul. Barnaart 8

Zandvoort, tel. 14301

SQUASH
SPORTCENTER

Wim
Buchel

A. J. v.d. Moolenstraat 47
Tel. 13965- 15829

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

MOERENBURG
Haltestraat 1

Telefoon 16123

Uw speciaalzaak
voor

NATUURLIJKE
vitamines en

mineralen
essen tial organics
uit Amerika, Lanes

uit Engeland

Zondagmiddag
geopend van

1-5 uur.

Weekmarkt
Op de woensdagen 24 en 31 december 1986 zal de weekmarkt op de
Pnnsesseweg m Zandvoort sluiten om 15,00 uur.

Sluiting gemeentelijke diensten en bedrijven
De kantoren van de gemeentelijke diensten en bedrijven zijn op onderstaande
dagen gesloten.

donderdag 1 januari 1987
vrijdag 2 januari 1987

De afdeling Burgerzaken, Schoolstraat 6. -s uitsluitend geopend voor aangifte
van geboorte en overlijden op
2 januari 1987 van 09 00 - 09.30 uur

Zandvooit. 18 december 1986. l

Ontwerp-voorstel Vondellaan
Gedurende een termijn van clertig dagen na heden ligt ter gemeentesecretarie
(afdeling Algemene Zaken) op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en van
13.45 uur tot 16.30 uur vooreen ieder ter inzage het ontwerp-voorstel aan de
raad met de daarbij behorende situatietekening nr. 2.03-43 inzake de gedeel-
telijke onttrekking van de Vondellaan aan het openbaar verkeer, ten behoeve
van de realisatie van het bungalowpark 'Duinpark Zandvoort'.
Gedurende deze termijn van tervisielegging kan door belanghebbenden tegen
de voorgenomen onttrekking bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad.

Zandvoort, 18 december 1986.

Geld van Z.V.S. voor elk doel
Snelle afwerking • Vervroegde aflossing mogelijk • Vrije besteding

• Zekerheidsstelling niet nodig • Goedlopende leningen nemen wij graag
over • Informeer vrijblijvend naar uw mogelijkheden of vul de bon in.

Elk bedrag tussen 1.000.- en 50.000.- is mogelijk.

1e en 2e hypotheken tot 125 % mogelijk.
HYPOTHEKEN NU v.a. 6%

Informeer mij vrijblijvend over een lening van:
D 3.000.- D 10.000.- D 17.500.-
G 5.000.- D 12.500,-
D 8.000.- D 15.000
Ik kan per maand aflossen:

G 50.- O 200
G 100.- D 250
G 150.- G 300.-
Ik wil mijn geld ontvangen:
G kontant G per cheque

naam +• voorl geb. datum
adres woonplaats ....
beroep netto-inkomen
gehuwd met netto-inkomen
huur/hyp. kosten tel
ik heb nog leningen bij

G 20.000.-
D 25.000

G 350.-
G 400.-
G 450.-

Q per giro

G 30.000.-
G 35.000
G

G 500.-
G 550.-
Q

Q per bank

In gesloten envelop met postzegel opsturen naar Postbus 247, Zandvoort

Zandvoorts-Verzekerings-Service
GELDLENINGEN

Tel. 02507-12150 of 13050
U kunt ons bellen tot 's avonds 9 uur.

Helmersstraat 11 - Zandvoort

Voor opbaring in uitvaartcentrum e
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 5

DAG EN NACHT VERZORGING

Pub

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

WIJZIGING OPHALEN HUISVUIL
In de kerstweek zal het huisvuil in de donderdag- en de vrijdagwijk
worden opgehaald WOENSDAG 24 december,
l.v.m. Nieuwjaar wordt het huisvuil in de donderdagwijk opgehaald i
WOENSDAG 31 december.

De Directeur,
Ing. N. Wertheim.

'Trouwen is weer in'. Dat constateren - op grond van onomstotelijke cijfers-de afdelingen Burger-
zaken van onze en van andere gemeenten.
Een tijd lang is de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de relatie van twee mensen veel minder
te pas gekomen dan in de topjaren van weleer. Maar nu is er weer werk aan de winkel: op alle
dagen van de week en voor wie daarop staat eventueel zelfs op zondag.
Wat zijn de mogelijkheden in Zandvoort?
Een overzicht.

TROUWEN IN ZANDVOORT
Nieuwe mogelijkheden per 1 januari 1987

Eind 1935 - dus 51 jaar geleden - legde de toenmalige gemeen-
teraad van Zandvoort in de Verordening betreffende de burgerlijke
stand vast op welke tijdstippen de ambtenaar van de burgerlijke
stand voor het publiek beschikbaar zou zijn.
Dat zou zijn op alle ochtenden van de week, met uitzondering van
zaterdagen, zondagen en algemeen erkende christelijke feest-
dagen. ,
Men zou op die laatstgenoemde dagen alleen in zeer uitzonderlijke
gevallen, die geen uitstel gedoogden, een beroep op de burgerlijke
stand kunnen doen.

VOORTAAN OOK TROUWEN
OP ZATERDAG

Volgensdeal meerdan 100 jaar van
kracht zijnde Legeswet (1879) moet
een gemeente van meer dan 10.000

• zielen haar inwoners minimaal twee
maal per week gelegenheid geven

in het huwelijk te treden.
Wie bijgaand artikel leest conste-

teert dat aan die voorwaarde ruim-
schools wordt voldaan.

De verordening is sinds die tijd van
kracht gebleven. Maar de praktijk ont-
wikkelde zich in een andere richting, met
name op het terrein van de huwelijks-
voltrekkingen.
Sinds jaar en dag immers wordt er in
Zandvoort ook 's middags getrouwd, ter-
wijl er steeds meer vraag kwam naar de
zaterdag als huwelijksdag.
Vandaar dat de gemeenteraad onlangs
heeft besloten om de hiervoor genoem-
de verordening per 1 januari 1987. te
wijzigen in die zin, dat de burgerlijke
stand ook 's middags en op zaterdag
geopend is, maar alleen voor huwelijks-
voltrekkingen.

HOE LAAT TROUWEN ?

Aanstaande echtparen hebben nu dus
ook officieel een ruime keus.
Ze kunnen trouwen op:
- maandag tot en met vrijdag tussen

9.00 en 12.00 uur en om 14.00,15.00
en eventueel 15.45 uur

en bovendien op
- zaterdag om 10.00 en 11.00 uur en
- zondag in gevallen die geen uitstel ge-

dogen, bijvoorbeeld in verband met
het te verwachte aanstaande overlij-
den van één van de partners.
Zo'n geval, dat door de ambtenaar van
de burgerlijke stand wordt beoordeeld,
komt uiteraard practisch niet voor.

OVERWERK

Voor het voltrekken van een huwelijk zijn
van de kant van de gemeente minstens
twee mensen nodig: de ambtenaar van
de burgerlijke stand en de bode van het
gemeentehuis.
De noodzakelijke aanwezigheid van de
eerste spreekt voor zichzelf.
De aanwezigheid van de tweede is ge-
wenst, omdat een bruidspaar natuurlijk
niet voor een dichte deur mag komen te

Als ambtenaar van de burgerlijke
stand treden in Zandvoort niet

alleen daartoe bevoegde
ambtenaren van de afdeling

burgerzaken op, maar ook enkele
oud-smbtenaren en een

oud-wethouder.
De activiteiten van de laatst-

genoemden zijn door de
gemeenteraad goedgekeurd,
waarna zij zijn beëdigd door

de president van de
Arrondissementsrechtbank.

staan, de betreffende bescheiden klaar
moeten liggen en de trouwzaal een fees-
telijk aanzicht moet hebben en behoor-
lijk verwarmd moet zijn.
Op de middagen is dat alles geen pro-
bleem. Op de zaterdag in feite ook niet,
maar het betekent wel extra kosten en...
overwerk.

TARIEVEN _

Overwerk moet als zodanig worden be-
taald, niet alleen in het bedrijfsleven,
maar ook bij de overheid.

Het zal daarom niemand verbazen dat
het zaterdag tarief hoger is dan dat van
andere dagen.

Wat kost trouwen in Zandvoort eigenlijk?
Goed om dat eens precies op een rijtje te
hebben, zodat bij het bepalen van de

huwelijksdag ook dat aspect kan wor-
den meegewogen. Zie dus bijgaand over-
zicht.

De genoemde tarieven sluiten nauw aan
bij die van andere gemeenten in de
regio, ook dat van zaterdag.
Overigens kan een gemeente haar ta-
rieven niet zonder meer bepalen: ze
moet ze, degelijk gemotiveerd, ter goed-
keuring voorleggen aan de Minister van
Financiën.

ONDERTROUW,
AFKONDIGING EN ANDERE
HUWELUKSFEITEN

De ouderen onder ons trouwden in hun
eigen woonplaats of in die van hun ver-
loofde. Dat was nu eenmaal zo bij wet
bepaald.

De laatste jaren kan men trouwen waar
men wil. Vandaar dat gemeenten met
een pittoresk gemeentehuis of een schil-
derachtige omgeving het wat dat betreft
drukker hebben gekregen.
In Zandvoort trouwen bijvoorbeeld veel
Amsterdammers.
Trouwen kan dus overal, maar de onder-
trouw (het aantekenen) moet nog altijd
in de eigen woonplaats van (één van) de
twee plaatsvinden.
Dat heeft onder meer te maken met de
wettelijk voorgeschreven afkondiging
van het huwelijk, die nodig is om de bij
het huwelijk betrokkenen de gelegen-
heid te geven het eventueel te stuiten.
Het huwelijk wordt én in de woonplaats
van (één van) beiden én in de plaats waar
het zal worden voltrokken afgekondigd.

In Zandvoort kan worden aangetekend:
iedere woensdag van 9.00 tot 12.00
uur.
Op vrijdag daaraanvolgend wordt het
huwelijk afgekondigd, waarna na tien
dagen - volgens wettelijk voorschrift -
kan worden getrouwd: dus op of vanaf de
tweede maandag na de genoemde vrij-
dag.

Nog even terug naar het stuiten van het
huwelijk.
Wie één van de trouwlustigen om de een
of andere reden niet mag heeft uiteraard
geen schijn van kans om het huwelijk te
verhinderen.
Hij of zij heeft die kans alleen als er zeer
ernstige bezwaren tegen het voorgeno-
men huwelijk zijn in te brengen, zoals de
wetenschap dat één van de twee al ge-
trouwd is of als er sprake is van vermin-
derde geestelijke vermogens van één
van de partners, waarvan de andere ge-
bruik maakt om bijvoorbeeld zijn of haar
geld te bemachtigen.

Vanaf 1 januari 1987 gelden de volgende tarieven:

VAN MAANDAG TOTEN MET DONDERDAG
9.00 tot 12.OO uur

f4.00, f5.00 en eventueel 15.45 uur

DONDERDAG
9.00 tot 10.00 en 11.00 tot 12.OO uur

VRIJDAG
9.0O tot 12.00 uur

14.0O, 15.00 en eventueel 15.45 uur

ZATERDAG
10.0O en 11.0O uur

Het hoge WOENSDAGTARIEF is hiermee vervallen.

- f 64.00
- f 127.00

- gratis

- f 127.00
- f222.00

- f600.00"

* De tot nog toe bestaande mogelijkheid om in zeer bijzondere gevallen op zaterdag
te trouwen kostte f 432.00.

RONDOM HET HUWELIJK

Tot zover wat wetenswaardigheden om-
trent de voltrekking van een huwelijk.
Wilt u meer weten, gaat u dan even langs
bij de afdeling Burgerzaken of belt u. Het
telefoonnummer van de secretarie is
14841.

De afdeling weet ook antwoord op vra-
gen, die direct of zijdelings met het
huwelijk zelf te maken hebben: zoals het
erkennen van ongeboren kinderen en
van wat men officieel overspelige kinde-
ren noemt.
Heel belangrijk in verband met onder
meer de naam en het erfrecht van die
kinderen.

18/19 december 1986

GEMEENTE
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Nieuwe en inruil
RjENAULTs?

Autobedrijven RINKO!
Curiestraat 10.
telefoon: werkpl./mag. 12323
1 showr. 13360

OFF. RENAULT Service en Verkoop

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Te!. 02507-12327
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT

SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678

NIEUW VANAF 1 JANUARI 1987

SKI AEROBIC
op zondag van 10.00-11.00 uur (ƒ 10,-
+ zwemmen en Turkssstoombad).
Vrijdagavond van 19.00-20.00 (idem).

Komt u iets
te kort?

Spar
Zandvoort

Noord
IS ALTIJD

MAANDAGOCHTEND

GEOPEND

Uw Slager
' UwffcrstOtees

(Adviseur ^M
Wij wensen U prettige feestdagen en een gezond 1987

Wij hebben ons helemaal
voorbereid om U in de

komende feestdagen eens
heerlijk te verwennen.

In onze slagerij vindt U heel
veel.keus in het beste vlees,
dat wij met bijzonder veel

zorg persoonlijk voor u
klaarmaken.

Een garantie voor
uw sukses.

Om U een geheugensteuntje
te geven, hier een beperkt

overzicht van ons
feestdagen assortiment.

tyewi vlees
varkenshaasjes

cordon bleu - oesters.
div. schnitsels en vinken

kotelette suisse
malse biefstukjes

alles voor de fondue
en gourmetparty

voor
feestelijty $oep

ossestaart
camelots (schenkel met been)

soepvlees met been
poulet

mergpijpjes
kalfspoulet

(ook voor uw ragout)»

Specialiteiten.
div. soorten paté's o.a.

champignon - peper
crêmepaté

veel salades en sauzen

bijzondere buitenlandse
worstsoorten

gevogelte
wij hebben voor u mooie
vlezige braadkuikens en

zwaardere poulardes
maar ook kalkoendelen

kippeboutjes
en kipfiiet

feestelijke
vleesvaten

ardense ham - grillham
achterham - rauwe ham

coburger ham
gebr. rollade en rosbief

rookvlees-salami
caseier rib
div. paté's

tussendoortjes
vleeskroketten -

bitterballen - loempia's
gehaktballetjes

en voor de borrel:
gekookte worst

slagers leverworst

groot vlees
runderfiletrollade

varkenslenderollade
varkensfilet
contrefilet
lamsbout

lende of rosbief
rundertong

kalfs en varkensfrikando
kalfsborst

voor Uw Kerst Zekerheid van Kwaliteit
ELEKTRO-FOTO NOEFAR SPEELT ST. NIKOLAAS

Concurrerende prijzen met uitstekende service en garantie

Cassette

Audiocassette 1,5C

1001 KERSTIDEEËN
ZIE DE ETALAGE
Televisie kleur 31 cm afst.bediening, 1 jaar garantie
Compact Discspeler, laser snelzoeksysteem 579,-

Dubbel cassette recorder en radio stereo 179,-

Wekkerradio met cassettespeler 99,- ^-Haking pocketcamera met flits 39,-
Carmen Ladyshave, 2 scheerkopjes 49,9^^^ Telefoons v.a. 14,50,
Party vlees, toast Kontaktgril 99,- ^^^ handfree telefoon 57,-
Carmen Krulborstel 22,50 _^r Burocalculator op solarenergie 29,90
Kerstverlichting v.a. 14,90 ^^^ Babyphone-intercom draadloos per set 99,-

Wereldontvanger 119

Broodrooster

Telefoonbeantwoorders met of zonder
afst.bediening v.a. 299,-

Foto's briefkaart 0,75 et mat of glanzend met terug garantie

AANBIEDINGEN - OP IS OP

EH FOTO WE» »;rr tanen, WAT eufJ HU u
W-FOTO (v/h P. WILKES) HEEFT HET

Thorbeckestraat 15 t/o Casino Zandvoort telefoon 13378

Vis-specialiteiten restaurant:

Voor oudejaarsdag verzorgen wij
uw VIS-HORS D'OEUVRE
Wij wensen onze gasten
prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 1987

Kerkstraat 21 - Zandvoort
VOOP reserveringen 02507-12121

Voor speciale gelegenheiden1

hebben wij voor u een keuze uit
4 verschillende menu's van 5 gangen.

BESTEL VROEGTIJDIG

Wij zijn beide Kerstdagen gesloten

4
*1
*1

*VERHUUR VAN VHS EN BETAMAX
*SCHITTEREND PAKKET PREMIÈRE FILMS
* VERHUUR VAN MOVIE BOXEN

•'''•'.''• . - ' ' - ' ' ' , * ' '':' . . " . - : • . •".' --jv' '•-•'l.'i-l.K'KyS'i-K'^f

* GÉÉN INSCHRIJFGELD- OF 11
LIDMAATSCHAPSKOSTEN «Ü

* ƒ 5,- EN ƒ 7,50 PER FILM/PER DAG

SFILMS
VIDEOTHEEK DOMBO
: ;:>.:,̂ V . ' - ' ' . - • . ' .

Corn. Slegersstraat 2b tel. 02507-12070
Geopend 7 dagen per week
1&00-21.00 uur.
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openhaard-
hout

v.a. T UU? p m2

DE KRUUK
Cruquiusdi|k79

Cruquius-tel. 02508-1147

SONNEVELD
SPORTING
tel. 02507-14678

ledere dag geopend
van 900-1600 uur

voor vri| zwemmen,
water 30 gr

Entree ƒ 4,- (20x ƒ 55,-)
's avonds

van 19.30-21.30.

ZWEMLES
VANAF 5 JAAR

als je het niet meer ziet zitten...

plaats je een advertentie in de krant.

KWEKERIJ
P. VANKLEEFF
Van Stolbergweg l

ZANDVOORT
Tel. l 70 93

KOOPAVONDEN GEOPEND

i

KER iTBOMEN
Alle maten.
Blauwsparren (Sauerlanders) gekapt en
op kluit.
Kluitsparren.
Wij verkopen niet alleen kerstsparren
maar wij verzorgen uw kerstspar.
Uitzoeken en laten bezorgen tegen een
kleine vergoeding of zelf afhalen, wan-
neer het u schikt.

INPAKKEN VAN UW KERSTBOOM
• Gratis inpakken.
• Geen afgebroken takken, toch luchtig en

geen broei.
« Besparing van ca. 50% op transport-

volume.
• De kerstboom is makkelijk in de auto of

op de imperial te vervoeren.

KERSTSTUKKEM
Droogstukken en bloeiende stukken

KERS[PLANTEN
Cyclamen, azalea's, kerst-
sterren, begonia e.d.

Groot assortiment insteek
zowel natuur als kunst voor
het zeif maken van kerststuk-
jes. Alle artikelen los verkrijg-
baar.

Kerstboomversiering, oasis-
bakjes en schalen, kaarsen,
kerstboomballen, verlichting,
lint e.d.

Si

Blauwspar, nobilisgroen,

Douglas spar, dadels, euca-

lyptus, droogbloemen, bes-
hulst, bonte hulst. Si

->ff. •
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RENCOS : COROOS
FRUIT- = KERSEN

r\ <„y
W >

.COCKTAIL
5 soo'ten
vrucnten op
lictre siroop

Cl' < i • -

n<w\
iVi^a^

met pit lekker zoet U , .-.̂
Grote pot 720 ml J5-29 L': j ',', y

DANONE DANEROLLES

CROISSANTS
vers tiakklaar deeg gr\
busje 6 stuks >55 /W t

SJaQÜ

De lekkerste
dingen voor de

UTERBLIK 850 gram /',', f S','
GEEN^S MAAR ,:'iOv ..

sih*x=--<
51 inoBkorrtH

%

BONDUELLE
„EXTRA"
GROENTEN-
MACEDOINE
5 lu'6 groen'en asso'ti
n een DU Ideaal als
Qarm _

.«juSSr
S "*A.*

Ife"*"
^3°=

KEMPENAAR
STOKBROOD
voorgebakken dus
na 8 minuten vers
op tafel 200 gram - ;

*Kx

BOLSIUS
THEELICHTJES
doos
50 stuks

,>i<

^

h'-f^f^T

^^ î

MERCI VIELVALT
j»e a'ter d rner cioco'aatjes

DB' stort fees'e i,* ve'pakt

GESCHENKDOOS ''\, - , ,
200 GRAM '' • ; l

geen &*fémaar " , , V,

BLIK
420 gram
geen ]*2$ nj

CALVE VLEES- of
VISSAUZEN
keuze uit 6 r -, ,<-*.
verschil'ende soorten 't t 'i'Qv'f

FLES O 25 LITER Z&S hrtdA

X-^SS.>'sSe£»:

BONDUELLE goudgele
MAÏSKORRELS
normaal of Mexicaans '~[ f £
blik 326 gram ->9Ö' Wo-;'

r stjkje vlees

PAKJE
200 gram
geen $& nu

AVIKO AARDAPPEL-
KROKETJES ;
zak 450 gram >5l5 ', "

GOLDBERG POMMES
PARISIENNES , :
zak 450 gram ytè \ L ,"' '

Voor het lekkerste kopje koffie'

GOUDMERK

HOTEL
KOFFIE
snelfiltermaling
vacuüm verpakt
Pak 250 gram

PRiNZESS SLAGBOOM

in houooare beker '
O 2 uter van,i-63' , ', -

MELKUNIE KOFFIEROOM
buiten de koelkast
houdbaar
Halfhterpak -23$ •> -

Voor een vorstelijk dessertij

SONATE ROOMUS-
TAAIRT
liefst 1000 ml ' ,
geen 6-95' maar

VIEféMETTA
vanille o' wa'^oot
USDESSERT
perste 600 rrl

BOURBON DE LUXE
luchtige instantpudding

nu oo^ in
Insh Co"e a'

PER PAKJE >

PIROLINE/PIROLUX
cigarette russe

ijS of puoomg ' '

PER DOOSJE - >9S ' '~<
Dakmcel

HERO EXTRA
DOPERWTJES FUN

UTERBLIK IL'•'"-?/!,\
geen 1 ':;'„ '-!/
ir?5^ maar ,,r

HONIG
zelfrigend

BAKMEEL
PAK 500 gram
geen>0S'maar

.̂""\ ,"""••'.

'*•li',4

CALVE
SAUCE DU CHEF
warme culinaire sauzen, zoals
Stroganoff. champignon, curry/

ananas of peper/crème

FLES --T5: - 7\ /-:•'•;.
O 25 liter V ,'•'-,/'^'-j-
geen r;j ';•;" t'-*

L --J \.-„•'

AUGURKEN
heerlijk zoetzuur „
KING SIZE POT \

1500 ml
geen jJ-SÖ'maar

LUXE SOEPEN
l ossestaart -^p
i champignon crème fo|
l asperge crème of j\£
l tomaten groente si-
ZILVERZAKJE -138- K

JV,

zakjes
DUYVIS FONDUE-
SAUZEN

UNOX
VLEES-RAGOÜT
o a kippe-, kalfs- of
uundvleesragoüt
BLIK 400 GRAM

HECO KIPPE-BOUILLON
met extra veel vlees ,«3 s^ffs
POT340ml->9tf fLEjS

rijk opgemaakte
KERSTTAART

BOLSIUS
DRUFKAARSJES
o a wit, rood,
blauw, rose of
mmtkleur
geenJJtTJTmaar

HECO RUNDER-BOUILLON

met extra veel vlees «g ff
POT 340 ml -,2^9" |©y

8 - 1 0 personen
vriesvers - dus
verser bestaat
niet Bi] de
bakker betaalt
u het dubbele'

direkt klaar'
Keuze uit ca
10 soorten / ^J' 'bVV/

M,„iy' e'iii'

JOS POELL
PASTEI-BAKJES
doos 4 stuks •>?S'

: UNOX LUXE FEEST-
: SOEPEN
• o.a. kreeftesoep,
l heldere ossestaart-of
; supreme de tomaten-
: S06P-4BORDENBLIK

: geen >5S

WU HSBBEN OOiC D
EERSTE OLIEBOLLEN

VOOR U!

TUC ZOUTE KOEKJES
pakje 100 gram, ^£3
geen # maar

PARCAN [^EAU

ANTIEKKAARSEN i4sty)
20 x 250 mm, 9 branduren In wit,
rose, grijs, bleu of
lichtgeel

geen^SfiTmaar

Beuger luxe Gothische
KAARSEN

m goud of zilver
maar ook m
parelmoer bleu,
parelmoer rose,
parelmoer wit of
parelmoer groen

~ ,̂ */ MALSE BRAADKUIKENS PER STUK 1200 GRAM

REMIA
FRITUURVET
paK 500 gram \S$

bij f l'
ons , •:••.,

BRAAD-
PER
POND

'NU VOOR SLECHTS:

HAK halve
PERZIKEN
op lichte siroop
grote pot 700 gram

-u^Zw
®) " J^u^

app® •'boter-
taart.l koek

' '

• s (~?.,- s

Wftl
APPELTAART of
BOTERKOEKMIX

HAK APPELCOMPOTE
met stukjes appel,
pot 360 gram .-.-\
GEEN ̂ 5$ MAAR ,.,,:.:';

HAK APPEL-
ABRIKOZENCOMPOTE
pot 360 gram • • -
GEEN^NU

Hele krat BEST BIER

2 4 pijpjes ; ' • _ ; . 'V-
LET OP BIJ ONS: 't , '\•"

DELMONTE

ANANAS
10 hele schijven
in eigen siroop

^ v ; ii GEEN 2^

BLIK
580 gram

ï S&i'.
pak 400 gram 133 LOr:; •'zi- j

CSM BASTERDSUIKER j
wit. geel of bruin,
pak 500 gram

GEEN ieSMAAR

IMPALA SUPER
CRABMEAT

;, : BLIK a ,-~-,, ..'̂

'i-' •, r

CHAMPENOISE
(lei; n 7S litpr - \&£tles U filter 14

opgemaakte ABEE '
SALADE SCHOTELS

HIJ7ABEN • ,.. MtlU^AntW £ALM-
SALADE SALADE

schaal 800 gram schaal 800 gram
'' GEEN>93 MAAR

DUYVIS GEMENGDE
KNABBELNOTEN
zak 250 gram, £& |
geen >SS" maar ^©(g

SMITHS WOKKELS
naturel of paprika,
zak 75 gram,
geen jJhf maar

JOHN WEST
FANCY PINK
ZALM hele moot

lies O 7 hter
GEENJ^tTMAAR

GRAVES
SUPERIEURES

Marquiler

K fil®

blik 220 gram
GEENjJö'NU

ALUMINIUM-
FOLIE
met a'scheurs'np
roi 20 meter ^ffl

li':

GAAT U OOK FONDUEN?

D

ZONNEBLOEM-:
OLIE :
LITERFLES j
geen>^maar ;

ZAANSE MAYONAISE
dubbele TUBE
170 gram \$\
geen Ernaar nu (^/

GOUDA'S GLORIE
MAYONAISE
grote pot 500 ml.
geen £39" maar gjo^'

CHATEAU MEZIN AC 1985

een volle rode
Bordeauxwijn -%>*&

VERGARA SHERRY
Medium dry, /q .sg

fles O 7 liter -^> tilo^

SAVOIE WUNGLAZEN

groot of klem v.a. 'fl gf
GEEN JSS" MAAR iovk

BUITONI MELBA TOAST
RONDJES ,rj
doos 90 gram -y& \\

HAUST KROKANT TOAST
rond o! ovaal ,53 s.
doos 100 gram -^ \3 J'

y©öi

CELTONA
TISSUE
KERST-

SERVETTEN

pak 25 stuks
geen >5lTmaar

FANTASIE PANTY
diverse kleuren en dessins
zoals kant dessin
diagonaal dessin
en randketting
dessin 20 denier
Maten 38 t m 44

M

DEVOS LEMMENS
COCKTAILSAUS

met echte Schotse whisky

pot
025 hter
geen "£&$ nu

^m

DUBBEL-
DRANK

in de smaken
abnkozen sinas
perziken sinas

'ol tropische cocktail

LUXE KERSTSTOL
rijk gevuld met o a 150 gram

lijn banketspijs en veel
rozijnen en vruchtjes

PER STUK
700 gram
geen

LITERPAK ^2r2 "̂

E-180 FRONTECH1

VIDEOCASSETTE
Super A
voor VHS systeem
m bewaar-etui HK
speelduur 3 uur

BONAMI
KRUIDEN-KNOFLOOK
lekkere pikante room-
kaas, kuipje 125 gram

geen^SSTmaar

PATURAIN
kruiden/knoflook,
kuipje 80 gram

BONAMI
BRIE
puntstuk 250 gram

geenJJ^rmaar

BLEU DE BRESSE
Camembertachtig
met een vleugje
blauw-schimmel.
Doosje 125 gram

ROSENBORG
DANISH BLUE
puntstuk 100 gram
geenJ^SflTmaar

maandag
22 december en

dinsdag
23 december a.s.
EXTRA GEZELLIGE

OOK GEOPEND
OP MAANDAGOCHTEND

22 DECEMBER

OP WOENSDAG
24 DECEMBER

ZUN WU GEOPEND
VANAF 8.00 UUR

ZOETE,
7ZODE

. VOOS
'^9&~

CARM&AVOCADO
VAM

/yi\ MA
NAA7Z
W£M$

OE/4ZÜ/P

KIIO

*M
L^H.

n\
W"

tói j Li J

•ft

fÜÏTPÜf
tif&'"!?i-Vrma

m•-tv..
§:&k t . ( - j <

?V

AMSTERDAM B Mercatorplein 49-53 l Bilderdijkkade 41-53 • Admiraal de Ruylerweg 56 t 2e Nassaustraat 26-30 l Lijnbaansgracht 31-32 • Johan Huizmgalaan 180-188 • Sloterkade 110-127
• Delflandplein 188-194 l Burgemeester de Vluchtlaan 133 • Nicolaas Ruychaverstraat 10 • OSDORP. Tussenmeer 1a • NOORD: Motorkade 10 • OOSTELIJKE EILANDEN: Kattenburgerkruisstraat
t OOSTZAAN Zuidemde 39 • VOLENDAM: Hyacintenstraat 14 • HOOFDDORP: Marktlaan 55 • NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185 l ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21

m

'ï

*\i \̂.
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Belbus ouderen
iblijft rijden

ZANDVOORT - De busdienst
die Zandvoortse ouderen vanaf
vijfenvijftig jaar naar sociaal/cul-
turele activiteiten brengt, blijft
voorlopig rijden. Omdat de proef-
'periode ten einde liep moest het
Platform Ouderenwerk Zand-
voort een beslissing nemen over
het wel of niet doorgaan van het
project. In de sterk groeiende be-
langstelling ziet men genoeg aan-
leiding de busdienst te handha-
ven. Dit geldt ook voor de belbus.
De rondrit langs de Haarlemse
ziekenhuizen vervalt.

Bijna elke dag is er in Zandvoort wel
iets te doen voor ouderen. Maar de vele
activiteiten worden door sommige be-
.woners niet bezocht, alleen omdat zij
moeilijk van het openbaar vervoer ge-
bruik kunnen maken. Omdat zij
slecht ter been zijn, of om andere rede-
nen. Vooral voor deze mensen, maar
ook voor de andere ouderen is in sep-
tember de busdienst van start gegaan,
een initiatief van het Platform Oude-
renwerk Zandvoort. Na een stille be-
ginperiode is het gebruik ervan de
laatste weken sterk toegenomen. Voor
de medewerkers was dit aanleiding om
zich in te zetten voor het voortbestaan
van deze dienstverlening. Ook de bei-
bus wil men handhaven. Hiermee kan
men overdag naar elk gewenst adres in
Zandvoort gebracht worden, bijvoor-
beeld om op visite te gaan of om bood-
schappen te doen. Voorwaarde hier-
voor is dat de bus op dat moment vrij
is.

Evenals bij de busdienst, moet men
ook voor een plaatsje in de belbus een
dag van'te voren reserveren. Dit is mo-
gelijk geworden dankzij de medewer-
king van de receptie van Huis in de
Duinen. Met enthousiasme heeft men
deze taak, een extra belasting naast de
normale werkzaamheden, op zich ge-
nomen.

De activiteiten die zoal in Zandvoort

plaatsvinden en waar men naar toe
gebracht kan worden, zijn van velerlei
aard. De Algemene Nederlandse Bond
voor Ouderen, Het Rode Kruis, Wim
Mensinkhuis, Huis in de Duinen en
Huis in het Kostverloren geven op
verschillende tijden gelegenheid tot
handwerken, knutselen of kleien. Het
Dienstencentrum organiseert op don-
derdagmiddag een sport- en spel-in-
stuif in de Pellikaanhal. Ook kan men
bij de diverse instanties terecht om te
klaverjassen, bridgen, zingen of te
volksdansen. Daarnaast wordt gym-
nastiek gegeven, eventueel aangepast
aan minder validen. Op maandag en
vrijdag wordt er gezwommen in zwem-
bad De Duinpan. Ook geïnteresseer-
den die de zwemkunst niet machtig
zijn, kunnen hieraan deelnemen. Op
vrijdag staan de deuren van Huis in de
Duinen en Huis in het Kostverloren
wagenwijd open voor een koffie- en
een thee-inloop.
Het Dienstencentrum heeft een boek-
je uitgegeven, waarin alle activiteiten
worden vermeld.

Drempelvrees
• Tijdens de begindagen van de belbus.

Volgens de ouderencoördinator van
.het Dienstencentrum, Frits van Veen,
neemt de belangstelling voor de bus-
dienst de laatste weken sterk toe. Tij-
dens het begin van de proefperiode
werd er weinig gebruik van gemaakt,
door de onbekendheid ermee of een
soort drempel vrees. Zo dacht een aan-
tal ouderen dat zij te goed ter been
waren om van het project te mogen
profiteren. Anderen durfden niet te
bellen omdat zij hulp nodig hebben bij
het instappen. Ten onrechte dachten
zij dat deze service niet verleend werd.
Maar de chauffeurs steken graag een
helpende hand toe. Een groot voordeel
daarbij is dat de bus tot voor de deur
komt. Bij bijvoorbeeld gladheid hoeft
men dan niet meer over straat. Voor
gehandicapten die van een rolstoel ge-
bruik moeten maken, is de bus niet
geschikt. Zij kunnen terecht bij het

AVZK, Aangepast Vervoer Zuid Ken-
nemerland. Verder kan elke Zand-
voortse oudere vanaf vijfenvijftig jaar
gebruik maken van zowel busdienst
als belbus.

Omdat er aanvankelijk weinig be-
kendheid met het project was, heeft
Van Veen allerlei hulpverlenende en
ouderen-organisaties verzocht de in-
formatie door te geven. Zo werden
dankzij de inspanning van onder an-
dere Het Rode Kruis en de Gezinszorg
de mogelijkheden van de busdienst en
de belbus nader toegelicht. Hierdoor
groeide de deelname aanzienlijk. De
jaarlijkse Ontmoetingsdag veroor-
zaakte topdrukte voor de busdienst.
Ook de Rode Kruis-dag en de zang-
gelegenheid van de ANBO doen het
gebruik sterk toenemen. Een en ander
heeft de medewerkers aan het project
ervan overtuigd dat de busdienst in
Zandvoort in een behoefte voorziet. De
voorzetting ervan is uiteraard alleen

mogelijk dankzij de medewerking van
de vele vrijwilligers.

Voor de ritten op dinsdagmiddag,
langs de Haarlemse ziekenhuizen was
nauwelijks enig animo. Omdat daar-
door de voortzetting hiervan zinloos
lijkt, wordt deze dienstverlening ge-
staakt. Ouderen die toch problemen
hebben in verband met vervoer naar
Haarlem, kunnen terecht bij het Cen-
trum voor Vrijwillige Dienstverle-
ning, telefoon 17373.

Naast het personenvervoer is het
voortbestaan van de busdienst ook
van belang voor het project Tafeltje-
dek-je van de Federatieve Vrouwen-
raad. Dankzij het vervoer van de
maaltijden, die de bus op maandag,
woensdag en vrijdag biedt, is de
wachtlijst totaal verdwenen. Tafeltje-
dek-je verzorgt warme maaltijden
voor bejaarden, chronisch- of langdu-
rig zieken en gehandicapten, voor wie

boodschappen doen en koken een te
zware belasting vormt. Bij de berei-
dmg van de maaltijden, die f. 5,- kos-
ten. wordt ook rekening gehouden met
dieten.

Bij de busdienst kost een enkele rit
f. l,-, een retourtje f. 1,50. Voor de bei-
bus betaalt men f. 2,-, respectievelijk
f. 3,50.
Voor de busdienst moet men een dag
van tevoien bellen, tussen 11.00 en
15.00 uur, en zo ook voor de belbus,
tussen 15.00 en 17.00 uur, telefoon
13141.
In uitzonderingsgevallen kan men ook
's avonds gebruik maken van de bus-
dienst, bijvoorbeeld om naar een, in
Zandvoort gegeven, concert te gaan.
Hiervoor dient men zich dan op te ge-
ven bij het Dienstencentrum aan de
Wilhelmmaweg, telefoon 19393. Hier
kan men ook terecht voor meer infor-
matie.

• Het hoogtepunt van het
politieke Zandvoortse leven
speelt zich deze week af in de
raadszaal. Tenminste dat is wat
men mag verwachten van het
behandelen van de begroting,
die er op gericht moet sijn de
burgers duidelijk te maken wat
men het komende jaar op
gemeentelijk niveau kan
verwachten.
• Kan verwachten aan
belastingverhogingen, maar ook
aan nieuwe intitiatieven.
Gezien de slechte kaspositie,
lijken de nieuwe initiatieven
voorlopig in de ijskast geset. Als
een zorgzame moeder heeft het
college de koekjestrommel
weggeborgen en rauwe wortelen
als snoepje op het menu geset.
• Sommige van die
bezuinigingen sijn de
raadsleden wat rauw op het dak

gevallen. Zo siet het er
voorlopig niet naar uit dat er
geen geld meer zal sijn voor het
onderhoud van de zandbakken.
Door het college werd
voorgesteld dese post te
schrappen, doch de raadsleden
zien-dat niet zitten. Alle fracties
zijn als het ware in de
sandbakkken gaan zitten en
hebben de wethouder die dese
wilde aanraken stevig met de
schepjes op de vingers gemept.
• Nu wij toch met het sand besig
sijn, ook de onrust onder de
strandpachters is wat
afgenomen. Als één man is de
raad opgestaan en heeft
geprotesteerd tegen de
aangekondigde
pachtgeldverhoging. Het college
komt nu met het voorstel eens
een onderzoek te laten
verrichten naar de waarde van

Stuifzand

het strand. Dan pas sullen de
pachtgelden
dienovereenkomstig worden
verhoogd. Er is wel eens
gesproken van Hollands'
'gouden'kust, misschien dat het
sand voor Zandvoort goud
waard is, gesproken wordt
tenminste niet van een
eventuele verlaging die uit dit
onderzoek naar voren zal
komen. Dus zuinig op het sand,
het is goud waard.
• Van het zeewater, tot l km
buiten de kust, ontvangt de

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 20 en 21 december

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
Huisarts Bart van Bergen

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor dienstdoende arts: tel
15600/15091.

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.BA.Mulder, tel.13185

WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord

(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393
BELBUS:
Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar en ouder gebruik te maken van
de bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevo-
ren:

Huis in de Duinen: tel: 13141,
Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eet-
tafel, kaarten etc.)
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (fa-
miliebezoek, boodschappen doen etc.)

STORINGSDIENST
tel. 17641.

GASBEDRIJF:

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

KERKDIENSTEN

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort.
Bentveld en Aerdenhout Verschiet op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hooldredacleur
J M Pekelharing

Kantoor Gasthuisplem
12, Zandvoort. tel 02507
17166 Postadres
postbus 26,2040 AA
Zandvoorl
Kantoor geopend *
maandag 13 16 u
dinsdag 10 13 en 14-16
u; woensdag 9 11 u.
donderdag 10 12 en 13 17 u . vri|d<;g 9-12 u
Advertentieverfcoop: Dorpsstraat 8
Aalsmeer, lel 02977 28411 Postadres
postbus 264. 1430 AG Aalsmeer
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties Itl 020-5626Ü71 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gaslhuisplem 12 Zandvoorl lel
02507- 12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoorl
Margreut Ates RucJacliechel Dick Piet
Abonnementsprijzen: / 10 65 per kwartaal. /
19 55 per hall jaar /3695per|aar Voor
poslabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers / 1
Bezorgklachten. vri|dag9 12 u lel 02507
17IGG

Zandvoorts Nieuwsblad is npguru Ml in
1941

Weekend: 20 en 21 december
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Vierde Advent, ds.
A.Th. Rothfusz uit Hillegom.
Creëche aanwezig
Kerstnachtdienst; 23.00 UUR, ds van
Leeuwen

GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Dr.M.E.Brinkman
Thema: "Een bijzonder mens, wat is
z'n geheim".
Kindernevendienst en crèche

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
21 december: ds. R.Gaaikema, Haar-
lem

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St
Ceaciliakoor
Thema: "hij is ons rakelings nabij"

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen

10.30 uur:
Otterlo

Morgendienst, ds J.van

19.00 uur: Familiekerstfeest, musi-
cal
Woensdag: 20.30 uur: Kerstnacht-
dienst, ds. J.Overduin

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-
tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

ADVERTENTIE

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool"
KEESOMSTRAAT 15
TEU 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Onze gedipt, instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

gemeente sinds 1984 in ieder
geval wel geld. Dit omdat dit tot
Zandvoorts grondgebied
behoort. Misschien verdient het
aanbeveling dan gelijk maar het
bureau ook deze strook grond te
laten onderzoeken. Misschien
zit er wel gas of olie en dan pas
sou Zandvoort een rijke bron
kunnen aanboren. Dit betekent
dan geen strandpachters meer,
maar ook geen
strandstoelenbelasting. Ja je
kunt ver filosoferen wanneer je
gedwongen wordt over extra
inkomsten na te denken dat
blijkt, ook uit het dekkingsplan.
• Tobber zit wat mistroostig te
kijken. Hij had zich sijn laatste
raadsvergadering ietjes anders
voorgesteld. "Geen voldane
gezichten, wanneer je
fractievoorzitter iemand terecht
of onterecht de mantel uitveegt,
geen vreemde veranderingen
van de regeltjes. Dus gewoon
vanaf de grootste tot de kleinste
partij je algemene
beschouwingen voorlezen, geen
kleine steken onder water. Maar
niets van dit alles, ik ben daar
toch een beetje bedroef over",

laat hij wat zielig weten.
• "Trouwens er komen toch wat
vreemde controverses naar
boven. Van de mijnheer van de
commissie met de lange naam,
heb ik gehoord dat er één
wethouder tegen het
voortbestaan van deze
commissie is. Dat kan
natuurlijk. Trouwens er is ook
duidelijk één partij tegen het
voortbestaan. Dus dan denk ik
dat klopt, maar wat denk je???
Het klopt helemaal niet! Die
loethouder is van een hééél
andere partij. Dat kan toch niet,
want zijn eigen achterban wil
lüel die P VC. Kijk zie je, en dat
vind ik dan so verwarrend, dan
word ik daar weer helemaal niet
goed van, want hoe kan dat
dan, vraag ik mij toch af"
• Ja kijk, op zulke moeilijke
vraagjes weten wij natuurlijk
ook het antwoord niet. Dus
hebben wij Tobber maar een
extra schoteltje melk gegeven,
dat wil er wel in bij dit kille
weer.
• Dit is het dan...de krant is
klaar...voetjes op tafel tot de
kerstkrant.

Oud circuitdirecteur in tijdschrift:

'Verandering Z'voorterweg in
strijd met goede manieren'

ZANDVOORT - De obstakels
die zich momenteel op de Zand-
voorterweg bevinden, brengen
schade toe aan alle vitale dien-
sten, zoals ambulancevervoer,
brandweer en politie. Daarnaast
worden ook de economische be-
langen van de gemeente Zand-
voort zeer zwaar getroffen. Dit
schrijft oud VVV- en circuit-di-
recteur Hugenholtz aan B & W en
gemeenteraad van Bloemendaal.
Aanleiding tot dit schrijven is zijn
artikel in het tijdschrift Stichting
Weg van de gelijknamige stich-
ting.

In het artikel uit Hugenholtz zijn
bezorgdheid over de versmalling van
de Zandvoorterweg, die volgens hem
de levensader van Zandvoort is. Nadat
ruim dertig jaar over verbetering van
de doorvoer via de deze weg is gespro-
ken, zijn de plannen van Bloemendaal
als een bom ingeslagen. Vooral omdat
deze als enig oogmerk het afremmen
van het verkeer hebben. De toevoer
van het verkeer wordt door de ver-

Kunstgrasveld
kan aangelegd
worden

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Hockeyclub ZHC kan verder met de
plannen voor een kunstgrasveld. De
gemeenteraad is accoord gegaan met
het college-voorstel f. 75.000,- beschik-
baar te stellen, en een garantie te ver-
lenen voor een bedrag dat de
f. 305.000,- niet te boven mag gaan.

In de commissievergadering had
Kuijken van de PvdA kenbaar ge-
maakt dat hij het voorstel in januari
op de agenda wilde zien. Hij had meer
tijd nodig om het voorstel uitgebreid te
bestuderen. Ook CDA'er Van As be-
hield zijn stem voor. Dinsdagavond
echter hielden deze beide raadsleden
een betoog waaruit bleek dat zij waren
teruggefloten door hun collega's. Het
voorstel werd dus met algemene stem-
men aangenomen.

Vierde trekking
Sint Nicolaas
en Kerstactie

Ie Prijs ƒ600,-: A.H. Khnkenbijl.
Scholtenlaan 208, 2105 PL Heemstede.

2e Prijs ƒ300,-: C.M. Hansen, Zand-
voortselaan 329, 2116 EM Bentveld.

3e Prijs ƒ100,-: A. Pool, Haarlem-
nierstr. 13 d, Zandvoort; M. Wagen-
veld, Hogeweg 62/ 3, Zandvoort.

4c Prijs ƒ 50,-: Verburg. Bm. v. Al-
phenstrtaat 61/33, Zandvoort: R.P.
van Gorkum, Roordastraat 65, 2035
SC Haarlem: N.P. Janjua, H. Rub-
bersstraat l/ II, 1064 RA Amsterdam.

5e Prijs ƒ25,-: Hoppenbrouwer, H.
Heyeplantsoen 2, Zandvoort; J.B.
Knppenberf, Lorentzstraat 363, Zand-
voorti Mej. Ria de Vries, Havenstraat
59. Zaandam; Mevr. N. Bijl-de Boer,
Burg. Engelbertstraat 17, Zandvoort.

De prijzen kunnen afgehaald wor-
den bij de Rabobank, Grote Krocht, j
Zandvoort. Men wordt verzocht een '
•legitimatiebewijs mee te brengen.

smalling op stringente wijze beperkt
en belemmerd, wat een zware econo-
mische slag is voor de badplaats. Voor
het voor Zandvoort zo noodzakelijke
strand- en recreatieverkeer dreigt de
reconstructie desastreus te worden.
Zwaar weegt ook de schade die aan alle
vitale diensten, die meestal ingescha-
keld zijn om mensenlevens te redden,
wordt toegebracht. Elke stop van een
bus of ander dienstverlenend voertuig
legt het hele verkeer lam. 'Om nog
maar niet te spreken van de eindeloze
files die ontstaan wanneer er niet
meer gepasseerd kan worden bij een
opstopping en de gevaren die dreigen
bij regen, mist, gladheid en bij de files
van de zomer-drukte'.

In zijn brief aan de gemeente Bloe-
mendaal stelt Hugenholtz dat de ge-
volgen dan ook niet zullen uitblijven.
Daarnaast betreurt hij het bijzonder,
dat er van geen enkel advies van ver-
keersdeskundigen sprake geweest kan
zijn. Hij constateert dat de buurge-
meente de belangen van de badplaats
volkomen heeft genegeerd. "Op geen
enkel niveau is er enig overleg vooraf
geweest. Dit is hoogst onfatsoenlijk en
in strijd met alle goede manieren in
onze samenleving. Het enige wat uw
gemeente nog te doen staat is deze le-
vensgevaarlijke betonnen obstakels en
tegelplateaus ten snelste te verwijde-
ren en deze hoofdweg voor onze regio
weer m normale toestand terug te
brengen. Of uw gemeente daarbij ook
de verontschuldigingen aan alle gedu-
peerde autoriteiten, instellingen en
diensten voor het doen ontstaan van
deze uiterst gevaarlijke verkeerssitua-
tie wil aanbieden, laat ik in het mid-
den", aldus Hugenholtz.

ZAKELIJK BEKEKEN
ZANDVOORT - Zaterdagavond

werd het tweehonderste lid van de
Zandvoortse Ondernemers Vere-
niging door enkele bestuursleden
feestelijk verwelkomd in Prix
d'Ami in de Haltestraat. Het bleek
het echtpaar Monique en Rob
Greeven te zijn die zich dit voor-
jaar als lid van de ondernemers-
vereniging hadden laten inschrij-
ven.

Nu de zomerdrukte voorbij is, dacht
het bestuur er goed aan te doen, de
groei van de vereniging te onderstre-
pen door deze inschrijvers eens in de
bloemetjes te zetten. Monique ontving
een mooi bouquet bloemen en door de
eigenaar van Prix d'Ami werd een uit-
stekend dinertje verzorgd. Inmiddels
is al het 234ste lid ingeschreven.

Overigens wordt door Prix d'Ami.
nu ook voor een 'vnendenprijs' een
diner geserveerd. Sinds kort kan men
een 'vorstelijk' driegangen menu be-
stellen, waarbij uit verschillende mo-
gelijkheden gekozen kan worden. Bij
de voorgerechten kan men kiezen uit:
Franse uiensoep, pate de maison,
champignon D'ordogne of taghatelle
verde au vin. Bij de hoofdgerechten

tweehonderste lid van OVZ

Raad van State
stelt omwonenden
in het gelijk

ZANDVOORT - In een zitting
van de afdeling Rechtspraak van
de Raad van State, heeft de voor-
zitter het schorsingsverzoek van
omwonenden van het Stations-
plein ingewilligd. Dit houdt in dat
op het Stationsplein voorlopig
nog niet gebouwd zal worden. -

Door bewoners van het Stations-
plein is bij de gemeente Zandvoort een
bezwaarschrift ingediend tegen de
voorgenomen bouw van het appartè-
mentengebouw op het Stationsplein.
De bewoners zijn van mening dat uit-
voering van dit plan betekent dat zij
de privacy in één van hun slaapka-
mers moeten ontberen, en dus h£t
bouwplan niet voldoet aan de eisen.
Hangende de uitspraak van de gê-
meente Zandvoort op dit bezwaar-
schrift werd door hen via een AROB-
procedure een zogenaamd 'schor-
singsverzoek' ingediend bij de Raad
van State. Dit verzoek is nu ingewfl-
ligd. Dit houdt in, dat tot dertig dagen
na de uitspraak op het bezwaarschrift
niet met de bouw begonnen mag wor-
den. Zou het gemeentebestuur het bé-
zwaarschrift 'niet gegrond' verklaren,
dan kunnen de indieners alsnog be-
roep aantekenen binnen dertig dagen.

Volgens een woordvoerder van de af-
deling Huisvesting/Ruimtelijke Orde-
ning van de gemeente Zandvoort 3s
nog niet bekend wanneer het gemeen-
tebestuur het bezwaarschrift zal bê-
handelen. "Wel zal worden geprobeerd
aan het verzoek van de bewoners van
het Stationsplein tegemoet te komen,
misschien dat tot een vergelijk gekp-
men kan worden", laat hij desgë-
vraagd weten.

«Inde Prix d'Ami, Haltestraat 21, werd door OVZ een dinertje aangeboden aan
het 200ste lid van de vereniging.

wordt het moeilijk te bestellen, of
boeuf au poivre. of kabeljauw in witte
wijnsaus, oi kipfüet 'Hawan' terwijl
het diner besloten kan worden met
vanille ijs met slagroom of sinaasappel
bavarois.

Voor dit keuzediner betaalt men
slechts f. 25,-- per persoon. Eigenaar
Ronald Rietberg vermeldt nog dat het
menu iedere maand zal worden aange-
past en dat het zeker bij zijn gasten
bijzonder aanslaat.

Gerda de Blaauw vertrekt na 15 jaar

Horeca in Zandvoort ontevreden
over het functioneren van WV

ZANDVOORT - Op woensdag 17 december is een vergadering ge-
houden van het bestuur van de Stichting VVV-Zandvoort, waar on-
dermeer ter sprake is gekomen het vertrek van de bestuursleden
Tineke Sikkens-Woelinga en Jaap Methorst. Voor beide leden, die hun
vertrek hebben aangekondigd, zal slechts één functionaris worden
benoemd. Vereiste is dat deze uit de recreatie-sector van Zandvoort
komt. Kan hier niet aan worden voldaan, dan zullen de opengevallen
plaatsen niet worden ingevuld.

Bovendien is aan de orde gekomen het functioneren van de VVV in
Zandvoort. pp de laatstgehouden Horeca-vergadering werd uitge-
breid over dit onderwerp gediscussieerd en werden ontevreden gelui-
den opgevangen. Het lijkt waarschijnlijk dat op de bestuursvergade-
ring van de VVV deze uitlatingen zijn besproken. Immers ook de
afdeling Horeca is in het VVV-bestuur vertegenwoordigd. Vanuit de
Horeca is de suggestie gekomen dat in Zandvoort een technisch/com-
mercieel medewerker, al dan niet in een topfunctie, bij de VVV
ontbreekt.

Na vijftien jaar voor de stichting te
hebben gewerkt, verlaat Gerda de
Blaauw eveneens de VVV Zandvoort.
Behalve in Nederland was zij ook in

het buitenland gastvrouw voor de
badplaats. Gerda de Blaauw heeft tij-
dens haar dienstjaren een grote bij-
drage geleverd op het gebied van reser-

veringen. Zij begon haar werkzaamhe-
den voor de VVV toen dit nog m het
oude kantoor, een bouwkeet, gevestigd
was. Na enkele jaren als zomerkracht,
kwam zij in 1975 in vaste dienst. Het
afscheid zal in besloten kring plaats-
vinden.

Zoals reeds vermeld zullen de be-
stuursleden mevrouw T. Sikkens-
Woelinga en de heer J. Methorst zich
niet meer voor een nieuwe periode be-
schikbaar stellen, zodat ook van hen
binnenkort afscheid moet worden ge-
nomen. Vanaf 1976, respectievelijk
1980 hebben zij deze functie vervuld,
een deel van deze periode als lid van
het dagelijks bestuur. Beide bestuurs-
leden hebben zich zeer verdienstelijk
gemaakt voor de VVV, onder andere
bij de uitvoering van het evenemen-
tenpakket. Ook dit afscheid vindt
plaats in besloten kring. '

t

Gewijzigde openings-
tijden bibliotheek

ZANDVOORT - In de komende pe-
riode zal de Openbare Bibliotheek aan
de Prinsesseweg de openingstijden
aanpassen aan de feestdagen

Dit betekent dat op maandag 22 en
dinsdag 23 december de openingstij-
den niet gewijzigd zijn.
Woensdag 24 december is de biblio-
theek open van 10.00/12.00 en
13.00/16.00 uur
Zaterdag 27 december: gesloten
Maandag 29 en dinsdag 30 december:
ongewijzigd
Woensdag 31 december: 10.00/12.00 en
13.00/16.00 uur.

Openingstijden
VVV-Zandvoort

ZANDVOORT - De VVV-Zandvoort
maakt bekend dat het kantoor in de
periode tot en met 4 januari op werk-
dagen geopend is, van 10.00 tot 16.00
uur, behalve tussen de middag van
12.30 tot 13.30 uur. Op zaterdag is het
kantoor gesloten. De openinguren op
22, 2S, 24, 29 en 30 december zijn van
10.00 tot 12.30 uur. Op 31 december en
2 januari is de VVV gesloten.

Bovendien maakt men melding van
een gevarieerd aanbod aan theater-
voorstellingen die rond de feestdagen
plaats zullen vinden. Het aanbod be-
strijkt alle mogelijke genres toneel en
muziek: klassiek, cabaret, drama en
pop komen erin voor.
Behalve voor reserveringen voor deze
culturele activiteiten, kan men ook al
bij de VVV terecht voor de landelijke
vakantiegidsen 'Lekker weg in eigen
land', voor 1987.

Bouwproject
Karel Doorman
start vandaag

ZANDVOORT - Burgemeester Ma-
chielsen zal vanmiddag om half vier
de eerste paal slaan van een project
van achtentwintig 'spaarhuizen'. De
eengezinswoningen, voorzien van ex-
tra isolatie en een uitgebalanceerd
ventilatiesysteem, worden gebouwd in
het kader van het Karel Doorman
plan.

De realisatie van de huizen, die door
Slokker Bouwmaatschappij Huizen
B.V. worden gebouwd, zal naar ver-
wachting rond juli 1987 voltooid zijn.



ij wensen u prettige kerstdagen
Aanbieding van de maand

Kruiden permanent
normaal ƒ 89.50

NU 65.-
inc/. knippen,

watergolven of föhnen

Geldig de gehele maand December

'eeziuô Hairstyling

Tolweg 20, Zandvoort. Tel. 12231,

Wij werken zonder afspraak.

3S3 £33, KÊZ ÖCJ ÖCi jSalöcEsgijSËS;

333;

Café
De Banjer

Haltcstraai 59
Zandvoorl

Tel. l 3400

Haltestraat 59
Zandvoort

24 December ^
Kerst Dart tournooi

inschrijven v.a. heden *
* * Ik wens u Prettige

Gesloten van Feestdagen
25 december tot 5 januari Suze

.

Samen Kerstliederen zingen

£t op zondagmiddag 21 dec. om 14.30
|| uur
if in de HERVORMDE KERK -
£ Kerkplein

Sf? Begeleiding:
**^ Gerard v.Zwieten de Blom - orgel

Willem Lekkerkerker - trompet

lB m.m.v. N.H.Kerkkoor en
Hl Toonkunstkoor Zv.(T.O.Z.)
U| solist Guus Hoekman
ltl Diane v.Hulst - schriftlezing en
||| declamatie

til Kaarten a ƒ 3,50 bij VVV en op 21
|if dec. in de kerk.

* E>?E

r*

*
*
*
*1e Kerstdag gesloten ^

2e Kerstdag geopend van 14.00-20.00 uur ̂
Prettige Feestdagen

Margriet *
*

UIT DE SLOF GESCHOTEN . . .
ik slof wij sloffen
jij sloft jullie sloffen
hij sloft zij sloffen

... en gelukkig „sloft" u ook, want wij hebben Spaanse
sloffen in
beige voor maar 12,50 Moccasins slof-

in rose of blue 14,95 f^u
r°°d' k°balt'

China slippers 5,95 of beige 19,95
Natuurlijk bij: Herman Harms

(Shoehisg)
Grote Krocht 22 Zandvoort

Antiek <t Curiosa

Buureweg 7
zijstraat Kerkstraat

Tel. 02507-16082
2042 /C Zandvoort

fc>ïjout:eri«

NGELIQUE i

30% KOR A \
leuke geschenken voor de *

feestdagen ^

*
*
*
*

Geopend:
iedere middag
ook Zondag's 4

\.Dinsdag T
/" • î 1*̂ ' '^t'
-•V-, •*•- -^ 9-

l/V/j wensen U prettige feestdagen. .̂ s.

•^^^-^^-•^^- ^̂ ..̂ ^k J^k.,̂ ^k.̂ ^^>^KiJ^ î̂ .̂jp..̂ t̂î ^^^^^>^R.>^ .̂J^R>J

Grote sortering

kerstbomen
(gratis thuisbezorgd)

en kerstgroen.

Bloeiende planten

en kerststukjes

bij

Marcel
Schoorl's
Bloemen-
boetiek,
Haltestraat 14
Tel. 15473

4
4
4
4
4
4
4

RESTAURANT WEERS
Boul. Barnaart 1 2

Kerst-diner
45,-

Tel. 02507-18588

4
4
4
4
4

4
^.*£.^^^<^£*,^*^£-^i^*^£.^£*^£.^£.^P.^£*^^^f*^> Ĵ .

•^£- ̂ ^j^£. ̂ £- ̂ ^- -^^ ̂ ^ '*P' -^f- ̂ f-.^^ •̂ "̂T '̂ -̂ "̂T^1 ̂ £* "^r* -̂ "̂T^

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4

Wij wensen u
Prettige Kerstdagen

en een
Voorspoedig Nieuwjaar

J. van Campen *
en Zn. f

Voor al uw schoenreparaties en -$•
sleutelservice 4

Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort
Tel. 02507-1 54 49

4444444444444444444

HEMA^AhDVOORT
Kerst gebak l bestelformulier

Roomboteramandel kerstkrans
Slagroom/mokkataart Kerst
Slagroomtaart Kerst 0 21 cm
Slagroomtaart Kerst 0 23 cm
Slagroomtaart Kerst &25 cm
(15/12-24/12) 17,50 nu
Schwarzwalderkirschtaart

/er 23 cm
Espressotaart
Rijstevlaai met slagroom
028 cm
Kersenrastervlaai 0 28 cm

9,25
9,75
9,75

13,75

15,75

15,75
8,75

12,75
8,75

aantal bedrag

TOTAAL

Wij verzoeken u bij het bestellen meteen te betalen.
Neemt u bij het afhalen dit strookje als betalingsbewijs
mee.
Filiaalstempel:

Dhr/Mevr.
Adres
Tel

Om het u dit jaar tijdens alle drukte wat eenvoudiger
te maken, bestaat nu de mogelijkheid uw Kerst
gebakbestelling van te voren aan ons op te geven
d.m.v. bovenstaande bon.

U vult op uw gemak thuis de bon in, levert deze bij
ons in, en wij zorgen er voor dat er op het door u
bepaalde tijdstip een zalig stukje gebak klaar staat.

DECEMBER PRIJZEN FESTIVAL
salon

mode

HALVE PRIJZEN
Badhuisplein 8 tel. 17679

Haltestraat 16, tel. 16204

• 4RReus „Uis en Specialiteiten
Uw traiteur en visspecialist

Ook dit jaar maken wij het u gemakkelijk met véél VERS
specialiteiten uit eigen keuken!
O.a. Tarbot ROLLADE gevuld met ZALM en FOREL,
heerlijk als voor of tussen gerecht.

* Kreeftensoep
* Grabsoep met calvados
* Bouillabaise
* Zalm paté
* Gevulde tongrolletjes

met kreeftensaus
* Zeeduivel paté

Ook voor de vers gesneden
GEROOKTE ZALM, brede of smalle PALING filets,
gefileerde ZALM FOREL, verse CRAB, verse Russische
CAVIAAR.
Groot assortiment SALADES.
Enz. enz.
Ook voor uw kreeft eventueel opgemaakt op schaal.

HORS D'OEUVRE VARIE
royaal en prachtig opgemaakt met veel van onze
specialiteiten, geen koude drukte alleen het beste van het
beste.
vana'3pers 29,50 P,
ZALMSCHOTEL SPECIAAL
Prachtige zalmsalade gegarneerd met ger. zalm, paling
etc. etc. 4- En
Vanaf 4 pers. | |,ÖU p.p.

P. Reus en medewerkers wensen u Prettige
Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 1987.

Mooier Iqw ï tt/et wet kerst.
Door dat beef/e extra aandacht voor uw kleding draagt u b// aan die blindere sfeer rond Kei *t

Daarom vindt u bij ons diverse kledingsuggesties en accessoires. Want ook voor c/e feestdagen hebben we pree/.

&&

KERKSTRAAT 20
ZANDVOORT



Mitsubishi Colt 1.2 DL
betrouwbaar en gemakkelijk in het gebruik

Mitsubishi Colt M 10 cm langer en (/na uiterlijk wat strakker gemaakt.

De Colt is van nature niet bedoeld voor het huisgezin met drie uit de kluiten
gewassen kinderen. Laten we daar het allereerst over eens zijn. Maar die
kleinste Mitsubishi is een prima auto voor z'n tweetjes, ook als dat er ai' en
toe eens drie of vier zijn. De auto is bijzonder gemakkelijk in het gebruik,
uiterst goedmoedig in z'n weggedrag, heeft voldoende aan loodvrije normale
benzine, zit heel redelijk, zou ietsje zuiniger kunnen en bovenal de moderne
en onlangs vernieuwde Colt presteert aardig.

Met dc-/e staalkaart in het kort is de Colt
eigenlijk al omschreven en zouden we
het boek dicht kunnen doen en naar het
volgende kunnen grijpen. Maar zo snel
bent u ook dit keer niet van mij al. Er is
namelijk meer over dit model te melden.
Laten we beginnen met de betrouw-
baarheid. Een heel hoog goed en bij onze
oosterburen blijkt dat telkenjare weer
'wanneer de Tüv en de hulptroepen 'on-
derweg' de balans opmaken van de au-
to's met technische gebreken. De Colt
prijkt daar bovenaan de lijst van de
meest betrouwbare, hoger dan spreek-
woordelijke limousines van pakweg vier
tot vijl keer de bescheiden aanschafprijs.
Hoewel, ook hier een kanttekening, Ja-

De voorvoelen \ au de Colt zitten [>n-
nui.

panse auto's hoert u niet meer te kopen
alleen omdat ze goedkoop zijn. Maar wie
anders durlt z'n auto's drie jaar of hon-
derdduizend kilometers te garanderen?

Veranderingen

Goed, de Colt. In 1984 danig veranderd,
strakker gemaakt en wat meer aanslui-
tend bij de algemene lijn van het merk
met de'diamanten'. Netter geworden, zo
u wilt. Onlangs weer iets aangepast aan
het beeld dat u en ik van een moderne
auto verwachten. De Colt is tien centi-
meter groter gegroeid, voor- en achter-
bumpers zijn strakker geworden en ver-
der valt op dat de wieldoppen wat meer
aansluiten bij het beeld van de gunstige
stroomlijnvorm. Dat ook kenteken-
plaatverlichting is vernieuwd, zult u,
evenals ik, best voor liel willen nemen.
Belangrijker zijn de onderhuidse aan-
passingen. Zo zijn motor en versnel-
lingsbak, hoewel best nog lijkend op de
voorgangers, echt nieuw. De 1200-vier-
pitter levert zelts tien procent meer ver-
mogen, 44 kW in plaats van 40! Dat
blokje gedraagt zich ietwat rustiger dan
voorheen, ot beter gezegd je hoort hem
minder, terwijl hij toch echt zijn best wel
doet. De bak schakelt excellent, al zijn de
schakelwegcn wat lang, maar dat zal on-
getwijleld terug te voeren zijn tot de ka-
belbediening. Was er voorheen nog wel
eens kritiek op de overbrengingsvcrhou-
dmgen, ook daaraan hectt Mitsubishi

voorgoed een einde gemaakt, die zijn nu
/onder meer prettig algcstemd op mo-
torvermogen en gebruik.

Zitten en rijden

Starten als het bekende zonnetje, nog
wat ingehouden lopen in het begin, maar
dat wordt alras beter met het stijgen van
de temperatuur op de zeer goed opvai-
lende meter. Veelvuldig schakelen is no-
dig, zeker in de stad wanneer vlot overal
tussendoor gemanoeuvreerd moet wor-
den. Vierenveertig kW is natuurl i jk ook
nog geen bijzonder grote weelde voor de
dik cS2() kg zware Colt. De vier houdt
daardoor al niet over aan trekkracht en
bij de vijl kunt u rustig een sigaretje
opsteken en oproken voor de topsnel-
hcid van zo'n 153 km/h wordt bereikt.
De lucht langs de deuren begint dan
overigens al aardig het geluid van de ra-
dio te overstemmen. Maar voor de rest
zitten de stoeltjes voorin eigenlijk lek-
kerder dan ze eruit zien. Achter houdt
het echter niet over.

Techniek

Motor viercilindcr lijn, dwars inge-
bouwd, bo\enliggende nokkenas, cilm-
derinhoud 1198 cm3, boring x slag 68,2 x
82 mm. Maximaal vermogen 44 kW bij
5500 omw./min. Aandrijving op de
voorwielen via een vijl versnellmgsbak.
Wielophanging voor met McPherson
vcerpoten en achter onafhankelijk door
middel van draagarmcn die onderling
verbonden zijn^ Bekrachtigd remsys-
teem, diagonaal gescheiden, voor zijn
schijfremmen gemonteerd en achter
trommelremmen met remkrachtbcgren-
zer. Lengte 397 cm, breedte 162 cm,
hoogte 136 cm. Wielbasis 238 cm.

Autonieuws
Door Rein Leppink

postbus 383 • 8200 AJ Lelystad

Draaicirkcl 9,60 meter. Gewicht «20 kg,
maximaal aanhanggcwicht 1000 kg.
Banden 155 SR 13. Inhoud brandstol-
tank 45 liter loodvrije normale bcn/.mc
(RON 91).

Prestaties

Topsnelheid 153 km/h, acceleratie van O
tot 100 km/h binnen 14 sec. Verbruik
gemiddeld over de gehele periode l liter
op 12,8 km, ondanks rustige njstijl.

Geld

Mitsubishi Colt 1.2 DLdriedeurs 17.195
gulden. Motorrijtuigenbelasting van 372
tot 3H2 gulden per jaar.

Prijzen Fiat Panda
en Uno verlaagd
De Hat Panda en de Uno /ijn onlangs
in prijs verlaagd. De verlaging \an de
Panda 750 L is de grootste met
J 710,-. Deze kost nu J 12.390,-.
De Panda 1000 CL ging J 450,- m
prijs omlaag en kosty 14.150,- en de
prijs van de Panda 1000 S is geworden
J 15.150,-, dat is een verlaging van
ƒ 540,-. .
De pnj/-cn van de Uno's luiden als
volgt:
Uno 45 3-deurs
Uno 45 s 3-deurs
Uno 60 5-deurs
Uno 60 S 3-deurs
Uno 60 S 5-deurs
Uno 70 SL 5-dcurs

WAAR ANDERE GARANTIES OPHOUDEN,
GAAT MITSUBISHI NOG 2 JAAR DOOR!

A MITSUBISHI

JAAR
GARANTIE

Mitsubishi geeft tot 3 jaar
(of 100 000 km) garantie op alle
nieuwe personenauto's en lichte
bedrijfswagens, geleverd vanaf
september 1986 Dat is uniek En het
geeft de Mitsubishi rijd(st)er - toch al
een zéér tevreden mens - een hoop
prettige zekerheid extra

Want na het gebruikelijke
eerste gaiantiejaar gaat Mitsubishi
dus nog twee volle jaren door Met
een degelijke garantie op de motor,
de aandrijving, de versnelhngsbak
en de elektromka. En dat zijn nu juist
de delen die bij elke auto het meest
te lijden hebben. Wilt u nog een
beter bewijs van gestaalde perfektie7

Importeur. Hart Nibbrig & Greeve BV,
Sassenheim Tel 02522-66111

.MITSUBISHI. DE GESTAALDE PERFECTE.

Nieuwe Toyota Camry Range Rover TD
voor bobslee-team

16.450,-
17.S90,-
17.350,-
18. l ()(),--
I.S.S50,-

ƒ 20.650.-

Goldene
Lenkrad voor
Audi 80
De Audi 80 1.9E heelt de onderschei-
ding "Goldene Lenkrad" gekregen. Een
internationale jury van autovakmenscn,
journalisten en sportieve rijders uit 8
landen heelt de zestien belangrijkste
nieuwe auto's van 1986 getest met als
resultaat 1087 punten voor de Audi 80
1.9E. Op de tweede plaats kwam de
Opel Omega 2.0i met 1041 punten en
derde werd de Fiat Croma i.e. met 975
punten. Het is de zevende maal dat Audi
deze onderscheiding krijgt sinds het
grootste zondagsblad van Europa, Bild
am Sonntag, deze test in het leven nep.

Het is een vrijwel peilect sturende en
rijdende automobiel geworden, die
nieuwe Toyota Camry. Maar het gekke
is dat er weinig mensen a jn die het opvalt
dat het hierom een totaal nieuwe Toyota
gaat. Het uiterlijk van de nieuwe Camry
is dus vrij algemeen. Technisch staat de
/aak evenwel op hoog niveau. Het on-
derstcl is vernieuwd en dit zorgt dan ook
voor een bijzonder goed weg- en boch-
tengedrag.
Maar ook de motoren zijn vernieuwd.
De goedkoopste uitvoering heelt een
motor met een zuigcrverplaatsing van
1832 cm3 en een vermogen van 66 kW.

De luxere uitvoeringen / i jn voor/ien van
een motor met een zuigerverplaatsing
van 1998 cm3 en een \ermogen van 94
kW. Beiden hebben twee bovenliggende
nokkenassen en 16 kleppen. De 2-liter
turbo dieselmotor heelt een vermogen
van 62 kW.
De levering /.al plaats vinden vanal ja-
nuan 1987 De goedkoopste uitvoering
zal dan j 30.995,- kosten en de duurste
J 41.995.-. Dc/e pnj/cn /.uilen m de
prakti|k iets hoger komen te liggen om-
dat m januari de BVB circa 1,9% ver-
hoogd /al worden. Exacte percentages
/i)n nog niet bekend.

l lel Nederlands bobslee-team. bc;
staande uit Rob Geurts en remmer!
Marco Vcrsterrc. heelt een Range.'
Rover Turbo Diesel ter beschikking»
gekregen als transportmatenaal voor-,
team en materiaal Alhoewel /ij niet»;
een verouderde bobslee aan de star£
moeten komen bij de diverse evcne-*.
inenten, heelt het team /ich nog nooit'"
zo goed voorbereid als dit jaar en Ausv
t in Rover Nederland wil hen lnerbi£-
graag ondersteunen door het beschik-^'
baarstellen van de Range RovcrTurbal
Diesel. '•

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter.
Sluitingstijd' dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zand-

voort.
.* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities / 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5,- in rekening ge-
bracht. \

• BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2.50 m rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z teleto-
nisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
smg in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

Mededeling
In verband met de Kerstdagen zal in de week
van 22 t/m 26 december a.s. de krant een dag
eerder verschijnen en wel op woensdag 24 de-
cember.
De opgaven voor Micro-advertenties dienen
hierdoor uiterlijk dinsdag 23 december voor
15.00 uur in ons bezit te zijn.

UITGEVERIJ WEEKMEDIA.

* Een complimentje voor
reisbureau Zandvoort v. de
Georg Reizen naar Duits-
land, heel goed verzorgd
schone bus, gezellige chauf-
'eur en prima service Een te-
vreden reizigster

Aangeb m Haarlem gr EEN-
GEZ (huur) HOEKHUIS, enor-
me leefruimte, 5-kam , c v ,
gr zolder, tuin op zuiden.
Gevr m Z'voort-Z/Centr kl
huur-woonr met vrij uitz voor
1 pers Tel. 023-330085

* 2e Kerstdag gratis toe-
gang m de sporthal Groot
handbaltoernooi van Casino/
Zandvoortmeeuwen, zie
raambiljetten Komt dat zien'

Aang vrij woningb huis, Haar-
lem, ƒ245,60 p m , 5 kam , k ,
bijk , 2 schuren, tuin Gevr vrij
huis m Z'voort 023-351238

BONTMANTEL-INRUIL
Met (kleine) bijbetaling
Meest exclusieve lichtge-
wicht nappa lammy-coats en
bontmantels Bontgevoerde
regenmantels Bel voor af-
spraak of uitgebreide docu-
mentatie 020-233488

Te huur ZOMERHUIS, Zand
voort-C , gestoff /gemeub
Beg gr woonk , k d t Boven
2 slaapk + vliermg Te bevr
na 17 uur tel 02507-16690

* Te koop 2 avondjaponnen,
mt 42, lange rok met blouse
Tel 02507-14198

* Te koop 30 verschillende
Bouquet-reeks boekjes ƒ9
Tel 12141

* Te koop Akai cassette-
deck Tel 18287

Te koop antieke eiken EET-
TAFEL, 1 paar SKI-SCHOE-
NENƒ40 Tel 16864

Gratis
Woninggids van Zandvoort

CEfl/E
Tel. 02507-12614

makelaar/ o.g. M
NVM
'UMOAMI

* Een goed besluit wordl
voor 1987 lid van de ver
VROUWEN VAN NU' Dat
wordt een gezellig jaar1 Belt U
eens 16085 of 144621

* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres' Dat hebben wij voor u
Inl tel 02907-5235

Hillegom-Antiek
Vijf toonzalen gezellige
meub m alle stijlen Vee
kleinantiek Laagste prijzen'
Leidsestraat 122 Dag tel
02520-20993 Koopavond

Passage 42
Zonnestudio

Kapsalon
ZONNEBANK 20 min ƒ
(snelbruinbuizen)

abonnement 10x ƒ 80
GEZICHTSKANON

20 min ƒ 10
aoonnement 4x / 35

LICH KANON 40 mm ƒ 40
abonnement 3x ƒ 100

WIJ WERKEN OP
AFSPRAAK

ZONNESTUDIO OOK
S AVONDS GEOPEND

Passage 42
Tel. 12500

Vriendelijke groeten
Ben, Edith en Ellie

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
ald Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de be-
handelmg

Te huur autobox a/d Tromp-
straat Tel 023-251315

•*• Wie heeft er D E bonnen
maar spaart ze nief Tel
19372

* Te koop baby-rugdrager,
baby-uitzet (bordeaux rood):
ledikantje Tel 18287

* Te koop kinderboekjes +
speelgoed Tel 18371

Te koop zo lang de voorraad
strekt vrijdag 19 dec v 8-12
uur SPIJKERBROEKEN Div
merken, alle maten a ƒ 15
p s t , v Ostadestraat 11A

Te koop Zundapp K 550 met
sterwielen, cockpit, water-
koelmg en schijfrem voor. Tel
02507-15324

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk Tel 023-364168
bgg 023-381378

* T k 4-pits Atag gascom-
fort, tafelmodel, ƒ 30 Tel
17794

* T k kandelaartjes ƒ0,25,
perskussen v kleerm ƒ25,
spinnewiel Louet, ƒ 175, weef-
raam hout, 35x50 cm, ƒ 15,
glazen kralen Tel 453533

T k Renault 20TS op gas, bj
80, W blauw, i g st Vr pr

ƒ2250 Tel 02507-13621

* Toonkunstkoor Zandvoort
(T O Z ) Bezoekers van het
Kerstconcert, bedankt1 Repe-
tities worden hervat op 6 jan
1987

VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v a ƒ5 per dag, 5 films ƒ25
per week Corn Slegersstr
2B, tel 02507-12070

VIDEOTHEEK „DOMBO"
Corn Slegersstraat 2B

Tel 02507-12070
1 film ƒ 51 f 7,50 p d
5 films ƒ 25 p week

Verhuur movie boxen

Videotheek
Dombo

Corn Slegersstr 2B, vraagt

medewerkster
± 18 jaar, bij voorkeur Mavo/-
Havo-opleiding Telefonische
reacties van 13-21 u,

tel 02507-12070

* Te koop Philips cassette-
deck Tel 18287

•*• Volkskerstzang samen
bekende kerstliederen zin-
gen Zondagmiddag 21 dec,
14 30 uur, herv kerk Kaarten
bij VVV, ƒ 3,50

PERSCOMBINATIE TRANSPORT
Regelt't welen snel.

* Voor het eerst sinds 13 jaar
weer een groot handbaltoer-
nooi1 Op 2e kerstdag in de
sporthal Pelikaan Dat moet U
zien"1

* Voor KMTP-leden en be-
langstellendeni Van 5 t/m 11
jan , Midwinterflora, CNB-hal-
len, Lisse Voor info recht-
streeks Tel 0251-31313

* Vrijdagmiddag, 2 januari
ben ik voor het laatst op het
Gasthuisplein De koffie staat
klaar van 14-16 uur' Margreet

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer m de linker-bovenhoe,
op de envelop staat vermeli
en dat de bnef geadresseen
wordt aan Centrale Ordei
afd Weekmedia, Postbu;
122, 1000 AC Amsterdam D
voorkomt vertraging m de b'
handeling

HET LAATSTE NIEUWS OVER
DE JONGSTE BELASTINGVERHOGING.

MOET VÓÓR 11 UUR VANAVOND
OP DE REDACTIE IN AMSTERDAM ZIJN.

Wij wensen u een
„style" volle kerst en een
haarfijn 1987

Marjo, Ingrid en Ellen

"Haarnitidf MOTJO Fijina"

Pasteurstraat 12
tel 02507-1 4866

2041 VA ZANDVOORT

WINKELCENTRUM ZANDVOORT-NOORD

*44
4
4
4
4
4

4 444444444444444444444444444

5 R E G E L S G R AT l SD t t t V j t L Ö mm ̂ |UHAMb

--miCRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander
huisraad te koop9 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woerd, punt of komma een vakje vri). Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE
VRAAGPRIJS VAN / 300 • KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO S KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN
OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ530 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag

-Naam

Adres

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij

Telefoon Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12,

Postcode' Plaats 2041 J M Zandvoort

NIEUWS
VAN OM DE HOEK

Heidetuin bij uw huis' Tennisbanen om de hoek?
Blijvend vri) uitzicht' Marmeren keuken'

Café op loopafstand' Tweepersoons badkuip'
Zet 't groot m de krant, want

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

En de makelaar weet van wanten en kranten
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verzorgt alles
voor uw

Kerstdiner!
Haltestraat 30

Zandvoort. Tel. 12175
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SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678

ZONNECENTRUM
Zonnebank en hemel met ingebouwde

gezichtsbruiner ƒ10,- (25 min.)
Gezichtskanon ƒ15,- (20 min.)
Lichaamskanon ƒ35,- (30 min.)

Alles inclusief zwemmen.
Open van 9.00-16.00 uur en 19.00-21.30

(ook m het weekend).
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De succesvolle Peugeot 309 is er tijdelijk in
een wel zéér exclusieve uitvoering: de 309 Allure.

Hij onderscheidt zich onmiddellijk van z'n
klasse-genoten door z'n modieuze witte uiterlijk.

En bij nadere kennismaking zult u aange-
naam worden verrast door z'n complete uitrusting.

Een extra verrassing vormt z'n 1.3 li-
ter'schone' motor. Die nieuwe techniek ver-
mindert niet alleen de schadelijke uitlaat-
gassen, maar óók de Bijzondere Verbruiksbelasting.
Dat maakt deze 309 Allure een stuk voordeliger.

Tel daarbij z'n complete uitrusting, dan zult u
beamen dat de comfort-reputatie van Peugeot op-
nieuw bevestigd wordt.

En dat voor een prijs, die 'm wel héél verleide-
lijk maakt Want u koopt al een nieuwe Peugeot 309
Allure voor slechts f21.395,-.

Inclusief een groot aantal exclusieve extra's.
Waardoor u al met al een voordeel van zo'n f125 O,-
geniet. Kom snel kennismaken met de exclusieve
Peugeot 309 Allure.

Uw Peugeot Dealer vertelt u het fijne ervan.

Peugeot 3O9^^U^ f 21.395,-
Inclusief o.a.: • witte turbine wielplaten • witte achterspoiler • witte
beschermstrips met zwarte bies langs de zijkanten • witte dak-
antenne • witte sierplaat tussen de achterlichten • speciale striping
en 'Allure'-signering op de zijkanten, achterkant. en op het
dashboard « hoofdsteunen op de voorstoelen • 1.3 liter (65 DIN pk)
'schone' motor • S-versnellingsbak.

Óók over de voordelige fïnancieringsmogelijkheden.Er is al
een Peugeot 309 vanaf f 19.995,-. m PEUGEOT 3OÖ

Ongehoord goed.
PRIJ/.CN INCI BTW. A! I rVTRINGSKOSTFN l 455.- WIJ/.IGINGEN VOORBEHOUDEN

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.
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FEESTELIJK MOMENT
'FIËSTEIÜKI TOOST

FEESTELIJK FRANS
FEESTEyJKHOLtóNDS

FEESTELOKR^S
FEESTELIJK FRU1T1CFHBSTSMMELÜK

FEESTELIJK VOORAF
FEESTELIJK TUSSENDOOR

Champagne
demi-sec of brut
fles 0,7 literTai-Yo Zuwai

Crabmeat
blik 170 gram

® Fancy Pink
Zalm
blik 220 gram

Malse Biefstuk
250 gram

FEESTELIJK ONTBIJT

Artland
Landrauchschinken
100 gram 179
Coburgerham
100 gram 198
Zonnenberg
Runderrookvlees
100 gram 279
Gebraden
Kalkoenborst
100 gram 198
Gebraden Kip
100 gram 149
Pluma
Wildzwijnpaté
100 gram 159
Ardenner
Peperpaté of Crème
Champignonpaté
100 gram 98
Tijgerwitbrood
heel 199

® Mayonaise
per 0,65 liter 289
® Tomatenketchup
fles 500 ml 159
® Zilveruitjes
zoetzuur pot 340 gram 79

FEESTELIJK BEGIN
FEESTELIJKE TREK

Unox Soepen
champignons, komngmne,
asperge of tomatencreme
4 bordenblik 179
Star Grissini
Soepstengels
pak 150 gram 115
Knorr Speciaal
Soepen
tomatencreme
asperges, kervelcreme of
edelprei zak 109
® Ragout
vlees, kip of kalfs blik 425 gram 159
Poell
Pasteibakjes
pak 4 stuks 149

Rosbief
500 gram 795

Kipfilet
500 gram 795
Kalkoenfilet
500 gram 795
Schenkel
met been
500 gram 475

Knorr Sauzen
bearnaise, stroganoff,
groenepeper-room, paprika-room,
jacht, champignon
provencaalse '
zak

Calvé Vlees- of
Vissauzen
fles 0,25 liter 189
Fondue/
Gourmet
schotel
voor 4 personen
ca. 800 gram met kipfilet, biefstuk,
varkensbiefstuk,
fondueballetjes IQ QR
per stuk l O», v U

Spaanse
Navelina's

298net ca. 2 kilo

Grote Ananas
Ivoorkust
per stuk 398
Doyenne
du Comice

kilo 249
Kiwi
Nieuw Zeeland
3 stuks 198
Champignons

179bakje
ca. 250 gram

Import
Sperziebonen

225500 gram

® Mini Frites
diepvries kilozak 249
® Doperwten
extra fijn
f ot 700 gram 169

19,95
Sekt Mondial
fles 0,7 liter 625
Côtes du Rhône
Domaine de
la Patrasse
fles 0,7 liter
purperrode wijn met een fruitig aroma,
gerijpt op houten vaten en gebotteld op
het Domaine

599

Muscadet Sèvre
et Maine A.QQ,
fles 0,7 liter *T W O

heerlijke, lichtgetinte droge witte wijn

Rode Bordeaux
Chateau Moulin
de l'Estrille
fles 0,7 liter
als rode Bordeaux een voortreffelijke
tafelgenoot met Kerst

499

Witte Bordeaux
Chateau Cardain
Ie Bareille
fles 0,7 liter
een droge witte wijn voor een koele
afdronk

499

Estola la Mancha
een rode wijn van zongerijpte
Spaanse druiven
fles 0,7 liter 595

Vin de Pays
de l'Ardeche
fles 0,7 liter
3 flessen
eenvoudige pretentieloze rode wijn met
een prettig karakter

Côteaux

10,-

Kaasmandje gevuld met:
Paturain
kuip 80 gram

BonAmi Brie
punt 125 gram

Port Salut
stukje 150 gram

Rambol Noot
stuk 125 gram

Baby Bel
per stuk
samen 11,95
® Melba Toast

per 100 gram 79
® Fruit
cocktail
,blik 820 gram 298
Delrnonte Halve
Perziken
blik 411 gram 179

Grote
Roomijstaart

695l f UU CC. ^^^^^^

® Banketbakkers
Roomijs
bak 1000 cc.

Ola Vienetta Ms
vanille of walnoot
pak 600 gram 369
Kerststol
rijk gevuld met spijs
750 gram 398
® Bladerdeeg-
plakjes -j Q Q
diepvries 10 stuks 450 gram l ̂ O
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'Reorganisatie van gemeentelijke diensten 'n noodzaak"

WD wil op korte termijn werkplan
zodat prioriteiten worden uitgevoerd

'De VVD fractie van de Zand-,
voortse gemeenteraad heeft dui-
lelijk moeite met de stelling van

Ihèt college zoals die in het dek-
kingsplan is verwoord, namelijk:
"Er is geen geld voor nieuw be-
leid". "De keerzijde van de medail-
le is, dat dit maar éénmalig kan
zijn. Er is een goed Hollands
spreekwoord dat zegt "Stilstaan is
achteruitgang" en dat is het laat-
|stë dat wij willen", wordt door
,f ractievoorzitter Methorst aange-
voerd in zijn algemene beschou-
Iwing.

.De VVD is van mening dat er
nog meer structurele bezuigingen
gevonden kunnen worden, zoals
bijvoorbeeld het verantwoord kor-
ten op het onderwijs.

De VVD verwacht een werkplan ten
aanzien van een aantal hoofdpunten
uit het collegeprogramma, te weten:
aanpassingen in het verkeer ten be-
hoeve van gehandicapten; versnelde
uitvoering van het basisriolerings-
plan; de begeleiding van het open
[jeugd- en jongerenwerk; een eigen be-
leidsnota ten aanzien van het toeris-
tisch en recreatieve beleid; een oplos-
sing van het probleem rond het ver-
blijf van kampeerauto's (campers); on-
derwijs voor volwassenen; het bevpr-
deren van het zo lang mogelijk
zelfstandig wonen en functioneren
van ouderen en mindervaliden. "Hier-
bij zullen prioriteiten moeten worden
afgewogen, en dienen keuzen gemaakt
te ^worden", aldus Methorst.

Reorganisatie
Uitgaande van het principe dat een

gemeentelijke organisatie goed draait
wanneer de 'verbindingslijnen open
zijn en niet te lang' uit de VVD verba-
zing over het feit dat door het college
wordt gezegd: "Dat wij ons nog zullen
beraden over de vraag bf een reorgani-
satie van de gemeentelijke diensten
wel noodzakelijk is". Door Methorst
wordt gesteld dat reeds eind 1985 aan-
gedrongen werd door de raadsleden op
een dergelijk onderzoek. Hij verwijst
in dit verband naar de notulen van de

• Methorst: "Zoals bekend heeft de
VVD al jarenlang gepleit voor fiscali-
sering van de parkeerboetes"

vergadering van de commissie finan-
ciën die op 17 november werd gehou-
den. De conclusie daarin luidt: "Ge-
concludeerd wordt dat de reorganisa-
tie in ieder geval noodzakelijk is".

Volgens Methorst gaat het in het
kader van deze algemene beschouwing
te ver argumenten voor dit onderzoek
aan te dragen, maar toch mogen er een
paar worden weergegeven teneinde
deze problematiek weer in het juiste
daglicht te stellen.

Namelijk:
• De automatiseringsproblemen,
• Gescheiden administraties, waar-
door stukken veel te lang onderweg
zijn;
• Mogelijke conflictsituaties waaruit
personeelsproblemen kunnen ont-
staan

"Momenteel wordt aan dit laatste
punt teveel tijd besteed door bestuurs-
functionarissen. Tijd en energie die
wel op andere wijze kan worden aan-
gewend, en broodnodig is", aldus Met-
horst, die erop wijst dat efficiency en
arbeidsrust ondermeer bij dit onder-
zoek betrokken dienen te worden.

Volgens deze fractievoorzitter zal er
primair een antwoord nodig zijn op de
vraag 'wat' moet worden onderzocht,
wat daarbij het 'uitgangspunt' dient
te zijn. Inschakelen van een extern
bureau zal onontbeerlijk zijn en de
fractievoorzitter van de VVD laat we-
ten dat zijn partij in ieder geval vóór l
april 1987 een eerste 'aanzet' van dit
plan tegemoet wil zien.

Belangrijke schakel
Nadat de VVD haar waardering

heeft geuit over de wijze waarop door
het college de burgerij wordt betrok-
ken bij de besluitvorming, met uitge-
breide advertenties etc. wordt het ad-
vies gegeven aan belangengroeperin-
gen, personen etc., een uitnodiging te
zenden van een commissievergadering
waarin daar onderwerpen van en over
de betrokken personen/instellingen
worden behandeld. "Dit bevordert de
democratie", aldus Methorst.

Sterk wordt gepleit voor het niet op-
heffen van de Planvoorbereidingcom-

_ missie. "Wij verzoeken om een aange-
past adviserings-werkterrein voor
deze commissie. Dit klemt des te meer,
omdat uit de nieuwe welzijnswet-
geving ook andere geldstromen naar
de gemeente toekomen, die op een juis-
te wijze dienen te worden verdeeld.
Daarbij denken wij aan het jeugd-en
jongerenbeleid, emancipatie etc. Een
duidelijke taakomschrijving van de
planvoorbereidingscommissie met
vergaderfrequentie kan op dit punt
helderheid verschaffen", aldus de
VVD.

Ook kan de Zandvoortse bevolking
betrokken worden bij het beleidsplan
van de politie. "Dit in 1986 vastgestelde
beleidsplan wordt door ons als een zeer
goede zaak gezien. De jaarlijkse bijstel-
ling van het beleidsplan zou zonder-
meer aan waarde winnen, indien ook
de plaatselijke bevolking de gelegen-
heid zou worden geboden de eigen me-
ning (mondeling c.q. schriftelijk bij-
voorbeeld enquetevorm) te geven. Im-
mers het zijn de burgers, die in hun
woning, straat of wijk, die kernpunten
kunnen aangeven, welke in de jaar-
lij kse afweging zouden behoren te

worden meegenomen", aldus Met-
horst.

Tussen neus en lippen laat de VVD
weten niet accoord te zullen gaan met
de voorgestelde bezuinigingen op het
onderhoud van de zandbakken.
"Naast de gewone bezuiniging van
9,5% betekent het voorstel nog eens
f. 18.200,- extra. Dit laatste voorstel
ontvangt niet onze steun", aldus Met-
horst.

Door Methorst wordt nogmaals de
aandacht gevestigd op de fiscalisering
van de parkeerboetes. De VVD is hier
immer een voorstander van geweest,
want het betekent dat deze gelden
rechtstreeks in de gemeentekas kun-
nen vloeien. Nadat de landelijke invoe-
ring van deze wetgeving op zich heeft
laten wachten, ziet het ernaar uit dat
deze alsnog in 1987 kan worden inge-
voerd. Door Methorst wordt opge-
merkt: "In het Wetgevingsprogramma
van de begroting 1987 van het Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken, wordt de
inwerkingtreding van het betreffende
wetsvoorstel voorzien per l maart
1987. De Staatssecretaris streeft thans
naar een inwerkingtreding per l juli
1987. Dit biedt voor Zandvoort finan-
ciële voordelen".

In verband met deze nieuwe wetge-
ving voorziet Methorst dat ook de
huisvesting van de Zandvoortse par-
keerwachters weer actueel zal worden.
Omdat deze toch binnenkort zullen
verhuizen adviseert hij het nieuwe
onderkomen alvast aan te passen aan
de nieuwe wetgeving.

Door fractiegenoot Van Marie werd
nog een apart financiële beschouwing
gehouden, daarin geeft de liberaal het
college een aantal technische advie-
zen. Zoals bijvoorbeeld dat het ramen
van uitsluitend de afschrijvingslasten
voor nieuwe investeringen in het jaar
van de uitvoering, een 'lasten-opbla-
zend-effect' heeft voor het jaar daar-
na. Hij waarschuwt dat bijvoorbeeld
de last van f. 171.000,- voor 1987, zoals
deze voorkomt in het meerjaren-inves-
teringsplan, inclusief de rente in 1988
zal uitgroeien tot een bedrag vnan
f. 340.200,-. "Bij een geringe financiële
ruimte in het volgende dienstjaar zou
dit kunnen nopen tot niet gewenste
bezuinigen", aldus Van Marie.

Algemene Beschouwingen 1987

ZANDVOORT - De behandeling van de begroting voor
het jaar 1987, geschiedt dit jaar op een andere wijze dan
tot nu toe gebruikelijk was.

In de voorafgaande jaren werd in de „Algemene Be-
schouwingen" van de plaatselijke politieke partijen,
uitgebreid ingegaan op verschillende onderdelen van
de begroting. Men had tijdens deze „Algemene Be-
schouwingen" ruimschoots de gelegenheid ieder onder-
werp aan te snijden. De mening van de partij/groepe-
ring over de plaatselijke woningbouw, het functïone-
ren van de Gemeentelijke Sociale Dienst, om er maar
enkele te noemen.

Deze wijze van behandeling vergde veel tijd.
Daarom wordt dit jaar volstaan met „Algemene Be-

schouwingen" waarin alleen beleidsmatig een aantal
(hoofd)zaken ten aanzien van het openbaar bestuur
worden aangegeven. Inhoudelijk zal dan bij behande-
ling van de diverse hoofdstukken nader op de materie
worden ingegaan.

Vooraf is er gelegenheid geweest vragen schriftelijk
in te dienen. In totaal werden 108 vragen gesteld, die
door het college in de „Memorie van Antwoord" zijn
beantwoord. Deze antwoorden zijn reeds in de commis-
sies behandeld. Een en ander houdt dus in dat een groot
aantal oneffenheden al zijn glad gestreken en het be-
leid in wezen al is bepaald. Over blijft dus de mening
van de raadsfracties over het „beleid". Die vindt U dus
op deze pagina.

Voldoening bij D66 over verkiezingswinst

Regelzucht van centrale over-
heid groeit tot in

Door de fractievoorzitter van de
plaatselijke afdeling van D66
•wordt geconstateerd dat het be-
leid van het kabinet de burgers
van Zandvoort meer dan ooit
treft. Niet alleen de bezuinigin-
gen, maar ook het gevoerde beleid
van de diverse ministeries. „Ik
denk daarbij aan de problemen
rond de toeristenbelasting van het
Casino, alsmede aan de nieuwe le-
ges-regeling met betrekking tot de
speelautomaten, die Zandvoort in
grote problemen brengen," aldus
Ruud Sandbergen.

Hij spreekt zijn ongenoegen uit over
dit beleid en wijt de slechte financiële
positie van Zandvoort aan „De regel-
zucht van de centrale overheid die
groeit tot in het absurde, en daarbij
minder in staat is tot het snijden in
eigen vlees."

Verder pleit hij voor kostenbespa-
rende maatregelen die genomen kun-
nen worden, zonder dat de burger hier
nadelen van ondervindt. Deze kunnen
volgens de vertegenwoordiger van
D'66 gevonden worden in het ambte-
narenapparaat. Hij pleit voor een on-
afhankelijk onderzoek naar de wijze
van werken van. de gemeentelijke
diensten. „Nadat de resultaten van dit
onderzoek bekend zijn, moeten er, zo
nodig, maatregelen genomen worden,
welke leiden tot een efficiënter en
meer kostenbesparend werken. Het

onderzoek dient door een onafhanke-
lijk bureau te worden ingesteld, dat
daartoe van ons, de gemeenteraad, een
taakopdracht dient te krijgen," be-
toogt Sandbergen.

Door Sandbergen wordt voorgesteld
een actie te starten onder het motto:
„Houdt de kosten in de hand." Het is
de bedoeling dat de medewerkers van
alle gemeentelijke dienten. „Immers
zij weten het 't beste" wordt door hem
opgemerkt, gevraagd wordt te denken
over kostenbesparend werken in de
ruimste zin van het woord. De door de
medewerkers voorgestelde maatrege-
len, die kostenbesparend zijn, moeten
dan beloond worden met een bedrag in
geld. Een soort van„Ideënbus" dus.

Door hem wordt ook voorgesteld een
onderzoek te starten naar de mogelijk-
heid om bij voorbeeld door middel van
sponsoring en/of reclame extra m-
komsten te creëren.

Complimenten zijn er voor het colle-
ge voor het opgestelde dekkingsplan,
dat ervoor heeft gezorgd dat de aan ge-
boden begroting ook „sluitend" is.
Toch komt het D'66 voor dat bezuini-
gingsdrift de belangrijkste doelstel-
ling van de gemeente is geworden, het-
geen niet juist zou zijn.

D'66 verklaart zich akkoord met het
handhaven van de zogenaamde nul-
lijn, doch waarschuwt ervoor dat in de
toekomst niet ontkomen zal kunnen
worden aan het doorberekenen van de
kortingen op de deeluitkeringen van

het Rijk in de sector sociaal/cultureel
werk. „Daarbij zal getracht moeten
worden de zwakkeren te ontzien," al-
dus D'66.

Door Sandbergen wordt eveneens
geconstateerd dat er geen financiële
ruimte is om een nieuw beleid van dé
grond te tillen. Wel is hij van mening
dat desondanks er in 1987 financiële
grondslagen moeten worden gevonden
om in de komende jaren de beleidsuit-
gangspunten van het collegeprogram-
ma te verwezenlijken. „Spoed kan
worden gezet achter de realisering van
die punten die geen financiële conse1

quenties hebben," aldus Sandbergen
tijdens zijn Algemene Beschouwing..

Verder laat Sandbergen weten dat
zijn partij 'grote moeite heeft met de
verhoging van de strandhuur van
l O % voor vijf jaar vast'. "Een discussie
over het toerekenen naar de strand-
pachters lijkt ons oeverloos. Zij zal
uiteindelijk eindigen in een 'welles-
nietes' verhaal", aldus deze fractiever-
tegenwoordiger die zegt dat D66 er
vanuit gaat dat de strandexploitatie
zoals die op dit moment wordt gevoerd
in de toeristische sfeer goed functio-
neert.

"Uitgegaan moet worden van de
vraag: Welke huursom is redelijk voor
de gemeente, en welke is dragelijk voor
de pachters", vervolgt Sandbergen
zijn betoog waarbij hij stelt dat de col-
legevoorstellen over de nieuwe toeris-
tenbelasting D66 te willekeurig en te
rigoreus zijn.

'Het CDA is naar de oppositiebank verdwenen op grond van drogreden'

Uiteindelijk verweet de pot de ketel
De fractie van het CDA-Zand-

yoort haalt fel uit naar het huidi-
ge college tijdens de Algemene Be-
schouwingen. Speciaal voor het
financiële beleid van de
VVD/PvdA/D66-coalitie heeft
fractievoorzitter Ingwersen geen
goed woord over. Sterker nog, hij
verwijt het college dat (achteraf
bezien) de pot de ketel heeft ver-
weten dat hij zwart zag. Ook de
vertraging bij de behandeling van
de begroting wordt veroordeeld.

Ingwersen stelt dat het huidige be-
leid in wezen puur ambtelijk is. "Met
alle respect voor de ambtenaren die wij
in Zandvoort hebben, moet gewaakt
worden voor een politiek die achter het
ambtelijk besluitvormingsproces aan-
loopt", aldus Ingwersen, die erop wijst
dat de taak en vormgeving van het
gemeentebestuur a priori een politie-
ke zaak dient te zijn. "Een beleid dat

gevoerd moet worden behoort gekop-
peld te zijn aan het bestaan van een
programma en een prioriteitenlijst".

Een waarschuwing is er van deze
partij dat in de toekomst geen enkele
verantwoording door haar zal worden
gedragen voor het gemeentelijk beleid,
wanneer opnieuw het behandelen van
de begroting geschiedt op de wijze van
1986 (Het dekkingsplan werd aangebo-
den, nadat de belastingverhogingen
door de raad werden vastgesteld). Met
klem wordt aangedrongen op een tijdi-
ge behandeling, namelijk in de maand
oktober, zoals overal in den lande ge-
bruikelijk is.
Hond in de pot

Het CDA constateert dat 'De hond
in de pot' zit. Nota van aanbieding,
dekkingsplan en meerjarenraming
zijn een triest verhaal geworden.
Nieuw beleid komt niet aan de orde,
het moede hoofd is in de schoot gewor-

pen. "Hoe schril steekt dit beleid af bij
hetgeen de woordvoerder van finan-
ciën van de Partij van de Arbeid vorig
jaar bij de begrotingsbehandeling
naar voren bracht", aldus Ingwersen,
die de huidige wethouder citeert wan-
neer hij zegt:
"De afweging van belangen gestoeld op
politieke en maatschappelijke insich-
ten is wat onze fractie vier jaar heeft
gemist. Riet alle beperkingen die er sijn,
dient ook in financieel beleid de inven-
tiviteit, het elan, de gedrevenheid en het
maatschappelijk besigzijn door te stra-
len. Ook tijdens een periode van neer-
gang, sijn er en komen er, signalen uit
de samenleving, omdat die samenle-
ving niet een statisch gegeven is, doch
steeds aan veranderingen onderhevig.
Inspelend op dese veranderingen, ge-
hoorgeven aan die signalen leidt tot een
voortdurende afweging van belangen
en het stellen van prioriteiten".

Volgens Ingwersen kan de kritiek
van het CDA op het huidige college

niet beter worden verwoord, dan door
de woorden van het vroegere raadslid
(nu wethouder van financiën) aan te
halen die in 1985 werden geuit.

Het CDA mist een duidelijke visie op
de toekomst. "Wilt U in de toekomst de
inwoners gaan belasten, of de toeris-
ten, dan wel beiden?" vraagt Ingwer-
sen, die van mening is dat het college
zich niet kan beperken tot onrecht-
vaardige trendmatige verhogingen.

Hij verwijt het college "bepaalde groe-
pen in de Zandvoortse samenleving te
pakken", en dringt aan op een beleid
dat getuigt van visie, politieke over-
tuiging en prioriteitenstelling. Het
CDA staat een evenwichtige verdeling
van baten en lasten voor en verzoekt
het college dit CDA-beleid over te ne-
men. Dringend is er het verzoek van
deze fractie bij de voorjaarsnota van
1987 te komen met een op prioriteiten-
stelling herschreven collegeprogram-
ma. Dit geldt zeker voor de afdeling

Sociale Zaken en Maatschappelijk
Welzijn. Volgens het CDA is de Nota
van Aanbieding op dit punt, niet meer
dan een samenvatting van wetten en
landelijke regelgeving. "Van de kwali-
teiten van de betreffende wethouder is
bij de collegevorming nogal hoog opge-
geven. Het CDA wil nu wel eens resul-
taten zien, want er is ook in 1987 ge-
noeg werk aan de winkel. Om te begin-
nen wil het CDA graag op korte ter-
mijn plaatsing van WSW-medewer-
kers", laat deze fractievoorzitter
weten.

Kiezersbedrog
Nadat het CDA kenbaar heeft ge-

maakt zich zorgen te maken over de
werkdruk op de afdeling Algemene Za-
ken, in verband met het Mabon- en
renovatieplan van het circuit, maakt
Ingwersen duidelijk dat er volgens zijn
partij ook wel het een en ander schort
aan de informatievoorziening tussen

college en raad. Hij verzoekt verbete-
ringen op dit punt

De voorgestelde bezuinigingen bij de
Politie van vijftigduizend gulden is,
volgens het CDA 'immoreel en kiezers-
bedrog'. "Mooie woorden in partijfol-
ders en collegeprogramma over Open-
bare Orde en Veiligheid, maar deze is
men thans snel vergeten", constateert
Ingwersen. Hij kondigt aan dat het
CDA zal blijven pleiten voor het insti-
tuut'Reserve Politie.

Ten aanzien van het toekomstige
centrumplan wenst het CDA dat de
bewoners en middenstand, maar ook
gehandicapte weggebruikers, door
middel van inspraakprocedures in de
gelegenheid worden gesteld bij deze
plannen 'mee te denken'.

Tegenstemmen zal het CDA wan-
neer het schrappen van het gods-
dienstonderwijs op de Openbare Scho-
len op de agenda verschijnt. Boven-

dien zal deze fractie zich verzetten te-;
gen het overhevelen van geld uit deT
onderwijssector naar andere gemeen-;
telijke diensten. -,

Het CDA distantieert zich eveneens"'
van het enerzijds afwentelen van da
nieuwe toeristenbelasting op de;
strandpachters. Ten aanzien van del
pachtgelden wordt door het CDA ge-;
steld dat wel accoord gegaan kan wor^
den met een verhoging van de pacht-I
gelden mits dit geschiedt met 2% per
jaar. l

"Tot onze verbijstering vernamen!
wij uit advertenties in de pers dat aan-;
gaande de verplaatsing van sportter-^
reinen Van Lennepweg al besloten is.;
"Wilt U dit nader uitleggen?", vraagt-
een boze fractievoorzitter. ".

Ten aanzien van het jongerenwerk"
wordt al in de Algemene Beschouwin-
gen van deze partij aangekondigd dat
er een motie zal worden ingediend.

Beleid van oudwethouder verdedigd.

GBZ pleit voor
afslanking van het
ambtenarenapparaat
, - De kritiek van de plaatselijke groepering, Gemeentebelangen Zand-
vport, richt zich in eerste instantie op het financiële beleid van het
college. In zijn algemene beschouwingen zei fractievoorzitter Jongs-
ma: "dat het collegeprogramma niet financieel onderbouwd is, een
slechte zaak voor de collegeondersteunende partijen. Maar nog veel
erger vinden wij dat de huidige wethouder van financiën daar niets
aan gedaan heeft. De gevonden dekkingsmiddelen en oplossingen zijn
deze wethouder niet waardig en stellen belangrijke en noodzakelijke
beslissingen voor de toekomst uit en dat kan niet, willen we als
gemeente straks niet in moeilijkheden geraken. Een totale herstructu-
rering van ons gemeentelijk apparaat en het daarbij behorende perso-
neelsplaatje moet er binnenkort komen, anders komen voorzieningen,
arbeidsplaatsen en de financiële positie van vele mensen op het spel te
staan", aldus GBZ. 'Wachten we te lang met ingrijpende maatregelen
dan zal uiteindelijk de wal het schip keren".

• "Onze zuiver plaatselijke groepering is oneigenlijk door alle landelijke
politieke partijen uit de raad geweerd".

. 'Volgens de fractie van Gemeente
Belangen Zandvoort waren door haar
ex-wethouder van financiën alle be-
langrjjke plannen op de rails gezet,
zodat alleen maar voor een zorgvuldi-
ge afwerking en uitvoering gezorgd
hoefde te worden. Met de herstructu-
rering bedoelt GBZ een noodzakelijk
streven van de gemeente, om met een
zo klein mogelijk ambtenarenappa-
raat in een praktische huisvesting te
functioneren. Hiervoor noemt de frac-
tie enige voorbeelden:

• Centraliseer de financiële admistra-
tie en de personeelsadsminsitratie, zo-
dat met minder mensen sneller en be-
ter gewerkt kan worden.
••integreer de afdeling Ruimtelijk Or-
dening bij Publieke Werken zodanig
dat deze afdeling en dienst niet tegen

'• elkaar of langs elkaar maar met el-
kaar werken.
•'Slank op termijn de dienst Publieke
Werken zoveel mogelijk af, zodat ook
de dure top uitgedund kan worden,
want na 1988 zal Zandvoort zeker geen
behoerf te meer hebben aan zo een uit-
gebreide dienst en door gerichte priva-
tisering kan de dienstverlening toch
intakt blijven en wellicht nog beter en
goedkoper.

V

• Combineer de afdeling Burgerzaken
met Volkshuisvesting, zodat ook daar
een voordeel op termijn uit zal komen.
Bij een uitvoering van bovengenoem-
de voorbeelden kan ht gebouw van
P.W. en Burgerzaken vrijkomen, zo-
dat ook daar een behoorlijke bezuini-
ging mogelijk is.
• Het Cultureel Centrum is gunstig
gelegen bij het raadhuis en kan daar-
bij betrokken worden.

De Watertoren, het P.W. gebouw en
Burgerzaken moeten volgens GBZ zo
snel mogelijk afgestoten te worden.
Het geringe aantal resterende admini-
stratief medewerkers van Publieke
Werken zou dan een plaats kunnen
krijgen in of bij de remise, dichtbij de
praktijk.

"Ook bij de brandweer moet het aan-
tal topmensen beperkt worden. De
brandweer is voor Zandvoort veel te
duur. Een behoorlijke inkrimping is
noodzakelijk en mogelijk. Voor grote
boven de gemeente Zandvoort uit-
gaande verantwoordelijkheden kan
een oplossing gevonden worden in pri-
vatisering en regionale steun", aldus
Jongsma in zijn betoog.

Deze fractie acht het van belang dat
er zo snel mogelijk een inspraakproce-

dure voor het centrumplan komt. Vol-
gens haar duurt de onzekerheid reeds
te lang. Als het plan planologisch
en/of financieel niet haalbaar is, moet
dat ook gezegd worden. Het plan mag
niet om het plan aanvaard worden. De
herstructurering van het Gasthuis-
plein is de fractie een doorn in het oog,
vooral nu dit niet werkt. In ieder geval
moet dat elders voorkomen worden.

Ook voor de aan- en afvoer van het
verkeer tussen Zandvoort en Heemste-
de doet GBZ enkele voorstellen. 'Wij
maken ons nog steeds grote zorgen
over de toevoer naar Zandvoort en ver-
wachten weinig van onze buurge-
meenten. Een harde lijn staan wij voor
en wij stellen: het ziekenvervoer moet
door! Nu wij het Mabonplan en acco-
modatieplan hebben aangenomen
vinden wij het een noodzaak dat de
Herman Heijermansweg er komt. De
dorpskom kan de steeds toenemende
verkeersdrukte allang niet meer heb-
ben en dat zal vanaf 1988 alleen maar
toenemen. Begeren is hier vooruit-
zien'.

In verband met de bezuinigingen op
sociaal cultureel gebied stelt GBZ
voor, niet de nullijn maar een minlijn
te hanteren. De bezuinigen die de
overheid oplegt moeten integraal
doorberekend worden op de kosten-
plaatsen waar ze thuishoren. Zo is de
fractie van mening dat Zandvoort uit
de gemeenschappelijke regeling voor
het Muziekcentrum Zuid-Kennemer-

land moet treden omdat deze kosten-
post niet meer te dragen is. "Boven-
dien is deze buiten de normale propor-
ties gegroeid. Als alternatief kan geko-
zen worden voor een weloverwogen in-
dividuele subsidiëring naar talent en
draagkracht van de desbetreffende
leerling en/of ouders", aldus Jongsma.

Als het aan GBZ ligt heeft de Plan
Voorbereidings Commissie haar lang-
ste tijd gehad, omdat zij hier geen taak
meer voor ziet in de huidige situatie.
Hoewel zij van mening is dat de com-
missie goed werk heeft gedaan, moet
deze toch snel opgeheven worden.

Alleen werkplekken creëren en over
potjes en pannetjes discussiëren wijst
men af. Dit slaat op het functioneren
van het Ouderen Platform, waarbij
GBZ grote vraagtekens zet of het ge-
meenschapsgeld wel goed wordt be~
steed. 'Wij vragen ons af of op deze
manier van functioneren naar de ou-
deren toe deze behoorlijke uitgave nog
verantwoord is'.

GBZ mist een voor een plaats als
Zandvoort duidelijk toeristisch en eco-
nomisch beleid, 'anders dan vele po-
gingen om de kip met de gouden eieren
te slachten door onredelijke eenzijdig
financiële belastingvoorstellen. Wij
verwachten van de nieuwe portefeuil-
lehouder allang een nieuw econo-
misch beleid of wordt dat vooralsnog
achtergehouden?", wordt door Jongs-
ma gesteld.

PvdA neemt huidig college in bescherming

'Bestuurlijke chaos heeft
diepe sporen achtergelaten

Door de PvdA wordt tijdens de
Algemene Beschouwingen uitge-
breid ingegaan op de landelijke
politiek, de collegevorming in
Zandvoort van dit voorjaar, waar-
bij het CDA niet wordt gespaard,
en de (in de ogen van dese partij)
"bestuurlijke chaos" die door het
vorige college werd achtergelaten.
Toen het nieuwe college aantrad
werden conflictsituaties, wan-
trouwen in de top, verstoorde
werkrelaties, ja zelfs gezagscrisis-
sen door de wethouders aange-
troffen, wordt door fractievoorzit-
ter Ineke Wind gezegd.
Het is voor de PvdA dan ook zeer
duidelijk, waarom het huidige col-
lege zeker een half jaar nodig
heeft gehad om orde op zaken te
stellen. Juist omdat de PvdA van
mening is dat een goed functione-
rende organisatie van groot be-
lang is, zal ook het huidige college
zeer kritisch worden gevolgd.
"Daar waar nodig zal de PvdA cor-
rigerend optreden", wordt beloofd.

Ook de PvdA is een voorstander van
een totaal reorganisatie-onderzoek
van het gemeentelijk apparaat. Daar-
om wordt een motie aangekondigd.

"Vóór l april 1987 verwachten wij
van TJ een planning, zowel organisato-
risch als financieel, voor de uitvoering
van het collegeprogramma", eist de
fractie van de PvdA. Omdat B & W zo
druk bezig is met 'grote zaken', zoals
Mabon, ciruit, het wegwerken van de
financiële achterstanden en het op-
stellen van het dekkingsplan, is het
plan de campagne voor uitvoering van
het collegeprogramma erbij ingescho-
ten. Volgens deze partij vraagt dit een
planmatige, fasegewijze aanpak,
waardoor passages in begrotingsstuk-
ken over het 'niet toekomen aan uit-
voering van het collegeprogramma',
voorkomen kunnen worden. Voor de
fractieleden was deze passage een
moeilijk te verteren zaak. Als pleister

op de wonde krijgen B & W wel een
pluim voor het 'met verve aanpakken
van zaken als Mabon, circuit en de
bestrijding van wildgroei in de auto-
handel.

Naast de planning verlangt men,
dat begin volgend jaar een inhoudelij-
ke rapportage gereed is over de onder-
zoeken, voorafgaand aan het dek-
kingsplan voor de komende jaren.

Daarnaast moet dan ook een voorstel
komen voor inpassing van het nieuwe
beleid conform het collegeprogramma.
En als derde, de uitgangspunten voor
de opstelling van de begroting 1988.

Voor de volgende bezuinigingsron-
den verlangt de PvdA een zorgvuldige
voorbereiding op ambtelijk niveau. De
diverse afdelingen en diensten moeten
tijdig in de gelegenheid worden gesteld
hun adviezen aan College en Raad te
formuleren. Een mogelijkheid hiertoe
zou zijn, reeds in januari aanstaande
aan alle diensthoofden te verzoeken
om aan te geven hoe binnen de desbe-
treffende sektor een x-percentage aan
bezuinigingen gerealiseerd kan wor-
den en wat dat voor consequentie
heeft voor de desbetreffende sector. De
fractie wil in januari of februari een
procedurevoorstel hierover behande-
len in de Commissies voor Algemene
Zaken en Financien.

Commissies

De PvdA is pas over twee jaar bereid
om over het functioneren van de
emancipatiecommissie te oordelen.
Volgens Ineke Wind heeft deze com-
missie door een veel te onduidelijke
structuur en bestuurlijke desinteresse
onder het vorige college niet kunnen
tonen wat ze waard is. Om dit te verbe-
teren zijn duidelijke afspraken ge-
maakt bij de samenstelling van het
collegeprogramma. Na twee jaar zal
deze vorm geëvalueerd moeten wor-
den.

Voor de Plan Voorbereidings Com-
missie, die uitgebreid aan bod komt in

i

e 'Van onze zijde bezien, zouden wij
willen benadrukken dat van dictatuur
door een van de drie collegevormen-
de partijen geen sprake is'.

(Archieffoto)

deze beschouwingen, wordt een goed
woordje gedaan. Dit vooral naar aan-
leiding van de ambtelijke adviezen
voor het dekkingsplan. Hierin wordt
de suggestie gewekt, dat opheffing oï
bevriezing van de P.V.C, besparend
werkt door het vrijkomen van ambte-
lijke ondersteuning. Naar verwacht
komt het college binnenkort met een
standpunt over de toekomstige taak
en functie van deze commissie.

• Vervolg op pagina 7
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EJTUTI
WONINGBOUWVERENIGING

Eendracht maakt macht

Via deze advertentie willen wij het volgende onder de aandacht van de
leden en de huurders brengen.

Als gevolg van de arbeidsduurverkortende bepalingen, die in de C.A.O.
voor personeel in dienst van woningcorporaties zijn opgenomen, heeft
het bestuur

VRIJDAG 2 JANUAR11987
aangewezen als VRIJE DAG voor het gehele personeel van de vereniging.
Het kantoor en de werkplaatsen zullen die dag GESLOTEN zijn.

Voor urgente reparaties of storingen kunt u ons telefoonnummer 1.77.41 draai-
en; via een teletoonbeantwoorder verneemt u dan hoe u verder moet handelen.

Onderzoek belangstelling voor garages.

Het bestuur heeft het voornemen om nabij het flatgebouw aan de Sophiaweg
enige tientallen garages te bouwen en om deze vervolgens m eerste instantie te
verhuren aan daarvoor in aanmerking komende bewoners van het flatgebouw
aan de Sophiaweg (leden van de vereniging) en vervolgens aan leden die elders
in het dorp wonen.
Teneinde vast te stellen hoe groot de belangstelling voor deze garages zal zijn,
want naar aanleiding van de behoefte zal het aantal te bouwen eenheden
worden bepaald, verzoekt het bestuur aan de leden om dit schriftelijk kenbaar te
maken.
Naar aanleiding van een berekening die gebaseerd is op summiere gegevens zal
een dergelijke garage zo'n ƒ 75,- a ƒ 80,- huur per maand moeten gaan
opbrengen.
Voor alle duidelijkheid geldt dat eerdergenoemd bedrag een schatting is, waar-
aan geen rechten kunnen worden ontleend.

Het bestuur verzoekt belangstellende leden om voor het einde van december
schriftelijk te reageren, waarbij wij opmerken dat uw brief niet als inschrijving op
een eventueel te verhuren garage zal gelden.

Toewijzing van een garage zal t.z.t. plaatsvinden in volgorde van het lidmaat-
schapsnummer van de vereniging.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!.

DE WIT VERHUIZINGEN

ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem -Tel. 023-31.04 04
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Wij wensen
onze clientèle
prettige
Kerstdagen
en een
Voorspoedig
1987!

Directie
en

personeel

Ingang Hotel Bouvves
Badhuisplein 7

2042 J B Zandvoort
Holland

02507- 19205

Van 18 december
tot 5 januari
dagelijks geopend
(1e en 2e kerstdag
vanaf 22.00 uur,
oudjaar vanaf 01.00 uur)
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Nieuwe en Inruil FORDS?
Autobedrijf

J. JONGSMA!
Curiestraat 8.

Telefoon: werkpl./mag. 12323
showr. 13360

OFF. FORD Service en Verkoop

Gedipl.
pedicure komt
ook bij u aan

huis
Tel. afspraak
na 18.00 uur

Tel. 19632

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-14565

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP
Kerstmenu

Jansstraat 44
Haarlem
Tel.
023-322609

Zeestraat 41
Zandvoort

Tel'02507-15110

\'ix Hom iVOeitvrc
Twist < ti boter

•k
GwihishNOt-'p
Stokbrood

•k

soorten (jeroontci'd rlees
scizoensuhuk'

IK Ph-è

Dame bliinc/ie

*Koffie naar

ƒ47.50

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBRUG

Voor al uw
Homeopathie en

Reform
artikelen.
Dr. Vogel,

VS M Schwabe

Lid VNR
Reformhuizen

Haltestnaat l
Tel. 16123

OP ZOEK NAAR EEN ORIGINEEL CADEAU??
Geef een abonnement op
het ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Bel 020-562.3066
Kwartaalabonnement ƒ11,50*
Halfjaarabonnement ƒ21,00*
Jaarabonnement ƒ39,95*
*abonnementsprijzen 1987

U kunt zelfs per maand betalen, mits
u een machtiging afgeeft om

maandelijks ƒ 3,95 van uw rekening
af te laten schrijven.

Rond de Kerst vieren wij, als Volkswagendealer, feest.
En u bent uitgenodigd. Allereerst om een testrit te
maken in een van de vele Volkswagens. N iet zomaar
een testrit, maar eentje met heel
wat extra's.

Om te beginnen krijgt u na
het maken van een testrit en het
invullen van een testrapport
'n heerlijke fJes Veuve Amiot Brut*
cadeau. Dat lijkt ons wel gepast
met de feestdagen voor de deur.

Maar er is meer. Als u
er snel bij bent, dat wil zeggen
vóór 21 december, dan krijgt u

bovendien twee schitterende champagneglazen* bij
de fles aangeboden! Wellicht dat de testrit u over-
tuigt om in te gaan op ons volgende aanbod.

U heeft immers uitgebreid kennis gemaakt
met de Volkswagen van uw keuze. Een auto die
uitmunt door kwaliteit, betrouwbaarheid en
veel rijplezier. Een auto waarmee u met trots
1987 binnen zou kunnen rijden.

Mocht u dus na de testrit, binnen de actie-
periode** besluiten een Volkswagen te
kopen, dan hangt er in de Kerstboom in onze
showroom een aantal zeer interessante
enveloppen op u te wachten. Waaruit u er één
mag kiezen.

In elke envelop zit een accessoire-cheque, in
waarde oplopend tot fl.OOO,-. Waardoor u uw
Volkswagen gratis kunt uitvoeren met misschien licht-
metalen velgen of een schitterende radio-cassette-
speler. De ruime keuze is aan u.

Zin in een fles Veuve Amiot Brut met champagne-
glazen, in een testrit, in accessoires, in een Volkb-
wagen? Kom dan snel naar ons toe en deel mee in
de feestvreugde.

Wellicht dat u straks iets heel moois heeft te
vieren. Als u wilt weten waar u van dit aanbod kunt

profiteren bel dan 020-867351.

Volkswagen.Wie anders?
r K J • k r r l .H-I l? l''m "•'' dr" emLmr I98("i Dolum
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ADVERTENTIE
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Zeer sterk bezet
handbaltoernooi
op 2e Kerstdag

ZANDVOORT - Naar verwachting
zullen er Tweede Kerstdag in de Pelli-
kaanhal zeer spannende handbalwed-
strijden te zien zijn. De organiserende
vereniging Casino/Zandvoortmeeu-
wen heeft enkele tegenstanders uitge-
nodigd, die stuk voor stuk hun sporen
verdiend hebben.

. Van de ploegen van H.H.C. Hilver-
sum, Celeritas Bunnik, Hercules Rijs-
wijk en Kombij Badhoevedorp, waar-
orj niet te vergeten de gastdames en -
heren zelf, kan verwacht worden dat
zij er 'hard' tegenaan gaan. De Zand-
voortse heren-junioren, die momen-
teel als nummer één op de competitie
ranglijst staan, zullen hun naam moe-
ten waarmaken. De heren-senioren
zullen het zwaar te verduren krijgen,
maar voorspeld wordt, dat zij 'tot op de
bodem' zullen gaan. Ook de dames, zo-
wel junioren als senioren, zullen hun
uiterste best moeten doen om de moge-
lijkheden van de tegenstanders in te
dammen.

De junioren-wedstrijden vinden
plaats tussen 9.15 en 13.15 uur, die van
de senioren tussen 13.30 en ongeveer
17.30 uur. De toegang is gratis.

In Zandvoort is een vrouw
op dak een normale zaak

ZANDVOORT - 'Een vrouw op
het dak!?' Menig Zandvoorter zal
dit vol verbazing denken bij het
zien van een vrouw die zich onver-
stoorbaar over het dak van een
Zandvoortse woning beweegt.
Men weet waarschijnlijk niet, dat
deze vrouwelijke klimster mede-
werkster is van Bouw- en Wo-
ningtoezicht van de Gemeente
Zandvoort. Van hoogtevrees heeft
zij bepaald geen hinder en ladders
vormen al evenmin een probleem
voor haar.

Als het nodig is klimt mevrouw d'Ar-
naud zonder aarzelen door een dak-
raam of neemt zij via een ladder een
kijkje in de dakgoot. Voor de toevallige
voorbijganger zal dit een verbazing-
wekkend tafereel zijn. "Is het niet
eng?" roept menig bewoner van de
panden die zij onderzoekt. De mede-
werkster van Bouw- en Woningtoe-
zicht staat hier echter nauwelijks bij
stil. Voor haar is het een normale
zaak. Zij aarzelt niet om daken, dakgo-
ten en andere zaken die zich op 'hoog
niveau' bevinden, te inspecteren.
"Ach, voor mij is het bijna hetzelfde als
een deur open doen. Maar op zestien
hoog zal ik natuurlijk niet zo snel door
een raampje klimmen. Ik heb vroeger
hoog gewoond, en dan was er ook wel
een raam dat af en toe aan de buiten-
kant schoongemaakt moest worden".
Als van tevoren bekend is dat er ge-
klauterd moet worden, verschijnt zij
in aangepaste kleding op haar werk.
Dan komen ook de gympen uit de kast.

Haar baan brj de gemeente heeft me-
vrouw d'Arnaud vooral te danken aan
haar opleiding HTS-Bouwkunde, die
zij in Haarlem volgde, en haar erva-
ring als bouwkundig tekenares. Zij
was een van de eerste meisjes dat zich
in het begin van de jaren vijftig bij de
HTS in Haarlem aanmeldde. Dit ge-
beurde vooral op aandringen van haar
moeder, die al vroeg weduwe was ge-
worden en daardoor had ondervonden
dat ook een vrouw voor zich zelf moet
kunnen zorgen. En dit was 'een goed
beroep was voor een vrouw'. De aanleg
voor deze 'exacte' richting was al dui-
delijk geworden tijdens de Gymnasi-
um-Beta opleiding.

Tijdens haar jeugd had mevrouw
d'Arnaud zich al bezig gehouden met
het tekenen van woningen en de in-

richting daarvan. Voor de vriendin-
nen was het daarom niet echt verras-
send dat zij voor dit vak koos. Op de
hogere school waren de leraren wat
verbaasd. Ook voor de leiding van de
school moet het wat onverwacht zijn
geweest dat zich een meisje aandiende.
Er was niet eens een damestoilet; zij
mocht gebruik maken van het toilet
voor het schoonmaakpersoneel. De
medestudenten reageerden over het
algemeen positief op de komst van een
meisje in de klas. Wat zij toen nog met
kon vermoeden, was dat een van hen
later haar echtgenoot zou worden.

Door haar vooropleiding werd de
studente in de sterklasse geplaatst,
wat inhield dat zij haar studie in kor-
tere tijd kon afmaken. Na de HTS kon
zij al snel aan de slag als bouwkundig
tekenares. "Ik kon op jonge leeftijd
daarmee beginnen. Mijn voordeel was
dat ik niet eerst in dienst hoefde. Bo-
vendien waren er genoeg baantjes in
die tijd". In haar huwelijk, toen het
eerste kind op komst was, heeft zij
haar baan opgegeven, al was het maar
voor tijdelijk. "Toen de kinderen wat
ouder waren, de jongste was zes en de
oudste acht jaar, ben ik freelance gaan
werken. Omdat ik thuis werkte, was
het wel zaak, de kleintjes bij de teken-
tafel vandaan te houden. Dat papier is
zo gevoelig, dat ik het wel weg had
kunnen gooien, als er een kinderhand
op was gekomen. Toen werd het een
hekje om de tekentafel". De nu
tweeëntwintig-jarige zoon volgt met
zijn HTS-opleiding de voetsporen van
zijn moeder. Ook de negentien-jarige
dochter heeft aanleg voor de exacte
vakken, maar volgt daarmee de Mid-
delbare Landbouwschool.

Mevrouw d'Arnaud begeeft zich het
liefst op de fiets naar de te onderzoe-
ken woningen. "Zo zie je onderweg veel
meer dan wanneer je met de auto gaat.
Zo kom je ook achter de woningen en
krijg je een beter beeld van de situatie.
En soms zie je ook dingen die de bewo-
ners liever verborgen willen houden".
Haar werk voor Bouw- en Woningtoe-
zicht, waar zij sinds 1983 in dienst is,
betekent niet alleen maar klimmen.
Er komt ook veel papierwerk aan te
pas. De medewerkster van deze dienst
behandelt regelmatig subsidie-aan-
vragen, zoals voor woningverbetering
of bepaalde aanpassingen. Omdat zij
alles serieus aanpakt, wordt in twijfel-
gevallen wel overlegd met de collega's.
Daarnaast gaat zij ook af op klachten

•De medewerkster van Bouw- en Woningtoezicht, mevrouw d'Arnaud, aarzelt
niet om het dak te beklimmen indien dit voor het onderzoek nodig is.

Foto: Berlott

over huurwoningen, of probeert zij te
bemiddelen bij conflicten tussen huis-
eigenaren.

Enkele jaren terug moest menigeen
er nog aan wennen, dat een vrouw

deze zaken regelt. "In het begin werd
me tijdens het spreekuur nog wel eens
gevraagd 'Kan ik ook tegen u praten',
maar dat komt nu niet meer voor",
zegt mevrouw D'Arnaud, voor wie ook
dit een normale zaak is.

Rolstoeldansers moeten
op voor eerste danstest

HAARLEM - De rolstoeldans-
groep van de Stichting Gehandi-
captensport Haarlem legt donder-
dag 18 december haar eerste offi-
ciële danstest af. Dit zal gebeuren
in het clubgebouw van voetbal-
vereniging De Brug aan de Oude-
weg te Haarlem. Een goed resul-

Documentatie
Werkprojecten

1 HAARLEM - De Vrijwilligers Cen-
trale in Haarlem, gevestigd Zijlstraat
10 zwart, vestigt er de aandacht op dat
er een uitgebreid documentatiecen-
trum bestaat, waar vrijwilligers be-
langstellenden gratis advies verlenen.

Gedacht wordt in dit verband aan
personen (meteen uitkering) die graag
een eigen project of kleinschalig be-
drijf zouden willen starten. De moei-
lijkheid is dat men niet weet waar men
inlichtingen kan krijgen over vesti-
ging, subsidie, krediet enz.

In de Zijlstraat 10 zwart staan des-
kundigen gereed om op deze, en ande-
re vragen, antwoord te geven. Ope-
ningstijden: dinsdag-eri donderdag-
middag van 13.00/16.00 uur en woens-
dagmorgen van 10.00/13.00 uur, tel:
023-314862

taat wordt beloond met een bron-
zen speld en een certificaat.

In het afgelopen voorjaar nam de
groep al deel aan de Nederlandse rol-
stoelkampioenschappen en daarna
verzorgde men diverse demonstraties.
Pas kort, daarvoor, in oktober 1985,
was men van start gegaan met de
danslessen. Sindsdien krijgen de leden
wekelijks les, wat gebeurt in het ge-
bouw van het Rode Kruis in de Palm-
straat. Instructrice Ondine Reek-de
Hullu laat allerlei danssoorten de re-
vue passeren, zoals bijvoorbeeld ball-
room- en volksdansen.

Als jurylid van deze danstest zal on-
der andere Corrie van Hugten aanwe-
zig zijn. Zij wordt beschouwd als de
grote animator van het Nederlandse
rolstoeldansen. Het animo in Haarlem
is echter nog niet zo gek groot. Daar-
om wordt de danstest ook als een pri-
ma gelegenheid gezien, waar belang-
stellenden met deze tak van sport ken-
nis kunnen maken. Mensen die hier-
door enthousiast worden, kunnen zich
dan ook aanmelden voor de nieuwe
danscursus, die binnenkort van start
gaat. Tijdens deze cursus is het plezier
van de dansers minstens zo belangrijk
als de prestaties.

De danstest op 18 december begint
om 20.00 uur. Familieleden en andere
belangstellenden zijn van harte wei-
kom. Na de wedstrijden volgt eventu-
eel nog een demonstratie. Hierna, tot
21.30 uur, is er voor deelnemers en pu-
bliek gelegenheid tot dansen.

Bestuurlijke chaos
• Vervolg van pagina 5

Ineke Wind: "Nu alvast willen wij
duidelijk stellen dat de P.V.C, zowel
materieel als immaterieel dik zijn
waarde heeft opgebracht, en geken-
merkt kan worden als een kwalitatief
,goed functionerende commissie, die
zeer goede contacten heeft opgebouwd
met belanghebbende organisaties
en/of groepen uit de bevolking. Tevens
zijn er een aantal essentiële punten in
het collegeprograma opgenomen die
alles te maken hebben met welzijnsbe-
leid, en waarbij nog zeer veel voorbe-
reidend werk, in overleg met de bur-
gers, nodig zal zijn". Als voorbeelden
noemt zij: integraal kinderopvangbe-
leid, samenhangend jeugdbeleid,
werkgelegenheidsbeleid, ouderenbe-
leid, gehandicaptenbeleid, volwasse-
neneducatie en vertier vervolg van het
sociaal culturele beleid.

Hard nodig

Met betrekking tot deze beleidsvel-
den wordt een aantal eisen genoemd in
de nieuwe Welzijnswet, die binnen-
kort in de Eerste Kamer wordt behan-
deld en per l januari 1987 in moet
gaan. Hierdoor moeten lagere overhe-
den vóór 1988 plannen en verordenin-
gen op dit gebied hebben vastgesteld.

' • "Daarnaast hebben wij er ook zélf
duidelijk behoefte aan om ten aanzien
van bovengenoemde beleidsvelden een
samenhangende visie te ontwikkelen.
Ben commissie, die de afgelopen jaren
bewezen heeft, op een bestuurlijke wij-
ze te kunnen opereren en die door
haar veelzijdige samenstelling ook een
brede deskundigheid vertegenwoor-
digt, zullen wij hierbij hard nodig heb-
ben", zo stelt de PvdA. "Zeker als we

ons daarbij realiseren dat het in een
kleine gemeente haast niet mogelijk is,
om die diverse deskundigen allemaal
in het ambtelijk apparaat terug te
vinden op een relatief kleine afdeling
welzijn en een overbelaste afdeling so-
ciale zaken".

De klacht dat het werk, dat de P.V.C,
voor de ambtenaren met zich mee-
brengt, te veel tijd kost, vindt Ineke
Wind ondergeschikt aan bovenge-
noemde belangen. Men zou zich véél te
weinig realiseren hoe overbelast het
apparaat zou zijn als er gewerkt zou
moeten worden zonder de inhoudelijke
en organisatorische steun van de Plan
Vporbereidings Commissie. Ook de
tijd, die raadsleden in de commissies
steken, is van ondergeschikt belang.
Zij moeten hierbij betrokken blijven
om enerzijds het oor te luisteren te
leggen en anderzijds actief mee te den-
ken over de vormgeving van het be-
leid.

Ineke Wind pleit voor het instand-
houden van de diverse commissies. "Zij
vormen een wezenlijk onderdeel van
open bestuur en het hierbij betrekken
van burgers". De Partij van de Arbeid
hecht hier grote waarde aan.

Bij de financiële beschouwingen
van deze partij wordt uitgebreid inge-
gaan op de wenselijkheid van een be-
roepskracht voor het Jeugd-en Jonge-
renwerk, gesteld wordt dat deze er
(met een beetje goede wil) wél kan ko-
men, het liefst per l januari 1987. In
dit licht gezien wordt gepleit in plaats
van f. 10.000,- te bezuinigen op 'nieuw
beleid', deze post terug te brengen tot
f. 7.000,-. De PvdA is geen voorstander
van privatisering blijkt uit deze be-
schouwingen, doch verwacht even-
eens als de VVD, veel heil van de f isca-
lisering van de parkeerboetes.

Solisten en koorleden van het Toonkunst Oratorium Koor zorgden voor een
perfect concert.

Foto Berlott

Sfeervol Kerstconcert
ZANDVOORT - In de reeks van

diverse kerstuitvoeringen, welke
deze maand in Zandvoort plaats-
vinden, gaf het Toonkunstorato-
riumkoor Zandvoort op zondag 14
december j.l. een concert in de
Hervormde Kerk, met medewer-
king van de solisten Marijke
Bleekemolen, sopraan en André
Meuleman, tenor. Het geheel
stond onder leiding van Frans
Bleekemolen, die aan de vleugel
tevens de begeleiding verzorgde.

Voor dit concert was het publiek in
grote getale opgekomen en de kerk was
dan ook geheel gevuld.

Het op het kerstgebeuren afgestem-
de programma was zeer afwisselend
samengesteld met koorzang en optre-
den van de solisten, waarbij Frans
Bleekemolen aan het kerkorgel en
vleugel voor instrumentale intermezzi
zorgdroeg. De sopraan Marijke Bleek-
emolen beschikt over een mooie zuive-
re stem en „Coeur de Jésus Enfant"
van A. Guilmant, tezamen met het
koor, kreeg een prachtige vertolking
evenals het door haar gezongen kerst-
lied van A. de Klerk. De tenor André
Meulman bleek in zijn soli „Pastorel-
la" van J. Haydn en „Weihnachtslied"
van C. M. Weber over een uitstekend

stemgeluid te beschikken. Ook de sa-
menzang van beide solisten in het
duet „Jesus der Morgenstern" van M.
Bruch moge niet onvermeld blijven.
Het T.O.Z.-koor, dat een groot aandeel
had in dit kerstprogramma was goed
op dreef en wist voor de juiste sfeer te
zorgen. Als hoogtepunt moet ongetwrj-
f eld vermeld worden de uitvoering van
„For unto us a child is born" uit The
Messiah van G. F. Handel, waarbij het
koor door een hechte samenzang bij-
zondere hoogte bereikte. Het was als
het ware een voorproefje op de uitvoe-
ring van het oratorium „The Messi-
ah", dat T.O.Z. thans in studie heeft.

De uitvoering daarvan is gepland in
het najaar '87 en wekt ongetwijfeld
grote verwachtingen.

Rest nog een bijzonder woord van lof
voor Frans Bleekemolen die koor en
solisten van achter de vleugel uitste-
kend in de hand wist te houden en die
zich ook bij de instrumentale inter-
mezzi op voortreffelijke wijze van zijn
taak heeft gekweten. Uit het applaus
bleek hoezeer het publiek van het ge-
bodene heeft genoten en T.O.Z. kan
ongetwijfeld op een geslaagd kerstcon-
cert terugzien.

Vleugel
Bij het kerstconcert van het

Toonkunst Oratoriumkoor werd
gebruik gemaakt van de onlangs
aangeschafte vleugel. Een trots
bezit van het koor, hetgeen vooral
mogelijk werd gemaakt door een
gift van de Stichting Comité voor
de Zpmerpostzegels. Volgens de
voorzitter van TOZ, De Hoop,
speelde met name mevrouw Van
der Mije-Rollema, de plaatselijke
vertegenwoordigster van de
stichting, hierbij een belangrijke
rol. Met groot enthousiasme had
zij de aanvraag van TOZ onder-
steund.

Een vleugel stond allang op het
verlanglijstje van het koor. In een
poging om het benodigde geld brj-
een te krijgen waren al diverse
activiteiten ondernomen, zoals
een bazar en een loterij. Het ver-
zamelde bedrag bleef echter on-
toereikend. Dankzij de gulle gift
van de stichting kon de aankoop
alsnog doorgaan.

Snelschaken op
Kerst-toernooi

ZANDVOORT - Als afsluiting van
het jaar houdt de Zandvoortse
Schaakclub donderdag 18 december
een Kerst-snelschaaktournooi. Dit zal
plaatsvinden m het gemeenschaps-
huis en begint om 20.00 uur.

In de competitie gaat het redelijk
goed met de schaakclub. Donderdag
behaalden de Zandvoorters een over-
winning pp de rivalen uit Hoofddorp.
De einduitslag van deze competitie-
wedstrijd was 5-3. Daardoor neemt de
plaatselijke schaakclub een accepta-
bele positie in de middenmoot in.
In een uitwedstrijd op 13 januari meet
het team het opnemen tegen tegen-
stander H.W.P.3 uit Haarlem.

Surfzeilen
gestolen

ZANDVOORT - Uit de berging van
een flat aan de Lorentzstraat zijn zon-
dag vijf surfzeilen gestolen. Daarnaast
namen de ongewenste bezoekers ook
nog een zwemvest mee. De totale
waarde van de ontvreemde goederen
bedraagt f. 3.700,-.

Speciaal NPO
kerstconcert

HAARLEM - Het Noordhollands
Philharmonisch Orkest zal op Tweede
Kerstdag een aantal jeugdige musici
begeleiden in een speciaal Kerstcon-
cert.

Het zijn Veronique Serpenti (16)
harpiste, Pauline Oostenrijk (17) ho-
boiste, Quirine Viersen (14) celliste en
Sonja van Beek (13) violiste die op dit
concert zullen optreden.

Zij spelen het Concert voor Harp en
orkest Opus 4 Nr6 van Handel, het
concert voor Hobo en orkest KV 314
van Mozart, Kol Neidri voor Cello en
orkest en van Bruch en de Romance
voor Viool en orkest van Dvorsak.

Het programma begint met de Sym-
fonie Nr 39 van Haydn en wordt beslo-
ten met Die Moldau van Smetana. Het
orkest staat onderleiding van Thomas
Sanderling. De presentatie wordt ver-
zorgd door Robert ten Brink.

Dit speciale concert verdient een
grote belangstelling. Aanvang 14.30
uur, Concertgebouw te Haarlem.

K e r s t a g e n d a
ZANDVOORT - De komende

week worden in Zandvoort ver-
schillende activiteiten gehouden
die verband houden met de ko-
mende Kerstdagen. Hieronder
volgen data en begintijden:

Vrijdag 19 december:

Concert van het Zandvoorts kinder-
koor in Hervormde Kerk. Aanvang
20.00 uur. Het programma omvat
kerstliederen in het Engels, Latijn en
Nederlands. Muzikale leiding heeft
Henk Trommel, muzikale begeleiding
van Willem Poot (vleugel). Medewer-
kmg wordt verleend door Yvonne
Schwerzel (dwarsfluit). Tezamen met
Willem Poot wordt een kort intermez-
zo verzorgd met werken van Bach,
Poot, Fauré en Ibert. Toegangsprijs
f. 5,-.
Filmavond in bieb

Op deze dag vindt om 20.00 uur een
filmvoorstelling plaats in de Openbare
Bibliotheek aan de Prinsesseweg. Ver-
toond zal worden een film van Volkert
Stevin over de Deltawerken. Het be-
gin, de werkzaamheden en de voltooi-
ing van dit Europese kunstwerk.

Na de pauze is er een diapresentatie
van het werken van de KNZHRM
langs Zandvoorts kust. Motordrijver
Bos zal deze dia's van commentaar
voorzien

De avond wordt georganiseerd door
de Zandvoortse Bomschuitenbouw-
club. Iedereen van harte welkom, toe-
gang vrij.
Zaterdag 20 december:

Kerstconcert in de Gereformeerde
Kerk aan de Julianaweg door Evge-
nia-Maria Popova (viool), Jacopo Scal-
fi (violoncello) en Susanne Mebes (gi-
taar). Het concert heeft een roman-
tisch karakter want werken worden
gespeeld van Boccherini, Giuliani en
Paganmi.

Aanvang 16.00 uur, in de pauze
wordt koffie geschonken. Toegangs-
prijzen: f. 12,50/Pas 65 en CJP f. 10,-.
Kinderen f. 5,-.
Zondag 21 december:

Volkskerstzang in de Hervormde
Kerk. Gezamenlijke zang van bezoe-
kers en koren van de bekende kerstlie-
deren. Deze zang wordt begeleid door
Gerard van Zwieten de Blom (orgel) en
Willem Lekkerkerker (trompet).

Het Nederlands Hervormd Kerk-
koor onder leiding van Henk van Ame-
rom en het Toonkunst Oratorium
Koor dat onder leiding staat van
Frans Bleekemolen verlenen mede-
werking. Solist deze middag is de be-
kende bas Guus Hoekman.

Diana Verhulst verzorgt de schrift-
lezing en declamatie. Aanvang van
deze Volkskerstzang is 14.30 uur. in
verband met de te verwachte grote
toeloop gaan de kerkdeuren al om
13.45 uur open. Programma's tevens
bewijs van toegang zijn a f. 3,50 te
verkrijgen bij de VVV en indien nog

voorradig zondagmiddag in de kerk.'-
Kerstnachtdienst

Op woensdag 24 december wordt in
de Hervormde Kerk aan het Kerk-
plein een Kerstnachtdient gehouden.
Voorganger is ds. J.A. van Leeuwen.
Medewerking verleent het Hervormd
Kerkkoor. De collecte die zal worden
gehouden is bestemd voor het werk
van Solidaridad.

Aanvang 23.00 uur
Kerstviering'/
nachtmis

Op woensdag 24 december wordt in
de St. Agathakerk aan de Krocht om
19.30 uur een Kerstviering gehouden.
Medewerking verleent het Jeugdkoor.
Celebrant is Pastoor Kaandorp.

Diezelfde avond om 24.00 uur begint
de Nachtmis. Medewerking verkleent
het St Ceaciliakoor, celebrant is even-
eens Pastoor Kaandorp.
Kinderkerkdienst

Vrijdagmiddag 26 december (tweede
Kerstdag) begint om 16.00 uur de kin-
derkerkdienst in de Hervormde Kerk.

In deze dienst wordt door kinderen
van de 'kinderdienst' een kerstmusical
opgevoerd. Familieleden, vrienden,
kennissen, neven en nichten zijn van
harte welkom.

Om de onkosten verbonden aan deze
middag bij te dragen kan een bedragjë
overgemaakt worden op de Nuts-
spaarbank nummer: 84.24.41.743 me't
vermelding: 'kinderdienst' ,
Toneelvoorstelling

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 decem-
ber wordt door de Toneelvereniging
'Wim Hildering' in de Grote Krocht
een opvoering gegeven van het toneel-
stuk 'In de holte van je arm' van Dimi-,
tri Frenkel Frank. Rond het thema
aantrekken/afstoten ontstaan komi-
sche situaties die gespeeld worden
door Pieter Joustra, Wil van Waar-
denburg, Henk Janssen en Ank Jou-
stra. De regie van deze voorstelling is
in handen van Ed Fransen.

Aanvang op beide avonden 20.30
uur, toegangskaarten verkrijgbaar bij
leden van de vereniging, of 's avonds
aan de zaal.
Filmvoorstelling
voor kinderen

Op woensdagmiddag 24 december
wordt in de Openbare Bibliotheek aan
de Prinsesseweg een voorstelling gege-
ven van de bekende Amerikaanse film
'Anme'.

De film is bestemd voor kinderen in
de leeftijd vn zes tot twaalf jaar. De
toegangsprijs bedraagt één gulden.
Kaartjes moeten van te voren afge-
haald worden. Dit kan vanaf heden
tijdens de openingsuren van de biblio-
theek.

De voorstelling begint om 13.30 uur:
Verwacht wordt dat de kinderen rond
15.45 uur weer kunnen worden afge-
haald.

ADVERTENTIE

Zandvoorts
Nieuwsblad

zoekt

meisjes of jongens
die af en toe in kunnen
vallen bij ziekte of vakantie
van bezorgers/sters.
Min. leeftijd 15 jr.

Tel. 17166

Fotokring toont veel sfeer
ZANDVOORT - Fotokring Zand-

voort toont tot en met 9 januari in de
openbare bibliotheek aan de Prinses-
seweg een keur van zwart-wit foto's.
Het tentoongestelde is allemaal eigen
werk. Dat de leden enthousiaste beoe-
fenaars van hun hobby zrjn is wel
duidelijk te zien aan de kwaliteit van
de foto's, die met erg veel zorg zijn
gemaakt. Er is veel gelet op compositie
en contrastvorming tussen licht en
donker, waar vooral zwart-wit foto's
zich goed voor lenen. Meest opvallend
is de sfeer die in veel gevallen iets dro-
merigs heeft. Zo zijn er, naast een
mooie opname van een zigzag-trap, di-
verse stillevens van Herman Frijling

Radiogemeente
houdt kerkdienst

BLOEMENDAAL - Traditiege-
trouw zal pok dit jaar op woensdag 24
december in de grote zaal van het Con-
certgebouw in Haarlem een speciale
Kerstnachtdienst worden gehouden.

Organisator is de Radiogemeente
Bloemendaal. Ds H.A. van Gent
spreekt over het thema: "Wij komen
het Kind hulde bewijzen". Muzikale
medewerking wordt verleend door het
kerkkoor Credo uit Landsmeer onder
leiding van Dick Vermeulen. Samen-
zag zal worden begeleid door Dub de
Vries, orgel en Dolf Hulsvergen, trom-
pet.

Aanvang 22.00 uur, deuren open
21.45 uur. Toegang gratis.

Gestolen auto
aangeboden

ZANDVOORT - Donderdag werd
door twee mannen bij een Zandvoorts
garagebedrijf een auto te koop aange-
boden, die elders ontvreemd was. Het
betreffende voertuig werd door de Ge-
meentepolitie Den Haag gezocht,
evenals beide heren. Zij werden ver-
dacht van diefstal en heling. In de loop
van de dag zijn zij door de Haagse
politie opgehaald.

die gemaakt zijn op het platteland van
zuidelijke landen. Dick ter Haar be-
reikt het effect door in zijn opnames
een soort grauwsluier te leggen, veelal
met hulp van de natuur, namelijk
mist.

Wat 'steviger' werk vertoont Gerard
van Zwieten de Blom. Wit bestaat al
bijna niet meer bij hem, dit is meeren-
deels vervangen door grijs. Overigens
zonder verlies van contrast, dat ver-
kregen wordt door het gebruik van
veel zwart. Een mooi voorbeeld daar-
van is de opname van een goot tussen
twee pannendaken.
Dik van Beem houdt zich onder ande-
re ook met kleine dingen bezig, getuige
zijn macro-foto's van insect en padde-
stoel. Cas Helwes toont wat meer por-
tretten en in het werk van Bas de Baar
uit zich veel aandacht voor het jeugdi-
ge en sportieve leven. Hij toont daarbij
dat ook op de Rotonde mooie foto's
gemaakt kunnen worden.

Kerstviering
gehandicapten

HAARLEM - De V.O.G.G. (Vereni-
ging van Ouders van Geestelijk Ge-
handicapten) viert op zondag 21 de-
cember haar jaarlijkse kerstviering
voor leden en belangstellenden. Voor
de tiende achtereenvolgende keer
biedt de LTS St. Petrus aan de Berla-
gelaan in Haarlem-Parwijk gastvrij
onderdak in haar grote aula voor deze
kerstviering.

In de kerstviering gaan voor pastor
C. van Opzeeland van de De Harte-
kamp en de heer J. Goedbloed, hoofd
van de Chr. LOM-school De Poort. Het
Ritmisch Koor uit Uitgeest luistert
muzikaal de kerstviering op terwijl de
leerlingen van de Gemma-school een
kerstspel opvoeren. Na de kerstviering
is er een gezamenlijke lunch.

Leden, ouders van geestelijk gehan-
dicapten en hun kinderen zijn welkom
bij deze traditionele kerstviering. Hét
aantal plaatsen is beperkt tot ca. 450.
Het is dus zaak zich tijdig te melden
bij: mevrouw D. Bijvoet, Dr. Dirk Bak-
kerlaan 61, 2061 EV Bloemendaal, tel.
023-276632.

Automobilist
rijdt door
na aanrijding

ZANDVOORT - Bij een aanrijding
op de kruising van Zandvoortselaan
en Kostverlorenstraat raakte een fiet-
ser lichtgewond. De automobilist ver-
zuimde echter te stoppen. Later werd
de eenentwintig-jarige Zandvoortse
bestuurder in zijn woning aangehou-
den.

ADVERTENTIF

ZANDVOORTS NIEUWJAARSCONCERT
vrijdag 9 januari en zaterdag 10 januari 1987 in de Hervormde Kerk
te Zandvoort
Aanvang 20.00 uur
met medewerking van:
Zandvoorts Mannenkoor
Zandvoorts Vrouwenkoor
Zandvoortse Folklore Vereniging De Wurf
Zandvoorts Kamer Koor
Toneelvereniging Wim Hildering
Ton Vreeswijk - bas
Rob van Zoelen - orgel
Dico van Putten - piano
Algehele leiding: Dico van Putten
Plaatsbewijzen ƒ10,-
Voorverkoop: Ako, Kerkplein, Zandvoort
Gemeenschapshuis, Zandvoort
en vanaf 19.30 aan de kerk. Ingang Torendeur.
Organisatie: D.A.Z. Produktions
Tel. 02507-13260

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
._VOORDEELBON:___

Tegen inlevering van deze bon
betalen abonnees van het
ZANDVOORTS NIEUWS-
BLAD van 65 jaar of ouder, zo
lang niet uitverkocht, geen
ƒ 10,- maar slechts ƒ7,50

Naam:
Adres:
Plaats-
Telefoonnummer:
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WELKOM IN DE HALTESTRAAT!
Drogisterij Parfumerie

MOERENBURG
Haltestraat 1

YORK OPTIEK
Haltestraat 5/Zandvoort/
Telefoon: 02507-12174

Haringkraam

ARIE KOPER
Raadhuisplein

mooemncazunm
&(3tin.def>$Mk
HRLTESTMOT 7-T^.yaor

Iïf?n tip voor de feestdagen- leuke strikjes, panty's en

In januari 50°ó korting op heel ..
veel soorten breigarens. t^

SIGARENMAGAZIJN J. LISSENBERG
Uw adres voor de betere sigaar o.a. Hajenius, Huif kar C.D. Balmoral, Oud

Kampen, Justus v. Maurick, Monte Cristo

Kousen, sokken, panty's

Haltestraat 13
Tel. 02507-14738

Bar-Grill-Bistro

Haltestraat 21, Zandvoort Tel. 02507-18619

Brood- en banketbakkerij SEYSENER
Maakt u een keuze uit onze bekende:

kvrtsttuurten, clnpolatapjtddinijen, kerstbrood met noten, kerstkmnsen,
kerststaaf-tulbanden.

Fa. BALLEDUX woninginrichting - 1923

TAPIJT EN VLOERBEDEKKING
Haltestraat 27 - Tel. 12596

Voor veel fietsplezier naar:

PETER VERSTEEGE WIELERSPORT
Haltestraat 31

HALTESTRAAT 35

Zie onze speciale kerstetalage

„La BonbOnnïère" Haltestraat 39a, tel. 15584

Bestel tijdiy uw kersttaa-rten, pudding en ijstaaiïen.

RinUS' fruithUJS voor de nodige vitamines

Wij wensen u prettige kerstdagen.

MODE

40 jaar in Zandvoort
Bij aankoop van ƒ40,- (of meer)

1 panty KADO Haltestraat 55

VIS-SPECIALITEITENRESTAURANT

3e Jflccrpcuxl
Beide kerstdagen geopend

MIELE WASSALON WASUNIEK
Voor alles wat echt schoon moet zijn!

Haltestraat 63b - Tel. 14417

Wij wensen U prettige kerstdagen

°̂ r BLOEMENHUIS J. BLUYS
bloemwerken Haltestraat 65 - Zandvoort Tel. 1 20 60

Chin. Indisch restaurant

HONGKONG Ha'testraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort. Tel. 17897

Wij wensen u prettige feestdagen!

_ M FA £• „r,
^%'£-. ,,<^Q „̂,.,„,,*,1

4|1 %*^* ^^Hm^^rUB
herenkleding

Haltestr. 10. Tel. 18821 Haltestr. 14. Tel. 18822

SLAGERIJ ARBOUW

MARCEL SCHOORUS
BLOEMENBOETIEK
Haltestraat 14A ZANDVOORT Tel. 02507-15473

..VisenSpeciaKteiten ^ ̂  ̂  goed moet

HALTESTRAAT 16 - ZANDVOORT - TEL. 02507-16204
Uw traiteur en visspecialist

IfcJo bromet mo Je
zandvoort - haltestraat 18

Wij hebben leuke feestkleding

Souvenirshop Jacqueline
TABAK, SIGAREN, SIGARETTEN, LEKTUUR
Luxe geschenken, wens- en kerstkaarten

Haltestraat 22, tel. 14313

ir>jV*f#^7*7'f(j.î ^

6 speciaalzaken in één
Raadhuisplein 15

r-r ? v

SLAGERIJ KONING

G. ZWINKELS
Haltestraat 30

wum
'T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ!

S. A. de Dood
uw poelier voor vers wild en gevogelte

Haltestraat 34

Boutique Dynasty
voor de komende feestdagen slaagt u bij ons altijd!

Haltestraat 36, Zandvoort

DE KAASHOEK Haltestraat 38 - Tel. 15000

Volop leuke kerstgeschenken!

NI VEA U bijouterie
Haltestraat 42. Zandvoort. ^ 02507-16043

Zaterdag en zondag geopend

bistrolepieiTot
hal test raai 52 • zandvoort

telefoon (02507) 17822

Beide Kerstdagen geopend
met speciaal Kerstmenu
(nieuwe eiyenuar)

Topslagerij Vreeburg en Zn.
HALTESTRAAT 54 - TEL. 12451
De Topslager versiert uw maaltijd.
Specialist in fondue, barbecue of de gourmet-party

Haltestraat 56a, Zandvoort, tel. 02507-18256

beeld + geluid
peeters haltestraat 56

2042 LP zandvoort
02507 - 1 36 18

La BastfLLe
si^ Haltestraat 58, Zandvoort Tel. 02507-15111

•'^I^^^^^wVé-^'''•' iVC^S '̂Söi

d te/ i
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- ZAND VOORT - Het zeer sterk
in de promotieklasse uitkomende
Sporting OSS dames team, moest
na een lange serie overwinningen,
haar meerdere erkennen in koplo-
per Waterlanders, 0-3. Het steeds
béter draaiende eerste heren team
liet een punt liggen. Tegen Heem-
gtede 2 won Sporting de eerste
twee sets doch daarna een terug-
val en Heemstede kon de eind-
stand op 2-2 bepalen. Meerdere
teams hielden het voor de gewoon-
te om punten onnodig weg te ge-
vén.

'; -Het eerste heren team begon fel aan
de strijd tegen Heemstede 2 en met
overtuigend volleybal werd de set snel
uitgespeeld naar een 15-6 zege. En dat
gaf mogelijkheden en uitzicht op een
overwinning. Maar de werkelijkheid
was anders en Heemstede kwam zeer
stevk terug. Sporting draaide toen om
onbekende redenen stroef en kwam op
achterstand. Een wissel van spelver-
'deler deed wonderen en gestadig
kwam Sporting weer in de race en tot
14-14. Na veel slagwisselingen wiist
Sporting OSS met veel moeite toch de
set met 16-14 veilig te stellen. Sporting
was door deze kentering van spelbeeld
toch wat aangeslagen en kon ondanks
een goede inzet hei. juiste ritme niet
ineer vinden. Heemstede profiteerde
én trok de wedstrijd gelijk door twee
set overwinningen van 11-15 en 10-15.

I'. Het derde heren team kwam even-
eens tot een 2-2 gelijkspel en gaf daar-
•door onnodig een punt weg. Tegen
Heemstede 6 werd furieus gestart en

"Binnen enkele minuten stond de set-
stand 15-0 op het scorebord. In de
tweede set werd aan beide kanten wis-

Tsëlspelers ingezet en dat betekende dat
.Sporting wat terug viel en Heemstede
•kwam beter in het spel. Ondanks time-
óuts en nog meer wissels kon Sporting
het niveau van de eerste set niet meer

..pakken en verloor de tweede en derde
'set met 7-15 en 5-15. Sporting, dat door

• het ontbreken van de spelverdeler ver-
Izwakt was, kwam door kei-hard wer-
• Ken in de vierde set terug. Gemoti-
veerd werd deze set aangepakt en het

^pybliek kon genieten van een zeer
•spectaculair gevecht. Veel opslagwis-
••gels leverde slechts een enkel punt op
•en daardoor wisselende kansen. De

Koploper stopt Sporting dames af
spanning groeide tot aan de laatste
opslag waarin Sporting de beslissing
forceerde en met 17-15 alsnog op een 2-
2 gelijkspel kwam.

Dames
Het eerste dames team kreeg koplo-

per Waterlanders op bezoek en moest
alle registers opentrekken wat dan ook
werd gedaan, maar het was niet ge-
noeg om enig baat daarvan te onder-
vinden. De eerste set ging ondanks
goed tegenspel met 6-15 verloren, doch
de tweede set had winst moeten ople-
veren. Sporting OSS imponeerde zeer
en nam een gave 11-5 voorsprong. Wa-
terlanders toonde toen terecht de kop-
loper te zijn en na een wissel verander-
de het spelsysteem. Sporting OSS
moest het antwoord schuldig blijven,
speelde te nerveus en kon Waterlan-
ders niet meer stuiten, 15-17. Water-
landers drukte in de derde set door en
bracht Sporting definitief op de knie-
en. Sporting blijft echter uitstekend
meedraaien in de top van het klasse-
ment. /

Het Zandvoortse tweede dames team
kwam erg traag op gang en moest de
eerste en tweede set aan OVRA laten
met 8-15 en 10-15. Ook de derde set liep
niet zoals het moet en bracht een fikse
achterstand. De Zandvoortsen her-
stelden zich bijtijds en grepen alsnog
de set met 15-11. De vierde set startte
Sporting veelbelovend met een 10-6
voorsprong en een gelijkspel behoorde
tot de mogelijkheden. Een paar kleine
misverstanden werden echter door
OVRA genadeloos afgestraft en Spor-
ting zag het gelijkespel aan haar neus
voorbij gaan en verloor de set met 13-
15 wat een 1-3 nederlaag betekende.

Het derde dames team walste via de
setstanden 15-9,15-3 en 15-13 over Ca-
zus heen. Alleen de derde set verliep
moeizaam voor Sporting OSS en van-
uit een~6-12 achterstand werd de ach-
tervolging ingezet. Met uitgekiende
aanvallen nam Sporting het spel over
en bereikte alsnog een 15-13 setwinst
en dus de 3-0 eindstand.

De Sporting OSS dames bleven proberen om via de aanval terug te komen. Deze poging werd keurig afgewerkt door
Paulien Vossen. Foto Rram stenen

Ondanks hard werken en goed vol-
leybal was het vierde Sporting team
niet opgewassen tegen het vijfde team.
Het vijfde dames team beheerste de
strijd en won in drie sets met 15-2. 15-
12 en 15-8. Ook de mini's hadden een
volleybalmiddag en kwamen elf maal
inet veld. Sporting l kwam het beste
uit de strijd naar voren door een l-i
gelijkspel tegen Allides 2 en later twee-

maal een 2-0 overwinning op Allides 3
on Sporting 2. Dat tweede team be-
haalde tevens een 1-1 gelijkspel tegen
Allides 3 maar verloor met 2-0 van
Triumph 4. Sporting OSS 4 kwam
driemaal in het veld en tot driemaal
een 2-0 stand. Een keer winst op Alli-
des 4 en twee keer verlies tegen HSVC
2 en HSVC 1. Ook het derde team
kwam redelijk goed voor de dag door

met 2-0 te winnen van Allides 4 doch
met dezelfde cijfers te verliezen van
HSVC ].

Tot slot nog de vermelding dat het
tweede heren team bij vlagen goed vol-
leybal liet zien maar dat was van te
korte duur en Die Raeckse kon daar-
door overeind blijven. Via de setstand
10-15. 12-15 en 6-15 ging Sporting eer-
volg ten onder.

Knap herstel van Zandvoort'75

i

^HAARLEM - Na drie opeenvol-
gende nederlagen is Zandvoort'75
.erin geslaagd zich te herstellen.
Tegen het de laatste weken sterk
;spelende SVJ werd in Haarlem
• een zeer verdienstelijke 3-1 over-
• winning behaald. Door deze uit-
"slag blijft Zandvoort'75 goed vol-
gen en zakt niet verder af op de

; ranglijst.

Ondanks de barre weersomstandig-
' heden was het veld van SVJ zeer goed
• bespeelbaar en daarop bleek goed
voetbal te spelen. SVJ dat uit de laat-
•ste zeven wedstrijden elf punten bij-
een vergaarde trof een gewaarschuwd
en gemotiveerd Zandvoort'75 tegen-
over zich. De sterke opmars van de
'Haarlemmers werd een abrupt halt
'toegeroepen door de Zandvoorters. De
badgasten begonnen overdonderend
en dat leverde al na vijf minuten een 1-

•0 voorsprong op. Dennis Keuning liet
op rechts z'n hielen aan de tegenstan-
'der zien en trok de bal voor waarna
Coen van der Heuvel kon scoren, 0-1.

~ Zandvoort'75 bleef agressief spelen
waardoor SVJ geen moment in het

ritme kon komen. Het wachten was op
een vergroting van de voorsprong
maar meerdere doelpunten zouden in
het eerste gedeelte niet vallen. SVJ
scoorde wel in die eerste periode. Uit
een ogenschijnlijk ongevaarlijke situ-
atie maakte doelman Ruud Bakx een
fout en dat betekende 1-1.

Ondanks die ongelukkige bal en
daardoor onverdiende ruststand wa-
ren de Zandvoorters geenszins teneer
geslagen. De eerste tien minuten van
de tweede helft moest wel in dé verde-
diging gekropen worden maar toen
Ruud Bakx zich uitstekend herstelde
met enige prachtige reddingen kwam
het vertrouwen in het team van Ge-
rard Nijkamp weer terug.

Het goede spel van de eerste helft
werd weer opgepakt en SVJ heeft van
die tijd af een kansloze partij gespeeld.
Zandvoort'75 had toen direkt afstand
moeten nemen doch Philip van de
Heuvel en Coen van der Heuvel scho-
ten in vrije positie tegen de Haarlemse
doelman aan. Het was voor SVJ uitstel
van executie daar de Zandvoorters
toch op een verdiende voorsprong
kwamen. Pieter Brune zette met Den-
nis Keuning een fraaie aanval op en
laatstgenoemde scoorde 1-2. Het ver-
weer van SVJ was toen gebroken en
Zandvoort'75 speelde een gewonnen
partij. In de slotfase had Philip van de
Heuvel eindelijk succes met een fraaie
lob over de SVJ doelman, 1-3.

Trainer Gerard Nijkamp was uiter-
aard zeer content met deze zege. „We
hebben terecht gewonnen en SVJ viel
me toch wat tegen. Door een fout van
Baxk kom je gelijk doch daarna sleept
hij je 'er weer doorheen en win je dik
verdiend. We hebben de laatste weken
onnodig steken laten vallen en nu lukt
het wel. Je moet het ook afdwingen.
Elke week zijn er weer uitslagen die
gunstig voor je kunnen zijn dus je
blijft hopen. We blijven nu bij en zak-
ken niet verder af. Dat is belangrijk en
met de inhaalwedstrijd zaterdag tegen
SIZO en nog enige andere wedstrijden
kan het opnieuw veranderd zijn. Met
een 150% inzet bereik je veel", stelt
Nijkamp.

•3

3XGEND/S
„VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen - Schel-
lingwoude 14.30 uur terrein aan de
'Vpndellaan.
•Alliance - TZB 14.30 uur te Haarlem.
Zaterdag: SIZO - Zandvoort'75 14.30
•uur te Hillegom.
ZAALHANDBAL
•Zaterdag in de Pellikaanhal: 13.00 uur
>IW ZVM l - KIC 1; 13.45 uur MP
ZVM l - KIC 1; 14.30 uur MP ZVM 2 -
.•B'linkert 2: 15.15 uur MA ZVM 3 -
;Concordia Hillegom 2.
'.Zondag in de Pellikaanhal: 10.00 uur
-DJ ZVM l - BSM 2; 10.55 uur MA
•ZVM l - ADO 1: 11.40 uur MA ZVM 2
; -. BSM 1: 12.25 uur DS ZVM 3 - Odin
8; 14.10 uur JA ZVM l - Odin 1; 14.55

•uur HJ ZVM l - Uitgeest 1; 15.50 uur
-HS ZVM 3 - HBC 1.
ZAALVOETBAL
.Vrijdagavond in de Pellikaanhal: 18.00
uur Zandvoort'75 C jun. - Hillegom;
18.30 uur Zandvoortmeeuwen B jun. -

'Kalthout; 19.00 uur TZB 2 - Schoten
3:19.45 uur Zandvoort Noord - Wilho;
'20.40 uur TZB 2 - DIO 2; 21.25 uur
^Zandvoort Centrum 3 - De Meer 4;
22.10 uur TZB 3 - Concordia 3.
•Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.35 uur TZB dames - DVS'85; 21.20

','uur Zandvoort Centrum - Sea Gulls;
J22.10 uur Kaashoek Z. - Kalthout.

Badminton Lotus
,' ZANDVOORT - De negende speel-
'dag voor de badmintonvereniging BC
•Lotus heeft een wisselend resultaat
•opgeleverd. Van de elf wedstrijden
.•Werden er drie gelijkgespeeld, vier ge-
wonnen en vier verloren. De uitslagen:

-Tjotussl - Lisse 4-4: Lotus 2 - Amster-
' dam 2 4-4; Lotus 3 - Duinwijck 10 4-4;
-Lotus 5 - Veenland l 0-8: Lotus 6 -
"Van Zijderveld 16 0-8: Lotus 7 - Ij-
:.'rnond 10 2-6: Lotus Hl - Alrnere Ha-
,^en 11-7: Lotus H2 - Fl. Shuttle Hl 8-
'1Q1 Lotus 113 - Veenland Hl 7-1; Lotus
.Al - ijmond A2 8-0; Lotus Cl - IJ-
•.rnond Cl 7-1.
,Voor komend weekend staan de vol-
' gende uitwedstrijden op het program-
•>nia: Heemskerk - Lotus 1; Waterland
•-t Lotus 2; Van Zijderveld 14 - Lotus 3;
'Haarlem 5 - Lotus 4; Nieuw Vennep 2
:~- Lotus 5; Duinwijck 11 - Lotus 6;
""Nieuw Vennep 4 - Lotus 7; Velsen Hl
^.T Lotus Hl; OSO Hl - Lotus H2; MSV
•-Hl - Lotus H3; Nieuw Vennep Al -
Lotus Al.

ADVERTENTIE

Zandvoorts
Nieuwsblad

zoekt

meisjes of jongens
die af en toe in kunnen
vallen bij ziekte of vakantie
van bezorgers/sters.
Min. leeftijd 15 jr.

Tel. 17166

De dertienjarige Zandvoortse Macha Klabau volbrengt in uiterste concentratie
samen met Perdigon de dressuurproef.

Gave dressuurwedstrijden
ZANDVOORT - Bijna tachtig

combinaties toonden het afgelo-
pen weekend hun rijkunst tijdens
dressuurwedstrijden in Ruiter-
sportcentrum van Filip Dros.
Wedstrijden die prima paarde-
sport betekenden en zeer geslaagd
waren.

De tachtig combinaties waren te
veel om alle individuele proeven op

Promotiefeest Zeeschuimers
enorm geslaagd spectakel
ZANDVOORT - Topsport, re-

creatief bezig zijn en amusement,
dat waren de ingrediënten van
een fantisch geslaagd promotie-
feest van de zwemvereniging De
Zeeschuimers. Deze vereniging
timmert de laatste jaren vaak aan
de weg met indrukwekkende pres-
taties en onder leiding van trainer
George Sieverding werd in korte
tijd promotie bewerkstelligd naar
de hoogste afdeling van de KNZB.
Behalve dat het feest enorm aan-
sloeg is De Zeeschuimers erin ge-
slaagd de zwemsport geweldig te
promoten.

Voor elk wat wils was er tijdens dit
feest. Het begon direkt al geweldig
toen een estafette jongens ploeg een
officieus record zwom op de vier maal
50 meter wisselslag. Het team bestaan-
de uit Stan Steegeling, Jaco Koning
en Marcel de Natris kwam tot een pri-
ma tijd van 1.56.2.

Een prachtig gebeuren werd ook de
nachtelijke zwemmarathon waar vier
ploegen van tien man zes uur achter-
een elkaar aflosten. De teams van de
Zeeschuimers, Trimploeg, Reddings-
brigade en de Zandvoortse Politie
Sportvereniging gaven elkaar weinig
toe. Na zes uur zwemmen legde de win-
naar De Zeeschuimers ruim 18 km af.
Op korte afstand werd de ZRB tweede,
de Trimploeg derdeen de ZPSV vierde.

De kinderen konden zich ook uitle-
ven en dat deden zij vooral bij het stui-
verduiken. Vijfduizend stuivers wa-
ren op de bodem van het zwembad
gedeponeerd en de jeugdige zwemmer-
tjes probeerden er zo veel mogelijk
naar boven te krijgen. Voor een uitste-
kende show zorgde de kunstvereni-
ging De Dolfijn uit Amsterdam en zeer
spectaculair was het wedstrijd zwem-
men van zestien topverenigingen uit
Nederland waarbij geldprijzen te ver-
dienen waren. De winnaar van elke
serie kreeg een enveloppe met inhoud
en kon die in de volgende ronden we-
derom winnen. De verliezers vielen he-
laas af.
Naast deze prestaties ook ontspanning

en daarbij mag zeker genoemd worden
de huldiging van de acht Nederlandse
kampioenen die De Zeeschuimers rijk
is. Cadeaubonnen en bloemen waren
er voor Stan Steegeling, Onno Jou-
stra, Marcel de Natris, Nico Wempe,
Barbara de Wit, Gigi van Es. Jaco Ko-
ning en Michel van Warmerdam.

Op alle fronten was het een geslaagd
geheel, maar waar het mede om ging
was het financiële gedeelte voor de
zwemclub. Door sponsor zwemmen, de
aktiviteiten rond het bassin werd het
zo geslaagd dat de financiële proble-
men van de club voorbij zijn. De
zwemclub was daar zo content mee dat
men uit dankbaarheid een enveloppe
met / 500.— schonk aan mevrouw De
Leeuw, voorzitster van de Kerst-in.

De voorzitter van De Zeeschuimers
Harry Lemmens was zaterdagmorgen
uitgeput maar zeer content. ,.Het is
een zeer geslaagd feest geweest. Erg

belangrijk voor de zwemsport en het
heeft ons een prima financiële injectie
gegeven. De zwemsport is erg duur,
zoals blijkt uit het feit dat wij zeven-
tien uur het zwembad huren per week.
Om veel te trainen moeten we dus ook
veel gebruik maken van het bad en dat
kan een 100 leden tellende vereniging
niet opbrengen. Door dit succes kun-
nen we het tekort wat we hadden bij
het zwembad aflossen, kunnen we een
video aanschaffen voor de kunstzwe-
mafdcling en gaan we een trainings-
kamp houden in Oost-Duitsland", al-
dus Harry Lemmens die verder stelt
..Zonder de steun van enorm veel me-
dewerkers was het allemaal niet moge-
lijk geweest en zonder iemand tekort
te doen mag wel de grote stimulator
George Sieverding genoemd worden.
Ja. we zijn er erg blij mee en als dank
aan de bevolking vonden we een gift
aan de Kerst-in wel op zijn plaats. Het
is dermate goed aangeslagen dat we
het volgend jaar weer willen doen".

Voorzitter Harry Lemmens en penningmeester Mevr. Verburg overhandigen
Mevr. De Leeuw, van de Kerst-in een enveloppe met inhoud.

Foto: Dick Ier Heijden.

één dag de revue te laten passeren. Om
die reden werd de zaterdagavond gere-
serveerd voor de senioren, terwijl de
ponyjeugd zondag akte de presence
gaf. De wedstrijd was de derde van een
serie van zes. welke deze winter in het
kader van de zogenaamde oefendres-
suurwedstrijden in de manege aan de
Keesomstraat werden gehouden.

De onderlinge informele sfeer was
duidelijk de reden dat in brede lijn
uitstekende proeven werden vertoond.
Opmerkelijk was dat in de meeste ru-
brieken de manegepaarden en mane-
gepony's een hoger aantal punten ver-
gaarden dan de privé paarden. Dank-
zij de uitstekende organisatie kon deze
„marathon" binnen het beschikbare
tijdschema worden afgewerkt.

De uitslagen waren: Senioren B I: 1.
Mevr. E. Stuurman met Derk 124'A
pnt.: 2. de heer J. Aerts met Bobby 122
pnt.; 3. Mevr. K. Hulleman met Blac-
ky 120'A pnt. B II: 1. de heer J. Willem-
sèn met Sjefke 121 pnt.: 2. Mevr. A.
Wiggemansen met Karel 118 pnt.; 3.
Mevr. G. de Raadt met Roxy 117 'A pnt.
L: 1. Mevr. I. Bosman met Karel 124
pnt.: 2. Mevr. M. de Krijger met Sau-
ron 122'/•> pnt.: 3. Mevr. S. Schwencke
met Sandra 122 pnt.

Junioren B I: 1. Lilian van Daalen
120'/j pnt.: 2. Debby van Duijn 120
pnt.: 2. Les den Hartog 119 pnt. B II: 1.
Elize Wilkes 126'A pnt.: 2. Isabel Hu-
berts 122'/i pnt.: 3. Ashwin Loos 121
pnt. L: 1. Joyce Paap 121 V: pnt.: 2.
Susanne Schevaas 120'A pnt.: 3. Leo-
nie Enkelstroth 120 pnt.

Standen
Derde klasse KNVB
Schoten
Haarlem
ZVV
DEM
Zaandijk
NAS

voetbalclubs
14-18 Wijk aan Zee
14-18 KFC
14-18 Halfweg
14-17 Volewijckers
14-15 Zandvoortmeeuwen
14-13 Schellingwoude

14-13
14-13
14-13
14-11
13-10
13- 7

Vierde klasse KNVB Zaterdag
SMS
Aalsmeer
Hoofddorp
DSC'74
De Geuzen
Zandvoort'75

Tweede klasse HVB
EHS
Spaarnestad
VVH
DSK
Schalkwijk
BSM

13-20 SVJ
14-19 SIZO
12-16 Swift
13-15 De Beursbengels
14-15 SCW
13-14 Halfweg

16-23 Vogelenzang
15-21 KIC
16-20 Alliance
16-19 Spaarnevogels
15-18 TZB
16-17 Heemstede

H-H
13-13
14-12
14-11
14- 7
13- 2

Hi-17
10-15
15-12
15-10
14- 7
16- 7

Winst voor Z'75 dame
Cecils blijft koploper

ZANDVOORT - In de interre-
gionale zaalvoetbalklasse heeft
Cecils de eerste helft van de com-
petitie uitstekend afgesloten. New
Wave werd met 10-3 opgerold en
door dat resultaat nemen de
Zandvoorters de koppositie in, in
de hoogste afdeling van het zaal-
voetballen. De dames van Zand-
voort'75 behaalden voor het eerst
een overwinning en wel op V&V
met 1-0.

In de eerste tien minuten kon New
Wave aardig stand houden maar toen
Cecils de score opende was er geen
houden meer aan. Het onderaan
staande New Wave was een klasse
minder dan koploper Cecils. De spelers
van coach Bert Leijenhorst hadden to-
taal geen moeite om de 3-0 ruststand
uit te bouwen. Met uitstekend zaal-
voetbal werd New Wave totaal wegge-
speeld. Zeer fraaie doelpunten vielen
er te zien en uiteindelijk een prachtige
10-3 overwinning. De doelpunten
kwamen van Richard Kerkman 3.
Marcel Looyer 2, Ed Vastenhouw 2.
Rob v.d. Berg l, Pim van Dord l, Hans
Schmidt 1.

Zandvoort'75 dames
De vijfde competitiewedstrijd van

Zandvoort'75 betekende de eerste
thuiswedstrijd voor het onlangs opge-
startte dames-zaalvoetbalteam. De

Zandvoort'75 dames waren voor di-
wedstrijd erg nerveus daar voor eigen
publiek werd aangetreden en voorliet
eerst in het tenue van Aranka-inode
uit Zandvoort. In de vijfde minuut ,
scoorde Nancy Clark 1-0 en na later
zou blijken beslissende doelpunt.
Zandvoort'75 moest na dit doelpunt
sterk in de verdediging omdat V&V op
x.oek ging naar de gelijkmaker. Goed
vededigen van Zandvoort'75 en V&Y
kon er niet doorkomen.

Na de rust werd er van beide zijden
niet sterk gespeeld. V&V kon niet veel
utrichten en Zandvoort'75 zag nog
twee schoten van Nancy Clark en Ma-
scha de Wilde op de doelpaal ketsen.
Zandvoort'75 hield de 1-0 voorsprong
vast en dat betekende de eerste over-
winning.

Zaterdagmiddag speelden dezelfde
Zandvoort'75 dames, aangevuld met
vier speelsters, een veld voetbal wed-
strijd uit bij SMS. In het zeer slechte
weer en op het glibberige speelveld
werd door beide teams fanatiek ge-
voetbald. De wedstrijd eindigde uit-
eindelijk in een gelijkspel. 2-2. Voor
Zandvoort'75 scoorde Nancy Keunins
twee schitterende doelpunten.

Zeer sterk bezet
handbaltoernooi
op 2e Kerstdag

ZANDVOORT - Naar verwachting
zullen er Tweede Kerstdag in de Pelli-
kaanhal zeer spannende handbalwed-
strijden te zien zijn. De organiserende
vereniging Casino/Zandvoortmeeu-
wen heeft enkele tegenstanders uitge-
nodigd, die stuk voor stuk hun sporen
verdiend hebben.

Van de ploegen van H.H.C. Hilver-
sum,-Celeritas Bunnik, Hercules Rijs-
wijk en Kombij Badhoevedorp, waar-
bij niet te vergeten de gastdames en -
heren zelf, kan verwacht worden dat
zij er 'hard' tegenaan gaan. De Zand-
voortse heren-junioren, die momen-
teel als nummer één op de competitie
ranglijst staan, zullen hun naam moe-
ten waarmaken. De heren-senioren
zullen het zwaar te verduren krijgen,
maar voorspeld wordt, dat zij 'tot op de
bodem' zullen gaan. Ook de dames, zo-
wel junioren als senioren, zullen hun
uiterste best moeten doen om de moge-
lijkheden van de tegenstanders in te
dammen.
De junioren-wedstrijden vinden
plaats tussen 9.15 en 13.15 uur, die van
de senioren tussen 13.30 en ongeveer
17.30 uur. De toegang is gratis.

Postzegelclub
houdt clubavond

ZANDVOORT - Iets vroeger dan ge-
bruikelijk houdt de Zandvoortse Post-
zegelclub dit keer haar maandelijkse
clubavond, namelijk op vrijdag 19 de-
cember. Dit in verband met de feestda-
gen. De avond wordt gehouden in het
Gemeenschapshuis aan de Louis Da-
vidsstraat en begint om 19.00 uur. Met
de veiling wordt om 21.30 uur begon-
nen.
Daardoor is er vóór de veiling genoeg
tijd voor de gebruikelijke 'handel en
wandel' betreffende de postzegels. Be-
langstellenden zijn van harte welkom.

Lions grijpt naast zege
SPAABNDAM - Nog steeds

wacht Lions heren l op de eerste
overwinning. Tegen Spaarndam
hebben de Zandvoortse basketbal-
Iers aan de winst geroken en had-
den die ook moeten pakken. In de
slotseconde werden de kansen
daartoe gemist en Spaarndam be-
sliste de enerverende strijd met 46-
44.

De eerste zes minuten zijn eigenlijk
fataal geworden voor The Lions. Een
slow start betekende balverlies en
Spaarndam kon uitlopen naar een 10-
0 stand. Coach Olaf Vermeulen greep
toen in en bracht enige wissels in de
strijd en dat bracht succes. De badgas-
ten kwamen beter in het spel en na elf
minuten was opgehaald naar 14-6.
Lions zag het duidelijk zitten en voor-
al door enige doeltreffende acties van
Evert Bol leek weer van alles mogelijk.
Na zeventien minuten prijkte de stand
20-17 op het scorebord terwijl die bij de
rust 23-21 was.

In de tweede helft een zeer spannend
gevecht om de punten. Beide teams
gaven elkaar geen duimbreed toe en de
strijd ging gelijk op. Lions dat steeds
tegen een achterstand had aan geke-
ken kwam in de elfde minuut voor het
eerste langszij. 35-35 en in de achttien-
de minuut waren de partijen nog in
evenwicht 38-38. Vooral waren het de
beide defensies die overheersten en de

aanvallers weinig ruimte boden om
doeltreffende actiies uit te voeren. De
spanning werd tegen het einde opge-
voerd naar grote hoogte en in de laat-
ste minuut was het 44-44. Lions kreeg
toen een vrije worp en had de strijd
kunnen beslissen. Helaas werd toen
gemist en de rebound was voor
Spaarndam dat de aanval overnam en
ook een vrije worp forceerde.

De spanning was te snijden en ook
die vrije worp werd gemist maar uit de
rebound kon Spaarndam alsnog sco-
ren en de wedstrijd in haar voordeel
beslissen. 46-44. De tijd was toen te
kort voor Lions om er op z'n minst een
verlenging uit te slepen. Coach Olaf
Vermeulen met zweetdruppels op het
voorhoofd van de spanning. *30*Het
was inderdaad ontzettend spannend.
Er had meer ingezeten, we hadden ge-
woon moeten winnen maar konden
het niet afmaken. Het is erg jammer, 't
Is moeilijk om na de zoveelste neder-
laag gemotiveerd te blijven maar we
gaan door. Eens moet het lukken. We
kunnen het er niet bij laten zitten. Nu
er een competitiestop is spelen we wat
oefenwedstrijden en misschien dat het
daarna weer wat beter gaat lopen",
aldus coach Vermeulen.

Scores Lions: C^urt Jan Beekhuii-
zen 14. Evert Bol 13. Pierre ter Veer 4,
René Baars 4. Peter Bos 4, Adrie Beek-
huizen 3. Peter van Koningsbruggen
2.

Uitslagen tweede
bridgecompetitie

ZANDVOORT - De eindstand van
de tweede bridgecompetitie van de
Zandvoortse Bridgeclub heeft de na-
volgende eersteplaatsen c.q. promoties
en degradaties teweeg gebracht.
A-lijn: Op de eerste plaats eindigde liet
koppel Heilker/Vulsma. Zij worden op
de voet gevolgd door de heren Emmen,
die op de laatste speelavond eersten in
deze lijn werden met 61.43«i,. Tweede
werd het echtpaar . Van Beek met
55.71%.
Degradatie naar de B-lijn: Heren
Saueressig/Smink en dames Van Ac-
kooy/Drent en het koppel: Smink/-
Stomps.
B-lijn: Promotie naar de A-lijn voor:
de koppels Paap/Vergeest; Groen-
/Veldhuizen en De Vries/Haalman.
Winnaar de laatste speelavond was
het koppel Paap/Vergeest (63.84%) en
ontsnapping van degradatie voor het
echtpaar Hoogendijk dat deze avond
met 60.71% tweede werd.
Degradatie naar de C-lijn: de koppels:
De Kruijff/Kleijn, Van der Moole-
n/Oostermeijer en het echtpaar Ko-
ning.
C-lijn: Promotie voor het echtpaar
Jurriaans dat deze speelavond ook
won met 65,63%. Het echtpaar Loos
promoveert eveneens terwijl ook de
heren Toom/Versteege het in 'B' gaan
proberen.
Tweede de laatste speelavond werden
de dames Götte/Koomen met 58,33%.
Degradatie is er voor de volgende pa-
ren: Dames Van der Meer/Veldhuizen:
Haverkate/Rudenko en Berkhe-
mer/Trautewein
D-lijn: Promotie naar 'C' voor de he-
ren Ommering/Vaii Leeuwen (met
vaste invaller de heer Zeepvat) die ook
deze avond een eerste plaats behaal-
den met 66.79%. Tweede deze avond
werden de aspirantleden Rijk/Velt-
man met 56.07 %.
Verder promoveren: Van Duyn/Poots
en dames Boom/Verburg.

De nieuwe competitie start op
woensdag 7 januari. Inlichtingen bij
telefoonnummers: 14060 (wedstrijdlei-
der Braun) of 18570 (E.Visser, secretn-
resse).

Jubileumrit
Sandevoerde

ZANDVOORT - Autosport Vertw-
ging A.S.V. "Sandevoerde' organiseert
op zaterdag 20 december haarjaarl i jk-
se Jubileumrit. De start aal plaatsvin-
den vanuit hotel Delicia. Kerkstraat
16 in Zandvoort. Vanaf 19.30 uur kan
men inschrijven voor wat belooft een
gezellige puzzelrit te worden. Gevoel
voor humor is gewenst. De prijsuitrei-
king vindt na afloop plaats. Voor de
beste equipe is dit de Jubileum Wissel
Trofee. Ook zullen de clubkampioenen
van 1986 gehuldigd worden. Zowel lr-
den als niet leden zijn welkom voor
deelname aan deze rit.

De lengte van de rit bedraagt vijfen-
twintig kilometer. Inschrijfgeld per
equipe f. 12.-. Voor nadere inlichtin-
gen kan men de secretaris bellen. telt>-
foon 13180.

Fred Ploegmau
wint viswedstrijd

ZANDVOORT - Bij de zondag 14 de-
cember gehouden zeeviswedstrijcl.
werd Fred Ploegman overtuigend eer-
ste. Zijn vangst bestond uit acht en
een halve kilo gul (kleine kabeljouw).
Tweede werd Ton Haak met ruim vijf
kilo. derde Herman Hogkamer met
vier en een halve kilo. De overige
vangsten waren redelijk te noemen.
De zeeviswedstrijd. die plaats vond
voor de kust van IJmuiden. was de
laatste bootwedstrijd van dit jaar.
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Voor een mooi kerststuk
groot of klein moet u bij

Erica zijn

Erica
Grote Krocht 24 -Zandvoort
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4 en Strooivoer

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28. Zandvoort tel. 15734

Denk aan de
Vogels!

Vetbollen -
Pinda's

woensdag 24 december 1986
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onze heerlijke rauwkost en salades
onze feestelijke ijstaarten en tulbanden

onze groenten en fruitprimeurs van topkwaliteit 4

onze fruitmanden zijn een feestelijk hoogstandje 4

bestel tijdig uw fruitmand. *

AART VEER groente en fruit f
Grote Krocht 25, tel. 14404 4
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winkelcentrum
schalkwijk
haarlem

begijne boetiek
grote krocht 23
zandvoort

feestkleding
Openingstijden

's maandag gesloten
dinsdag-vrijdag 12.00-18.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur
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HERMAN HARMS CShoE-higgJ
Grote Krocht 22 Zandvoort

presenteert de nieuwe feestelijke kollektie

o.a.
Kunert
Colorite
Brillant
Mura
met of zonder
fantasie of
naad
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KERSTTIP:
panty met

strass steentjes
bij de enkel

Ook verkoop van HALTERLOZE KOUSEN

4 JM^^N^ î̂ WT^BT^n îy^^^^^^ 4 «™««s, .«.ww-...uw «M, ^ HERMAN HARMS uw adres voor beenbekleding. |
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ook blauwsparren met kluit of in
pot voor een scherpe prijs

(v.a. ƒ 4,-)
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TAXI-CENTRALE
ZANDVOORT

Grote Krocht 18
TEL. 12000
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DE NIEUWE ZOMERGIDSEN
BIEDEN U VEEL VOORDELIGE KEUS

ZONNIGE STRANDEN, ROMANTISCHE HOTELS, VOORDELIGE
APPARTEMENTEN, AAN ZEE OF IN DE BERGEN, PER VLIEGTUIG,

EIGEN AUTO OF LUXE TOURINGCAR.
HAAL BIJ ONS DE GIDSEN VAN GERENOMMEERDE

TOUROPERATORS MET DUIZENDEN MOGELIJKHEDEN.
ZON EN PLEZIER VERKOPEN IS ONS VAK.
MET VEEL VAKKENNIS EN PRIJSBEWUST.

KEUS GENOEG BIJ UW ANVR „GOEIE REIS" REISBUREAU
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A D V E R T E N T I E S V O O R D E P A R T I C U L I E R
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Het kerstontbijt
Het 'kerstontbijt' is tegenwoor-
dig in. Op veel lagere scholen,
maar ook scholen voor voortge-
set onderwijs wordt de dag
voor de kerstvakantie begon-
nen met een gezamenlijk kerst-
ontbijt, dat in de meeste geval-
len is klaargemaakt door mede-
seggenschapsraden (basisscho-
len) en op de Mavoscholen
eveneens met behulp van ou-
ders en leerkrachten.

Op de Gertenbachmavo werd
's morgens om acht uur het ont-
bijt al opgehaald door de leer-
lingen. Stapels krentenbollen,
broodjes kaas en bekers choco-
lademelk verdwenen in de hon-
gerige magen. Bovendien had
iedere klas 'eigen' hapjes, mooi
opgemaakte kerstkoekjes, toas-
tjes met Franse kaas of een an-
dere lekkernij die na de maal-
tijd werd geserveerd.

Ieder klas ook vierde het
kerstfeest op eigen wijse. De
hoogste klassen met een video-
film, de lagere klassen met een
quiz, verhaal, of declamatie. le-
dere klas ook had de klas inge-
deeld naar eigen inzicht, dat
betekende lange tafels in een
vierkant, rechthoek of kruis-
vorm. Op de Gertenbachmavo
was daar bovendien de Kerst-
man die snoep ronddeelde. Het
werd al met al een bijzondere
sfeervolle kerstviering op deze
school aan de Zandvoortse-
laan.

Dit geldt trouwens ook voor

• Met een gezamenlijk kerslont bijt werd de laatste dag voor de kerst-
vakantie op veel Zanduoortse scholen begonnen.
Hier leerlingen van de Gertenbachmavo aan de Zandvoortselaan die
vrijdagmorgen hun broodjes en chocolademelk kwamen halen.

FOTO: BERLOTT

Op de basisscholen is het
kerstfeest in veel gevallen geza-
menlijk gevierd. Hoe de basis-
scholen in Zandvoort dit deden

de Jaap Kiewietmavo, waar de
allerlaatste leerlingen, veertien
in getal, worden opgeleid voor
het eindexamen. Hier werd
donderdag al gestart met de
kerstviering, na de gebruikelij-
ke kerstwijding volgde het
kerstontbijt. De 'laatste' leerlin-
gen hebben nog een verlate
kerstvakantie in het vooruit-
sicht. Op maandag 19 januari
vertrekken zij, tezamen met de
leerkrachten, voor een weekje
wintersport naar Winterberg
(Sauerland).

vindt U op pagina 5.

Nieuwjaars
concert

Op vrijdag 9 en sater dag Wjanu-
ari wordt in de Hervormde Kerk
een speciaal Nieuwjaarsconcert ge-
houden.

Al weken lang wordt door ver-
schillende Zandvoortse verenigin-
gen, aoals het Zandvoorts Mannen-
koor, het Zandvoorts Vrouwen-
koor, het Zandvoorts Kamerkoor,
diverse liederen ingestudeerd, die
speciaal op dese avond ten gehore
worden gebracht.

Bovendien verleent aan dit con-
cert medewerking Ton Vreeswijk
(bas), de Folklorevereniging De
Wurf, en Toneelvereniging Wim
Hildering. Speciaal het optreden
van twee leden van Wim Hildering
belooft amusant te worden. Bijzon-
der eveneens is het grammfoon-
plaatje dat op dese avonden kan
worden gekocht, namelijk dat van
het Zandvoorts Volkslied dat door
ds Swalue werd geschreven. Aan de
opnamen van dit lied hebben nog
veel meer Zandvoortse verenigin-
gen meegewerkt, onder andere het
kinderkoor en het ouderenkoor Ten
Anker. De 'B' kant van dese single
is een keur van liedjes die allemaal
Zandvoort tot onderwerp hebben.

Voor de lezers van Zandvoorts
Nieuwsblad is er nog een extra ver-
rassing. De toegangsprijs voor dese
avonden bedraagt f. 10,-. Doch wie
65 jaar en ouder is, en de voordeel-
bon van Zandvoorts Nieuwsblad
inlevert hoeft slechts f. 7,50 te beta-
len. Dese rijksdaalder wordt door
ons betaald, gewoon omdat wij een
dergelijk concert steunen, en van
mening zijn dat dit hoort uit te
groeien tot een traditie.

Aanvang van dit Nieuwjaarscon-
cert is 20.00 uur. Kaarten sijn ver-
krijgbaar bij de in de voordeelbon
genoemde adressen. Er sijn per
avond slechts 350 plaatsen beschik-
baar, dus...

iftichtlng Casinospelen koopt hotel

ouwes' wordt gesloopt

EXTRA SERVICE:]
VIDEOBAND

Van een aantal vakantielanden hebben
wij voor u een videoband te leen,
om u thuis alvast op uw vakantie

voor te bereiden!

ANVR „GOEIE REIS
REISBUREAU,

Goeier«ls
.reisbureau. Grote Krocht 120

tel. 02507-12560

.•&•.'

ZANDVOORT - De 'skyline'
n het Badhuisplein zal in de
aste toekomst een verande-
ig ondergaan. Het Bouwes
jtel, het levenswerk van
co Bouwes, verdwijnt uit
; dorpsbeeld. De Nationale
chting Casino Spelen heeft
t pand aangekocht van Ca-
isa BV. In samenwerking
. Planconsult Vastgoed
3 Holding BV) uit Breda
plannen ontwikkeld waar-

•jen deel van het gebouw zal
rden gesloopt.

'erwacht wordt dat de plan-
wikkeling eind 1987 afge-
' l zal zijn, zodat de uitwer-

begin 1988 kan beginnen.
project zou dan medio 1989

S'overd kunnen worden.
arende de periode van
y en herbouw blijft het Ca-
doordraaien.
.•lopige plannen zijn gebaseerd
ndhaving van Casino Zandvoort
op van het huidige hotelgedeelte
i een deplorabele toestand ver-

Casino Zandvoort zal als een
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zelfstandige eenheid met eigen entree,
voldoende exploitatieruimten en een
eigen parkeervoorziening in het plan
worden opgenomen.

"In een eerste fase zal het huidige
gedeelte dat gebouwd is op palen en
waarin de Casinokantoren gevestigd
zijn verdwijnen. Daardoor zal er ruim-
te vrij komen voor een ondergrondse
parkeergarage voor circa honderd be-
zoekers", vertelt Mr. B.L.W.Bôk van
Planconsult Vastgoed uit Breda. Tij-
dens deze eerste fase zal ook de ver-
plaatsing c.q. uitbreiding van het Ca-
sino plaatsvinden. Het Casino krijgt
een eigen entree en ook de speelzalen
zullen worden uitgebreid. Tijdens deze
bouw/vernieuwingsperiode is het stre-
ven erop gericht het Casino voor be-
zoekers open te laten.

De tweede fase van het bouwplan
van Planconsult Vastgoed omvat het
hotel. Gedacht wordt aan een totale
sloop van het resterende gedeelte, in
ieder geval zal het deel aan de rechter-
zijde, eveneens op palen gebouwd aan
het Badhuisplein verdwijnen. Dan
verdwijnt het obstakel op het Bad-
huisplein en een vrijer uitzicht op zee
wordt op deze wijze verkregen. "Wij
denken aan een 'zachte U-vorm', om-
dat de 'V'vorm te scherp is. De ingang
van liet hotel blijft aan de landzijde,
maar het hotel zal een meer open ge-
zicht vertonen aan de zeezijde. In

PRIMEUR!!!
Hef is er.

Het eerste kunststofglas
met zelfkleurende eigenschappen!
De zelfkleurende kunststof uitvoering geeft een
veranderlijke licht-absorptie met een speelruimte tussen de
20% en 60%. Het glas, dat zich automatisch aanpast aan
het licht in de omgeving, kan dan ook als ideale zonnebril,
maar ook als een komfortabel filterglas binnenshuis dienst
doen. Wie boven de veertig is, zal zeker deze voordelen op
prijs stellen.

Laat u de voordelen van dit glas door de vakman
demonstreren.

Ongehinderd goed zien van nabij tot veraf
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Dertig jaar NEPTUNE bij de
Koninklijke Marine van
America's Cup van 1851-1983
Boek van de Engelse jachten en
zeilrace van 49,50
Geen moed vist ook
boek over Zuiderzeevisserij van 55,-

43,85 NU 19,50

VOOR 24,50
19,50NU
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4 BOEKEN - SIGAREN - SIGARETTEN 4
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en nog veel meer

• BOEKEN • TIJDSCHRIFTEN •
STRIPBOEKEN • KANTOORARTIKELEN •

ROOKWAREN • STAATSLOTEN •
TOTO/LOTTO

BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL
DE KROCHT

GROTE KROCHT 17 - 2042 LT ZANDVOORT
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B.V.stomerijAïca
ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

Rodenstoch
PROGRESSIV COLORMATIC

het optimale multifocaalglas van meekleurend kunststof
Wij informeren en adviseren u graag.

OPTIEK SLINGER
gedipl. oogmeetkundige o.v.-contactlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20a, Zandvoort Tel. 02507-14395
Leverancier alle ziekenfondsen

Vrijdagavond koopavond.

4 Burgemeester slaat eerste paal
- Met het slaan van de eerste paal gaf burgemeester

/lachielsen donderdag het startsein voor de bouw van achtentwintig
paarhuizen'. Deze premie-koopwoningen, die gebouwd worden door de

rma Slokker Bouwmaatschappij Huizen B.V. uit Huizen, komen te staan op
et terrein van de voormalige Karel Doormanschool. Het worden spaarhui-
en genoemd vanwege de verregaande isolatie en de zogenaamde 'pot-
lichte' constructie. Honderden inwoners van Zandvoort hadden hierop
igeschreven.
lachielsen toonde zich zeer verheugd over de start van het bouwplan,
een stap in de goede richting, zoals er in de toekomst nog vele gedaan

i noeten worden'. Ter felicitatie overhandigde de directeur van Slokker,
Jf- a.W. de Bruin, de burgemeester een kleine, van glas vervaardigde heima-

hine. Foto: Berlott

nauw overleg met de Provinciale Pla-
nologische Dienst zullen onze voorlo-
pige plannen verder worden ontwik-
keld. Voor de exploitatie van het hotel
zullen nu reeds contacten worden op-
genomen met bestaande grote con-
cerns. De tweede fase is dus de realise-
ring van het hotel, waarbij wij streven
naar een misschien iets hoger gebouw
dan het huidige. Verder wordt gedacht
om open ruimten in te vullen met dag-
winkels en/of horeeavoorzieningen",
alsdus deze vertegenwoordiger van
Planconsult. Het gemeentebestuur
van Zandvoort, dat al de bereidheid
heeft uitgesproken medewerking te
verlenen bij de realisering van de
plannen zal ten nauwste bij de ont-
wikkeling hiervan worden betrokken.

De Nationale Stichting Casino Spe-
len heeft besloten gebruik te mken
van het eerste recht op de koop van het
Hotel Bouwes om de continuïteit van
het Casino Zandvoort in de toekomst
te kunnen waarborgen.

Na het overlijden van Nico Bouwes
werd het hotel verkocht aan de Cana-
dees Hordo, deze ging failliet, waarna
het pand werd aangekocht door de ho-
teleigenaar Meerburg. Deze verkocht
het pand aan Caransa BV en behield
zelf de exploitatie van het hotel. Na
een geruchtmakende periode verkocht
Meerburg in 1985 het exploitatie-
gedeelte aan de Amsterdammer Lüs-
ke. Opnieuw werd het faillissement
over het Bouwes Hotel uitgesproken
nu in december 1986.

De Nederlandse Stichting Casino
Spelen, Planconsult en de Gemeente
Zandvoort hopen dat door deze nieuwe
initiatieven een einde is gekomen aan
de zorgwekkende situatie rond 'Bou-
wes' van de afgelopen jaren.

ADVERTENTIE

Voor de Kerst
PRACHTIGE LEREN ROKKEN
t/m mt. 50 vanaf 179,-
LEREN WIJDE ROKKEN ' vanaf 298,-
t/m mt. 52
HERENPANTALONS vanaf 198,-

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjestraat 56,

Haarlem, tel. 023-270850, Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

*DE LEERSHOP

ZANDVOORT - Het Postkantoor
aan de Louis Davidsstraat zal op
woensdag 24 december en op Oude-
jaarsdag (31 december) om 15.00 uur
sluiten. Het hulppostkantoor in
Nieuw Noord sluit op deze dagen om
12.30 uur. De laatste buslichting die
nog wordt verzorgd op deze dagen is
die van 14.00 uur.

Bovendien zullen alle brievenbus-
sen op 31 december na 14.00 uur wor-
den afgesloten, zodat geen brieven
kunnen worden gepost. Dit kan pas na
12.00 uur op l januari 1987.

Toekomst onzeker voor werknemers

Zwembadpersoneel zal bij
Vendorado moeten solliciteren

ZANDVOORT - Voor het zwem-
badpersoneel is de onzekerheid
over de toekomst nog lang niet
verdwenen. Een half jaar voor de
opening van het bungalowpark
worden de sollicitatieprocedures
gestart waarbij, volgens burge-
meester Machielsen, de huidige
werknemers voorrang krijgen.
Tijdens het onlangs gehouden ge-
sprek met het Duinpan-personeel
maakten Gemeente en Vendora-
do-directeur Bouman bekend, dat
de voorbereidingen voor die proce-
dures pas in februari voortgezet
kunnen worden. De reden is dat
het Algemeen Burgerlijk Pensi-
oenfonds haar beslissing om geld
te investeren in het Mabon-plan
tot begin volgend jaar heeft uitge-
steld.

Het gesprek, dat vorige week woens-
dag plaatsvond, leverde voor de veer-
tien personeelsleden van de Duinpan,
waaronder enkele parttimers, weinig

Bloeme (PvdA) op raadsvergadering:

EMM stopt subsidie
huurders in eigen zak

ZANDVOORT - Woningbouw-
vereniging Eendracht Maakt
Macht heeft ruim f. 150.000,- te
weinig aan subsidie uitbetaald
aan de bewoners van gerenoveer-
de woningen, zo constateert
PvdA-raadslid Folkert Bloeme na
gedegen onderzoek. In het kader
van de Regeling Herinrichting-
en Verhuiskosten ontving EMM
afgelopen twee jaar ruim
f. 260.000,- rijkssubsidie voor deze
leden, maar keerde nog minder
dan de helft daarvan uit. Dit was
voor Bloeme aanleiding tot het
stellen van vragen tijdens de laat-
ste raadsvergadering.

De subsidie die de woningbouwver-
eniging in de jaren 1985 en 1986 ont-
ving, bedroeg ongeveer f.1140,- per te
renoveren woning. Het geld was be-
doeld voor de bewoners die met reno-
vatie te maken hebben gehad, als fi-
nanciële tegemoetkoming voor onge-
rief en onkosten. Volgens Bloeme is de
woningbouwvereniging verplicht, het
bedrag in zijn geheel uit te keren. Dit
is echter niet gebeurd. Een aantal le-
den ontving f. 500,-, anderen helemaal
niets. Volgens de berekening van Bloe-
me heeft de vereniging daarmee ruim
f.150.000,- in eigen zak gestopt.

Volgens zijn informatie heeft EMM
niet het recht het geld een andere be-
stemming te geven. Dit zou wel het
geval zijn indien de gemeente Zand-
voort, die de rijkssubsidie doorsluist
naar de woningbouwvereniging, hier-

voor een speciale verordening had op-
gesteld. Dit is hier echter niet het
geval. "EMM mag daarom dit geld niet
reserveren, zoals nu klaarblijkelijk
wordt gedaan. De vereniging heeft
uitsluitend de verplichting uit te beta-
len".

De gemeente Zandvoort zelf is wel
gemachtigd het geld eventueel te re-
serveren. Daarom drong Bloeme er
tijdens de raadsvergadering bij B & W
op aan, te onderzoeken of het achter-
gehouden bedrag terug te vorderen is.
Uitkering van het totale bedrag aan
alle betrokken bewoners is volgens
Bloeme ook niet per se nodig, omdat de
renovatie voor sommigen weinig onge-
rief met zich meebracht. Van de kant
van B & W werd woensdag de toezeg-
ging gedaan, een en ander te onderzoe-
ken.

Volgens Bloeme worden zijn conclu-
sies bevestigd door diverse overheids-
instanties, met name de Nationale
Woningraad, het Ministerie van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or-
dening, waar de regelgeving plaats
vindt, en de Inspectie Volkshuisves-
ting Noord-Holland, met wie hij tele-
fonisch contact over deze kwestie
heeft opgenomen.

Tijdens de donderdag gehouden le-
denvergadering van EMM, werd door
Bloeme opnieuw aandacht gevraagd
voor deze kwestie. Het aanwezige be-
stuur kon echter hierop geen bevredi-
gend antwoord geven en stelde voor
later op deze kwestie terug te komen.

duidelijkheid op. Of zij allen hier kun-
nen blijven werken is sterk afhanke-
lijk van het takenpakket dat het
zwembad houdt. Of de huidige dienst-
verlening echter gehandhaafd blijft
kwam niet goed uit de verf. Omdat het
zwembad economisch moet kunnen
meedraaien in het Vendorado-park
zijn de verliezen die nu jaarlijks wor-
den geleden, bezwaarlijk voor de nieu-
we eigenaar.

Volgens de werknemers is voortzet-
ting van het bestaande takenpakket
van groot belang voor Zandvoort en
deregio. Veel inwoners van de bad-
plaats maken gebruik van het zwem-
bad, voor allerlei activiteiten op het
gebied van sport, ontspanning en re-
creatie of op medische indicatie. Daar-
naast komen bijvoorbeeld ook school-
kinderen uit Bloemendaal naar de
Duinpan voor zwemles. Om deze acti-
viteiten voort te zetten is minimaal de
huidige bezetting nodig. Dit geldt niet
alleen voor de instructeurs, maar ook
de overige werknemers. In de afgelo-
pen jaren is al een krap personeelsbe-
stand ontstaan omdat er bezuinigd
moest worden.

Woensdag werd wel gesproken over
de wijze waarop de selectie van perso-
neel voor het bungalowpark zal
plaatsvinden, maar een duidelijk
beeld hiervan ontstond niet. Indien er
bij het zwembad een overschot aan
werknemers komt, ontstaat het pro-
bleem, dat sommige personeelsleden,
bijvoorbeeld zweminstructeurs, door
hun specialisatie moeilijk elders in te
passen zijn.

Het meest duidelijk tijdens het ge-
sprek was nog een toezegging van bur-
gemeester Machielsen. Hij beloofde
dat Vendorado tijdens de sollicitatie-
procedures de huidige werknemers
met voorrang zal behandelen. Deze
procedures zullen een halfjaar voor de
opening van het bungalowpark star-
ten. Vooroverleg hiervoor kan pas in
het voorjaar van 1987 plaatsvinden,
omdat dan pas zeker is of de bouw van
het bungalowpark doorgaat.

Het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds heeft zijn beslissing om hierin
geld te investeren tot februari uitge-
steld. Aanvankelijk zou de beslissing
op twaalf december plaatsvinden.

Garantie voor
Pippeloentje

ZANDVOORT - Op de tweede avond
van de begrotingsvergadering is de
raad accoord gegaan met het college-
voorstel aan het Kinderdagverblijf
Pippeloentje een huurgarantie te ver-
strekken van tienduizend gulden per
jaar. Dit totdat wordt beslist wat er
met het schoolgebouw, de Jaap Kie-
wiet Mavo aan de Sophiaweg gaat ge-
beuren nadat de laatste klas in de
zomer van 1987 is afgestudeerd. In dit
gebouw is het kinderdagverblijf voor-
lopig gehuisvest.

Bovendien kan de Stichting Kin-
derdagverblijf een subsidie voor 1987
van f. 3600,- tegemoet zien. Door de
Stichting was een subsidie aange-
vraagd van f. 74.000,-, doch dit ver-
zoek werd niet gehonoreerd omdat de
Gemeente niet over zoveel geld kan
beschikken.

Voorlopig werk
voor de PVC

ZANDVOORT - De Planvoorberei-
dingscommissie zal voorlopig blijven
voortbestaan. Op verzoek van vier
raadsfracties zal deze commissie ge-
handhaafd blijven omdat bij het in-
werking treden van de nieuwe Wel-
zijnswet deze raadsfracties van me-
ning zijn dat aan de PVC een nieuwe
taak op zich kan nemen.

Wel geld voor
zandbakken

ZANDVOORT - De voorgestelde be-
zuinigingsmaatregel van het college
het onderhoud op de openbare zand-
bakken te staken en zodoende een be-
drag van achttien mille te besparen,
heeft het niet gehaald.

Unaniem waren de raadsleden van
mening dat deze bezuinigingsmaatre-
gel niet kan worden uitgevoerd omdat
de zandbakken door de jeugd niet ge-
mist kunnen worden.

Schoon dorp
is belangrijk

ZANDVOORT - De raadsleden zijn
unaniem accoord gegaan met de motie
van de VVD waarin wordt gesteld dat
een schoon dorp van essentieel belang
is voor zowel inwoners als toeristen. In
dit licht bezien wordt aangedrongen
over te gaan tot de aankoop van een
veegmachine. Deze veegmachine zal
het gehele jaar in bedrijf moeten zijn,
en niet, zoals nu is gebeurd, uitslui-
tend tijdens het 'seizoen'.

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
24 dec 08.35035721.0816.30
25 dec 09.38 04.56 22.16 17.31
26 dec 10.46 06.23 23.20 18.39
27 dec 11.5207.43 --.--19.45
28 dec 00.23 08.50 12.51 10.56
29 dec 01.2209.4813.4322.08
30 dec 02.16 10.32 14.32 23.02
31 dec 03.06 1109 15.20 --.--
26 dec 10.46 06.23 23.20 18.39
Maanstanden: woensdag 31 dec.
NM 04.10 uur
Springtij: 31 december: NAP
+ 123 cM. 15.20 uur

ADVERTENTIE

een
lamsvacht

jack?
see Morris

before
you buy

Amsterdam:
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)

tel.(020)223596
Haarlem:

Bartel|ornsstr. 20 (bij Grote Markt)
tel.(023)312655

MEDEDELING
In verband met Nieuwjaarsdag zal uw
krant volgende week één dag eerder
verschijnen dan u gewend bent.
Om die reden verzoeken wij onze
correspondenten en adverteerders
hun materiaal 24 uur eerder aan te
leveren dan te doen gebruikelijk. Te-
vens wensen wij u plezierige feestda-
gen en een voorspoedig 1987.
Directie Weekmedia

ZANDVOORT- Op dinsdag 13 janu-
ari 1987 vindt om 20.00 uur in het
raadhuis de vergadering plaats van de
commissie midden-en klein bedrijf.

De nieuwe voorzitter, wethouder
I.M. Aukema, zal er voor zorgen dat de
betreffende stukken tijdig in het bezet
van de betrokken zal zijn.

Nieuwsblad
elke week het dagelijks nieuws

EEN COMPLETE KRANT MET O.A.

• NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
• SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
• GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
• AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
• FAMILIEBERICHTEN • KERK-EN WEEKENDDIEN-

STEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MID-

DENSTAND

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!

NAAM: .

ADRES:

POSTCODE: WOONPLAATS:

TELEFOON: GIRO/BANKNR.:
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL • ƒ11,50, PER
HALF JAAR • ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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FAMILIEBERICHTEN

Dankbaar dat aan ^ijn lijden een einde is geko-
men, maar bedroefd omdat wij hem die zoveel
voor ons betekende moeten missen, delen wij U
mede dat rustig is ingeslapen mijn lieve man,
onze vader en opa

Dedde Jan Cornelis van der Eist
echtgenoot van M. J. van der Wolde

op zijn 75ste verjaardag.
Zandvoort:

M .). van der Eist-van der Wolde
Italië:

Janny en Rinaldo
US.A.:

Loes en Kees»
Oudewater:

Marion

U.S.A.:
Tinoke en Wayne

U.S.A.:
Deddy en Bob

Zandvoort:
Willem
en kleinkinderen

2042 BE Zandvoort, 23 december 1986
Brederodestraat 26 a
De overledene ligt thuis opgebaard alwaar be-
zoek is op woensdagavond 24 december 1986
van 19.00 tot 20.00 uur
De teraardebestelling zal plaats vinden op zater-
dag 27 december a s. om 13.00 uur op de Algeme-
ne Begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer van de begraafplaats.
Vertrek van huis om 12.30 uur.

DOKTERSBERICHTEN

J. G. Anderson
huisarts

afwezig tot 5 januari.
Waarneming: tel. 12058

ADVERTENTIES

Ook dit jaar heb ik er weer vele
vriend(inn)en bij gekregen. U
allen een voorspoedig 1987.

Bram Stijnen

303 33

g Zalig Kerstfeest \
en een gelukkig en

gezond 1987
loensen Marcella,
Fred en Ruud al
onze clientèle en

Jgf vrienden van
Snackbar de

Halt".

Jïö
A.-.-J,

Gesloten van 23 december t/m
8 januari.
Vrijdag 9 januari zijn we er weer
als vanouds.

Marcella

^E

^ö
^S
513

SORII\IEyELD SPORTING
tel. 02507-14678

NIEUW VANAF 1 JANUARI 1987

SKI AEROBIC
op zondag van 10 00-11 00 uur (ƒ 10,-
+ zwemmen en Turkssstoombad)
Vrijdagavond van 19.00-20.00 (idem).

Hondenkapsalon
gediplomeerd tnmster
De juiste vachtverzorging van
uw rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Molenaar

GROTE KERSTSHOW
van 27 dec. t/m 3 januari
(ZON- EN FECSTDAGEN GESLOTEN)

De nieuwste modellen voor 1987 van CHATEAU,
HOME-CAR en CONSTRUCTAM tourcaravans en
PARADISO vouwcaravans staan nu in onze show-
rooni om door U vrijblijvend öezicntigd te worden
Ook nog interessante aanbiedingen yan enkele 1986
modeilen1

Tevens zeer ruime keuze in betrouwbare occasions
met Bovag-garantie

BERGMAN CARAVANS
Leidsevaart 189, Noordwijkerhout.

Tel. 02523-72649.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

3278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons terecht

inschrijvingen

U itvaartverzekering
NIVO-POLIS
een Natu ra-
uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55 '
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM: ZANDVOORT:
023-25 50 21 (C. Koper)

02507-1 82 25

U bent allen van harte welkom
op de

Nieuwjaarsreceptie
van de VVD

afdeling Zandvoort-Bentveld
in de Vijverhut op 8 januari 1987

van 19.00 - 21.00 uur.

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

MOERENBRUG

Voor al uw
Homeopathie en
Reform artikelen.

Dr. Vogel,
VSM Schwabe

Lid VNR
Reformhuizen

Haltestraat 1
Tel. 16123

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

4

i De
4

afd. Zcmdvoorf/BentveEd

T wenst leden, sympatisanten en
4 bekenden een prettig kerstfeest en
^ een gelukkig liberaal 1987.
•* -̂ 'ĵ 1 ̂ ^" *'T*" ̂ ^ "*jT"*1 -^£*- -̂ p*- ̂ £* ^f*- ̂ b* *^^ •̂ -̂ -^^ -̂ ™ .̂ p»..̂ »̂ -^^- •^^* •^f* Ĵ «. J t̂ ^^^. ,̂ k̂ J t̂ J|R. jip*. jtf*.

DE WINTERSCHILDER
24 novembefr 1986 - 20 maart 1987

PREMIE ƒ 50,- per dag per man

Binnen schilder- en behangwerk
Plafond- en muurwerk

Vraag vrijblijvend offerte

WONINGSTOFFERING
uitgebreide collectie tapijt

nu met 5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOViLON MARMOLEUM

Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen inte-

neur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a, Tel. 15186

SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678

CONDITIE TRAINING
45 min. grondgymnastiek, daarna zwemmen,
Turks 'stoombad, badminton, whirlpool.

Prijs per keer ƒ 10,-
Maandag, dinsdag, woensdagavond van 19.30-
21.30 uur. Dinsdag en donderdagochtend van
9.30-11.30 uur.
NU OP ONZE NIEUWE VERENDE VLOER.

Catering & Party Service
Hoofddorp B.V.

Gespecialiseerd in y* <ff*- -
koude schotels en
salades.
Tevens verzorging van
partijen en recepties.

Tel. 02503-37577

SONNEVELD
SPORTING
tel. 02507-14678

ledere dag geopend
van 900-1600 uur

voor vri| zwemmen,
water 30 gr

Entree ƒ4,- (20x ƒ55,-)
's avonds

van 19.30-21.30.

ZWEMLES
VANAF 5 JAAR

Komt u iets
te kort?

Spar
Zandvoort

Noord

IS ALTIJD

MAANDAGOCHTEND
GEOPEND

Zand voorts Nieuwsblad

Fa. Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar, Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

AKO, Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-12327
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT

Te koop
2-pers. grenen
gelakt ledikant,
z.g.a.n. -f ma-
tras, 160 x 200
tot. ƒ 450,-.

Tel. na 18.00:
15292

Wij wensen u prettige
feestdagen en een goed
1987.

LUKON tweewielers
Kochstraat 8, Zandvoort.

Gratis
Woninggids van Zandvoort

CEfVE
Tel. 02507-12614

makelaar/ 0.9.

SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678

ZONNECENTRUM
Zonnebank en hemel met ingebouwde

gezichtsbruiner ƒ 10,- (25 min.)
Gezichtskanon ƒ15,- (20 min.)
Lichaamskanon ƒ35,- (30 min.)

Alles inclusief zwemmen.
Open van 9.00-16.00 uur en 19.00-21.30

(ook in het weekend).

WÉL OP UW PREMIE.
Dat kan met de nieuwe

No-Claim Polis van Enzico. Die werkt
net zo als een autoverzekering.
Eigenlijk nog beter, want al vanaf de
eerste dag gaat een 50% no-claim
korting in. Als u geen ziektekosten
heeft, of kleinere bedragen zelf
betaalt, houdt u die 50% korting.

ET DE ENZICO
NG -CLAIM PC LIS
BESPAART U 50%
OP UW PREMIE
Vraagt u wel een vergoeding dan
betaalt u één jaarlOO% premie, daar-
na krijgt u weer 50% korting.

Zélf bepalen wat u declareert,
altijd volledig gedekt zijn én 50%
bezuinigen op uw jaarlijkse premie.
Een forse besparing die de
moeite loont bij onderstaande
verzekeringsadviseur even te
informeren naar r^t~i-rir*/-\
deNo-ClaimPohsid UlAAJ
van Enzico. NO-CLAIM POLIS

EEN HELE ZEKERHEID
DIE U DE HELFT SCHEELT.

Hier krijgt u meer informatie:

Zandvoorts Verzeker! ngs Service c.v.
Helmerstraat 11. 2041 PE Zandvoort. Telefoon 02507-12150.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN -

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 /1 36 12 /1 25 18

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

. Gedipl.
pedicure komt
ook bij u aan

huis
Tel. afspraak
na 18.00 uur

Tel. 19632

SQUASH
SPORTCENTER

Wim
Buchel

A. J. v.d. Moolenstraat 47
Tel. 13965 - 15829

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBURG

Haltestraat 1
Telefoon 16123

Uw speciaalzaak
voor

NATUURLIJKE
vitamines en

mineralen
essential organics
uit Amerika, Lanes

uit Engeland

Zondagmiddag
geopend van

1-5 uur.
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Na 25 jaar gaan wij, ;̂

Mia en Jan Seysener -
/^^,

de laatste generatie van het fp
oude bakkersgeslacht 0

Seysener, ermee stoppen. J|
Dat dit voor ons geen makkelijke ^
beslissing is geweest kunt u zich £0
voorstellen. Gelukkig blijven wij toch f|f
nog nauw betrokken bij het \%$
bakkersgebeuren. Mia gaat namelijk ff|
cursussen geven en shows |||
verzorgen in het opmaken van onze |̂
bekende paaseieren. If?

^Wij willen u allen héél hartelijk fff
bedanken voor het in ons gestelde ïf?
vertrouwen in de afgelopen 25 jaar f||
en kijken er met veel plezier op terug. JM

Onze opvolgers |||

Cock en Will Hendriks 'm
en f̂ö

Yvonne en Frans van Zon ff?
||

|||.

51 =m
il-
51=:

l willen wij van harte bij u aanbevelen.

. Tevens wensen wij u gezellige
'• feestdagen en een héél fijn
'• 1987.
''• Mia en Jan Seysener

: De heer en mevrouw Seysener
hebben ons al voorgesteld.

Op de eerste plaats willen wij u
heel prettige feestdagen

toewensen en een goed 1987.

Wij hopen u dan ook in onze winkel
op 5 januari te mogen ontvangen. Wij
zullen zorgen voor de ouderwetse

.' kwaliteit en gezellige bediening.

; Wij beginnen meteen al met een paar
leuke en lekkere aanbiedingen zoals:

Maandag 5 januari

Een
appelcaketaartje
voor maar

5»5'
IB?

ƒ3,95

Dinsdag 6 januari

Gevulde koekendag ƒ 1,-
Woensdag 7 januari

Krentenbollen
5 stuks

Donderdag 8 januari

Moorkoppen

Vrijdag en zaterdag

Slagroomtaart
ïir

ƒ 2 -

ƒ1-

ƒ6,5»

li

1| Tot ziens bij Mf

|| Brood- en Banketbakkerij ||

| Seysenerl
fff Haltestraat 23. Zandvoort l|!
!fi Tel. 12159 ffin m
Hf Cock en Will Hendriks |||
t$ Yvonne en Frans yan Zon J|

illilil

'L.En dankzij dat
veel te korte lontje,

heb ik nu
eindelijk

een
hondje."

£i\

Jonge mensen denken nu een-
maal nietaltijd aan de enorme risico's van
vuurwerk. Weten ook niet goed hoeje die
zo klein mogelijk kunt houden.

Bijvoorbeeld door alleen vuurwerk
met een Nederlandse gebruiksaanwij-
zing te kopen en afstand te nemen van
omstanders. Door vuurwerk aan te
steken meteen sigaar of sigaret en nooit
zo m je hand. Door af te blijven van weige-
raars, huisdieren binnen te houden
en vooral niet de held uit te hangen met
vuurwerk.

U weet dat wél' Vertel 't ze en geef
zelf het goede voorbeeld

Wilt u meer weten over vuurwerk"-1

Bel gratis voor een folder de Stichting
Consument en Veiligheid, 06 - 0220220

Vuurwerk. Hou t leuk.

Publicatie aangeboden door dr! blad, in samenwerking met de Stichting Ideële ReclameSIRE
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Regisseur voor 'examen' geslaagd

In de holte van je arm'
met vaart en verve gebracht

ZANDVOORT - Regisseur Ed
Fransen van toneelvereniging
Wim Hildering heeft met Pieter
en Ank Joustra, Wil Waarden-
burg en Henk Janssen ervoor ge-
zorgd dat het afgelopen weekeinde
het bekende stuk van Dimitri
Frenkel Frank 'In de holte van je
arm' een uitstekende vertolking
heeft gekregen. Acteurs en actri-
ces zorgden voor een boeiende
voorstelling. Omdat dit de eerste
maal was dat Fransen de regie
voerde, kan gesproken worden
van een uitstekend debuut.

Zoals gewoonlijk moet geconsta-
teerd worden dat de voorstelling een
groter publiek had verdiend. De voor-
zitter van Wim Hildering weet het aan
liet ongelukkige tijdstip, vlak voor de
Kerstvakantie wanneer velen naar de
wintersport zijn vertrokken, doch ook
andere uitstekende voorstellingen
hebben de laatste jaren nimmer een
'vol' huis gehaald, zodat je je kunt af-
vragen of de toneelvereniging meer
aan de weg moet timmeren, of dat tóch
de belangstelling voor het amateurto-
neel afneemt. Mocht het laatste het
geval zijn, dan is dit zondermeer een
geval van jammer, want in Zandvoort
zijn de amateurs in staat hun krach-
ten te meten met die van de professio-
nals.

De hoofdrol, voor zover hier van een
hoofdrol gesproken kan worden, werd
vervult door Pieter Joustra, die de
Haagse topambtenaar Otto, knap ge-
stalte gaf. Na een wat aarzelend begin
groeide hij in zijn rol, ongetwijfeld
dwong het sterke spel van Janssen als
Fred, zijn tegenpool, Joustra tot hoge-
re prestaties. De vrouwenrollen wer-
den vertolkt door Wil Waardenburg
en Ank Joustra, respectievelijk als
echtgenotes van Otto en Fred.

Een oud gegeven, de verveling in het
huwelijk, is door Dimitri Prenkel
Frank uitgebuit om twee echtparen
uit verschillende milieus tegenover el-
kaar te zetten. Via een, soms, flitsende
dialoog en woordspelingen was dit
stuk een kolfje naar de hand van de
spelers, die met vaart en verve hun rol
speelden.

De wat aarzelende, steunzoekende
topambtenaar, Otto heeftop een goede
dag de moed gevonden om de huisdeur
achter zich dicht te trekken, omdat hij
zijn huwelijk met Astrid (Wil Waar-
denburg) niet meer ziet zitten. Een
daad waarover hijzelf nog het meest
verbaasd is. Wanneer hij in een lege
flat trekt, krijgt hij bezoek van Fred
die zijn bewondering voor deze daad
niet onder stoelen of banken steekt.
Eigenlijk wil Fred al jaren zijn geliefde
Pinda (Ank Joustra) verlaten, omdat
ook hij het huwelijk niet meer ziet zit-
ten en trekt bij de ambtenaar in. Wan-

Otto en Fred tijdens één van hun woordewisselingen.
FOTO: BERLOTT

neer dan beide vrouwen ten tonele
verschijnen, de ongecompliceerde Pin-
da, die niet eens in de gaten heeft dat
Fred al lang aan zijn stutten wil trek-
ken, en Astrid, die haar echtgenoot,
maar moeilijk kan missen (ook al be-
hoort het in Den Haag al lang tot de
bon-ton om te scheiden), dan ontstaat
het spel van aantrekken en afstoten.
Natuurlijk ziet Pinda wel iets in Otto
en hij heeft geen schijn van kans te-
genover een zo ontwapende rechttoe-
rechtaan verleidingstactiek. Astrid,
wil zich ook niet onbetuigd laten en
'versiert' Fred op haar manier, het-
geen wel een brok 'heropvoeding' bete-
kent. Een en ander leidt natuurlijk tot
doldwaze situaties. Hoogtepunt onge-
twijfeld is het rollebollen van Otto en

Pinda na de avondmaaltijd van'Wetjes
en doorregen runderlappen. Heel
knap de afwerende houding van
Astrid in deze scène.

Uiteindelijk komt iedereen natuur-
lijk bij de eigen partner terecht. Fred
keert, letterlijk en figuurlijk, regel-
recht terug in het echtelijk bed, terwijl
Otto en Astrid via een afspraakje, hun
huwelijk nieuw leven inblazen.

Een kostelijke voorstelling, met een
uitstekend decor en belichting, goede
requisieten van Hanneke Jongsma en
een soufleusse, Betty van der Kar, die
bijna niet in actie hoefde te komen.

MARGREET ATES

Op zaterdagmiddag 20 decem-
ber vond in de kerkzaal van de
Gereformeerde Kerk aan de Juli-
anaweg een voor Zandvoort wel
bijzonder kerstconcert plaats,
waaraan medewerkte een drietal
jonge musici, die allen reeds op
een grote internationale podiu-
mervaring kunnen bogen.

Van de violiste Evgenia-Maria Po-
pova kan worden vermeld dat zij prij-
zen won op internationale vioolcon-
coursen en inmiddels als soliste optrad
met orkesten in Oost- en West-Euro-
pa, Indié en Mexico. Zij was vorig jaar
in het t.v.-programma „Jonge mensen
op het concertpodium" te zien en te
horen.

De in Zandvoort woonachtige gita-
riste Susanne Mebes, die eveneens in-
ternationale prijzen won en in geheel
Europa t.v.- en radio-opnamen maak-
te, zal in februari a.s. in genoemd t.v.-
programma spelen.

De derde instrumentalist Jacopa
Scalvi heeft eveneens internationale
prijzen op zijn naam staan en zal in
januari a.s. optreden in het t.v.-pro-
gramma „Jonge mensen op het con-
certpodium". Het is geen wonder dat
een concert van deze begaafde musici
bij het aanwezige publiek verwachtin-
gen wekte waaraan overigens ten volle
werd voldaan.

Het programma bestond hoofdzake-
lijk uit romantische kamermuziek
van Boccherini - Paganini en Giulia-
ni alsmede een gitaarsolo van Gastel-

Internationale musici
verzorgen uniek concert

nuova-Tedesco. Ook voor niet geoefen-
de oren prachtige muziek om naar te
luisteren en dan zeker in de perfectie
waarmede de werken die middag tot
uitvoering werden gebracht.

Jacopo Scalfi opende het concert
met een Sonata in g gr.t. van Boccher-

ini waarbij al spoedig duidelijk werd
dat deze cellist over een grote muzika-
hteit en een prachtige toon beschikt.
Ook de door hem gespeelde variaties
op een thema van Rossini van Pagani-
ni gal' hij blijk van zijn virtuositeit en
zijn flagolet-spel dwong bewondering
af.

Susanne Mebe.s begeleidde de solist
op subtiele wijze. De violiste Evgenia-
Maria Popova vertolkte daarna op im-
ponerende wijze de Gran Sonata op. 25
van Giuhani eveneens begeleid door
het gitaarspel van Susanne Mebes. Na
de pau?e trad Susanne Mebes als sohs-
te op met de gitaarsolo Capnccio dia-
bolico van Castelmiovo-Tedesco waar-
bij het publiek bijzonder genoot van
haar perlecte techniek - gevoelig spel
en volledige beheersing van haar m-
.strument.

Het middagconcert werd besloten
met een uitvoering van de drie musici
van een Terzetto van Paganini, waar-
bij te horen viel hoe goed deze solisten
op elkaar zijn ingespeeld en tot een
perfect .samenspel wisten te komen.

Het langdurig applaus van de toe-
hoorders, dwong deze drie uitvoeren-
den tot een toegiit. te weten het An-
dante Larphetto uit het laatstgespeel-
de werk.

Ongetwijfeld heelt het publiek (on-
geveer 60 personen waaronder relatief
veel jongeren) van een buitengewone
muzikale gebeurtenis kunnen genie-
ten Het kan zich gelukkig prijzen dat
deze instrumentalisten m verband
met een h\e-concert voor de Neder-
lancl.se radio, m de gelegenheid waren
zich voor de/.e unieke muziekmiddag
beschikbaar te stellen. Ongetwijfeld
had dit kerstconcert meer bezoekers
verdient doch mogelijk hebben de
slechte weersomstandigheden mede
een rol gespeeld

W. Berlotl

ZANDVOORT - Tijdens het op-
treden van het Zandvoorts Kin-
derkoor heerste vrijdag in de Her-
vormde Kerk een echte kerst-
stemming. De klank van de helde-
re, 'hemelse' stemmetjes, de sa-
menzang en de tekst van de
voorgelezen kerstverhalen kwa-
men extra tot uitdrukking door de
stilte waarmee zij werden af gewis-
seld. Mede dankzij de uitstekende
muzikale medewerking van
Yvonne Schwerzel en Willem
Poot ontstond onder de leiding
van dirigent Henk Trommel een
stemmig geheel.

De voor de kerstsfeer zo toepasselij-
ke opkomst van het kinderkoor, vorm-
de een verrassing voor de toeschou-
•wers. Nadat het licht was getemperd,
traden de kinderen achterin de kerk
binnen en schreden zingend en met

'Hemels' kindergezang
versterkt kerstsfeer
kaarsjes in de hand door het midden-
pad naar voren. De meisjes met allen
een witte blouse, de jongens in witte
overhemden met een zwart strikje. De
muzikale begeleiding bleef hier nog
achterwege zodat alleen het met hoge
stemmen gezongen 'In dulci jubilo'
van Praetorius helder door de ruimte
klonk.

Om de kerststemming nog te vergro-
ten volgde hierop 'Komt allen tesa-
men' dat door alle aanwezigen samen
werd gezongen. Voor dit en enkele an-
dere liederen, die voor samenzang in
het programma waren opgenomen,
nam Willem Poot plaats achter het

orgel. De overige programma onderde-
len begeleidde hij met piano- of spinet-
spel. Samen met Yvonne Schwerzel.
dwarsfluit, bracht hij enkele instru-
mentale intermezzo's. Hiervoor was
gekozen uit composities van J.S. Bach.
zijn naamgenoot C.P.E. Bach. Fauré.
Marcel Poot en Jacques Ibert.

Op het programma van het kinder-
koor stond een groot aantal liederen in
verschillende talen. Zo werd in het Ne-
derlands gezongen 'Als Bethlehem
geen plaats meer heeft', waarbij een
solo optreden van Elise Versteege, en
in het Latijn 'Puer natus in Bethle-
hem', een dynamisch klinkende ca-

non. Het Engelse lied Star Carol staat
bekend als een moeilijk te zingen lied,'
maar het \\erd door het koor uitste-
kend gebracht. Net als de meeste ande-
re liederen, waarvan sommige ook
solo-optredens van kleine groepjes
kinderen te zien gaven. •

Als afwisseling op de muziek, las He-
leen van Leeuwen het kerstevangelie
en werd later door Nicohen en Maaike
een kerstgedicht voorgedragen, wat de
jonge meisjes heel goed afging. Het
concert werd afgesloten met het in
samenzang gezongen 'Eer zij God in
onze dagen'. Maar 'eer' gold ook de
jongens en meisjes van het Zandvoorts
Kinderkoor en de andere medewer-
kenden. vooral gezien de toetreding
onlangs, van tien nieuwe leden. Sa-
men hebben zij van dit kerstconcert
een waar genoegen gemaakt.

.loan Kurpershoek

Het Nederlands voetbalelftal en
het slechte weer zondagmiddag
hebben het duidelijk gewonnen
van de Volkskerstzang. In de Her-
vormde Kerk waren slechts een
kleine honderd mensen aanwezig
die het weer trotseerden om geza-
menlijk de aloude kerstliederen te
zingen.

Bovendien zal de Volkskerst-
zang ook het nadeel hebben on-
dervonden van drie kerstconcer-
ten in één weekeinde. Vrijdag-
avond zong het Zandvoorts kin-
derkoor in de Hervormde kerk, za-

'Oranje' wint van volkskerstzang
terdagmiddag concerteerde een
drietal musici in de Gereformeer-
de kerk, daarna was dan op zon-
dagmiddag de Volkskerstzang ge-
pland.
' Een en ander was jammer, want het
programma voor deze zangdienst had
een bijzonder karakter, bovendien
werd medewerking verleend aan de
dienst door twee Zandvoortse koren.
Doordat een vijftal leden van TOZ ook

deel uitmaken van het Hervormd
Kerkkoor, werd door hen verschillen-
de malen de tocht afgelegd vanaf TOZ
(vooraan in de kerk), naar het Her-
vormde koor dat positie had gekozen
naast het orgel (dus achterin, op de
eerste verdieping). Deze wisseling
vond plaats wanneer de kerkgangers
een lied zongen, dat door de koorleden
dan werd meegezongen. hetgeen een
indruk wekte al was men getuige van
een processie.

Ondanks magere resultaten
blijven trainers erin geloven

ZANDVOORT - Als men de
ranglijst bekijkt van de drie voet-
balverenigingen, die Zandvoort
rijk is, dan valt er te konstateren,
dat het niet erg vlot verloopt. Al-
leen Zandvoort '75 draait mee in
de bovenste helft, doch zowel
Zandvoortmeeuwen als TZB be-
zetten de één na onderste plaats.
Dus degradatiegevaar voor deze
clubs. De trainers van de drie ver-
enigingen hadden meer verwacht
van hun topteams dan de nu inge-
nomen positie, maar alle drie zijn
zij van mening dat het in de twee-
de helft van de kompetitie goed zal
komen.

In de vierde klasse van de KNVB
afdeling zaterdag neemt Zandvoort'75
een zesde positie in. Een plek die niet
naar de zin is van trainer Gerard Nij-
kamp, die zijn team hoger had inge-
schat. „We hadden drie of vier punten
meer moeten hebben, maar door eigen
schuld hebben we die laten liggen. Vo-
ng jaar pakten we de punten van de
topclubs en lieten we ze liggen tegen
de zwakkere. Daar ga je dan aan wer-
ken en nu verlies van de toppers en
Pak je de zwakkere. De motivatie was
er steeds maar je komt toch wat tekort.
Ik neem aan dat dat door de gespan-
nenheid komt van de spelers. Vaak
zijn ze geïmponeerd door de tegenstan-
der en laten zij zich te veel beïnvloeden
door bepaalde omstandigheden. Het is
elk jaar een andere faktor. Erg jam-
nier." aldus Gerard Nijkamp, die ver-
der stelt het jammer te vinden dat door
werk of studie niet altijd tweemaal ge-
traind wordt. „Dat is volgens mij ook
een reden dat we te kort komen. Je
moet tweemaal trainen om wat te be-
i'eiken. Ja ik ben wel teleurgesteld dat
het eerste en tweede niet hoger staan.
Zes punten achterstand is niet on-
overbrugbaar in deze afdeling. Als je
tweemaal wint ben je er weer bij."

Voor spelers en trainer breekt er nu
een rustpauze aan waarna in januari
'net de voorbereiding op de tweede
helft van de kompetitie wordt begon-
nen. De trainingen en oefenwedstrij-
den worden dan opnieuw opgestart en
Gerard Nijkamp gaat dan proberen
zijn spelers opnieuw op te laden voor
een sterk slot. „Ik zal ze voorhouden
uit een ander vaatje te tappen. Ik doe
er alles aan en met een goede instelling
van de spelers moet er meer uit te
halen zijn. Willen ze niet dan neem ik
anderen. Met zes punten achterstand
18 het moeilijk maar ik ben ervan over-
tuigd dat als iedereen erachter gaat
staan, dat Zandvoort'75 de tweede
helft van de kompetitie naar zich toe
Han trekken. Ik leg me er in ieder geval
'liet bij neer en wil het hoogste", be-
sluit de Zandvoort'75 trainer.

TZB

De Zandvoortse coach Ed Keur van
TZB kan niet stellen dat hij erg tevre-

den is met de uitgangspositie van zijn
team. Voor Keur is het tot op heden
teleurstellend en hij had ook meer ver-
wacht van The Zandvoort Boys. TZB
neemt de elfde plaats op de ranglijst in
gelijk met Heemstede, maar twee wed-
strijden minder. „Je kan je wel achter
allemaal dingen gaan verschuilen,
maar tot nu toe is het teleurstellend.
Ik vond het prettig om een nieuw elf-
tal op te bouwen aan het begin van het
seizoen, maar van die nieuwe aanpas-
singen hebben we nog niet de vruch-
ten kunnen plukken. Je mist toch wat
routine wat blijkt uit het feit dat je
vier wedstrijden met één doelpunt ver-
schil hebt verloren, nadat je met rust
nog voorstond. Dat mag niet gebeu-
ren. Het vergt wat tijd om tot een ge-
heel te komen en aan elkaar te wen-
nen, alhoewel ik verwacht had dat we
sneller tot een eenheid zouden komen.
Dit seizoen moeten we ons gewoon
handhaven en volgend jaar moet het
gebeuren. Af en toe zie je een uitschie-
ter van dit team en denk je: we zijn er
maar dan is het twee weken weer niets.
Kwalitatief gezien hoeven we voor
niemand onder te doen," zegt Ed Keur.

In de tweede klasse HVB komt het
vaak weinig op voetbal van hoog ni-
veau aan. Ed Keur wil zich niet met de
andere teams vergelijken en zal ook in
noodgevallen het voetbal blijven pro-
pageren. „Al zijn sommige het niet
met mij eens, ik wil graag blijven voet-
ballen, al is de laatste plaats in zicht.
Met lange trappen spelen vind ik
niets, het voetbal moet voorop staan
en dat brengt soms risico's met zich
mee. Als je niet probeert om te blijven
voetballen kan je elk jaar opnieuw be-
ginnen met de opbouw. De tegensla-
gen moeten we verwerken en in janua-
ri pikken we de draad weer op. Ik maak
me totaal geen zorgen; daar zijn de
spelers te gemotiveerd voor en de sfeer
is ook perfekt. Nee, ik blijf hopen op
beter resultaat maar wel met goed
voetbal," aldus Ed Keur.

Zandvoortmeeuwen

Al gaat het dan niet florissant met
de drie clubs wat voetbalideeën betreft
lijken er goede trainers te zijn. Ook
Zandvoortmeeuwen's trainer Cees
van Sloten is ervan overtuigd dat met
goed voetbal betere resultaten te beha-
len moeten zijn. De één na laatste
plaats op de ranglijst in de derde klasse
KNVB betekent degradatie, doch dat
komt niet in het woordenboek van
Van Sloten voor. „Ik sta een bepaalde
spelwijze voor en heb behoorlijk veel
moeite dat over te brengen. Dat heeft
zijn tijd nodig. Kom je tot degradatie-
voetbal, misschien ga je dan wat an-
ders spelen maar ik vind dat je moet
proberen te blijven voetballen. Tot nu
toe gaat het minder dan ik verwacht
had. We moesten lang op de eerste
overwinning wachten en toen had ik
verwacht dat we öoor konden gaan,
maar dat lukte met. Ik ga me niet
verschuilen achter bepaalde feiten.

Het is wel zo dat je als trainer ergens
begint. Dan moet je de organisatie en
de spelers leren kennen. Daar heeft
het zeker aan gelegen dat we zo laag
staan op de ranglijst. Je bent nog
steeds aan het proberen, te zoeken
naar de juiste speler op de juiste
plaats. Dat duurt wat langer maar ik
ben ervan overtuigd dat het in de
tweede helft beter gaat draaien," stelt
Cees van Sloten.

Ondanks de matige positie blijft de
training goed bezocht en is de sfeer
beter dan de laatste jaren. „Ondanks
dat de resultaten slecht zijn is de sfeer
goed en komen gemiddeld twintig man
op de training. Het wachten is alleen
op resultaten. In alle misère is het wel
zo dat we thuis nog ongeslagen zijn en
een voordeel is het dat in deze afdeling
de kaarten nog niet zijn geschud. Van
elke wedstrijd is wat te verwachten
daar zowel boven als onder de punten
nodig hebben." Ook voor Zandvoort-
meeuwen een rustpauze waarna in ja-
nuari de voorbereidingen op de slotfa-

se beginnen. „We zijn dit jaar met een
ander beleid begonnen en ik dacht: na
een halfjaar komt het wel. Het duurt
wat langer. Als ik volgend jaar doorga
met Zandvoortmeeuwen, en ik heb het
best naar mijn zin. dan staat de ploeg
er voor tachtig procent. Dan weet je
wat iemand kan en moet het zeker
lukken. Inhoudelijk hebben we geen
slechte ploeg en niet een beetje mazzel
eindigen we in de middenmoot," ein-
digt de Zandvoortmeeuwen trainer.

Ruilbeurs
ZANDVOORT - Op zondag 28 de-

cember wordt er een ruil/verzamel-
beurs gehouden in de zaal van Zonier-
lust. Hoofdstraat 142 in Santpoort.

Geruild kunnen worden, postzegels,
munten, bankbiljetten en ansicht-
kaarten. Inlichtingen worden ver-
strekt door Henk von Grumbkow, tel:
023-382411 of 384049

ADVERTENTIE

SCHOOLINFORMATIE 1987
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19 FEBRUARI
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PHILIP SMIT 020-562.2762
OF FRANK VAN ROOY
020-562.2345

Cecils speelt
tegen Ajax

ZANDVOORT - Op zondag 4 ja-
nuari wordt in de Pelhkaanhal een
zaalvoetbalwedstrijd gespeeld door
het Zandvoortse Cecils tegen de
koploper uit de eredivisie Ajax.

De Ajaxieden gebruiken de win-
terstop om door middel van zaal-
voetbalwedstrijden in conditie te
blijven. Het is voor de Amsterdam-
mers eveneens een voorbereiding
op een toernooi in Duitsland.

Voor deze unieke gebeurtenis
worden extra tribunes neergezet in
de Sporthal, de toegang is gratis.
Aanvang van de wedstrijd 16.00
uur

Ajax verschijnt met de voltallige
selectie, d.w.z. doelman Menzo. Ar-
nold Muhren, Ronald Spelbos,
Frank Rijkaard. Bosman en de an-
dere internationals.

Voor de Cecils spelers betekent
deze wedstrijd een goede voorberei-
ding op de tweede helft van de com-
petitie, waarin zij nu eerste plaats
bezetten.

Nieuw record
voor Joustra

ZANDVOORT - De Zandvoortse
zwemmer Onno Joustra heeft op
zaterdag 20 december tijdens wed-
strijden m Uden zijn Nederlands
record scherper gesteld. Dit was
voor zijn specifieke nummer, 100
meter schoolslag. 1.06.23. Zaterdag
haalde hij een tijd van 1.00.00.

Met dit nieuwe Nederlandse re-
cord, bezet Joustra bij de 'A'-heren,
een selectie waar hij gezien zijn
leeftijd in januari bij behoort, een
fraaie derde plaats. Zijn laatste re-
cord 1.06.23 zwom Joustra tijdens
de Europese kampioenschappen in
juli 1986 in Berlijn.

In januari vertrekt de zwemmer
naar Barcelona vooreen intensieve
trainingsperiode.

Judosuccessen
ZANDVOORT - Tijdens een groot

toernooi in Hoogeveen hebben Belin-
da Steeltjes en Ben Rietdijk een eerste
plaats behaald. Belinda deed dit in de
klasse dames tot 66 kg. Ben behaalde
de titel in de klasse heren tot 78 kg.
Martin Rietdijk behaalde bij de heren
tot 71 kg een tweede plaats.

Bij de Noord Hollandse kampioen-
schappen in Zaandam was het Ray-
mon Bijl die voor succes zorgde door
voor de vierde maal het kampioen-
schap te veroveren. Dit was bij de
jeugd, geboren in de jaren 1975/76 tot
34 kg.

Bij een toernooi in Wateringen voor
meisjes van 12/15 jaar tot 56 kg. haalde
Alice van Goor de finale die zij won.

Bijzonder sfeervol was de kerk ver-
sierd en de medewerking van Willem
Lekkerkerker (trompet) was bijzonder
harmonieus. De gezongen solo van
Guus Hoekman eindigde met 'Mary
had a baby, Yes Lord', het spontaan
meegezongen 'Yes Lord' van koor-
leden en publiek, bracht plotseling de
sfeer die kenmerkend is voor een
Volkskerstzang. De medewerking van
beide koren in de diverse door hen ge-
zongen nummers was zondermeer uit-
stekend. Speciaal het door TOZ gezon-
gen 'Zur krippe nach Bethlehem' ver-
dient vermeld te worden. Dit geldt ook
voor de "Sans day Carol' van John
Rutter, dat door het Kerkkoor ten ge-
hore werd gebracht.

Door de presentatrice Diane van
Hulst die voor de schriftlezing en de-
clamatie zorgde werd waarschijnlijk
gebruik gemaakt van een kinder-
bijbel. Anders kan deze 'moderne' ver-
sie van het aloude kerstevangelie niet
begrepen worden. Wanneer "geleer-
den geschenken uit hun koffers ha-
len" dan waant men zich op de kerst-
viermg van de Zondagsschool. Het-
zelfde gaat m meer ol mindere mate op
voor de declamatie, twee zeer korte ge-
dichten, die m ieder geval door de wei-
nige kinderen m de kerk begrepen
konden worden.

Margreet Ates

Sporting draait goed
ZANDVOORT - Er stonden

slechts een tweetal wedstrijden op
het programma voor de volleybal-
vereniging Sporting OSS. Het
vierde damesteam sloot 1986 af
met een fraaie 3-1 overwinning op
Die Raeckse 9 en het jeugdteam
verloor met 3-0 van OVRA.

Het vierde damesteam van Sporting
OSS. dat de gehele competitie al zeer
goed volleybal laat zien. ging iel van
start tegen Die Raeckse 9 en bracht de
eerste en tweede set zonder problemen
met 15-7 en 15-7 op haar naam. In de
derde set kwamen m beide teams enige
wissels in het veld. waardoor Die
Raeckse sterker werd en bij Sporting
ging het toen minder goed. Het gere-
gelde Sporting-spel was aagetast en er
ontstonden vele iouten. wat tot ach-
terstand leidde. Ondanks twee time-
ovits en goede raad kwam Sporting
niet meer m het juiste ritme en verloor
de set met 9-15. Geschrokken door dit
onverwachte \erlies, werd de vierde
set gestart met de welbekende en
sterkste opstelling. In korte tijd werd
met goed opgebouwde aanvallen een 9-
3 voorsprong bereikt en vluchtte Die
Raeckse in een time-out. Maar de
Sporting-dames draaiden optimaal en
stonden nog slechts één punt toe. De
verdediging pakte alles en zette de
aanvallers prima aan het werk die het
ene na liet andere punt scoorden en de
eindstand werd op 15-4 bepaald. Deze
3-1 overwinning hield m dat dit team
het jaar afsluit met een uitstekende
tweede plaats op de ranglijst.

Het jeugdteam kon met het juiste
verweer brengen tegen het lager ge-
plaatste OVRA. Het zat het jeugdteam
ook niet mee. daar veel ballen net uit
gingen ol in het net belandden. On-
danks dat ging de tweede en derde set
van begin tot eind gelijk op met beide
teams wisselend aan de leiding. Helaas
voor Sporting OSS scoorde OVRA de
beslissende punten en won tweemaal
met 14-16.

Terugkijkend op het volleybah'aar
1986 blijkt dat het eerste damesteam
een uitstekende indruk maakt in de
promotieklasse gezien de prima twee-
de plaats. Het tweede damesteam blijft
eveneens in de hogere regionen en wel
op een vierde plaats. De dames draaien
toch uitstekend mee gezien het feit dat
het derde en vijfde team een eerste

plaats innemen en het vierde team een
prachtige tweede plek voor zich opeist.

Het eerste herenteam kende een
moeizame start maar behaalde uit de
laatste wedstrijden tweemaal een
overwinning en eenmaal een gehjk-
spel en is daarmede uit de degradatie-
zone gekomen. Een elfde plaats bezet
dit team op dit moment doch stijging
moet mogelijk zijn Het tweede team
draait eveneens nog met optimaal ge-
zien cie negende positie op de ranglijst,
doch het derde Sporting OSS-team
komt uitstekend voor de dag met een
derde plaats. Tot slot de aspiranten die
een redelijke indruk maken met een
zesde positie. Optimistisch kijkt Spor-
ting uit naar het vervolg van de com-
petitie in januari 1987

ZVM blijft winnen
ALKMAAR - De ZVM-hand-

ballers blijven onverstoorbaar de
weg van de overwinningen be-
wandelen. Ook AOG in Alkmaar
kon de zegereeks geen halt toeroe-
pen en doordat koploper Schagen
een punt verloor tegen IJ mond,
heeft ZVM nu evenveel verlies-
punten. Zondag aanstaande kan
ZVM naast Schagen komen als de
inhaalwedstrijd in de Pellikaan-
hal tegen Odm in winst wordt om-
gezet. Aanvang van deze zaal-
handbahvedstrijd is om 14.50 uur.

Het \verd geen grootse wedstrijd,
daar speelde AOG te rommelig hand-
bal voor. ZVM kwam daardoor niet
goed in het ritme doch na een 1-0 ach-
terstand werd de partij naar Zand-
voort toe getrokken. Verdedigend luk-
te het niet al te best doch de aanvallers
zorgden er\ oor dat telkens aan de goe-
de kant van de score gebleven werd.
rust 7-B.

Na de pauze speelde ZVM tien minu-
ten voluit en direct bleek het klasse-
verschil en een vijl punten voor-
sprong. ZVM het zich toen weer mee-
Glepen door AOG en de partij zakte
naar een laag niveau. Wel bleven de
Zandvoorters ruim op voorsprong en
is de overwinning totaal niet m gevaar
geweest. Eindstand 15-20.

Doelpunten ZVM: Wim Brugman 9.
Djurre Boukes 5. Joop Boukes 2. Ge-
rard Boukes 1. Joost Berkhout l, Jos
Dekker 1. Ronald Vos 1.
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Wij wensen u hele fijne
kerstdagen en een
voorspoedig 1987!
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Halteatraat 5
2042 LJ Zandvoort

Tel. 02507-12174

Leidsestraat 32
1017 PB Amsterdam
Tel. 020-233295

m Nieuwjaarsochtend
§ geopend van
i 01.00-05.00 uur
| Een gelukkig 1987

m
nEB

Suze

Corn. Slegersstraat 2b tel. 02507-12070
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Ook kerstdagen en oudejaarsdag geopend 13.00-1\8.Öfcuur.
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Oudejaarsdag geopend tot
20.00 uur

Nieuwjaarsdag geopend
van 15.00-20.00 uur
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Bloemendaal aan Zee. Tel.: 023-252280

Kerstdiner 2e Kerstdag ƒ47.50
Wild pató met Cumberlandsaus

of
Jambon varié, een schotel niet 3 soorten ham

.̂ . '.V ~ï:
Heldere ossestaartsoep

of
Groentebpuillon Ilenri IV

Eendeborstfilet met sinaasappelsaus
of

Tournedos met een jjroenc pepersaus
of

Gepocheerde scholfiletrolletjes met
kreei'te-/narnalensaus

Feestelijk kerstdessert
'.' •> -,V

Koffie met bonbons
-A.. . v

Kinder-kcrstmenu a ƒ22.50
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STICHTING HARTEN TWEE

organiseert dans- en contactavonden voor alleen-
staanden in „De Manege", Zandvoortselaan,

elke vrijdag en zaterdag
zondags matinee

diner-dansant om 15.00 uur.
Ons kerstdiner is helaas volgeboekt.

U bent echter wel van harte welkom op ONS KERST-
BAL op zaterdag 27 december. Aanvang 20.00 uur.

1 JANUARI NIEUWJAARSRECEPTIE
tussen 16.00-18.00 uur nodigen wij u uit om op onze

kosten een drankje te komen drinken.

Zaterdag 3 januari
NIEUWJAARSBAL

Restaurant Bistro 'De Manege"
Bünkertweg 2-Zandvoort Tel (02507) 16023
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Reisbureau
Cebuto Moord-Zuid

Tempeliersstraat 47, Haarlem. Tel. 023-313950

HET REISBUREAU VOOR AL
UW VAKANTIEWENSEN.

DE NIEUWE GIDSEN 1987
LIGGEN OP U TE WACHTEN.

Wij wensen al onze
Zandvoortse cliënten

PRETTIGE KERSTDAGEN
en een HEEL GELUKKIG

NIEUWJAAR.

GARANTIEFONDS
REISGELDEN

Vis-specialiteiten restaurant

rfjltt
Voor oudejaarsdag verzorgen wij
UW VIS-HORS O'OEUVRE
Wij wensen onze gasten
prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 1987

Kerkstraat 21 - Zandvoort
Voor reserveringen 02507-12121
•̂ N^̂  Voor speciale gelegenheiden
^^\ hebben wij voor u een keuze uit

\A 4 verschillende menu's van 5 gangen.

BESTEL VROEGTIJDIG
Wij zijn beide Kerstdagen gesloten

een :.
Voörspoëdïq 1987

i L - <• 4 * O .,

Rabobank



VEEKMEDIA 30 WOENSDAG 24 DECEMBER 1986

ZANDVOOBT - De door de ie- EMM niet oelukkiQ met keuze
Jen voorgedragen kandidate, me- a &
rouw E. Buijing, is met ruime
neerderheid van stemmen geko-

voor een bestuursfunctie bij
Aan de verkiezing, die trj-

iens de vergadering van vorige
veek donderdag in de Gerefor-
neerde Kerk, werd gehouden,
ing een verhitte discussie vooraf,

vlen was het onderling niet eens
ver de te volgen procedure. De
emoederen liepen hoog op, vooral
oen de renovatie ter sprake
cwam. Een regen van klachten
tortte zich over de hoofden van
iet bestuur.

Voorzitter Van der Moolen zorgde
oor nogal wat wrijving voor de be-
tuursverkiezingen, met zijn opmer-
ing dat het bestuur 'niet gelukkig'

vas met de kandidatuur van mevrouw
Öuijing. "Zij is ook bestuurslid van de
Mederlandse Vereniging van Huur-
ers en dient dus bij toetreding tot het
lestuur van EMM verschillende be-
angen. Dat is voor ons bezwaarlijk,
vant bepaalde zaken kunnen daar-
loor niet in het openbaar behandeld'
vorden", aldus de voorzitter. "Nu
laakt U voor mevrouw Buijing uit
oe zij zich gaat gedragen en daarmee

Ondanks verzet bestuur
kandidaat leden gekozen
beïnvloed U de leden", was de reactie
uit het publiek.

Het bestuur zag liever de door haar-
zelf voorgedragen kandidaten aange-
steld. Het weerhield de leden niet voor
mevrouw Buijing te kiezen. Mede
dankzij de machtigingen die andere,
afwezige, leden hadden meegegeven
aan hun vertegenwoordigers, behaal-
de zij ongeveer honderd dertig stem-
men meer dan haar tegenkandidaat P.
Keur. Hoewel hij nog niet afgevallen
was in de race om een functie, zag
Keur, gezien de emoties op de vergade-
ring, af van verdere mededinging.
Daardoor kon de andere kandidaat
mevrouw Brune-Herben zonder stem-
ming toetreden tot het bestuur. De

Eén van de gerenoveerde woningen van EMM waar het noodzakelijk is
emmers klaar te zetten wanneer het regent. Foto: Beriott

vierde kandidaat, A. Koper, was al met
algemene goedkeuring benoemd.

Klachtenregen
"Moeten wij, die in de puinhopen

zitten wél huurverhoging betalen, ter-
wijl EMM de uitvoerder niet betaalt
omdat hij slecht werk heeft geleverd?"
Deze opmerking maakte EMM-huur-
der Paap namens de vele leden die in
de Gereformeerde Kerk aanwezig wa-
ren. Bijna honderd bewoners waren
naar de vergadering gekomen voor de
verkiezing en om te horen wat het be-
stuur met hun klachten zou doen.
Daardoor moest uitgeweken worden
naar de Calvijnzaal van de ernaast
gelegen kerk. Normaliter worden deze
bijeenkomsten door niet meer dan
veertig leden bijgewoond.

Veel bewoners, met name van de
complexen elf en twaalf, klaagden
over de slechte afwerking na de reno-
vatie, waardoor het wooncomfort
sterk verminderd is. Het zijn vooral
vocht en tocht waar men last van
heeft, ontstaan door slecht sluitende
buitendeuren en kieren langs de nieu-
we kozijnen. Deurmatten worden bij
regen en wind drijfnat, evenals de ra-
men aan de binnenkant, zo bleek uit
de langdurige klaagzang. In de huizen
heerst tocht, waardoor bijvoorbeeld
gasvlammen uitwaaien.

De woede bij sommige leden was
vooral ontstaan door de laksheid
waarmee de klachten volgens hen be-
handeld zijn. Deze werd tijdens de ver-
gadering nog aangewakkerd door de
opmerking van voorzitter Van der
Moolen, dat de mate van ongerief hier
en daar overdreven werd. Dit had hij
zelf de middag ervoor geconstateerd,
toen hij samen met enkele andere be-
stuursleden een van de gewraakte wo-
nineen bezocht.

Het was olie op het vuur. De bewo-
ners kenden deze reacties tot hun gro-
te ergernis al. Daarbij maakten zij

zich ook kwaad om het onbeantwoord
blijven van een groot aantal brieven
die zij naar aanleiding van de klach-
ten hadden geschreven. Onderzoeken
die uiteindelijk wel werden verricht,
vonden plaats op windstille dagen
waarop van tocht geen sprake was,
aldus enkele aanwezigen. Bij slecht
sluitende buitendeuren werd advies
gegeven, het slot om te draaien. Daar-
naast was aan bepaalde klachten op te
eenvoudige wijze gewerkt, zodat van
verbetering geen sprake was. De mees-
te bewoners wachten echter al maan-
den tevergeefs op afdoende maatrege-
len. Zij waren bereid het ongerief enige
tijd te dragen, maar nu duurt het hen
te lang.

Het bestuur deed de toezegging, bin-
nen enkele weken de leden een formu-
lier toe te zenden, waarop men de
klachten nogmaals kwijt kan. Naar
aanleiding van deze inventarisatie zal
het bestuur de woningen in januari of
februari bezoeken en op korte termijn
voor herstel zorgen. Het voorstel van
de heer Paap, om huurverhoging uit
te stellen tot het moment dat het onge-
rief verholpen is, werd met algemene
stemmen aangenomen.

Binnenkort ook
BBC op de kabel

ZANDVOORT - De kabel-TV ex-
ploitant Casema BV wil medio 1987 de
uitzendingen van de Engelse televisie-
netten BBC l en 2 doorzenden. Dit
wordt mogelijk doordat op de kabel
ruimte over is. Door deze service ver-
wacht Casema BV ook een stijging
van het aantal aansluitingen, vooral
omdat het de Zandvoortse abonnees
niets extra zal kosten.

Het voorstel moet in januari nog
door de raad behandeld worden, maar
'insiders' verwachten dat het voorstel
zonder meer wordt aangenomen.

Uw krant
niet ontvangen?

Bel voor vrijdag
12.00 uur

ons kantoor, telefoon

1 71 66
Kerstbomen zullen
worden verbrand

ZANDVOORT - Op woensdag 7 ja-
nuari zal om 19.30 uur op het strand
voor de Rotonde, en in Zandvoort
Noord aan de Kamerlingh Onnes-
straat, de kerstboomverbranding wor-
den gehouden. Aan de Kamerlingh
Onnesstraat op het terrein tussen de
remise en de rioolwaterzuweringsin-
stallatie.

Evenals in de voorafgaande jaren zal
er een verloting worden gehouden on-
der de kinderen, die één boom of meer,
naar één van de verbrandingsplaatsen
brengt.

Elk kind dat op woensdag 7 januari
vanaf 12.00 uur een boom brengt, ont-
vangt hiervoor een lot. Dus, hoe meer
bomen, hoe meer loten, en véél meer
kans een prijs te winnen. De bomen
kunnen tot 19.00 uur worden ge-
bracht.

De eerste prijs is een VVV-bon van
veertig gulden; tweede prijs een
VVVbon van dertig gulden, de derde
een VVV-bon van twintig gulden en
de vierde tot en met de honderste prijs
is vijf gulden.

De trekking vindt plaats op donder-
dag 8 januari 1987. De prijzen kunnen
vanaf maandag 12 januari worden af-
gehaald op het kantoor van de Dienst
Publieke Werken, aan het Raadhuis-
plein 4. De lijst met winnende num-
mers zal op diverse plaatsen in het
dorp onder andere bij Zandvoorts
Nieuwsblad en het VVV-kantoor wor-
den opgehangen.

• Nu de kruitdampen van de
begrotingsvergadering, die in
totaal zo'n tien uur in beslag
hebben genomen, zijn
opgetrokken, kan iedereen de
balans opmaken. En blijven er
toch een aantal onduidelijkheden
achter,
i De grootste onduidelijkheid is
mtuurlijk de politie. Hebben wij
inderdaad twee financiële mensen
in de top? Namelijk een wethouder
van financiën voor de 'gewone'
gemeentesaken, en één aparte, die
de financiën van de politie in sijn
-portefeuille heeft. Anders is het
niet duidelijk waarom alle
wethouders niets afwisten van de

j twee ton die de 'B' van het college
's morgens op sijn bureau vond. •

• Jaarlijks wordt door de gemeente
geld extra uitgekeerd aan de beide
politiekorpsen, en nu ook dese
korpsen gekort moeten worden,
vijftig duizend gulden, kan dit
slechts opgebracht worden door de
reservisten, omdat de 'gewone'
politie het geld niet kan missen.
Een wat onduidelijk verhaal dat er
zeker niet duidelijker op werd toen
de heer Machielsen een betoog
hield over het functioneren van de
politie en plotseling twee ton op
tafel toverde, "'s Morgens juist
ontvangen en te besteden aan de
politie". Of dit laatste er echt van
komt w nog maar de vraag want,
behalve de raad zaten ook de
wethouders met ogen als
theeschoteltjes te kijken. Dus daar
zal nog ivel over gedebuteerd
worden in de boezem van het
bestuur.
• Bovendien is het beleid van de
politie, een saak die uitsluitend het
driemanschap Officier van
Justitie/Korpschef/Burgemeester
aangaat. Voorstellen van de raad
om ook burgers te betrekken bij het
beleidsplan, werden door
Machielsen kort maar krachtig
van de tafel geveegd. "Umag blij
sijn dat U er kennis van kunt

nemen", daar kwam so ongeveer
sijn betoog op neer.
• Toch had burgemeester
Machielsen dese vergadering sijn
draai niet gevonden. Nadat hij
geheel zelfstandig de volgorde van
het spreekrecht had veranderd.
Eerst de college-ondersteunende
partijen, en dan pas de 'oppositie',
die echter in de ogen van de
burgervader geen 'oppositie'
genoemd mag worden, omdat dat
niet past in het gemeentelijk
bestuur. "Oppositie is te
polariserend, niet-
collegeondersteunen.de partijen is
beter", liet hij de eerste avond
weten.

Tegen de traditie in mocht eerst
de college-onder-eteunende partij
D66 (2 zetels) het woord voeren,
daarna kwam de 'oppositie' CDA
en GBZ, goed voor ieder drie zetels
aan het woord.
• De eerste avond was iedereen te
verbaasd over dese gang van
zaken, om te reageren. Maar de
tweede avond kwamen de tongen
los. Links en rechts,
collegeondersteunend en niet-
collegeondersteunend de nieuwe
regel werd veroordeeld. De

volgorde van spreekrecht diende te
worden gehandhaafd. Dus de
grootte van de fractie is het
criterium. Machielsen hield echter
voet bij stuk: "Ik ben voorzitter en
ik kan deze vergadering leiden op
de manier die mij goeddunkt". Tot
grote hilariteit van allen vergat
hijself deze nieuwe regel en
verleende toch eerst het woord aan
Ingwersen (CDA), waarna pas
Sandbergen (D66) het woord
mocht voeren
• Tobber is nog lichtelijk vermoeid.
Het blijkt dat hij behalve de
begrotingsvergaderingen tot het
bittere einde, ook nog eens alle
evenementen heeft bezocht. "Ja ik
ben overal geweest, concerten,
to neelvoorstelling, volkskerstsang,
noem maar op. Ik dacht als er hier
iets gebeurd, dan wil ik er bij
wezen. Bovendien moest ik naar
de verkoping van Bouwes, het was
weer ouderwets in Zandvoort
hollen of stilstaan. Een beetje meer
communicatie tussen alle mensen
en dan bedoel ik de culturele
afdeling, sou niet gek sijn. Als er
zoveel is en je moet kiesen, komt er
overal maar een handjevol mensen
en dat is jammer, want iedereen
doet zijn best", laat hij buiten

adem weten,
• "Gelukkig dat ik boven de 65 ben.
Ja echt waar, zeven kattenjaren is
één mensenjaar, dus heb ik recht
om lekker voordelig naar het
Nieuwjaarsconcert te gaan. Als ze
nu nog snel die veegwagen even
kopen, dan bereik ik die avond ook
nog met schone voetjes de kerk en
dat is helemaal het einde"
• Tevreden likte hij sijn oren
schoon.
"Maar Tobber, even een veegwagen
kopen, dat doe je niet op een
donkere wintermiddag in
december. Weet je wel hoeveel dat
ding kost, zeker een ton of twee,
dat moeten se eerst zoeken hoor.
Die wagen kun je wel willen, maar
daarom is hij er niet!",
waarschuwden wij.
•"Wat zullen wij nu beleven?? Dat
geld is er niet, nou dan kan ik dat
wel even voor je gaan halen, Dat
ligt gewoon op het buro van de
burgemeester, ja die heeft twee ton
gevonden, nou dan, nee hoor
lekker met schone voeten naar de
kerk", sprak hij glunderend.
• Wij hebben dit maar so gelaten.
De krant is klaar...Prettige
Feestdagen met de voetjes op
taf el..tot volgende week.

Verwarring over extra twee ton

Financieel beleid van
politie voorlopig nog
een heel duistere zaak

ZANDVOORT - Zo spoedig mo-
gelijk zal er een discussie plaats-
vinden in de betreffende raads-
commissies, waarbij eindelijk dui-
delijkheid verschaft zal worden
over de inkomsten/uitgaven van
het Gemeentelijk Politiekorps.
Voorlopig is het financiële beleid
van de politie voor de raadsleden
een duistere zaak. Ook een lang-
durig betoog van burgemeester
Machielsen, waarin hij 'en pas-
sant' mededeelde dat er van het
Rijk twee ton extra was ontvan-
gen, maakte de verwarring eerder
groter, dan dat er duidelijkheid
werd verschaft.

Door het college was voorgesteld dat
ook de politie in het kader van de be-
zuinigingen vijftig mille moest mleve-
ren. Deze vijftig mille zou dan in eerste
instantie ingeleverd moeten worden
door het Korps Reserve Politie. Hier-
tegen werd door de raadsleden gedu-
rende de begrotingsvergadfering pro-
test aangetekend. Redelijker lijkt het
de raad dat ieder korps inlevert, dus
zowel het korps gemeentepolitie als de
reservepoli tie.

Dit nu was tegen het streven van de
voorzitter der raad, burgemeester Ma-
chielsen, die ook hoofd van het Ge-
meentelijk politie korps is. Hij tracht-
te in een lange speech het verschil in
het werken van de korpsen naar voren
te brengen, doch slaagde er slechts in
algehele verwarring te zaaien. Want
de cijfers van de reservepolitie waren
niet juist, de totale kosten waren lager.

terwijl er twee ton extra van liet Rijk
was ontvangen, die ten goede behoorde
te komen aan het Korps Gemeentepo-
litie.

De mededeling dat juist deze morgen
de burgemeester de twee ton op zijn
bureau had gevonden, was ook groot
nieuws voor de wethouders, die hier-
van nog niet in kennis waren gesteld.

Bovendien zal per l januari 1987 een
nieuwe regeling van kracht worden,
waarbij de kosten van de politie uit
een 'brede doeluitkering' van het Rijk
moeten worden betaald. Momenteel
ontvangt het korps jaarlijks uit de
gemeente pot nog extra geld. "Dit moet
nu afgelopen zijn. De politie moet
zichzelf maar leren bedruipen en zor-
gen voor een kloppende begroting.
Daarbij behoort ook liet korps Reserve
politie" lieten de raadsleden de voorzit-
ter weten.

Na een korte schorsing bleek de raad
accoord te willen gaan met de voorlo-
pig bezuiniging van vijftig mille, maar
binnen zeer korte tijd zal een diep-
gaande discussie worden gevoerd over
de kosten, taakstelling en sterkte van
zowel het gemeentelijk-als het reserve
korps. "Zodat wij eindelijk verlost zul-
len zijn van dit soort discussies. De
politie kan niet meer rekenen op extra
geld uit de gemeentekas" Het fractioe-
voorzitter Methorst de voorzitter we-
ten.

Wat er nu met die twee ton gaat
gebeuren, en welk korps uiteindelijk
zal moeten inkleveren zal ook tijdens
deze discussie worden bepaald.

Reservisten
bekroond voor
trouwe dienst

ZANDVOORT - Reserve-hoofd-
agent R.H. Bijster en reserve-adju-
dant P.M. van Keulen werden zater-
dag, tijdens de jaarlijkse feestavond in
het politiebureau, flink in de bloeme-
tjes gezet. Bijde heren hadden er vijf-
entwintig jaar trouwe dienst opzitten.
Daarom reikte burgemeester Machiel-
sen aan elk van de twee reservisten
een orkonde uit en de daarbij behoren-
de medaille.

Van de heer Bijster werd tevens af-
scheid genomen, omdat hij het korps
gaat verlaten. Vanwege zijn vele ver-
diensten werd hij tot ere-lid van de
Vereniging van Reservepolitie Zand-
voort benoemd. Gedurende lange tijd
was hij hiervan al voorzitter geweest.

Ook voor de commandant van de
reservisten, de heer G.W. Schaap, had
de avond een extra feestelijk tintje. Tot
veler verrassing werd hij door de bur-
gemeester bevorderd tot reserve-m-
specteur.

toegankelijke plaats, slechts tijdens
bepaalde dagen en uren toegestaan: 30
december van 08.00 tot 20.00 uur, 31
december na 08.00 uur en l januari
vóór 02.00 uur.

Het afsteken van vuurwerk is ten
alle tijde verboden, indien dit gevaar,
schade of overlast kan veroorzaken.

Autorit eindigt
in patatkraam

ZANDVOORT - Nadat donderdag-
avond een automobilist de macht over
het stuur had verloren, werd een pa-
tatkraam op de Boulevard Barnaart
het eindpunt van zijn dronkemansrit.
De materiele schade was groot maar
de bestuurder raakte slechts licht ge-
wond. Hij werd naar een ziekenhuis
overgebracht, maar gedroeg zich daar
zodanig, dat de aanwezige arts hem
niet wilde behandelen. Vervolgens is
hij voor verdere afhandeling van de
zaak overgebracht naar het bureau.

Daar bleek dat hij eerder op de
avond een brandweerman bijna omver
had gereden. Deze was op dat moment
bezig met het herstellen van losge-
raakte feestverlichtmg.

Vuurwerk-
bepalingen

ZANDVOORT - Met betrekking tot
de verkoop van vuurwerk maakt de
gemeentepolitie bekend dat de mini-
mumleeftijd is gesteld op zestien jaar.
Voorts is het afsteken hiervan, op of
aan de weg of een voor het publiek

Dolfijn
aangespoeld

ZANDVOORT - Personeel van een
strandpaviljoen trof donderdag langs
de vloedlijn een grote vis aan. Nader
onderzoek maakte duidelijk dat het
hier om een dolfijn ging. Het dier was
reeds overleden.

WEEKENDDIENSTEN
Kerstdagen 25/26 december:
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
iHuisarts Bart van Bergen
i27 december t/m 2 januari: Adé Scipio
Blüme
l
,HUISARTSENPRAKTI.IK G..I..I. Mol
i/ P.C.F. Paardekoper:
Voor dienstdoende arts: tel
'15600/15091.

[Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
'tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

P
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

APOTHEEK: Kerstdagen t/m 28/29
december: Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, tel: 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informa-
tie over de dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
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VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort. tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00-
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uuren woensdag
11.00-12.00 uur.

BRANDWEER: tel. 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginne-
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Prits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507-
19393
BELBUS:
Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar en ouder gebruik te maken van
de bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevo-
ren:
Huis in de Duinen: tel: 13141,
Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eet-
tafel, kaarten etc.)
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (fa-
miliebezoek, boodschappen doen etc.)

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALG.MAATSCHAPPELUK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek-
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voorinformatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk-
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte-
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30-
18.30 uur.

KERKDIENSTEN
Kerstdagen en weekend: 27 en 28 de-
cember

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Kerstnachtdienst; 23.00 UUR, ds van
Leeuwen
Eerste Kerstdag: 10.00 uur, Ds. J.A.
van Leeuwen
m.m.v. Hervormd Kerkkoor
Crèche aanwezig
Zondag 28 december: ds. H.J.Wolthuis,
Heemstede
GEREFORMEERDE KERK,
Eerste Kerstdag: 10.00 uur: Dr.M.E.-
Brinkman
Thema: "Anders dan eerst gedacht"
Met kerstspel voor jong en oud
Kindernevendienst en crèche
zondag 28 december: 10.00 uur dr M.E.-
Brinkman,
thema; '"Niks geen rozegeur en mane-
schijn".
Kindernevendienst en crèche
31 december: Oudejaarsavond, 19.30
uur Dr M.E,.Brinkman

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND
Eerste Kerstdag: Kerstmis/Kerstwij-
ding verzorgd door eigen leden:
28 december geen dienst

ROOMSKATHOLIEKE KERK
24 december: 24.00 uur Nachtmis, cele-
brant Pastoor Kaandorp
25 december: 10.30 uur Hoogmis
m.m.v. St Ceaciliakoor
Zaterdag 27 december: 19.00 uur EV
met orgel/samenzang
zondag 28 december: 10.30 uur: Hoog-
mis

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
24 december: 22.30 uur Kerstnacht-
dienst ds J.Overduin
eerste Kerstdag: 10.30 uur, morgen-
dienst ds J.Overduin
zondag 28 december: 10.30 uur, mor-
gendienst ds J.Overduin
Geen avonddienst
Woensdag 31 december: Oudejaarsa-
vonddienst ds J Overduin

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-

tingen: R. van Rongen, Van Raep-
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023-
244553.

BURGERLIJKE STAND
Geboren:

Thomas, zoon van Wiersma Anto-
nius Hermanus en Bakker, Marijke
Sarah Desir
ee, dochter van Rijsbergen Gerardus
J.C.M, en Luijken Caroline M.

Ondertrouwd:
Molenaar, Anton Karel en Van der
Heide, Elisabeth Petronella
Van Zutphen, Wouter Maarten, en De
Blaauw, Gerdina Petronella

Gehuwd:
De Gruijl Jan en Scholtenlo, Johanna
Hoogstraten, Johannes H. en Kleyn,
Yvonne Catharina
Teijsse, Marcel Louis en Boonacker,
Liselotte
Visser René en Landaal, Bernardine
Arnolde
De Vilder, Cornelis Johannes en Kem-
pe Irene
Bakker, Koenraad Jan Sebo en Dijk-

•stra Ellen-Jane (in deze periode ook
ondertrouwd)

Overleden:
Kragt geb. Roggeveen, Maria Theodo-
ra, oud 83 jaar
Van den Boog, Christianus Gerardus
oud 91 jaar
Luijendijk geb. Dalman, oud 93 jaar
Van Delft geb. König, Johanna Ca-
tharina Magdalena, oud 90 jaar
Van Veen Teunis, oud 73 jaar
Vrieling geb. Morbeck, Charlotte Su-
zette, oud 97 jaar

Vijfde trekking
Sint Nicolaas-
en Kerstactie

ZANDVOORT - Bij de vijfde trek-
king van de Sint Nicolaas- en Kerst-
actie zijn de prijzen als volgt gevallen.
Ie Prijs: Bianca Joacim, Schoolstraat
12, Zandvoort, f. 600,-. 2e Prijs: A. de la
Court, Lijsterstraat 2/15, Zandvoort,
f. 300,-. 3e prijs: Pam. Bluys, Hogeweg
5, Zandvoort; D.M. Jonker-Rhodes, De
Favaugeplein 47, Zandvoort, f. 100,-. 4e
prijs: F. Helsdingen, Haltestraat 64,
Zandvoort, f.50,-. A.G. Dambrink,
Westerparkstraat 11, Zandvoort; C.A.
van Kervel, Passage 3/5; 5e Prijs: P.
Termes, Van Leeuwenhoekstraat 21;
A. Van de Moot, Thorbeckestraat 3/12;
S. Heijers, Friedhoffplein 18/14; M.C.
Mouwen, Brederodestraat 15/1, f. 25.-.
Bij verzilvering legitimatiebewijs
overleggen.

ZAKELIJK BEKEKEN
Bar Fair Way
in Haltestraat

ZANDVOORT - Bar Fair Way
in de Haltestraat is in andere han-
den overgegaan. In het horecabe-
drijf, waarvan het interieur al
enige verandering heeft onder-
gaan, wordt de tap gehanteerd
door de zesentwintig-jarige Erik
Koper. De nieuwe barman wil er
een gezellig, voor iedereen toegan-
kelijk, café van maken.

Erik Koper nam het beheer van Fair
Way in handen, nadat zijn 'schoon-
vader' het etablissement had aange-
kocht. Zijn wens om in Zandvoort te
werken ging hiermee eindelijk in ver-
vulling. Daarvoor had hij al aardig
wat horeca-ervaring opgedaan in Am-
sterdam. Zo stond hij gedurende een
half jaar achter de bar in studenten-
sociëteit Tijl Uylenspiegel. Een prima
tijd, volgens Erik. Vooral de sfeer in
het etablissement, waar lang niet al-
leen studenten kwamen, beviel hem
erg goed. "Het was er vaak druk maar
wel gemoedelijk, waardoor allerlei
mensen zich er thuis voelden. Ze kón-
den daar gewoon zichzelf zijn en hoef-
den zich niet waar te maken naar an-
deren toe". Volgens Erik is dit ook een
van de eerste vereisten waaraan zijn
café moet voldoen. "Ik probeer hier een
gezellige, gemoedelijke sfeer te schep-
pen, waarin iedereen op z'n gemak een
borreltje kan drinken. Daarom wil ik
ook het interieur op den duur wat
meer veranderen. Het moet op een
bruin café gaan lijken, maar dan net
een beetje anders".

Momenteel wordt er op zondag van-
af 17.00 uur 'Happy Hour' gehouden,
wat inhoudt dat dan iedereen welkom
is voor een gezellig caé-bezoek als af-
sluiting van de middag. Erik staat dan
zelf niet achter de bar omdat hij met
The Smugglers uit Velsen moet rug-
byen voor de competitie. Op dat mo-
ment is het Peter die de pilsjes tapt.
Peter heeft voorheen ook al in deze bar
gewerkt en is dus al bij menig bezoeker
van het oude Fair Way bekend. Op
vrijdag- en zaterdagavond krijgt Erik
hulp van zijn vriendin Carla.

Op maandag is de bar gesloten. Tij-
dens de komende feestdagen is Fair
Way geopend op Kerstavond, Tweede
Kerstdag en op Oudejaarsavond. In
het laatste geval tot vijf uur 's mor-
gens. De gebruikelijke openingstijd is
van 21.00 tot 03.00 uur.

• De nieuwe eige-
naar controleert
nog even de wer-
king van de bier-
tap.

Foto: Berlott

ADVERTENTIE

ZANDVOORTS NIEUWJAARSCONCERT
vrijdag 9 januari en zaterdag 10 januari 1987 in de Hervormde Kerk
te Zandvoort
Aanvang 20.00 uur
met medewerking van:
Zandvoorts Mannenkoor
Zandvoorts Vrouwenkoor
Zandvoortse Folklore Vereniging De Wurf
Zandvoorts Kamer Koor
Toneelvereniging Wim Hildenng
Ton Vreeswijk - bas '\\ v -\
Rob van Zoelen - orgel \\ V
Dico van Putten - piano \\
Algehele leiding: Dico van Putten \\
Plaatsbewijzen ƒ 10,- \>
Voorverkoop: Ako. Kerkplein. Zandvoort
Gemeenschapshuis, Zandvoort
en vanaf 19.30 aan de kerk. Ingang Torendeur.
Organisatie: D.A.Z. Produktions
Tel. 02507-13260

ZANDVOOIITS NIEUWSBLAD
._VOORDEELBON:___

Tegen inlevering van deze bon
betalen abonnees van het
ZANDVOORTS NIEUWS-
BLAD van 65 jaar of ouder, zo
lang met uitverkocht, geen
ƒ10,- maar slechts ƒ7,50

Naam:_
Adres:_
Plaats L.
Telefoonnummer:
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terling,
Met een tikje weemoed heb ik de sleutels weer ingeloerd. Wat een
weelde, dat nieuwe vlaggcschip >an de Austin-Rover vloot, de Rover
Sterling. Lang niet /o opvallend als /ijn nogal progressief gelijnde
voorganger, maar naar mijn smaak vee! gedestingeerder en meer in
overeenstemming met de status die een dergelijke automobiel toch
vertegenwoordigt. Want hoe spijtig ook, /o'n auto uit de topklasse
(en daartoe moet de Sterling /eker worden gerekend) is natuurlijk
geen vervoermiddel voor Jan-en-Alleman.

D S O B E R E
W E E L D E

R O V E R 800. DE START VAN EEN N I E U W E R O V E R T R A D I T I E .

HOE VOELT SOBERE WEELDE?
EEN PROEFRIT IS GAUW GEMAAKT. VRAAG ONZE
DEALERLIJST. AUSTIN ROVER NEDERLAND: 01820-11122
A t i s t i n Rover NccIcrLnui li.V. ( impor t eu r van A u s t i n Rover en Land-Rover) . N i e u u e Gouwe OZ 40. 2803 RA Gouda.

De R/ivei Sterling, minder opvallend dein :ijn voorganger maar run grote allure.

om: bekrachtigd, rcmkniditverdeler:
diagonaal gescheiden remsystecin. Ma-
ten en gewichten: lengte 464 cm: breedte
173 cm; hoogte 140 cm: wielbasis 276
cm: spoorbrecdte voor 149 cm, achter
145 cm: draaicirkel l IJ m: ri jklaar ge-

\vicht I3SO kg: ma\. toelaatbaar gew.
IN40 kg; mu\. aanruinggewiclu l W K) kg
geremd, 6SO kg ongeremd: tankmhoucl
fitS li ter super.

Prestaties

Top 21 l km/h; acceleratie 0-100 km/h

m y,.S sec.: ve rb ru ik b i j <•)(} km/h. 120
km/h en in de stad resp. l op 13.5. l op
l 1.4 en l op 7,5: gemiddeld verbruik
t i jdens test l op 'J.3.

Frij/en

Sterling J f)3.y()(),-: extra's op testvva-
i>en: automaat J 3.500,-: airconditio-
nmgy 5.900,-: ABS/ 5.950,-: metallic
J I.y50,-. Motorrijtuigenbelasting van
} 917.-tot/ 95 l ,-per jaar. Rover 82()i
j 44.900.-: Rover <S2()Si J 52.900,-.

Ik had de Rover Sterling Automaat een
weekje tot m i j n beschikking, die schoon
aan de haak / hl 400.- moet ophren-
gen. De testvvagcn was echter voor/ien
van enkele e\tr,i s als airconditioning
(J 5.900.-). ABS remsvsteem
(/ 5.950,- kassa, /ou ei eigenlijk stan-
daard op horen) en een Iraaie metal l ic
laklaag (j 1.950.-) waarmee de totaal-
pri js op /o'n d ikke SI mille kwam. de
radio nog maar even bui ten beschouwing
gelaten. Hen loise schep geld dus. waar
je dan ook wel iets voor mag v erw achten.
Nu. de Sterling stelde in di t op/icht niet
teleur, l let is niet alleen een vors te l i jke
auto om te rijden maar ook qua a twer-
king. in r ich t ing en u i t rus t ing gooit h i |

/eer hoge ogen.

De Sterling vormt het topmodel van de
n ieuwe Rover MKI-serie, die /oals be-
kend tot stand is gekomen m nauwe sa-
nienwerking met de Japanse l londa-la-
bileken In totaal omvat de serie drie
versies, de S2()i. de S20Si en de Sterling.
Beide laatstgenoemde typen /.ijn /owel
met een handgeschakelde v i j fbak als met
een automaat leverbaar. Wat ui ter l i jk
bctrelt onderscheiden de diverse typen
/ich nauwel i jks van elkaar, de verschillen
moeten in hoold/aak worden ge/ocht
onderde motorkap en qua uitrustingsni-
veau. de Rovers ,S20i en S20Si / i jn beide
voor/ien van een 103 kW/ 140 pk sterke

Autonieirws
Door Rein Leppink

postbus 383 - 8200 AJ Lelystad

viercilmder 16-klcppen injectiemotor uit
eigen huis. terwijl de Sterling een door
l londa geleverde 24-kleppen /.escilmder
mspuitmotor be/.it. die m de automali-
sche versie 123 kW'167 pk leven. H I J is
goed voor een top van 21 l km/h en een
acceleratie van O tot 100 km/h in 9.5 sec.
De wagen is standaard voor/ien van een
progressie! werkende stuurbekrachti-
ging. veel hulp bij lang/aam rijden en
parkeermanoeuvres maar bij hogere
snelheden niet hinderlijk aanwe/ig. De
Sterling laat /ich dan ook bij/onder ge-
makkel i jk sturen. Trouwens het totale
weggedrag staat op hoog peil. De voor-
wielaangedreven en rondom onalhan-
kelijk geveerde wagen ligt prima op de
weg. is mooi koersvasten vertoon t ook in
snel gereden korte bochten slechts wei-
nig neiging tot overhellen. Daarbij is hij
nog mooi stil ook.
Dat de Sterling als topmodel uit de serie
rijkelijk is voor/.ien van allerlei toebe-
horen. moge duideli jk /ijn. En dat /aken
/oals elektrische raambediening. cen-
trale deurvergrendeiing met al.standsbe-
diening. elektrisch bedienbare en ver-

warmde buitenspiegels. in hoogte ver-
stelbare autogordels en dergelijke ge-
neugten gemeengoed /ijn. /al vvell icht
niemand verba/en. Anders is het echter
met de m de achterruit ingebouwde an-
tenne, de niveauregelaar op de achter-
vering, het visueel waar.sclHiwing.ssys-
teem en niet te vergeten de koplampen
met uitschakclvertragmg, waardoor je na
het verlaten van je auto nog eventjes van
liet licht kunt profiteren. Ki jk , dat /.ijn
voor/ieningcn die ook m auto's uit de
topklasse lang niet alti jd tot de stan-
daardvoor/iemngen behoren. Nee, goed
beschouwd ontbreekt er aan de Sterling
eigenlijk nog maar een ding: een parti-
culier chautteur. Want die /ou bij /o'n
"executive car" - /o de Britten hem be-
stempelen - beslist met misstaan.

Techniek

Motor: V6. dwars voorin: 2494 cc: bo-
rmg \ slag >S4 x 75 mm: compr. verh.
9.6:1; max. vermogen 123 k W/167 pk
bij 6000 omw/mm.: max. koppel 221
Nm bij 4000 ormv./min. (met \ i j tbak
127 kW/173 pk bij 6000 omw./mm. en
217 Nm bij 5000 omw./min.): twee bo-
veniiggende nokkcnassen: elektronische
ontsteking: 4 kleppen per cilinder.
Transmissie: voorwielaandrijving: au-
tomatische transmissie met vier standen
en lock up. Onderstel: wielophanging
vóór onafhankelijk met veerpotcn en m-
veauregeling: telesc. schokdempers
rondom: torsiestabilisator voor en ach-
ter: stuurbekrachtiging: banden 195/65
VR 15. Remmen: schijtremmen rond-

Peugeot 309
Allure
Wanneer u eenheidsworst niet /iet /.it-
ten, dan is voor J 21.395.- de Peugeot
309 Allure misschien iets voor u. Dc/e
309 onderscheidt /ich van /ijn broeders
door een witte kleur. Voor het contrast
/ijn er enkele elementen /wart: het mid-
delste gedeelte van de stootstnppcn. de
wielkasten, de velgen en de striping op de
ilanken van de auto. De type-aanduiding
"Allure" wordt ook in /wart op de ach-
terschcrmcn en de achterklep cenge-
bracht en m het wit op het dashboard. De
309 Allure is standaard uitgerust met
hootdsteunen op de voorstoelen.

Feest bij
Volkswagen
De teesten bij Volkswagen tergelegen-
lieid van produktie-records /uilen lang-
/amerhand wel wat minder uitbundig
worden. Immers, de ene na de andere
mijlpaal wordt daar bereikt. Nu was dan
de Polo aan de beurt. Maar lietst
2.000.000 Polo's /ijn er sinds 1975 van
de lopende banden gelopen. Een lelici-
tatie waard, l i jk t mij.

a • B B

COSTER BV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 -
Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Kerkstraat 23 - Zandvoort
Tel l 21 07

PARFUMERIE WILDER ING
SCHOONHEIDSSALON

Met produKten naar keuze
B.v.: Dior - Estee Lauder

La prairi
Clinique - Chanel
Lancaster
Jill Sander - Clarins
Lancome
Biotherm - E. Aigner

*******
Epileren - massage - maquilage

-harsen - reinigen - elektrisch ontharen
-plaatselijk afslanken - pedicure

-manicure

*******
Behandeling volgens afspraak

Telefoon 12107
(zowel dames als heren)

Kerkstraat 23
Zondagmiddag geopend

openhaard-
hout

va f 85ï p m'

DE KRUUK
Cruqumsdi|k79

Cruquius-tel. 02508-1147

Als de yW, er achter

staat

heb je te maken met

kwaliteit

ELEKTRO-FOTO NOEFAR VOORDEEL
concurrerende prijzen met uitstekende service en garantie

KERSTIDEEEN
ZIE DE ETALAGE
Televisie kleur 31 cm afst.bediening. 1 jaar garantie
Compact Discspeler, laser snelzoeksysteem 579,-
Dubbel cassette recorder en radio stereo 179,-
Wekkerradio met cassettespeler 99,-
Carmen Ladyshave, 2 scheerkopjes 49,9Q,
Party vlees toast Kontaktgril 99,-
Carmen Krulborstel 22,50
Kerstverlichtmg v.a. 14,90
Wereldontvanger 119.-
Broodrooster
49,-

VHS
Cassette

video E - 180
13,-

Audiocassette 1,50
Kleurenfilm k.b. 24/opn 5,-'

Walkman Yoko v.a. 39,-
Haking pocketcamera met flits 39,-

Telefoons v.a. 14,50,
handfree telefoon 57,-

Burocalculator op solarenergie 29,90
Babyphone-intercom draadloos per set 99,-

Telefoonbeantwoorders met of zonder
afst.bediening v.a. 299,-

Foto's briefkaart 0,75 et mat of glanzend met terug garantie
VEEL SPECIALE AANBIEDINGEN - OP IS OP

«FOTO ZOEK NIET VEHDER, WAT GEEFT HET 11

PEKTRO-FÖTO (v/h p. WILKËS) HEEFT HET
f 'U.', ThorbeckestraatlS t/o Casino Zandvoort, telefoon 13378

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter-
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie,
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,31 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zand-

voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel-
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al-
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins-
bode. De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5,- in rekening ge-
bracht.

• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hei
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordl
ƒ2.50 in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z teleto-
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten). of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat-
sing m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-
rokaart.

Mededeling
In verband met Nieuwjaar zal in de week van 29
t/m 31 december a.s. de krant één dag eerder
verschijnen en wel op woensdag 31 december.

De opgaven voor uw Micro-advertenties dienen
hierdoor uiterlijk maandag 29 december vóór

9.00 uur in ons bezit te zijn.

UITGEVER WEEKMEDIA

•*• Vrijdagmiddag, 2 januari,
ben ik voor het laatst op het
Gasthuisplem De koffie staat
klaar van 14-16 uur' Margreet.

-*• Voor schuur, kas of serre
stolprarnen, incl glas, excl.
kozijnen, ƒ30 per stel of 10
stuks ƒ 250 Tel. 02507-19317.

Passage 42
Zonnestudio

Kapsalon
ZONNEBANK 20 mm ƒ 9
(snelbruinbuizen)

abonnement 10x ƒ 80
GEZICHTSKANON

20 mm ƒ 10
abonnement 4x ƒ 35

LICH KANON 40 mm ƒ 40
abonnement 3x ƒ 100

WIJ WERKEN OP
AFSPRAAK

ZONNESTUDIO OOK
'S AVONDS GEOPEND

Passage 42
Tel. 12500

Vriendelijke groeten
Ben, Edith en Ellie

* De ver. 'Vrouwen van Nu'
wenst iedereen prettige
feestdagen We gaan van
1987 een fijn jaar maken1

Wordt lid of bel nr.: 16085.

Aangeb m Haarlem gr EEN-
GEZ (huur) HOEKHUIS, enor-
me leefruimte, 5-kam , c v ,
gr zolder, tuin op zuiden.
Gevr in Z'voort-Z/Centr kl
huur-woonr met vrij uitz voor
1 pers Tel 023-330085

BONTMANTEL-INRUIL
Met (kleine) bijbetaling
Meest exclusieve lichtge-
wicht nappa lammy-coats en
bontmantels Bontgevoerde
regenmantels Bel voor af-
spraak of uitgebreide docu-
mentatie 020-233488

* Te koop leren Dachstein
wandelschoenen mt 40, ƒ25.
Tel 02507-14943

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder-
houdswerk Tel. 023-364168,
bgg 023-381378.

* Gelukkig en gezond 1987
aan alle bekenden en vrien-
den Trudy, Cindy, Stephan

* Help de-Polen Stuur eens
een . voedselpakket! Geen
adres9 Dat hebben wij voor ui
Inl tel 02907-5235

Hillegom-Antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
in alle stijlen, ook Mechels en
Henry II Laagste prijzen1

Leidsestraat 122 Dag tel.
02520-20993 Koopavond

T k luxaflex; zonneschermen,
kachel, gevelkachel, kl vouw-
deur Pr n o t k. Bezichtin-
gen zaterdag tussen 9-11 uur,
v Leeuwenhoekstraat 12

* Toonkunstkoor Zandvoort
(T.O.Z) Repetities worden
hervat op ma 5 jan '87 om 8
uur 's avonds m ,,de Krocht"
Nieuwe leden welkom1

VIDEOTHEEK „DOMBO '
Corn Slegersstraat 2B

Tel 02507-12070
1 film ƒ S/f 7,50 p d
5 films ƒ 25 p week

Verhuur movie boxen

* T k Saab 99 L, bjr 73
APK-gek, 105000 km, licht
defect, vrpr ƒ650 12427.

* T k a portable zw./wiH v ,
merk Philips TX. Tel 13962

VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v.a ƒ5 per dag, 5 films ƒ25
per week Corn. Slegersstr
2B, tel 02507-12070

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de be-
handelmg

HET PARGDL

/1,-
OP ZATERDAG ƒ },25

5 R E G E L S G R AT l S

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een (iets kopen of verkopen? Bankstel of ander
huisraad te koop9 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij' het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.

*
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE
VRAAGPRIJS VAN ƒ 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN
OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5.30 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag.

Naam

Adres

Telefoon .

Postcode

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor-
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.

Piaats 2041 JM Zandvoort
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aar naar toe in de Kerstvakantie
<iderstaand volgt, speciaal

yO(de jeugd, de agenda van di-
activiteiten op gebied van

|pc, spel en ontspanning die in
e ?io worden gehouden.

_)0lerdag 25 december
tg juur De Sneeuwbal, Heerenweg
T! j Heemstede: Het Effect, muziek
& v?0'5-
f3.3,uur: Reggae muziek van Bad

a,'osse in De Stalker, Kromme El-,
eb0,ïteeg 20, Haarlem, tel: 023-
J146
/rjjvg 26 december:

|l_0(iir: Kerstloop over 3,5-6-12-18
In 2<m- Informatiecentrum, Machi-
'|ieW(in Halfweg
|nscijfgeld varieert tussen de f. 4,50
én (.- (start 6 km om 12.00 uur).
inljlmgen 02907-2621
2Q.3 |ur: Poppentheater Mijko, Peu-
zela£tee£ 4 in Haarlem. Voorstelling
van Christmas Carrol", inlichtin-
gen:l: 023-316900
21.00llr: Het Patronaat, Zijlsingel 2,
Haaim- Kerstbal m.m.v. 'One-Two',
Toeg'Sskaarten f- 8,50/CJP f. 6,- p.p.
Zat/dag 27 december
14.3<iur, Poppentheater La Condola,

• wa^oesstraat 11, Haarlem. "De
Keri>el", inlichtingen: 023-324021
14.3Guur: Poppentheater Merlijn,
Hassaersplein 35, Haarlem. 'Slinger-
tje eite Heksenbezem', Inlichtingen
tel: C-316961
14.3(»ur: Poppenthater Pandorra,
Anje-rstraat 20 Haarlem. 'De Koude
Pickck'. Inlichtingen: 023-323951
14.30ur: Poppentheater Mijko, Peu-
zelaateeg 4 in Haarlem, 'De Kerst-
ballo inlichtingen: 023-316900.
19.30ur: Kennemer Sporthal, W. van
Oudpornlaan, Haarlem. Openings-
wedsUd van de Haarlemse Basket-
balw.K: 1986.
Het t'rnooi duurt tot en met zondag
4 jan>ri 1987 en kent een deelnemers-
veld tf vele topteams uit verschillen-
de lalen. De organistie bleek bij het
ter pse gaan van deze uitgave nog
niet jstaat een exacte opgave van de
deelriiers te geven.
De uistrijden worden per sessie van
twee ;speeld. Toegang per twee wed-
strijci: f. 10,-jeugd totf. 14jaar: f. 5,-/

' Passtartouts f. 70,-; jeugd tot 14 jaar:
f. 3! Informatie 023-246087/023-
31935en 02507-3338.
21.00 uur: Patronaat, Zijlsingel 2,
Haarm. Hup Holland Hup, toe-
gang.rijs f. 8.50/CJP f 6,-.
21.30 ur: Kennemersporthal, zie bo-
ven.
23.00 iur: De Gooth.Botermarkt 19,
Haarm, optreden van Germane.

zoncg 28 december:
12.00 ur: Poppentheater La Condola
(adrezie 27 december), peutervoor-
stelli;
14.00 ur: Kennemersporthal, zie bas-
ketbweek
14.30 ur: Poppentheater La Condola,
zie 2'december
14.30 ur: Poppentheater Mijko, adres
zie 2'ïecember, voorstelling: Zwart op
Wit"
14.30 ur: Toneelschuur, Smedestraat
23 inlaarlem: Jeugdvoorstelling van
Kom er en Kwel, door Theater De
Poppikeet, vanaf 5 jaar
16.00 ar: Kennemer Sporthal, zie bas-
ketba-eek 27 december
19.30 ur: Idem
21.30 ur: Idem
Maadag 29 december:
14.30 uur: Poppentheater Mijko,
"Zwa. op Wit"

15.00 uur: Poppentheater Pandora,
"De koude Picknick"
Voor inlichtingen, adressen en tele-
foonnummers zie 27 december
19.30 uur: Kennemer Sporthal, Bas-
ketbalweek, zie 27 december
31.30 uur: Idem
Dinsdag 30 december:
14.30 uur: Poppentheater Mijko,
'Zwart op Wit", adres zie 27 december
14.30 uur: Stadsschouwburg, Haar-
lem. Scrooge and Marley door Rob van
Reyn, Pantomimetheater. Het meest
beroemde kerstverhaal ter wereld Met
aparte lichteffecten en muziek. Voor-
stelling is geschikt voor volwassenen
en kinderen vanaf 6 jaar. f. 10,- p.p.
Kinderen en CJP f. 5,-.
14.30 uur: Stadsschouwburg Velsen,
Groeneweg 71 in Umuiden, tel: 02550-
15789: De Film van Ome Willem. Kin-
dertheater voor peuters en kleuters.
Het optreden van 'Ome Willem' en zijn
onafscheidelijke Teuntje belooft op-
nieuw één van de leukste kindervoor-
stellingen van het jaar te worden. Toe-
gang inclusief ijsje, f. 6,-.
Voor kinderen die nog niet bij 'Ome
Willem' zijn geweest. Hij vindt het
leuk als je verkleed komt.
15.00 uur: Poppentheater, De Koude
Picknick, adres en telefoonnummer
zie 27 december
19.30 uur: Kennemer Sporthal, Bas-
ketbalweek, zie 27 december
21.30 uur: Idem
Woensdag 31 december:
14.30 uur: Poppentheater La Condola
met 'De Kerstbel', zie verder 27 decem-
ber
donderdag l januari
13.45 uur: Nieuwjaarsduik door zwem-
vereniging Rapido uit Haarlem, De
Rotonde, Zandvoort
14.00 - 16.00 - 19.30 en 21.30 uur, Ken-
nemersporthal, Basketbalweek
15.30 uur: Concertgebouw Haarlem,
Nieuwjaarsconcert door het Nationaal
Jeugd Orkest o.l.v. Adam Gatehouse.
Toegangsprijzen: f. 10,-CJP f. 5,-
O
vrijdag 2 januari:
14.30 uur: Poppentheater Mijko,
'Zwart op Wit, zie verder 27 december;
19.30 en 21.30 uur: Kennemersporthal,
Basketbalweek
zaterdag 3 januari
14.30 uur: Poppentheater La Condola,
voorstelling 'Rinkelbel';
14.30 uur: Poppentheater Mijko,
'Zwart op Wit'
14.30 uur: Poppentheater Pandora:
Muizestappen (kinderen 4-8 jaar)
Voor adressen en informatie theaters,
zie 27 december
19.30 en 21.00 uur: Kennemersporthal,
Basketbalweek
21.00 uur: De Sneeuwbal, Heerenweg
111, Heemstede, Living Blues & Shaky
Ground, toegang f. 10.-/CJP f. 8,50
22.00 uur: Patronaat, Zijlsingel 2
Haarlem: 'All tomorows Parties'; toe-
gang f. 5.-/CJP f. 2,50
19.30 en 21.30 uur: Kennemersporthal,
Basketbalweek.
zondag 4 januari:
12.00 uur: Poppentheater La Con-
dpla, Peutervoorstellinmg, adres
zie 27 december
12.30 uur: Cultureel Centrum Het
Oude Slot, Ir Lelylaan 6, Heemste-
de. tel: 023-290885. Nieuwjaars-
concert door Sweet Briar's Big
Band o.l.v. Henk Scheffer. Tradi-
tioneel optreden. Toegang f. 2,-
kinderen en CJP f. 1,-
13.00 uur: Schalkererf, Bernadot-

telaan 201, Haarlem. Ruilbeurs
14.30 uur: Poppentheater La Con-
dola 'Binkelbel'
14.30 uur: Poppentheater Mrjko,
'Zwart op Wit'
14.30 uur: Toneelschuur, Smede-
straat 23, Haarlem. Tel: 023-
316858; Jeugdfilm uit 1921
(zwart/wit) The Kid met Charley
Chaplin
14.30 uur: Witte Theater Kanaal-
straat 257 in Umuiden, tel: 02550-
21972. Kindervoorstelling van
'Burrp', vanaf 7 jaar.
14.00 en 16.00 uur: Slotwedstrijden
Haarlemse Basketbalweek in de
Kennemersporthal.

PIETER VERMEULENMUSEUM,
MOERBERGPLANTSOEN 20, IJ-
MUIDEN, 02550-12124.

Geopend: ma t/m vr 9.30-17.00 uur,
Ie zo van de maand 11.00-17.00 uur.
Tot half april 1987 „Kijken met je han-
den", kinder-doe-tentoonstelling.

Ligging tussen Zandvoort en Noord-
wijk, ingang aan de Vogelenzangse-
weg, Zandvoortselaan en in De Zilk.
Toegang van zonsop- tot zonsonder-
gang. Entree: / 2, kinderen tot 7 jaar
gratis. Informatiecentrum met per-
manent project „Waterwinning uit
het duingebied" en wisselende exposi-
ties. Informatiecentrum geopend: di
t/m do 9.30-16.00 uur, za en zo 9.00-
17.00 uur, vr en ma gesloten. Honden
zijn in het gebied niet toegelaten en
fietsen mag men er ook niet.

GROTE OF SINT BAVOKERK,
023-324399, Grote Markt, ingang Oude
Groenmarkt 23, Haarlem. Geopend:
ma t/m za 10.00-16.00 uur (oktober t/m
januari: ma t/m za 10.00-15.30 uur).
Entree: ƒ 1,50, kinderen t/m 12 jaar:
ƒ 0,75. Rondleidingen iedere zaterdag
in de periode mei t/m sep om 11.00 en
14.00 uur. / 2 voor volwassenen, kinde-
ren reductie. Laat-Gotische kerk
(1390-1520) met fraaie kruisingstoren,
vroeg 16e eeuws koperen koorhek, graf
van Frans Hals en Christiaan Mulle-

Nieuwjaarsmorgen in 1915
Door mevrouw Jongsma-

Schuiten werd al enige tijd geleden
een herinnering opgeschreven aan
de Nieuiüjaarsmorgens in de tijd
dat BIJ nog jong was. Dat was ao
omstreeks 1905/1915. Toen gingen
op Nieuwjaarsmorgen nog alle
kinderen iedereen 'nieuwjaar
wensen' een spannende bezigheid
omdat het wat snoepgoed en geld
Icon opleveren. Een klein beetje
Sint Maarten dus, maar sonder
lampiponnetjes. Bovendien
moesten veel kinderen thuis het
geld dat ontvangen was, afgeven,
want moeder kon dat veel te goed
gebruiken om er bakker en
melkboer mee te betalen.

Hier volgt het verhaal:

In de Haltestraat naast de
manufacturenwinkel van
Duivenboden was een poortje.
Wanneer je daar doorheen liep,
kwam je in een
kruidenierswinkeltje. En aan de
achterkant daar weer van, een
paar huisen verder, woonden twee
susters Neel en Marij.

Nog kan ik mij Neel herinneren.
Het was een grote, wat stuurs
uitsiende vrouw. Ze droeg 's
morgens vroeg nog een nachtmuts
en had altijd fladderende
schortebanden. Haar suster Marij
was haar tegenbeeld. Ze IDOS een
wat schriel vrouwtje met een
vriendelijk gesichtje.

Oudejaarsavond werd in
Zandvoort toen nog altijd 'geiüoon'

gevierd. Dat betekent dat iedereen
naar de kerk ging, en daarna opsat
om het nieuwe jaar in te luiden.

Maar op Nieuwjaarsmorgen, ja
dan werd Marij door haar sus op
pad gestuurd. Ik sie haar nog gaan,
kapje op, omslagdoek om de
schouders. Daaronder had se een
sak met banden die om haar
middel was vastgemaakt. Marij
ging dan 'Nieuwjaar-wensen'.

Ze liep langs alle huisen, klopte
aan en riep "Veul Heil en Zege in
het Nieuwe Jaer". Wanneer de deur
dan werd open gedaan dan kreeg
se wat lekkers of een paar centen.
Marij was natuurlijk niet de enige
die op Nieuwjaarsmorgen op pad
ging. Met haar gingen veel
kinderen "effies Nieuwjaar
loensen'. Wanneer je dan koud en
verkleumd weer thuis kwam, dan
ging de sak af en werd de hele
inhoud op het tafelseiltje gestort.
Alles werd dan nageteld, je kreeg
natuurlijk veel 'halvies' (halve
centen), maar ook héle centen, en
soms een vierduitstuk, en stuivers
en soms selfs saten er een paar
dubbeltjes bij. Dan was het toch
feest hoor, want dan had je toch,
net als Marij toch maar gesorgd
dat er geld binnen was gekomen.
Speciaal bij veel gesinnen werd er
echt gerekend op de
nieuwjaars centen van de kinderen.

Eigenlijk sou ik net als Marij
Konke willen seggen: "Lieve
kinderen, veel heil en zegen in het
Nieuwe Jaar'

TEYLERSMUSEUM, SPAARNE 16,
HAARLEM, 023-316851.

Geopend: di t/m. za 10.00-16.00 uur,
zo 13.00-16.00 uur. T/m 15 feb tent
„Het Menselijk Bedrijf" - beroepen en
ambachten in Nederlandse tekenin-
gen en grafiek (tevens thema Teylers-
agenda 1987).

AMSTERDAMSE WATERLEI-
DINGDUINEN, 023-233636.

Zindvoortse kinderen vieren kerstfeest
Viidagmorgen 19 december werd op de Zandvoortse basisscholen, aan het begin van de tweeweekse

Kenvakantie de morgen besteed aan het naderend kerstfeest. Op de zeven basisscholen werd deze
'keriviering' op geheel eigen wijze ingevuld, met een kerstentbijt, een kerstspel, een musical of een
poppntheater. Vast staat dat alle leerlingen van de basischolen deze morgen met meer enthousiasme dan
gewonlrjk naar school vertrokken en dat spijbelen of schoolziek zijn er deze morgen niet bij was.

* Knderen van de Nicolaasschool tijdens de opvoering voor ouderen op maandagmorgen in de St Agathakerk
FOTO: BERLOTT

rorgel uit 1738 waarop Mozart ooit ge-
speeld heeft.

LANDGOED BEECKESTIJN,
02550-12091, Rijksweg 136, Velsen-
Zuid. Geopend: okt t/m mei wo t/m zo
14.00-17.00 uur. Entree: ƒ l, kinderen
/ 0,50. Buitenplaats in 18e eeuwse stijl
opgetrokken. Stijlkamers ingericht
door het Rijksmuseum te Amsterdam,
18e eeuws meubilair, schilderijen van
o.a. Cornelis Troost en Wouwerman,
Chinees porselein en wisselende expo-
sities uit de waaiercollectie van Felix
Tal. Ook het park is te bezichtigen.
Geopend van juni t/m september wo
t/m vr 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00
uur, za en zo 12.00-17.00 uur.

HOOGOVENS ARCHEOLOGISCH
EN HISTORISCH BEDRIJFSMU-
SEUM, 02550-91022/93088, Bessemer-
straat l, Velsen-Noord. Geopend: di en
do 10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur en
op afspraak. Entree: gratis. Archeolo-
gische objecten gevonden tijdens
graaf werk op het Hoogoventerrein. Te
bereiken via Wenckebachstraat, rich-
ting ontvangstcentrum Hoogovens.

KUNSTIJSBAAN KENNEMER-
LAND, 023-254662, Lodewijk van
Deyssellaan 160, Haarlem. Geopend:
van 11 okt t/m 15 mrt, ma 8.30-16.00
uur, di. 8.30-16.00 uur en 20.00-22.00
uur, wo t/m vr 8.30-16.00 uur en 20.00-
22.30 uur, za 13.30-16.00 uur en 20.00-
22.00 uur en zo 9.30-16.30 uur. Entree:
ƒ5,50 voor volwassenen, ƒ3,25 voor
jeugd t/m 15 jaar, ƒ 2,50 voor bezoe-
kers. Tien-rittenkaart volwassenen:
ƒ47,50, idem jeugd ƒ27,50. Abonne-
inent volwassenen: ƒ 175, idem jeugd
ƒ110.

THIJSSE'S HOF, 023-262700, Mol-
laan 4, Bloemendaal. Geopend: di t/m
zo 9.00-17.00 uur in de periode april
t/m oktober en di t/m za 9.00-16.00 uur
in de periode nov t/m mrt. Entree gra-
tis. Botanische plantentuin met vo-
gels in het Bloemendaalse Bos, waar
ten dele nog de oorspronkelijke flora
en fauna van het binnenduin aanwe-
zig is.

Wie deze voorstellingen/bijeen-
komsten/concerten/musea/ex-
posities etc. wil bezoeken, doet er
goed aan van te voren telefonisch
contact op te nemen, met de ge-
noemde telefoonnummers in ver-
band met plaatsruimte c.q. open-
stelling.

Nfcolaasschool
*-*f deze school werd al vroeg gestart

met de kerstviering, namelijk op
iwoe'sdag-en donderdagavond. Op
J^'isdag kwamen de ouders en leer-
llni'n van de onderbouw naar de aula
^ te genieten van het Kerstspel "Ver-
P?1 let nog een keer" dat door de leer-
Jln?ert van de bovenbouw werd opge-
y^d. Bovendien was er nog zang en
Set-imatie door leerlingen en werd
r°°t één der leerkrachten een kerst-
ve%al verteld.

s. ^«nderdagavond kwamen de leer-
{ nE?n en ouders van de bovenbouw

school, om van hetzelfde pro-
te genieten. Op beide avon-den

klem̂ 'as de aula van de school bijna te
om alle belangstellenden een
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ieden. Het werd een zeer
rstviering die vrijdagmor-
uit kreeg door een geza-
tontbijt.

norgen waren de leerlin-
school in de RK Kerk St

r zij het kerstspel opvoer-

den voor oudere Zandvoorters. Veel
ouderen hebben genoten van het on-
bevangen spel en de heldere kinder-
stemmen, die via het kerstspel op-
nieuw gestalte gaven aan het oude
kerstverhaal.

Van Heuven
Goedhart

Op deze school werd de kerstvakan-
tie gestart met een gezellig kerstont-
bijt. De ouderraad was verantwoorde-
lijk voor de grote hoeveelheden kren-
tenbollen, gesmeerde broodjes en cho-
colademelk die al klaar stonden toen
de kinderen de school binnenkwamen.
Plotseling bleken alle kinderen toch
wel over een gezonde eetlust te be-
schikken, en in een snel tempo ver-
dween het kerstontbrjt.

Door de leerlingen en de leerkrach-
ten was gezorgd dat er in iedere klas
een 'kerstsfeer' was. Veel brandende
kaarsjes, lange tafels, dennegroen en
versieringen zorgden voor de feestelij-

ke stemming. Bij iedere groep werd
door de eigen juf of meester een ver-
haal voorgelezen, kortom de spanning
en verwachting die er hoort te zijn bij
het begin van een feestelijke vakantie
was ruimschoots aanwezig.

Plesmanschool
Ook hier een kerstontbrjt, maar geen

verhaal erna, maar een heuse poppen-
voorstelling van het Poppentheater
La Condola. Nadat het kerstontbijt,
ook hier klaargemaakt door nijvere
handen van de ouder/medezeggen-
schapsraad. verdwenen was, werd ver-
zameld om te genieten van het Pop-
penspel.

Gebracht werd het stuk "De gouden
krakeling" dat door de acteurs/trices
wat aanpassingen had ondergaan, zo-
dat ook hier gesproken kon worden
van een 'kerstvoorstelling'. Omdat de
Plesmanschool kampt met ruimtege-
brek, was er geen plaats voor ouders of
belangstellenden. Men was al blij dat
alle leerlingen van groep l t/m groep 8

een plaatsje konden bemachtigen. Ook
hier spreekt de directeur, mevrouw
"Wijdema, van een bijzonder geslaagde
kerstviering zo aan het begin van de
kerstvakantie.

Mariaschool
Op deze school was de spanning te

snijden, want alle leerlingen van groep
l t/m 8 waren al enkele weken bezig
geweest om een kerstspel in te stude-
ren. Niet alleen de oudere, maar ook de
jongere kinderen hadden een rol, en
het was dan ook een hele verzameling
kleine acteurs en actrices die de aula
bevolkten. Om ook de jongste groepen
te laten meespelen was het kerstver-
haal ingebracht in het kerstspel. De
kleintjes gaven uitdrukking aan het
kerstverhaal wat de nodige schattige
engeltjes en wat beduusd kijkende
herdertjes opleverde. Het stuk "Drie
rovers en een ster" van Bennie Vree-
den kreeg door deze toevoeging en het
spel van de leerlingen ongetwijfeld een
heel eigen vertolking.

In de aula was het met moeite dat de
trotse ouders een plaatsje konden be-

"f TTIE kleurt deze tekening het mooiste in? Kinderen tot
VV veertien jaar moeten de kleurplaat voor maandag NAAM

5 januari inleveren op het redactiekantoor aan de Dorps-
straat 54-56 in Amstelveen of opsturen naar Weekmedia. STRAAT..
Postbus 51, 1180 AB in Amstelveen. De mooiste kleurpla-
ten worden beloond met een leuk prijsje. PLAATS...

Kerst-In zet deuren
ZANDVOORT - Mensen die tij-

dens de Kerstdagen samen met
anderen willen doorbrengen of lie-
ver niet thuis zitten, kunnen weer
als vanouds terecht op de Kerst-in
in het Gemeenschapshuis. Deze
opent Kerstavond en Eerste
Kerstdag weer voor iedereen haar
poorten. Zoals altijd is de toegang
gratis. De vrijwilligers proberen
de bezoekers twee onvergetelijke
dagen te bieden. Daarom is aan
het programma ook dit jaar weer
veel zorg besteed, net als aan het
uitgebreide kerstdiner. Maar om
de dagen succesvol te laten verlo-
pen, kan men zeker nog wel wat
hulp gebruiken.

De Kerst-In wordt dit jaar voor de
zevende keer door de vrijwilligers van
het speciale team georganiseerd. Zij
zijn afgelopen maanden druk in touw
geweest om de bezoekers een grote ver-
scheidenheid aan activiteiten en amu-
sement te kunnen bieden. Hierdoor
moet ieder zich op zijn eigen manier
goed kunnen vermaken, hetzij actief
of genietend van een voorstelling. Tij-
dens deze dagen kan veel en moet
niets, aldus de organisatoren. Om het
een en ander te kunnen realiseren
kreeg het Kerst-In team ook dit jaar
weer steun van gemeentebestuur,
middenstand en vele anderen. Het
team zit nog wel wat verlegen om vrij-
willigers, die tijdens deze dagen een
handje mee willen helpen. Bijvoor-
beeld een paar uurtjes bij de spelletjes
voor jongeren. Maar ook in de keuken
kunnen nog behulpzame handen ge-
bruikt worden. En natuurlijk zijn vrij-
willigers met een auto, dif moeilijk ter
been zijnde mensen op willen halen,
altijd van harte welkom.

Als gast van öe Kerst-In is iedereen
welkom. In vorige jaren waren dan ook
mensen van allerlei leeftijden, gezind-
ten en interesses aanwezig. Kleuters
tot en met ouderen van negentig jaar.
Behalve alleenstaanden kwamen vo-
rig jaar ook gezinnen naar het Ge-
meenschapshuis. Het totaal aantal

bezoekers kwam toen ongeveer op vijf-
honderd, uiteraard over de twee dagen
verspreid. Natuurlijk wordt er uitge-
breid aandacht besteed aan het Kerst-
feest, maar de dagen dragen niet per
definitie een religieus karakter. Het
belangrijkst is een gezellige en gemoe-
delijke sfeer.

Kerstavond
Kerstavond, woensdagavond 24 de-

cember, gaat de Kerst-In van start.
Om half acht gaan de deuren open en
om acht uur begint het eerste optre-
den. Het Zandvoorts Kamer Ensemble
zingt dan onder leiding van Dico van
Putten enige liederen. Later op de
avond treedt een dansgroep uit Bever-
wijk aan, de Internationale Folklons-
tische Dansgroep, onder leiding van
Carla Boerma.

Nog weer later op de avond wordt er
een tombola gehouden. Om half elf
start er een gevarieerd programma
met liedjes, gezongen door Milly Zant-
voort-Eeltink, die ook diverse instru-
menten bespeelt. Daarna verzorgt
Henny Brouwer met haar accordeon
een muzikaal deel van de avond. Ook
Anne-marie Oster is dan ondertussen
gearriveerd. Zij zal voordragen uit ei-
gen werk. Om 23.30 uur wordt de
avond besloten met samenzang van
kerstliederen, waarna, na nudder-
nacht, afgesloten wordt met een gezel-
lig samenzijn met voor iedereen een
gratis 'kopje snert.

Deze avond kan er vanaf half acht
naar hartelust gekaart worden. Er is
gelegenheid tot bridgen (ook zonder
partner is men welkom) en klaverjas-
sen. In de Spelletjeszaal staan speel-
automaten en wedstrijdfietsen. Ook is
er de mogelijkheid tot tafeltennis, ta-
felvoetbal, sjoelen, tekenen, knutselen
en boetseren. Daarnaast worden er
doorlopend tekenfilms vertoond.

Eerste Kerstdag
Donderdag 25 december worden

vanaf 11.00 uur de gasten m de hal

ontvangen meteen gratis kopje koliie
en kerstbrood. Daarna, om 12 00 uui.
gaat het programma goed van .start
niet het optreden van de Singel Sm-
gers. een kinderkoor uit Alkmaar on-
der leiding van W. Hak voort. Hieraan
zal een combo uit Egmond haar mede-
\verking verlenen. Soliste is Marjan
Valentijn. begeleid door saxofoon,
banjo. gitaren en drums. Zij beginnen
het programma met kerstliedjes. Na
de pauze. v. anneer de door de Kerst-In
aangeboden soep en broodjes zijn \er-
orberd. brengen zij een aantal vrolijke
nummers onder andere met play-
back.

Om 14.30 uur vindt de trekking
plaats van de loterij. Hiervoor zijn
door Zandvoortse middenstanders en-
kele prijzen beschikbaar gesteld, zoals
een draagbare televisie, een intense en
een reihcheque Ook de te \\mnen
mand met levensmiddelen zal bij ieder
wel welkom zijn

Vanaf 15.00 uur brengt Wencly
Coast een gevarieerd repertoire van
populaire liedjes, jazz en spirituals.
Hierna is er gelegenheid tot het ge-
bruiken van het Kerstdiner, dat uit
maar helst vijl gangen bestaat. Het
wordt bereid door een echte kok. su-
men niet enkele helpers Omdat niet
meer dan vijttiu personen kunnen
aanschuiven, is het raadzaam tevoren
te reserveren. De kosten van het diner
bedragen i. 20.- per persoon

De a\ond wordt besloten met een
optreden van Ad Goossen.s. vanat 20.30
uur. een interrmv./o en tombola. Ook
cnerdagk.ui men bridgen tussen 13.oO
en 1700 uur. De .spelletje.szaal i.s geo-
pencl tot 1800 uur. Liefhebbers om
ker.ststukjes te maken kunnen terecht
tiihsen 1:5 30 en 15 30 uur Voor hen die
.slecht ter been zijn. is vervoer te rege-
len. Hiervoor kan men bellen telefoon
l JÖ58. ol tijdens de Kerst-In 140H5 (Ge-
meenbfhapsluns). Redeneren \ ooi-
het kerstdiner is mogelijk hij Mevrouw
M Zui tvoor t . te lefoon 12658. Alueine-
ne inlichtingen geelt mevrouw De
Leeuw, telefoon 17436

machtigen. Voor de leerkrachten en
leerlingen die zo hard aan deze voor-

' stelling hadden gewerkt, en voor het
publiek was het zondermeer een schit-
terend spel waar iedereen op
wijze van genoot.

Vooraf krijgen zij allerlei informatie
hierover door het voorlezen van arti-
keltjes of het vertonen van dia's.

eigen Qranje Nassau
Beatrixschool

Behalve de traditionele kerstviering
hebben de leerlingen van de Beatrix-
school uitgebreid aandacht besteed
aan een Simavi gezondheidsproject.
Tijdens de afgelopen twee weken heb-
ben zij uit eigen portemonnee geld bij-
eengebracht, wat ten goede komt aan
medische steun voor Nairobi. Vrijdag
werden de spaarpotjes, met in totaal
f. 500.-, overhandigd aan Els Stobbe-
laar, de vertegenwoordigster van Si-
mavi in deze regio. Daarbij kwam nog
eens f.250,-, een schenking van de
Zandvoortse Stichting Hulsmanshof.

Dit soort acties zijn voor de Beatrix-
school al een traditie aan het worden.
Vorig jaar werd geld ingezameld voor
een hulpactie van het Rode Kruis in
Colombia. Zo wordt elk jaar een pro-
ject voor hulp aan Derde-Wereldlan-
den geadopteerd, waaraan door de
kinderen enthousiast wordt gewerkt.

De leerlingen van de Oranje Nas-
sauschool hebben het begin van de
kerstvakantie feestelijk gevierd met
een kerstontbyt en een echte musical.
De kinderen zelf verzorgden onder be-
geleiding van directeur De Vries vrij-
dagochtend het toneelstuk, dat opge-
voerd werd in de aula. Levensecht
werd een kerstboomverkoper op de
planken gezet, die in alle landen de
huizen langs ging. Voor een gulden
konden de mensen een boom kopen.
Maar er waren ook gierige mensen, die
dit er niet voor over hadden. Daardoor
zouden zij geen Kerstfeest kunnen
vieren, wat de verkoper toch wel erg
vond. Hij wist deze mensen toch over
te halen, waardoor uiteindelijk toch
alle mensen op de wereld een fijne
Kerst hadden.

De musical gaf zowel de optredende
kinderen van groep acht, als ook de
toeschouwertjes veel plezier. Hun fan-
tasie staken zij niet onder stoelen of
banken. Hurkend vormden de leerlin-

gen zelf een echte arreslee voor do
Kerstman. Dexe .strooide royaal -
denkbeeldige - geschenken in het
rond. wat tot gevolu had dat \ek% kin-
derhanden in de 'zaal' werden
.stoken.

Hannie Schaft
De kerst viering \or iup week op de

Hannie Schattschool had een muzi-
kaal tintje. Leerlingen ui t de diverse
kla.s.sen hadden hun niuxiekm.slm-
inent meegenomen en gaven een stnal-
tje van eigen kunnen Met liet .spel op
onder andere harp. \ i uo l en de reeds
aanwezige piano werd hè' een ge/.elhg
humenxijn Tussendoor werden ook
wat zellgeniaakte ol bestaande go-
dichtjes \oorgelezen en daarna nog
een voor de/.e tijd van het jaar toepas-
sehjk verhaal. Door de oudereonimis.-
.sie was voor een \ redesduil ge/,orgci en
"s morgens hingen traktaties aan de
bomen m de hul. Ook in de klaslokalen
stonden kleurig \ersierde kerstbomen
om deze laatste dagen voor de kerstva-
kentie een feestelijk tintje te geven. De
kinderen waren zo m de stemming, dat
een aantal van hen de door de \\ eekse
kleren thuis over de stoel het hangen
en op 'z'n zondags' naar school kwam.
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Het is al een hele tijd geleden, maar nog
altijd hoor je het verhaal vertellen van die
oude man, die zo verschrikkelijk veel van geld
hield.

Heel vroeger leefde er een man, die zoveel geld had, dat
hij het niet meer kon tellen. Overal in zijn kleine huisje
lag geld en goud en zelfs in de akker rond dat huisje had
hij het in de grond verstopt. Er lag in die akker zoveel geld
en goud, dat er niet eens meer iets behoorlijks wilde
groeien. De grond was verstikt van het edele metaal.

De mensen die in de omgeving van dat huisje woonden,
spraken er vaak over. Zo'n oude man met zoveel
kostbaarheden, die boyendien nog zo gierig was, dat hij
nooit nieuwe kleren wilde dragen, was hun een doorn in
het oog. Zo'n man kreeg nog wel eens straf. Met zo'n man
ging het nooit goed. Dat kon niet en dat mocht niet!

Daarom hadden sommige mensen al eens een plannetje
bedacht om die rijke man van z'n geld af te helpen. Dat
plannetje was goed mislukt, want toen ze met z'n allen bij
het huisje van de vrek aankwamen, had hij een paar
hongerige, woeste honden op hen afgestuurd. Nee, die
man straffen door een gewoon plannetje van mensen, dat
zou niet gaan. Er moest een wonder gebeuren! En dat
wonder gebeurde.

Op de avond voor Kerstmis lag de oude man in z'n
schamele bed. Hij was er maar vroeg ingekropen, want
dan hoefde de kachel ook niet te branden. Hij lag erg

De gulle
kerstgeest
ongemakkelijk, want onder het dunne matras lag geld.
Toch liet hij het liggen, want waar moest hij het anders
verstoppen? Er was nergens plaats meer.

Opeens hoorde hij een vreemd geluid. Het was net, of er
overal tegelijk op het huisje werd geklopt. Dat kloppen
werd steeds heviger.

Het werd zelfs zo erg en hard, dat alles in het huisje
stond te trillen. De oude man werd bang, erg bang, want
het was niets natuurlijks. Het was iets, waarvan hij
begreep, dat er niets tegen bestand was. Hij stond op uit
z'n bed, maar viel meteen op de grond. Alles bewoog. Alles
dreunde en trilde.

„O, ik arme", jammerde de man. „Wat gebeurt er met
me?"

„Er zal je niets gebeuren, als je doet, wat ik je zeg", zei
een donkere, fluweelachtige stem.

„Wie ben je en waarom kom je me plagen," jammerde de
oude man.

„Ik ben de geest van het Kerstfeest", sprak de stem. „Ik
kom je vertellen, datje in deze Kerstnacht op je geldakker
vallen zal en datje niet meer kunt opstaan. Je zult daar
tussen goud bevriezen en dan zelf een grote goudklomp
worden. Dat is toch iets datje zelf ook wel fijn zult vinden,
is het niet?"

„Nee, nee, goede geest. Ik wil geen goud worden. Ik wil
leven! Goud is dood en dat wil ik niet".

„Luister dan goed, oude man. Je zult alleen kunnen
blijven leven, als je al je goud aan andere mensen geeft, die
het zo nodig hebben. En dat moet gebeuren vóór het
morgen is. Denk er aan, het is kiezen tussen je goud of je
leven". Het gebons en getril was al een poosje opgehouden
en de stem was ook niet meer te hopen, toen de oude man
opstond van de vloer.

Op de morgen van de Eerste Kerstdag vonden heel vele
mensen in het land wat geld of goud bij hun kerstboom of
op de drempel van hun voordeur. Ze waren er erg blij mee,
maar ze wisten niet van wie die gaven kwamen. Het werd
voor vele mensen een heerlijk feest. Ook voor de oude man!

Hij was van z'n rijkdom af. Hij kon nu vrij leven! De
Kerstgeest had z'n werk goed gedaan, want op de akker
van de oude man groeide na een halfjaar weer het graan.
En de oogst later in het jaar was zo groot, dat de oude man
geen armoe hoefde te lijden.

Hij leefde daarna nog lang en gelukkig! Dankzij de
kerstgeest!

Rebus
Wat lees je in deze rebus?

, :ONISSO1dO

Een feestelijk
Driekoningenbrood

Het zelf bakken van luxe
)roden voor de feestdagen is niet
-,o moeilijk als het lijkt. Als u de
ianwijzingen in de receptuur
jrecies opvolgt kan er niets
nisgaan. Het driekoningenbrood
;tamt uit Frankrijk. En u weet
iet, de Fransen kunnen er wat
/an. U kunt het brood serveren
>ij het ontbijt met een heerlijk
jotje echte boter, maar het is ook
;eer geschikt om het bij de koffie
e geven. Wacht u tot de
niddagthee, dan is het misschien
ekker om er een piepklein glaasje
unaasappellikeur bij te geven.

BENODIGDHEDEN: 500 gr bloem,
5 gr bakkersgist, '/4 dl lauw water, 3
/erse eieren, 100 gr suiker, 100 gr
)oter, zout, 2 eetlepels geraspte schil
>an een citroen, l eidooier, 3 eetlepels
jruine suiker, een dun afgeschilde
,chil van een sinaasappel, in reepjes
;esneden.

Neem 125 gr van de bloem. Los de
;ist op in een halve dl water en
/ermeng dit met de bloem. Laat dit
:irca twee uur rijzen. Voeg er dan de
•est van de bloem aan toe en de
jnigszins losgeklopte eieren. Los de
;uiker op in een halve dl water en doe
lierin een theelepel zout en de
;eraspte schillen. Roer op een zacht
/uurtje de boter er door. Kneed dit
x>k door het deeg tot het goed
landelbaar is. Leg enigszins vochtige
ioek over de kom en laat het deeg op
«n lauwe plaats drie uur rijzen. Als
Jat zover is kneedt u er drie gelijke
oallen van en u vormt op een
migszms ingevet bakblik drie kronen,
roals u op de foto ziet. Het is
Delangrijk dat u voldoende ruimte
,ussen de kronen open laat want u
noet ze nog twee uur op het blik laten
"ijzen. Bestrijk ze nu met de
osgeklopte eidooier, bestrooi ze met
ie bruine suiker en versier ze met de
reepjes smaasappelschil. Verwarm de
jven voor tot 180 graden en bak de
Droden in circa 20 minuten bruin en
jaar. Bon appétit!

Kerstpuzzel

Los eerst het grote diagram op. Zoek daarna de in het kleine
diagram gevraagde letters op. Zij vormen een spreuk.

HORIZONTAAL: l eiland i.d. Oostzee; 5 blijde gebeurtenis; 10 adreskaartje;
14 klein broodje; 18 rivier in Italië; 22 enorm gevaarte; 24 harde wind; 26
belemmering; 27 leenman; 28 gevolg; 29 kledingstuk; 30 te koop; 32 vis; 33
genotmiddel; 34 telwoord; 35 roem; 36 boom; 37 losgeraakt stiksel; 38 fraaie
kleding; 39 trek; 41 deel v.h. oor; 42 kledingstuk; 44 ondernemingsraad; 45 gast;
46 tafelgerei; 47 vóór alles; 49 Bijb. fig.; 51-opname; 53 schoolvak; 54 telwoord; 55
zoogdier; 57 woonschip; 59 sprakeloos; 61 rivier in Italië; 62 vogel; 64 roem; 66
voertuig; 68 webdraad; 69 lidwoord; 70 nota; 71 aanw. vnw.; 72 slotwoord; 74 pi.
in Overijssel; 75 toespraak; 76 muurholte; 78 Bijb. fig.; 80 roem: 82 stoot; 84
muziekinstrument; 86 dop; 88 Turks bevelhebber; 90 vogel; 91 windrichting; 93
bevel; 95 rivier in Duitsland; 98 noot; 99 dierengeluid; 100 gebonden geschrift;
101 kuststrook; 103 rivier in Italië; 106 Eur. land; 108 water in Friesland; 109
dierengeluid; 110 ontkenning; 111 Japans bordspel; 112 daar; 113 laatstleden;
114 Oudijslandse literatuur; 116 pi. in Brazilië; 118 oorspr. bew. van Amerika;
120 dierengeluid; 121 en andere; 122 oude maat; 123 slaapplaats; 124 dwarshout;
126 binnenste deel; 128 open plek i.h. bos; 130 nakomeling; 133 rivier in Drente;
135 lidw.; 136 Europeaan; 138 spil; 139 numero; 140 dwarshout; 141 zwemvogel;
144 deel v.d. week; 149 niet v. hetzelfde gevoelen; 151 land in Azië; 153 pi. in
Limburg; 154 dwarshout; 156 tegenover; 157 weerom; 159 noot; 160 slede; 161
schrap; 162 klap; 163 vleesgerecht; 166 paardje; 168 monster; 171 huisdier; 172
kledingstuk; 173 zangstem; 175 voetpunt; 177 vochtig; 180 laagte; 182
spinneweb; 183 pi. o.d. Veluwe; 185 vogeleigenschap; 187 gebogen been; 190
zwaar beschadigd schip; 192 graanzuiverwerktuig; 194 adellijk persoon; 195
ogenblik; 197 Bijb. plaats; 199 voorz.; 200 vak op school; 202 vroegere koningin;
203 pi. in Limburg; 204 grappenmaker; 205 bergplaats; 207 Eur. gemeenschap;
208 moed; 210 heidemeer; 211 pi. o.d. Veluwe; 212 ijdele gedachte; 213 stoer; 215
opstootje; 217 steen; 219 insekteneter; 220 drank; 221 aanw. vnw.; 223
steenvrucht; 225 hert; 227 stempel; 229 zangstem; 230 Eur. hoofdstad; 232 daar;
234 gepelde gerst; 235 pi. in Drente; 237 onderricht; 238 deel v.e. wet; 239
grondsoort; 240 voorz.; 241 boom; 243 dwarshout; 244 man van adel; 245 Bijb.
fig.; 247 vr. munt; 248 plaag; 249 houding; 251 een zekere; 252 deel v.e.
koeiemaag; 254 vr. munt; 256 onbep. vnw.; 258 proef; 259 pi. in Groningen; 260
muziekinstrument; 261 uitbouw; 262 ellendige woning.

VERTICAAL: l lichaamsholte; 2 sociëteit; 3 ieder; 4 soort onderwijs; 6 boom; 7
kunstprodukt; 8 peilstift; 9 bemoediging; 11 voertuig; 12 genezen; 13 rustend

.predikant; 14 tros; 15 plant; 16 deel v.e. huis; 17 oude maat; 18 reeds; 19 hert; 20
wreed heerser; 21 zangspel; 23 proeftijd; 25 wapen; 27 ondergang; 28 schut; 31
zuidvruchten; 34 woonschip; 37 Ind. winkel; 39 telwoord; 40 aansporing; 43 een
weinig; 45 langer worden; 46 met name; 47 water in Friesland; 48 gebak; 50
strijdperk; 52 paardenziekte; 53 vervoermiddel; 56 voor; 58 rondte; 60
dienstbode; 61 rijstdrank; 63 padvindster; 65 een zekere; 67 gast; 73 klein teugje;
75 opstootje; 77 kledingstuk; 78 vordering; 79 teder; 80 gelofte; 81 adellijke
woning; 83 kant; 85 militair; 86 groente; 87 bijna loodrecht; 88 pi. in Drente; 89
bloei wijze; 92 rivier in Siberië; 93 noot; 94 welpenleidster; 96 strooptocht; 97
voettocht; 98 insekt; 100 schip; 102 dichterbij komen; 104 lidwoord; 105 ik; 107
strekking; 114 eikeschors; 115 voorz.; 117 Europeaan; 118 een weinig; 119 kwaad;
125 stoom; 127 paradijs; 128 stap; 129 lokspijs; 131 boom; 132 pi. in Belg.
Vlaanderen; 134 omstandig; 137 water in Friesland; 140 vr. munt; 142 boom; 143
omroepver.; 145 roofdier; 146 numero; 147 aanvoertroepen; 148 mal; 149 bejaard;
150 noodzakelijk; 151 land in Azië; 152 woonschip; 155 slede; 158 uitkomst; 160
rivier in Zwitserland; 163 bron; 164 heilige; 165 vis; 167 laagte; 169
regeringsreglement; 170 wagen; 172 deel van schoeisel; 174 deel v.e. vinger; 176
wapen; 178 zachte klap; 179 teer; 180 ritmisch bewegen; 181 meerdere malen; 183
roem; 184 vroegere koningin; 186 pi. in Drente; 188 vrucht; 189 boterton; 191
vogel; 192 ramp; 193 Afrikaan; 195 verbouw; 196 watering; 198 vervelend; 201
deel v.d. hals; 203 kort ogenblik; 206 voerbak; 209 hoofddeksel; 210 gevuld; 212
hartelijk; 214 misdaad; 216 pi. in Z-Holland; 218 mager; 219 wapen; 220
offertafel; 221 meisje; 222 dier; 224 open plek i.h. bos; 226 pi. in Gelderland; 228
dik; 229 leger; 230 deel v.e. dier; 231 scheur; 233 kerkgebruik; 236 Bijb. fig.; 238
bloeiwijze; 240 verdragsorganisatie; 242 geldbergplaats; 244 een zekere; 246
recht stuk vaarwater; 248 Sociaal Economische Raad; 250 deel van de Bijbel;
251 water in Friesland; 252 Chin. maat; 253 dierengeluid; 255 Frans lidw.; 257
pers. vnw.

Tips voor feestelijk koken met Kerstmis
Het kost menigeen elk jaar weer heel wat hoofdbrekens om een
goed kerstdiner samen te stellen. Het mag niet te zwaar zijn
want we gaan toch al te vaak over de culinaire schreef in die
dagen. Wij hebben nu een aardig etentje voor u samengesteld
van vier gangen. Wij hebben dan de koffie en wat u eventueel
daarbij geeft niet meegerekend. De hoeveelheden zijn voor vier
personen, u kunt dan zelf wel uitrekenen hoeveel u voor uw
gezelschap nodig hebt. Weet wel dat er met de feestdagen veel
gesmuld wordt, dus wees niet te zuinig in uw berekeningen.

Truffelsoep Kipkroketten
BENODIGDHEDEN: een klein

blikje imitatietruffels, l klein blikje
ganzen- of kippenlcvertjes, 4 plakjes
diepvries bladerdeeg, l eidooier, 4 eet-
lepels matignon (gelijke hoeveclhe-
den wortel, ui, bleekselderie, cham-
pignons), 40 gr boter, l liter kippe-
bouillon (vers of van tabletten).

Snijd de groente zeer fijn en smoor
ze gaar in de boter, maar laat ze niet
bruin worden. Snijd de helft van de
imitatietruffels in onregelmatige
stukjes en doe dit ook met de lever.
Verdeel dit alles over vier ovenvaste
soepkommen.

Maak de kippebouillon kokend heet
en schenk de kommen iets meer dan
half vol. Bestrijk de rand van de soep-
kommen en de kant die boven komt
van het bladerdeeg met eidooier en leg
op elke kom een plakje van het deeg
dat u goed vastdrukt zodat de kommen
goed dicht zijn. Verwarm de oven tot
220 gr en zet de kommen erin tot het
deeg goudbruin en dus gaar is. U zult
bemerken dat de dakjes bol gaan
staan. Aan tafel wordt het bladerdeeg
gebroken zodat het in de soep valt en
zo gegeten.

BENODIGDHEDEN: 50 gr gekookt
kippevlees, 50 gr gekookte ham, 'A
blikje imitatietruffels, 50 gr champig-
nons, 50 gr bloem, 50 gr boter, 4 eieren,
4 dl kippebouillon, zout en peper, en-
kele takjes peterselie, beschuit.

Smoor de in stukjes gesneden cham-
pignons in de boter gaar en voeg daar-
bij het kippevlees, de ham en de truf-
fels (alles in stukjes gesneden). Doe er
dan de bloem bij en maak met de bouil-
lon een stevige ragout, die u op smaak
maakt met peper en zout. Haal de pan
van het vuur en roer er snel drie rau-
we eidooiers door. Goed roeren maar
niet laten koken om schiften te voor-
komen. Doe het mengsel in een met
boter ingevette platte schaal en laat
het afkoelen. Maak paneermeel door
de beschuit door een fijne zeef te ha-
len. Zorg er voor dat er geen grote
stukken in het paneermeel achterblij-
ven. Vorm kroketjes van de opgeste-
ven massa, haal ze door een losgeklopt
ei en daarna door de paneermeel. Her-
haal dit indien nodig. Bak de kroketjes
in heet frituurvet goudbruin in enkele
minuten. Serveer ze op een papieren
servetje en leg er een takje peterselie
bij.

Runderstaartstuk
BENODIGDHEDEN: l kg runder-

staartstuk, l stuk kalfspoot, l halve
fles bordeaux, l eetlepel azijn, l kleine
ui, l eetlepel gehakte peterselie, l eet-
lepel gehakte wortel, grof gemalen pe-

- per, zout, l laurierblad, l theelepel ge-
droogde tijm, l theelepel gedroogde
dragon, l teen knoflook, 50 gr boter, l
glas cognac.

Laat het vlees door de slager larde-
ren met vek spek. Leg het vlees in een
kom. Meng de wijn en de azijn met alle
kruiden, ui, knoflook, wortel en peter-
selie (fijngehakt) en overgiet hiermee
het vlees, dat u nu 24 uur weg zet. Voor
u het vlees gaat braden droogt u het
goed met keukenpapier en u schroeit
het dicht in de hete boter. Voeg er
daarna de marinade bij en het glaasje
cognac. Doe ook het kalfspootje in de
pan en laat, het vlees in ongeveer 5 uur
zachtjes gaar worden. Voor het serve-
ren haalt u het vlees uit de pan en u
snijdt het in plakken. Zeef het stoof-
vocht en giet het over het vlees.

Franse kerstpudding
BENODIGDHEDEN: l blikje puree

de marrons (gezoete kastanjcpuree), l
potje crème fraiche (zure room), 8 ei-
dooiers, 6 stijfgeslagen eiwitten, war-
mc chocoladesaus.

Meng zoveel van de zure room door
de kastanjepuree tot u de dikte hebt
van soezendeeg. Roer de eierdooiers er
één voor één door en roer nog even
goed. Schep er dan voorzichtig de stijf-
geslagen eiwitten door. Vul een goed
beboterde puddingvorm voor iets meer
dan de helft en verwarm deze 30 minu-
ten au bain marie. Haal de vorm dan
uit het bad en laat de gerezen pudding
afkoelen. Stort hem vlak voor het ser-
veren op een platte schotel en overgiet
hem met warme chocoladesaus.
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